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ÖNSÖZ 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin 

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

ve Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

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

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

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

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

ve destekleriyle mümkün oldu.  

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

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

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

konuların bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel 

amacıdır. Ulusal ve uluslararası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Mersin üzerine 

çekerek; ilimize dair her türlü konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, 

temel somut hedeflerindendir.  

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

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için ve 

katkı - katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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1 Kasım 2018 2 Kasım 2018 3 Kasım 2018 
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1 Kasım 2018 / 13:30-15:00 

4. Oturum 

2 Kasım 2018 / 8:30-10:00 

9. Oturum 

3 Kasım 2018 / 08:30-10:00 

2. Oturum 

1 Kasım 2018 / 15:15-16:45 
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SİLİFKE’YE HAREKET - 

10:00 

3. Oturum 
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13:30 

KAPANIŞ OTURUMU- 
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durumuna bağlı olarak gezi 
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AKŞAM YEMEĞİ - 19:00 

 

 

Sempozyum Sekretaryası: 

Arş. Gör. Halil ÇAKIR – 0555 144 80 88 

Arş. Gör. Burak ŞAHİN – 0536 577 21 37 

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

Arş. Gör. Münevver ARIKAN – 0507 524 16 06 

Teknik Ekip: 

Öğr. Gör. Erdoğan UYSAL 
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E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com  

Sempozyum Mekânı: Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi, Çiftlikköy Kampüsü, 
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Sempozyum Web Adresi: https://www.mersinakademi.com.tr/ 
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İris Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Cinsiyet Sınıflandırma 
Tuğba AÇIL 

    Yakup KUTLU 

Gökhan ALTAN 

 

ÖZET  

Cinsiyet tespit sistemi oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. Örneğin, veri tabanında 

arama yaparken aranılan kişinin cinsiyeti belirlenirse arama yapmak daha kolay olur ve 

arama süresi kısalır. Özellikle son zamanlarda artan nüfus miktarından dolayı cinsiyet tespiti 

ile arama yapılacak verilerin yarıya indirilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Cinsiyet 

tabanlı erişim kontrol gerektiren güvenlik uygulamalarında, sadece belirli bir cinsiyet 

grubuna hitap edecek olan pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında cinsiyet tespit sistemi 

yoğun talep görektedir. Parmak izi, yüz, ses, imza atımı, iris gibi biyometrik özellikler kişi 

tanımlama ve doğrulama için kullanılır. Ancak irisin eşsiz yapısından dolayı diğer 

biyometrik özelliklere göre daha güvenilir bir sistem olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 

irisin yapısı kullanılarak cinsiyet tahmini yapılmıştır. Cinsiyet tahmini için kullanılan göz 

resimleri ND_GFI veri tabanından alınmıştır. 750 kadın ve 750 erkek olmak üzere toplamda 

1500 görüntü üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Derin öğrenme ile bu iris 

görüntülerinin sınıflandırılması yapılmıştır. Eğitim için 100, test için ise 500 veri 

kullanılmıştır. Eğitim aşamasında %80 1ve test aşamasında %70 başarım oranı ile cinsiyet 

tahmini yapılabilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İris, Cinsiyet Sınıflandırma, Derin Öğrenme 

 

Gender Classification with Deep Learning from Iris Images 

Abstract: The gender detection system has a wide range of applications. For example, if 

you search the database for a searched person's gender, it will be easier to search and 

shorten the search time Particularly due to the increasing number of population, it is very 

important to reduce the data to be searched by means of gender determination. In the case 

of security applications requiring gender-based access control, the gender determination 

system is highly demanded in the creation of marketing strategies that address only a 
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specific gender group. Biometric properties such as fingerprint, face, voice, signature 

beat, iris are used for person identification and verification. However, due to the unique 

structure of iris, it is thought to be a more reliable system than other biometric properties. 

In this study, gender prediction was made by using iris structure. The eye images used for 

gender estimation were taken from ND_GFI database. 750 women and 750 men, a total 

of 1500 images were applied on the application. These iris images were classified by deep 

learning. 1000 data was used for the training and 500 for the test. With at the stage of 

training 80% and in the test phase 70% success rate, gender estimation could be made. 

Key Words: Iris, Gender Classification, Deep Learning 

 

1. Giriş 

İris gözün saydam tabakasının altındaki damar tabakadan oluşan renkli kısımdır. İris kişiden 

kişiye göre değişen renklerde ve desende olup farklı karakteristikler gösterirler. İris yapı 

genetik ikinci yaş itibari ile sabitleşir ve ölene kadar değişmeyen bir organdır. İrisin bu yapısı 

eşsizdir, Bu nedenle iris son derece güvenilir olan bir biyometrik özelliktir (Çakır, Altıntaş 

ve Akbulut 2013). Biyometrik sistemler, bireyleri yüz, iris, parmak izi, ses gibi biyometrik 

özelliklerini ya da yürüyüş şekli, imza atış şekli gibi davranışsal özelliklerini tanıyarak 

kimliklerini belirlemek için geliştirilen sistemler olarak tanımlanır (Şamlı ve Yüksel 2009). 

İris yapısının eşsizliği değerlendirildiğinde cinsiyetler arasında bir ilişki kurulması mümkün 

görülmektedir.  İristen cinsiyet kestirimi yapılarak farklı alanlarda yararlanmak mümkündür. 

Bunlardan birisi emniyet güçlerinin aranan bir suçlu için veritabanında arama yaparken 

kişinin cinsiyeti belirlenirse arama yapmak daha kolay olur ve arama süresi kısaltılır. Bir 

başka kullanım alanı ise perakende mağazalarındaki reklam görüntülerini belirlemesi veya 

çevrimiçi web sayfalarında kameradan aldıkları görüntüyü işleyerek kullanıcının cinsiyetine 

göre reklamların getirilmesini sağlanması mümkündür (Tapia ve Aravena 2017). 

Literatürde cinsiyet sınıflandırması için bir çok biyometrik özellik incelemesi görmek 

mümkündür. Örneğin parmak izi (Ceyhan, Sağıroğlu, ve Akyıl 2014; Ceyhan, Sağiroğlu ve 

Akyıl 2013), yürüyüş şekli (Chang, ve Wu 2010; Tunalı ve Şenyer 2012; Yu, Tan, Huang, 

Jia ve Wu 2009), yüz (Guo, Lin, ve Nguyen 2010; Jain, Huang ve Fang 2005; Stawska ve 

Milczarski 2017), ses (Kotti ve Kotropoulos 2008), kalp sesi (Dal, Coşğun ve Özbek 2015), 

iris (Bansal, Agarwal ve Sharma 2014; Kuehlkamp, Becker ve Bowyer 2017; Thomas, 

Chawla, Bowyer ve Flynn 2007) gibi biyometrik özellikler kullanılmıştır. Ayrıca biyometrik 

güvenilirlik anlamında parmak izi değiştirilebilmesi mümkünken, irisin yapısını değiştirmek 

zordur ve bu göz yapısını bozabilir. Bu nedenlerle son yıllarda iris tarama cinsiyet 
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analizinde, kimlik belirlemede daha güvenilir ve güncelliği artan bir sistem olma 

özelliğindedir.  

Literatüre bakıldığında Atul Bansal ve ark. (Bansal, Agarwal ve Sharma 2014) yaptığı 

çalışmada 200 kişinin iris görüntüleri üzerinde Dairesel Hough dönüşümü ile segmentasyon 

ve Daughman algoritması ile normalizasyon yapılmıştır. Öznitelik çıkarımı için Ayrık 

Dalgacık Dönüşümü (ADD) kullanılmıştır. Destek Vektör Makinesi (DVM) kullanılarak 

cinsiyet sınıflandırması yapılmıştır. Juan E. Tapia ve ark. (Tapia, Perez ve Bowyer 2016) 

yaptığı çalışmada  1500 kişinin iris görüntüleri içeren veritabanı kullanılarak cinsiyet 

sınıflandırması yapılmıştır. İris için normalizasyon ve segmentasyon gibi gerekli ön işlemler 

yapıldıktan sonra Gabor Filtresi kullanılarak öznitelik çıkarımı yapılmıştır. Sınıflandırma 

için ise DVM kullanılarak cinsiyet sınıflandırması yapılmıştır. Yaman Akbulut ve ark. 

(Akbulut, Şengür ve Ekici 2017) yaptığı çalışmada derin öğrenme ile yüz imgelerinden 

cinsiyet tanıma yapılmıştır. Yapılan çalışmada Adience veritabanı kullanılarak yapılmıştır. 

Veritabanında 11.408 adet yüz imgesi mevcuttur. Derin öğrenme yöntemi olarak Yerel Alıcı 

Alanlar-Aşırı Öğrenme Makinesi (YAA-AÖM) ve Evrişimsel Sinir Ağları (ESA) 

kullanılarak cinsiyet tanıması yapılmıştır. Kedar Amrolkar ve ark. (Amrolkar ve Tugave 

2015) çalışmasında 356 kişinin iris görüntüleri içeren ND-Iris veritabanı kullanılmıştır. 

Dairesel Hough dönüşümü kullanılarak iris segmentasyonu yapılmıştır. İris ve göz bebeği 

sınırları tespit edilip arada kalan kesit alanı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Öznitelik 

çıkarımı için Yerel İkili Örüntü, Yerel Faz Kuantizasyonu ve Generalized Region Assigned 

to Binary metotları denenmiştir. Sınıflandırma için ise Karar Ağaçları, K En Yakın Komşu 

ve Destek Vektör Makinesi yöntemleri denenmiştir. 

Bu çalışmada derin öğrenme algoritmalarında evrişimsel sinir ağı kullanılarak İris 

görüntüleri içeren ND_GFI veritabanı kullanılarak cinsiyet sınıflandırma yapılmıştır.  

Çalışmada evrişimsel sinir ağı farklı parametreleri için başarım etkisi incelenmiştir.  

 

2. Materyal ve Metot  

2.1.Görüntülerin Elde Edilmesi 

Proje için gerekli iris görüntüleri Notre Dame üniversitesinin ND_GFI veritabanından  

kullanılmıştır. 1500 kişiden alınmış iris görüntülerinden oluşan veritabanında gri tonlu 

480x640 boyutlarında 750 erkek ve 750 kadın iris resmi bulunmaktadır. Resimler LG 4000 

sensör  ile elde edilmiş. Sağ ve sol iris resmi olarak belirtilmiş bir veritabanıdır (Tapia, Perez 

ve Bowyer 2016).. 
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2.2.Derin Öğrenme 

Derin öğrenmede bilgisayar modeli ses, görüntü ya da metin aracılığı ile görüntü 

sınıflandırma, nesne tanımlama gibi işlemleri yapmayı öğrenir. Derin öğrenme kullanıcı 

tarafından giriş verilerinden çıkarılan özellikler olmadan verilen tüm resmi kullanarak 

kendisi öğrenme işlemini yapar. Geliştirilen bu modelde çok katmanlı derin sinir ağları 

kullanılarak büyük miktarlarda etiketlenmiş eğitim verilerinden özellik çıkarımı yapılır. Bu 

teknoloji için büyük miktarda veri kullanılması gerekir. Bu noktada bilgisayar gücü önemli 

olmaktadır. Bu nedenle bilgisayarların eğitim süresini kısaltmak için yüksek performanslı 

grafik işlemcili birimi kullanılmaktadır. 

Derin öğrenmede temel mimari olarak Evrişimsel Sinir Ağı mimarisi kabul edilir. Bu mimari 

yapı Şekil.1’te gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil.1 Evrişimsel Sinir Ağı (ESA) Yapısı 

 

Evrişimsel Sinir Ağı (ESA) Katmanları olarak bakıldığında giriş katmanı, konvolüsyon 

katmanı ve Havuzlama (Pooling) katmanlarından oluşmaktadır [22].  Giriş katmanında veri 

ham olarak ağa verilir. Kullanılan verilerin boyutu başarım oranı açısından önem 

kazanmaktadır. Görüntü boyutunun düşük olması bellek ihtiyacını azaltıp, eğitim süresini 

kısaltabilir fakat performans düşük olabilir. Görüntü boyutunun yüksek olması hem bellek 

ihtiyacını arttırır hem de eğitim süresini uzatabilir. Bu çalışmada kullanılan veriler 640x320 

boyutlarında ve gri tonludur. Konvolüsyon katmanı görüntüdeki düşük ve yüksek seviyeli 

özellikleri çıkarmak için resme filtreler uygular. Oluşturulan filtreler farklı boyutlarda 

olabilir ve tüm görüntü üzerinde dolaştırılarak yapılan bir işlemdir. Aktifleştirme katmanı 

olarak bilinen relu katmanı konvolüsyon katmanlarından sonra gelir.  Giriş verilerinde 

negatif değerleri sıfır değerine çeker. Bu katmandan önce kullanılan konvolüsyon 

katmanında belirli matematiksel işlemler yapıldığı için ağ doğrusal bir yapıdadır. Derin ağı 
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doğrusal olmayan bir yapıya sokmak için bu katman uygulanır. Pooling katmanının amacı 

sonraki konvolüsyon katmanı için giriş boyutunu azalmaktır. Boyut indirgemeyi yükseklik 

ve genişliğini düşürerek yapar derinlik aynı kalır. bu işlem, konvolüsyon katmanı sonucu 

oluşan filtre adedince görüntülerin hepsi için gerçekleştirilir. 

 

2.4. Performans Ölçütü 

Sınıflandırma tanımlanmış verilerin sınıflarına bakılarak yeni verilerin hangi sınıfa ait 

olacağının belirlenmesidir.  Makine öğrenmesinde kullanılan sınıflandırma modellerinin 

performansını değerlendirmek için hedef niteliğe ait tahminlerin ve gerçek değerlerin 

karşılaştırıldığı karışıklık matrisleri kullanılır. Burada Gerçek Pozitif (TP), Var olan bir 

durumu doğru tahmin etme durumu, Gerçek Negatif (TN), Var olmayan bir durumu doğru 

tahmin etme durumu,Yanlış Negatifler (FN), Var olan bir durumu yanlış tahmin etme 

durumu, Yanlış Pozitifler (FP), Var olmayan bir durumu yanlış tahmin etme durumu olarak 

alınarak aşağıda belirtilen performans değerleri hesaplanmaktadır. 

 

 

Hassasiyet =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 𝑥 100  (1)                           

Özgüllük = 
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
 𝑥 100   

 

(2) 

Seçicilik = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 𝑥 100  

 

(3) 

Genel Başarım= 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 
 𝑥100     

 

(4) 

 

3. Sonuçlar 

Yapılan deneysel çalışmalarda Eğitim için 1000 ve test için 500 kişi belirlenerek veriler 

oluşturulmuştur. Farklı katman parametreleri denenerek derin öğrenme ağ yapısı 

belirlenmiştir. Performans değerlendirmesinde eğitim verilerinde yaklaşık %80, test 

verilerinde yaklaşık  %70 başarım elde edilmiştir.  

Literatürde Yaman Akbulut ve ark. (Akbulut, Şengür ve Ekici 2017) yaptıkları çalışmada 

11.408 adet yüz resmi kullanılarak elde edilen derin öğrenme ağı ile %80 üzeri bir başarım 

oranına sahip cinsiyet sınıflandırma modeli önermişlerdir.  Bizim çalışmamızda ise 1500 iris 

görüntüsü kullanılarak elde edilen derin öğrenme ağı oluşturulmuş ve %70 oranında cinsiyet 

sınıflandırma başarımı elde edilmiştir. Her iki çalışmada ham resimler kullanılmaktadır fakat 
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yüz imgelerinde doğal olarak daha fazla bilgi söz konusu olduğundan başarım daha yüksel 

elde etmişlerdir. Diğer çalışmalara bakıldığında ise ham iris resimleri yerine bunlardan 

dönüşüm yöntemleri ile öznitelikler çıkartılarak sınıflandırmalarda kullanmışlar ve yüksek 

cinsiyet sınıflandırma başarımını elde etmişlerdir. Bizim çalışmada ise veritabanında 

sunulan gri tonlu iris resmi derin öğrenme ağı için giriş  olarak kullanılmış %70 gibi bir 

başalarım elde edilmiştir. 

Sonuç olarak derin öğrenme ağlarının sahip olduğu bir çok değiştirilebilir parametre 

mevcuttur. Bunların hepsinin denenmesi çok zaman alıcı veya özel bir çalışma  

gerekmektedir. Bu çalışmada iris sınıflandırma modeli geliştirilmesinde çok katmanlı derin 

öğrenme ağları sınırlı parametresi denenmiş bu sonuçlar alınmıştır.  
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Slam Problemlerinde Kullanılan Filtrelerin Karşılaştırılması 

Selya AÇIKEL2 

Ahmet GÖKÇEN** 

 

ÖZET 

Teknolojinin ilerleyişi ile beraber gezgin robot uygulamalarının da kullanım alanları oldukça 

yaygınlaşmıştır. Gezgin robotların ortam haritası çıkarma ve eş zamanlı olarak bulunduğu 

konumu belirlemesi problemi literatürde Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama 

(SLAM - Simultaneous Localization and Mapping) olarak bilinmektedir. SLAM 

problemlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri görüntü üzerinde oluşan 

gürültülerdir. Bu gürültülerin giderilmesinde filtreleme algoritmalarından 

faydalanılmaktadır. Kullanılan filtreleme algoritmalarının ortak noktası hepsinin olasılıksal 

yöntemler olmasıdır. SLAM problemlerinde kullanılan en yaygın filtreleme algoritmalarına 

örnek olarak Kalman Filtresi, Genişletilmiş Kalman Filtresi, Parçacık Filtresi verilebilir. Bu 

çalışmada Kalman Filtresi, Hareketli Ortalamalar Filtresi ve Medyan Filtre karşılaştırılarak 

elde edilen ölçüm verilerinin üzerindeki farklılıklardan bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı 

SLAM problemlerinde kullanılan algoritmaların başarımlarını kıyaslayarak gelecek 

çalışmalara katkı sağlayabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: SLAM, Kalman Filtresi, Hareketli Ortalamalar Filtresi, Medyan Filtre. 

 

Comparison Of Filters Used In Slam Problems  

ABSTRACT 

With the advancement of technology, the use of mobile robot applications has become 

widespread. The problem of the exploration robots' environment map extraction and 

simultaneous location is known as SLAM in the literature. One of the most important 

problems encountered in SLAM problems is the noise occurring on the image. Filtering 

algorithms are used to eliminate these noise. The common point of the filtering algorithms 

used is that they are all probabilistic methods. The most common filtering algorithms used 

in SLAM problems are Kalman Filter, Extended Kalman Filter, Particle Filter. In this study, 
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the differences on measurement data obtained by comparing Kalman Filter, Moving 

Averages Filter and Median Filter are mentioned. The aim of this study is to compare the 

performance of the algorithms used in SLAM problems and to contribute to future studies. 

Key Words: SLAM, Kalman Filter, Moving Averages Filter, Median Filter 

 

GİRİŞ 

Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama Problemi bir gezgin robotun bulunduğu 

ortamın haritasını çıkarırken, aynı zamanda üzerinde bulunan algılayıcılardan elde ettiği 

verilerle oluşturduğu harita üzerinde kendi konumunu gösterebilmesi problemidir(Aulinas, 

Petillot, Salvi & Lladó, 2008). Literatürde bu konu SLAM(Simultaneous Localization and 

Mapping) problemi olarak geçmektedir. SLAM probleminin ortaya çıkmasında birçok ön 

sebep rol oynamaktadır. SLAM probleminin çözümünde kullanılan bir gezgin robot, hiçbir 

bilgiye sahip olmadığı bir ortamda yaptığı her hareketi değerlendirir ve üzerindeki 

algılayıcılar ile haritalama için kendisine gerekli olan bilgileri toplar. SLAM probleminin 

oluşumu ilk kez olasılıksal modellerin robotik ve yapay zekâya dâhil edilmeye başlandığı 

zamanlara denk gelen 1986 yılında Kaliforniya’da düzenlenen IEEE Robotik ve Otomasyon 

Konferansı’nda(IEEE Robotics and Automation Conference) Peter Cheeseman, Jim 

Crowley, ve Hugh Durrant-Whyte tarafından tartışılmıştır(Durrant-Whyte & Bailey, 2006). 

Gezgin robotlarda haritalama çalışmalarında otuz beş yıl öncesine kadar izlenebilir 

teknolojilerden faydalanılmaktaydı. 1990 yılından sonra Kalman Filtresi, Popüler Beklenti 

Maksimizasyonu ve Parçacık Filtresi gibi olasılıksal yöntemlerin kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte yeni üretilen haritalama sistemlerinin tahmin yetenekleri 

arttırılmıştır(Thrun, 2002). Kalman Filtresi ile oluşturulan SLAM çözümleri doğrusal 

hareketleri belirlemek için kullanılmaktadır. Kalman Filtresinin gezgin robotun doğrusal 

olmayan hareketlerinin tespiti için yetersiz kaldığı düşünülerek; doğrusal verilerden 

doğrusal olmayan tahminler üretebilen Genişletilmiş Kalman Filtresi(GKF) ortaya 

çıkarılmıştır(Leonard & Newman, 2003).  

2012 yılında Kutlu C. ve Arserim M., ses sinyallerinin iyileştirilmesi için yaptıkları 

çalışmada, ses sinyalleri üzerinde üç farklı filtreleme yöntemi kullanmışlardır ve 

gürültülerden arındırılan sinyalleri objektif bir ölçüm olan SNR değerleri baz alınarak 

karşılaştırmışlardır. Elde edilen sonuçlarda en yüksek performansı Kalman Filtresinden elde 

etmişlerdir. Kalman filtresinin Spektral çıkarmadan kaynaklanan müzikal gürültüyü 

bastırdığını gözlemlemişlerdir(Kutlu,  & Arserim, 2012). 
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İlkel doğrusal filtrelerden biri olan Hareketli Otalamalar Filtresi, bir dizi matematiksel 

işlemin ardından geçiş yumuşatmayı amaçlayan bir filtredir. Hareketli Ortalamalar Filtresi 

sinyal işlemede oldukça sık kullanılmaktadır. Sürekli ortalama alan bir algoritmaya sahiptir. 

Her yeni değer okunduğunda en eski değer bırakılmaktadır, yeni gelen değer ile ortalama 

tekrar alınmaktadır ve bu ortalama çıkış olarak verilmektedir(Kaya & Alkar, 2014). Zaman 

ve iş yükü bakımından çoğu filtreye göre daha avantajlı bir filtredir.   

Babu C. ve Reddy B., 2014 yılında doğrusal ve doğrusal olmayan filtrelerin birlikte 

kullanılması gerektiğini düşünmüştür. Doğrusal bir metot olan Otoregresif Entegre Hareketli 

Ortalama (ARIMA) ve doğrusal olmayan bir metot olan Yapay Sinir Ağları’nı (YSA) 

birlikte kullanarak elektrik fiyatları ve borsa verileri gibi simule edilmiş veri setleri ile 

deneysel veri kümeleri kullanarak tahmin oranı daha yüksek bir sistem geliştirmişlerdir. 

Model, verilen zaman serilerini iki veri kümesine ayırmak için ise Hareketli Ortalamalar 

Filtresi kullanmıştır. Hareketli Ortalamalar Filtresi, ARIMA ve YSA’nın uygulanabilmesi 

için uygun ayrıştırmayı yapmıştır ve tahmin mekanizmasının doğruluğunun artırılmasını 

sağlamıştır(Babu & Reddy, 2014). 

Genişletilmiş Kalman Filtresi gibi doğrusal olmayan(non-linear) bir filtreleme tekniği olan 

Medyan Filtre, genellikle gürültü azaltmada doğrusal filtrelere göre daha başarılı sonuçlar 

vermektedir. Ancak haritalama gibi ani ve keskin geçişleri olan ölçüm değerlerinde doğrusal 

filtrelerden daha yüksek hata payı ile çalışmaktadır(Chen, T., Ma, & Chen, L., 1999). 

2007 yılında Altun, A. ve Allahverdi, N. yaptıkları çalışmada parmak izlerini YSA ile 

tanımaya yeni bir yaklaşım sunmuşlardır ve parmak izi görüntüsündeki gürültüleri azaltmak 

ve ayrıntı çıkarım performansını artırmak için iki farklı iyileştirme yöntemi 

kullanılmışlardır. Ortalama ölçüm hatasına göre yapılan performans analizinde, uygulanan 

filtrelemelerden en iyi performansı Medyan Filtreden elde etmişlerdir(Altun & Allahverdi, 

2007). 

Bu çalışmada doğrusal filtreler olan Kalman Filtresi ve Hareketli Ortalamalar Filtresi ile 

doğrusal olmayan Medyan Filtre üç boyutlu SLAM problemlerinde ortam haritasının 

çıkarılması için yapılan gerçek ölçümlerde ortaya çıkan gürültülerin giderilmesinde 

kullanılmıştır ve üç filtrenin başarımları grafikler ve tablolarla karşılaştırılmıştır.  

 

Uygulama 

Karşılaştırılması yapılan üç filtre, haritası çıkarılacak ortam içerisinde gezgin robotun her 

bir noktadan aldığı bir dizi ölçüme koordinat hesabı yapılmadan önce uygulanmıştır. Gezgin 

robot hareket halinde olduğu için mesafe algılayıcılar ile aynı noktadan elde edilen 
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ölçümlerde yüksek hata payı gözlemlenmiştir ve bu hata payı filtreler ile minimize 

edilmiştir. Her bir filtre kendi gürültü giderme modeline sahiptir. Şekil 1,2 ve 3’te sırasıyla 

Kalman Filtresi, Hareketli Ortalamalar Filtresi ve Medyan Filtrenin gürültü giderme 

modellerinin bu çalışmadaki kullanımı gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Kalman Filtresi Modeli 

 

 

𝑋𝑘 = 𝐾𝑘 × 𝑍𝑘 + (1 − 𝐾𝑘) × 𝑋𝑘−1 (1) 

 

Şekil 1’deki Kalman Filtresi modeli, Denklem 1 esas alınarak tahmin üretmektedir. Denklem 

1’deki matematiksel ifadede 𝐾𝑘, Kalman kazancını göstermektedir ve 𝑍𝑘, algılayıcıdan elde 

edilen ölçüm verisini temsil etmektedir. 𝑋𝑘 ise sistemin durum tahminidir ve çıkış olarak 

verilmektedir(Ertuğrul, 2011; Girgis, & Hwang, 1984). 

 

Şekil 2. Hareketli Ortalamalar Filtresi Modeli 

 

 

Hareketli Ortalamalar Filtresi modelinde arka arkaya alınan bir dizi ölçümün aritmetik 

ortalaması alınarak geçiş yumuşatma işlemlerinde kullanılan bir filtredir(Babu vd., 2014). 
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Bu çalışmada diziye eklenen elemanların son beş tanesi üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. 

Her yeni değer girişinde son dört aritmetik ortalama hesabından elde edilen sonuçlar ile yeni 

bir hesap yapılmıştır.  

 

Şekil 3. Medyan Filtre Modeli 

 

 

Medyan Filtre modeli ortanca değeri çıkış olarak vermektedir. Matematiksel hesaplamalar 

ile değerlerde değişiklik yapmadığı için anlamsız ölçümlerin çoğunu görmezden 

gelmektedir. Ölçüm verileri üzerinde işlem yapmadığı için her zaman doğruya en yakın 

değeri çıkış olarak verememektedir. 

Bulgular 

Yapılan deneyler sonucunda bir noktadan alınan ölçümler üzerinde uygulanan filtreler ham 

verideki tutarsızlıkları minimize etmiştir. Elde edilen bulgulardan net yargılar çıkarılabilesi 

için farklı uzaklıklardan alınan veriler karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçların birbirlerini 

tamamlar nitelikte olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 1’de gerçek mesafesi 160 santimetre olan 

bir noktadan art arda alınan lidar sensör ile alınan uzaklık verilerine Kalman Filtresi, 

Hareketli Ortalamalar Filtresi ve Medyan Filtre uygulandıktan sonra ortaya çıkan değerler 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Ham Ölçümlere Filtrelerin Uygulanması 

İterasyon Ham Veriler Kalman Filtresi Hareketli Ort. Filtresi Medyan Filtre 

 
1 163,3 163,3 163,300 163,3 

2 160,3 160,3 160,989 160,3 

3 162,6 162,6 161,564 160,3 

 
4 158,1 158,1 160,327 158,1 

5 160,2 160,2 160,282 160,2 

 
6 159,5 160,667 160,002 160,3 

7 165,2 160,983 161,859 160,2 

 8 162,1 161,283 161,945 159,5 

 

Tablo 1’de gösterilen değerler sırasıyla Grafik 1,2 ve 3’te grafiklendirilmiştir. Filtrelerin 

iterasyon sayısına bağlı değişim göstermeleri sonucunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  
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Grafik 1. Kalman Filtresinin Ham Verilere Uygulanması 

 

 

Grafik 1’de Kalman Filtresinin verilere uygulanabilmesi için belirli bir iterasyon sayısının 

geçilmesi gerektiği görülmektedir. Beşinci iterasyona kadar ham veriler ile aynı değerler 

üretilmişken sonrasında Kalman Filtresinin tahmin mekanizması işe yaramıştır. Sekiz 

iterasyonda 1,283 santimetre hata payı ile sonuca ulaşılmıştır. 

 

 

Grafik 2. Hareketli Ortalamalar Filtresinin Ham Verilere Uygulanması 

 

 

Grafik 2’de Hareketli Ortalamalar Filtresinin ham veri üzerinde ikinci iterasyondan itibaren 

etkili tahminler üretti görülmektedir. Altıncı iterasyona kadar doğru değere yaklaşmıştır. 

Sonrasında ham verilerdeki hata payının artması filtrenin sonucunun da hata payının 
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yükselmesine neden olmuştur ve Hareketli Ortalamalar Filtresi 1,945 santimetre hata payı 

ile sonuç üretmiştir.  

 

Grafik 3. Medyan Filtrenin Ham Verilere Uygulanması 

 

 

Medyan Filtre tahmin üretmeye üçüncü iterasyonda başlayabilmiştir. Ham verilerdeki hata 

payının ani artışı iterasyon ilerledikçe göz ardı edilmiştir. Modelin hata payı 0,5 santimetre 

olarak ölçülmüştür. 

Tablo 2. Başka Noktadan Alınan Ölçümlere Filtrelerin Uygulanması 

İterasyon Ham Veriler Kalman Filtresi Hareketli Ort. Filtresi Medyan Filtre 

 
1 287,3 287,30 287,3 287,3 

2 284,3 284,30 286,229 284,3 

3 282,6 282,60 284,933 284,3 

 
4 289,1 289,10 286,421 284,3 

5 288,2 288,20 287,056 282,6 

 
6 287,5 286,50 287,215 287,5 

7 287,2 286,48 287,21 287,5 

 8 285,1 286,62 286,456 287,5 

 

Elde edilen yargılardan net yargılar çıkarılabilmesi için 287 santimetre uzaklıktaki bir 

noktadan alınan ölçümlere filtreler tekrar uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Yapılan ölçümlerdeki hata payı 6,5 santimetre olarak kaydedilmiştir. Birinci deneyden elde 

edilen bulgular ikinci deneyle desteklenmiştir. Kalman Filtresi birinci deneyde olduğu gibi 

ikinci deneyde de belirli bir iterasyon sayısından sonra gürültü giderici tahminler üretmeye 

başlamıştır ve hata payı 0,38 santimetre olarak sonuçlanmıştır. Hareketli Ortalamalar Filtresi 

ikinci iterasyondan itibaren tahminler üretmeye başlamıştır ve ani değer değişimleri dışında 

gerçek mesafeye yakın bir çizgi izlemiştir. Hata payı 0,34 santimetre olarak sonuçlanmıştır. 
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Medyan Filtre ise ikinci deneyde de üçüncü itersyonda değerler üretmeye başlamıştır. 0,5 

santimetrelik bir hata payı ile sonuçlanmıştır.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda üç boyutlu SLAM probleminin çözümünde kullanılabilecek olan 

Kalman Filtresi, Hareketli Ortalamalar Filtresi ve Medyan Filtre kapalı bir ortamdan üç 

boyutlu haritalama için lidar sensörle ölçülen mesafe verileri üzerinde kullanılmış ve 

karşılaştırılmıştır. Aynı noktadan alınan bir dizi ölçüm üzerinde test edilen filtreler genel 

olarak birbirlerine yakın sonuçlar üretmişlerdir. Ancak ortamdan elde edilen ölçümlerin 

üzerinde uygulandıktan sonra üç boyutlu sanal ortamda gösterilen işlenmiş veriler filtreler 

arasındaki farklılıkları ortaya koymuştur. Şekil 4’te bir mutfaktan alınan üç boyutlu harita 

verisinin ham sensör değerleri ile oluşturulmuş görüntüsü gösterilmektedir. 

 

Şekil 4. Ham Veriden Elde Edilen Görüntü 

 

 

Ortam içerisindeki bölümler kısmen ayrıştırılabilse de Şekil 4’teki görüntünün gürültülerle 

dolu olduğu görülmektedir. Bu nedenle Kalman Filtresi, Hareketli Ortalamalar Filtresi ve 

Medyan Filtre uygulanarak ölçümler alınmıştır ve sırasıyla Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’de 

ham veriler üzerindeki etkileri gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. Kalman Filtresinin Ölçümlere Etkisi 
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Şekil 6. Hareketli Ortalamalar Filtresinin Ölçümlere Etkisi 

 

 

Şekil 7. Medyan Filtrenin Ölçümlere Etkisi 
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Şekiller incelendiğinde Kalman Filtresinin görüntülerdeki gürültüleri azalttığı fakat 

nesneleri çarpıttığı görülmüştür. Medyan Filtre, Kalman Filtresine göre nitekim daha iyi bir 

sonuç üretmiştir. Görüntü gürültülerden temizlenmiş, nesneler daha belirgin hale 

getirilmiştir. Uygulanan üç filtre arasında en iyi sonuçlar Hareketli Ortalamalar Filtresinden 

elde edilmiştir. Kıyaslanan iki filtreye göre gürültü gidermede daha başarılı olduğu ve 

nesneler arası geçişte daha belirgin ifadeler sağladığı görülmüştür.  
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Otonom Gezgin Robotlarda Lidar Sensör Kullanılarak Üç Boyutlu 

Haritalama 

Selya AÇIKEL*  

Ahmet GÖKÇEN** 

ÖZET 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların iş gücünü en aza indirgeyen robotlar her alanda 

tercih edilmektedir. Robotların kullanım alanları oldukça fazladır. Uzay bilimleri, sanayi, 

sağlık ve maden gibi sektörlerde otonom robotlardan faydalanılmaktadır. Otonom robotların 

en önemli özellikleri karar verebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Robotun karar 

verebilmesi kullanılan algılayıcılar ve algoritmalar ile gerçekleştirilmektedir. Algılayıcılar 

ile elde edilen veriler algoritmalar ile işlenerek robotun karar vermesi sağlanabilmektedir. 

Günümüzde akıllı otonom robotlar insanların hayatını kolaylaştırabilmek ve zamandan 

kazanç elde edebilmek amacıyla birçok alanda kullanılmaktadır. Akıllı otonom robotlar 

haritalama ve modellemede de kullanılmaktadır. Haritalama robotları bulundukları konumu 

belirleme ve üzerindeki sensörler sayesinde elde ettiği uzaklık verilerini veya görüntüleri 2B 

ya da 3B modelleme yapmak için kullanırlar. Bu çalışmada, bulunduğu noktanın konumunu 

veren ve yine aynı ortamın üç boyutlu haritasını çıkaran bir otonom robot geliştirilmiştir. 

Mesafe ölçümü için Lidar Lite V3 kullanılmıştır. Ölçümlerdeki parazitleri gidermek 

amacıyla Genişletilmiş Kalman Filtresi, alınan ölçüm verileri üzerine uygulanmıştır. Elde 

edilen ölçüm verilerinin anlık olarak bilgisayara aktarılmasından sonra Java ile OpenGL 

üzerinden grafik çizimi yapan program üzerinde koordinat verileri harita bilgisine 

dönüştürülmüştür. Robot, bulunduğu ortam içerisinde hareketli bir şekilde veri toplayacağı 

için daha net veriler elde etmek adına step motorlardan faydalanılmıştır. Robotun engellere 

takılmaması için HC-SR04 Ultrasonik mesafe algılayıcılar kullanılarak karşısına çıkan 

setleri fark edip etrafından dolanması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 3B Haritalama, Otonom Robotlar, Lokalizasyon, Lidar Sensör, 

Genişletilmiş Kalman Filtresi. 

 

Three Dimensional Mapping Using Lidar Sensor In Autonomous Navigating Robots 

ABSTRACT 

With the development of technology, robots that minimize the work force of people are 

preferred in every field. The use of robots is quite high. Autonomous robots are used in 

industries such as space science, industry, health and mining. The most important features 
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of autonomous robots are their ability to make decisions. The decision of the robot is realized 

by the sensors and algorithms used. The data obtained by the sensors can be processed with 

algorithms and the robot can make a decision. Today, intelligent autonomous robots are used 

in many areas to make people's lives easier and save time. Intelligent autonomous robots are 

also used in mapping and modeling. The mapping robots use the distance data or images 

obtained by the sensors on it to determine their location and use them for 2D or 3D modeling. 

In this study, an autonomous robot has been developed which gives the position of the point 

where it is located and which map the three-dimensional map of the same environment. Lidar 

Lite V3 is used for distance measurement. The expanded Kalman filter was applied to the 

measured measurement data to eliminate interference from measurements. After the 

measurement data is transferred to the computer instantly, coordinate data have been 

converted to the map information on the program which draws graphics on OpenGL with 

Java. Since the robot will collect data in its current environment, Step motors have been used 

to obtain clearer data. HC-SR04 was able to detect and encircle the sets that were 

encountered by using ultrasonic distance sensors.  

Key Words: 3D Mapping, Autonomous Robots, Localization, Lidar Sensor, Extended 

Kalman Filter. 

 

GİRİŞ 

Robotlar insan hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla günlük hayatın her alanında 

kullanılmaktadır. Robotik alanda çalışan araştırmacıların hedeflediği nokta, otonom 

robotların kendilerine verilen görevleri kusursuz bir biçimde tamamlamalarını sağlamaktır. 

Otonom robotlar insan kontrolü dışında kendi kontrollerini de sağlayabilen robotlardır. 

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlarla birlikte kendi başlarına karar verebilen otonom 

robotların kullanım alanları da genişlik kazanmaktadır. Robotiğin yaygın kullanıldığı 

alanlarda biri de haritalamadır.  

Haritalama uygulamaları, bir otonom robotun hakkında bilgi sahibi olmadığı bir ortamda 

keşif yapması, ortamın modelini çıkarması ve kendi konumunu ortam için hesaplaması ile 

gerçekleştirilir. Literatürde otonom robotlarla haritalama uygulamaları Eş Zamanlı 

Haritamalama ve Lokalizasyon(SLAM - Simultaneous Localization and Mapping) olarak 

geçmektedir.  

Haritalamada kullanılan robotlara entegre edilen materyaller, ölçümlerin sağlıklı olması 

açısından önem taşımaktadır. Haritalama problemlerinde en büyük sorunu sensörlerden elde 

edilen ölçümlerdeki hatalar oluşturmaktadır. Bahsedilen hataların giderilmesinde filtreleme 
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algoritmaları kullanılmaktadır. Günümüzde en doğru sonuçları üreten cihazlar fazla 

hesaplama işlemine gereksinim duymayan lazer mesafe algılayıcılardır(Uğurlu & Bayram, 

2011). Lidar sensörler lazer mesafe algılayıcılar arasında en gelişmiş olanıdır. Bu çalışmada 

mesafe algılayıcı olarak Lidar sensör olan Lidar Lite V3 tercih edilmiştir. Geçmişte yapılan 

çalışmalarda gürültülerin giderilmesi için Kalman Filtresi, Parçacık Filtresi, Popüler 

Beklenti Maksimizasyonu gibi algoritmalar kullanılmıştır. 

2004 yılında Gregory L. Plett, elektrikli araçlarda akü kullanımını konu alan çalışmasında 

Genişletilmiş Kalman Filtresi(GKF) kullanarak akünün dayanıklılığını, kalan ömrünü ve 

enerji seviyesini tahmin etmek için bir model geliştirmiştir(Plett, 2004). 

Lidar sensörlerden elde edilen nokta bulutlarında derinlik tabanlı bir haritalama yaklaşımı, 

2016 yılında Premebida, C ve ark. tarafından geliştirildi. KITTI Veri Tabanı üzerinde 

Bilateral(İki kenarlı) Filtre kullanarak elde ettikleri sonuçlarda yeterli başarım oranını 

yakalamışlardır (Premebida, Garrote, Asvadi, Ribeiro, & Nunes, 2016). 

2010 yılında Aulinas, J. Ve ark. iki boyutlu SLAM problemlerinde alanında kullanılan 

beklenti maksimizasyonu, Kalman filtresi ve parçacık filtresi gibi yöntemleri inceleyerek 

geniş alanlarda yeteri kadar tutarlı sonuçlar veremediği sonucuna varmışlardır(Aulinas, 

Petillot, Salvi, & Lladó, 2008; Ankışhan & Murat, 2010). 

Balcılar M. ve ark. 2017 yılında yüksek çözünürlüklü haritalar elde edebilmek amacıyla, 

ızgara tabanlı ve özellik tabanlı yöntemlerin güçlü yönlerini birleştirerek R-SLAM 

algoritmasını önerilmişlerdir. R-SLAM algoritması bazı parçacıkları ortam içerisindeki 

özelliklerine göre konumlandırarak poz tahmini yapmaktadır(Balcılar vd., 2017) 

Haritalama sırasında robotun kendi konumunu belirleyebilmesi için kullanılabilecek çeşitli 

yöntemler vardır. GPS modülleri, GYRO sensörler veya pusula sensörleri robotun 

hareketlerini takip ederek konum belirleme için kullanılmaktadırlar.  

Tuna G. ve ark. 2012 yılında yaptıkları çalışmada GPS sensöründen elde edilen konum 

verileri ile Genişletilmiş Kalman Filtresi tabanlı bir tahmin algoritması sunarak GPS 

sinyalinin kesildiği noktalarda kestirim parametreleri ile tahminler üretmişlerdir ve benzetim 

çalışmalarında sistemin ihmal edilebilecek konum hataları ile doğru sonuçlar verdiğini 

göstermişlerdir(Tuna, Güngör & Gülez, 2012). 

Bu çalışmada 3 eksenli GYRO sensör robotun ortamdaki dönüşlerini tespit etmek için 

kullanılmıştır. Robotun ortamdaki ilerleyişi step motorlar ile sağlanmıştır. Mikro denetleyici 

olarak Arduino Mega kullanılmıştır. Literatürden farklı olarak sensör hatalarının giderilmesi 

için Genişletilmiş Kalman Filtresi ölçümlere iki kez üst üste uygulanmıştır. GPS modül ile 

haritası çıkarılacak ortamın gerçek koordinat verileri elde edilmiştir ve GYRO sensör ve step 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
46 

motorlar ile aracın ortam içerisindeki konumunun takibi yapılmıştır. Bilgisayar ile robot 

arasındaki bağlantı Wi-Fi modül ile gerçekleştirilmiştir. Otonom robot haritalamada 

kullanacağı uzaklık verilerini lidar sensörden elde ederken, hareket halinde karşısına çıkan 

engellere çarpmadan ilerleyebilmesi için HC-SR04 ultrasonik sensörlerden faydalanılmıştır. 

 

Uygulama 

Kapalı bir ortam içerisine rastgele bırakılan otonom robotun bulunduğu mekanda önce keşif 

yapması sağlanmaktadır. Daha sonra engellere çarpmadan ilerleyen robotun, merkez bulma 

algoritmasını kullanarak bulunduğu ortamın merkezini hesaplaması sağlanmaktadır. İlk 

harita ölçümünü gerçekleştirmeden önce gerçek konum verilerini GPS modül vasıtasıyla 

almaktadır. Alınan veri Wi-Fi modül ile bilgisayara aktarıldıktan sonra ilk ölçüm 

yapılmaktadır. Lidar sensörün hareketi iki adet servo motor ile sağlanmaktadır. Servo 

motorların yaptıkları açılar, koordinat hesabı için kullanılmaktadır. Servo motorların düşey 

eksendeki her 1 derecelik hareketinde Lidar sensörden uzaklık verisi alınmaktadır. Ölçülen 

uzaklık verisine Genişletilmiş Kalman Filtresi uygulanarak hata payı ve gürültü olasılıkları 

en aza indirilip hesaplanan yeni değerin yatay ve düşey eksendeki açılarla birlikte koordinat 

hesabı yapılmaktadır. Servo motorların düşey eksendeki 180 derecelik hareketinde ise yatay 

eksende bir derece dairesel dönüş sağlanmaktadır. Yatay eksene yapılan her 1 derecelik 

harekette hesaplanan koordinat verileri toplu şekilde Wi-Fi modül ile bilgisayara 

aktarılmaktadır. 

Genişletilmiş Kalman Filtresi genellikle doğrusal olmayan sistemlerde tercih edilmektedir. 

Algoritma tahmin etme ve güncelleme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Güncelleme 

kısmı da kendi içerisinde hareket güncellemesi ve algı güncellemesi olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Denklem 1’de Genişletilmiş Kalman Filtresinin formülü gösterilmektedir. 

 

𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1, 𝑢𝑘) + 𝑤𝑘  

𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘 
(1) 

 

𝑤𝑘 ve 𝑣𝑘, sırasıyla, sırasıyla 𝑄𝑘 ve 𝑅𝑘 kovaryanslı sıfır çok değişkenli Gauss sesleri olarak 

kabul edilen işlem ve gözlem sesleridir. 𝑢𝑘, kontrol vektörüdür(Fujii, 2013). Sensör verileri 

filtreden geçirildikten sonra nokta çizdirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Denklem 2’de üç 

boyutlu uzayda bir noktanın çizdirilmesini sağlayan denklemler gösterilmiştir. 
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𝑥 = 𝑑 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 × 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑦 = 𝑑 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 × 𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝑧 = 𝑑 × 𝑠𝑖𝑛𝜑 

 

(2) 

Denklem 2’de belirtilen 𝜑 değeri, düşey eksende hareket eden servo motorun yaptığı açıyı, 

𝜃 değeri ise yatay eksende hareket eden servo motorun yaptığı açıyı temsil etmektedir. 𝑑 ile 

belirtilen değer, filtreden geçirilmiş lidar uzaklık verileridir(Siciliano, Sciavicco, Villani, & 

Oriolo, 2010). 

Bulgular 

Yapılan testler sonucunda Genişletilmiş Kalman Filtresinin iki kez uygulanması sonucu 

sensör hatalarından kaynaklanan gürültülerde azalma sağlanmıştır. Tablo 1’de sensör 

verileri Genişletilmiş Kalman Filtresinin birinci ve ikinci kez uygulanmasından sonra elde 

edilen sayısal değerler gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Sensör Verilerine GKF Uygulanması 

İterasyon Sensör Verileri GKF İkini GKF 

 
1 149,3 149,3 149,3 

2 150,3 149,77 149,52 

3 152,6 150,86 150,04 

 
4 148,1 148,73 149,03 

5 151,2 150, 2 149,72 

 
6 150,5 149,87 149,57 

7 149,2 149,25 149,28 

 8 153,1 151,1 150,15 

 

Tablo 1’deki değerler gerçek mesafesi 150 santimetre olan bir noktadan alınan ölçümler ve 

bu ölçümlere uygulanan filtrenin etkisini göstermektedir. Grafik 1’de ise Genişletilmiş 

Kalman Filtresinin sensör verilerine uygulanması sonucu elde edilen grafik gösterilmiştir. 

 

Grafik 1. GKF’nin Sensör Verileri Üzerindeki Etkisi 
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Genişletilmiş Kalman Filtresinin ham verilere bir kez uygulanması sonucunda yaklaşık 4 

santimetre olan hata payı 2 santimetreye düşürülmüştür. Bu adımdan sonra elde edilen 

verilere GKF’nin ikinci kez uygulanması sonucunda ise 2 santimetre olan hata payının 0,97 

santimetre olduğu görülmüştür. Otonom robotun aldığı ölçümler sonucunda Genişletilmiş 

Kalman Filtresinin birini ve ikinci kez uygulanmasından sonra ortam görüntüsünde oluşan 

farklılıklar sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. GKF’nin Ölçümlere Etkisi 

 

 

Şekil 1’de Genişletilmiş Kalman Filtresinin sensör verilerinde oluşan ve nesnelerin 

belirginleşmesini engelleyen nokta yoğunluğunu düzenlediği görülmüştür. 

 

Şekil 2. GKF’nin İkinci Kez Uygulanması 
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Şekil 2’de Genişletilmiş Kalman Filtresi ikinci kez uygulandıktan sonra ortamda oluşan 

gürültüleri büyük ölçüde ortadan kaldırdığı görülmüştür. 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda, üç boyutlu haritalama ve konum belirleme problemine 

Genişletilmiş Kalman Filtresi iki kez kullanılarak, otonom robotun takibi step motorlar ve 

GYRO sensör ile yapılarak ve robotun gerçek global konum bilgileri kullanılarak yeni bir 

çözüm getirilmiştir. Kullanılan veriler tamamen ölçümlere dayanan gerçek verilerdir. Tüm 

ölçümler ve filtrelemelerden sonra bilgisayara gönderilen veriler masaüstü yazılımında bir 

araya getirilmiştir. GPS sensörden alınan konum bilgisi ve sonuçlandırılmış ortam 

haritasının masaüstü yazılımındaki görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Çalışmanın Sonuçlandırılmış Görüntüsü 
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Şekil 3’te sağ alt köşede bulunan harita, otonom araçtan konum bilgisi gönderildiği anda 

oluşturulmaktadır. Haritası çizdirilen ortam, İskenderun Teknik Üniversitesi Biyomedikal 

Laboratuvarı’dır. Otonom robotun hareketleri adım adım zemindeki beyaz çizgilerde 

gösterilmiştir. 
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Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ nın Tarihçesi ve  

Mersin Kültür-Sanat Yaşamındaki Önemi  

 

Hale Birgül AKÇAKMAK3   

Betül YARAR4  

Duygu Deniz DEMİREL5 

 

ÖZET 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan önemli atılımlarla birlikte, müzikte 

modernleşme süreci çalışmaları kapsamında kurulmuş olan Konservatuvarlar, bir ülkenin 

sanat eğitimine ve yaşamına yön vermesi, bulundukları bölge ve ülkenin sosyo-kültürel 

alanda değişimine önemli katkıları olan kurumlarımızın başında gelmektedir. Mesleki müzik 

eğitimi veren konservatuvarlar; ulusal ve uluslararası alanda kendisini gösterebilecek 

profesyonel müzisyen ve sahne sanatçısı, sanat eğitimcisi ve bilim insanı yetiştirmesi 

bakımından önemli eğitim kurumlarımızdandır.  

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1994 yılında kurulmuş ve aynı yıl Klasik 

Batı Müziği alanında ilk kez ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. 1996-1997 

eğitim-öğretim döneminde Konservatuvar öğrencilerinden oluşan Senfoni Orkestrası 

kurulmuştur. 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde Lisans düzeyinde Müzik ve Sahne 

Sanatları Bölümlerine öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmış, 1999 yılında Yarı 

Zamanlı programı açılmıştır. Müzik Bölümünde; Piyano, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, 

Yaylı Çalgılar, Nefesli ve Vurmalı Çalgılar, Sahne Sanatları Bölümünde ise Opera ve Bale 

Anasanat Dallarında’nda eğitim öğretim faaliyetlerine 192 öğrencisi ile birlikte devam 

etmektedir. 

Konservatuvar bünyesinde bulunan Akademik Oda Orkestrası, Koro ve Oda Müziği 

gruplarının konserleri ve çeşitli branşlarda gerçekleştirdiği yarışmalarla şehrin ve ülkenin 

çok sesli müzik hayatına katkı sağlamaktadır. Konservatuvar öğretim elemanları ve 

öğrencilerinden oluşan orkestranın uzun yıllar ilgi ile izlenen düzenli konserleri, Mersin 

halkına çok sesli müzik kültürü aşılayan önemli bir unsur olmuştur. Ayrıca Mersin Devlet 

Opera Balesi ve diğer yakın dış paydaşlarla işbirliği yapılması, şehirde gerçekleştirilen 

                                                 
3 Dr. Öğr. Gör. Mersin Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü. E-posta: halebir@yahoo.com 
4 Dr. Öğr. Üye., Mersin Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü. E-posta: 

betulyarar@mersin.edu.tr 
5 Öğr. Gör. Mersin Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü. E-posta: ddemirel@mersin.edu.tr 
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organizasyonlara ve festivallere katkıda bulunulması,  Konservatuvarın Şehir-Sanat 

ilişkisini geliştirmekte önemli bir rolü olduğunun göstergesidir. 

Betimsel tarama modeli kullanılacak bu araştırma kapsamında; döküman incelemesi 

yapılarak Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kuruluşundan itibaren tarihçesi ve 

akademik yapılanma süreçleri üzerinde durulacak,  sanatın ve sanat eğitimi veren kurumların 

şehir halkının değişim ve gelişiminde önemli bir etken olarak görülmesinden hareketle, 

Konservatuvarın Mersin’in kültür-sanat yaşamındaki rolüne değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, Devlet Konservatuvarı, Kent, Kültür 

 

History Of Mersin State Conservatory And Its Influences On The Cultural And 

Artistic Life In Mersin 

Abstract 

The State Conservatories were established within the scope of the modernization 

process; together with the important breakthroughs made in the first decades of the Republic 

of Turkey. They have been among the most important institutions that made a significant 

contribution to the Republic’s new education vision, policies and cultural life of the country 

as well. Since the early days of the State Conservatories to the present, these establishments 

have been providing professional music education and cultivating musicians, stage artists, art 

educators and scientists that are internationally well recognized in their specific fields. 

Starting from the secondary education in Classical Western Music, Mersin 

University State Conservatory was founded in 1994 and The Youth Symphony Orchestra 

formed by students was established in the academic year of 1996-1997. In 1997-1998, 

Bachelor's degree in Music and Performing Arts Departments and in 1999, the part-time 

program was also activated with the first students. Mersin State Conservatory, currently, has 

a Performing Arts Department, Opera and Ballet as well as Music Department which consist 

of Piano, Composition and Orchestra Conducting, Stringed Instruments, Woodwind and 

Percussion Instruments with 192 students. 

The Academic Chamber Orchestra, which is established by the faculty members and 

the students of the Conservatory, has been contributing the polyphonic music life of Mersin 

as well as the country. The regular orchestral performances of State Conservatory and 

competitions held in various branches also had been a unique factor that inoculates polyphonic 

music culture to the citizens of Mersin. Addition to these, cooperating with the Mersin State 

Opera Ballet and other close external stakeholders, contributing to the organizations and 
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festivals in Mersin;. the Conservatory has a far reaching influence on the the development of 

the city’s cultural life.  

Within the descriptive survey model of this research; the history of the Mersin 

University State Conservatory will be examined as well as the process of academic 

structuring. Under this scope, the role of the conservatory and other art establishments in 

changing and developing of the Mersin’s cultural life is also going to be invastigated. 

Keywords: Mersin, State Conservatory, Culture, Urban life    

  

Giriş 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üç büyük şehrin  müzik eğitim gündemini 

takip etmekle birlikte özellikle düzenli olarak organize edilen yarışmalar, etkinlik ve 

konserler gibi öncü uygulamaları ile ülkemizin konservatuvarların örnek aldığı bir kurum 

olmayı başarmıştır. Bu çok önemli ve sıra dışı başarıyı kazanılmasının en önemli nedeni 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kurumsal kimliğini oluşturan temel 

faktörlerin yılların birikimiyle şekillendirebilmiş olmasıdır. ülkemiz sanat hayatına sağladığı 

katkıların ve yetiştirdiği öğrencilerin kazandığı uluslararası başarıların  bugün Mersin 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarını Türkiye müzik eğitim hayatında tercih edilen en 

seçkin ilk üç kurumun arasına kadar taşımıştır. 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarının bu akademik ve sanatsal başarı 

çizgisini şekillendiren vizyon, dünya standartlarında ve özgün bir kurumsal kültür 

oluşturmuştur, benimsediği misyon ile ülkemiz sanat hayatında çok uzun zamandan bu yana 

sürmekte olan ataleti sonlandırabilecek sanatçılar yetiştirmektir. Bu misyon çerçevesinde 

Batı kültür dünyasını olduğu kadar kendi kültür dünyası ve tarihini de en yetkin biçimde 

tanımayı amaçlayan, bu görgüyü sanatsal çalışmalarına da yansıtabilen, verimli bir 

üretkenliğin yanı sıra teşhis ve çözüm odaklı kararları özgün bir yaratıcılıkla 

harmanlayabilen, ülkemiz ve dünya gerçekliğini çok erken yaşlardan itibaren anlayarak tüm 

etkinlik ve çalışmalarında kendilerine yüklenen ağır sorumluluğu taşıyabilme beceri ve 

kapasitesine sahip, öznelliği sanatsal görelilik ve hayat gerçeği perspektifinde birleştirerek 

yorumlayabilen sağlıklı bireyler ve sanatçılar yetiştirmektir.  

.  

  Türkiye’de Konservatuvar Kurumunun Tarihçesi  

Konservatuvar kelimesi çeşitli sanat alanlarında öğretimin yapıldığı okul anlamında 

kullanılır. (TDK Türkçe Sözlük, C.2) Fransızca Concervatoire (İng. Conservatiore) 18. Ve 

19.yüzyıllarda Avrupa’nın genelinde kurulan müzik okullarına verilen ad olmuştur. 
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Ülkemizde  “dâr-ül-bedâyi adı altında, 1914 yılının Haziran ayında kurulan ilk Türk 

Konservatuarı “Dâr-ül Bedayi-i Osmanî” tiyatro ve  alaturka ve alafranga müzik bölümleri 

olmak üzere oluşturulmuştur. “Nağme evleri” anlamındaki yeni müzik okulu Dar-ül Elhan  

1917 ‘de kurulmuş, Daha sonraları İstanbul Konservatuarı ve İstanbul Belediye 

Konservatuarı adlarını almıştır. Bu kurumun müzik tarihimizde Türk müziğinin 

kurumsallaşması bakımından büyük önemi vardır. Darü'l-Elhân  Cumhuriyet döneminde de 

halk müziğine ilişkin ilk resmi çalışmaların gerçekleştirildiği bir kurumdur olmuştur ( 

Paçacı, 199:11). 

İstanbul  Konservatuvarının 1925 yılında yeniden yapılanması ile batı müziği 

eğitiminin de verildiği kurumun ardından ikinci konservatuvar önceleri “Musiki ve Temsil 

Akademisi” olarak bilinen “Ankara Konservatuvarı “adı ile 1936 yılında resmi olarak 

kurulmuştur. 1980 sonrası YÖK’e  bağlanan İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe 

Üniversitesinin çatısı altında eğitim vermeye devam eden bu iki konservatuvarların Türkiye 

tarihindeki konservatuvarlar olduğunu söylemek mümkündür. 1950’li yılları takiben açılan 

ilk başta Dokuz Eylül Devlet Konservatuvarı; Mimar Sinan Güzel S. Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı gibi büyük şehirlerde eğitim veren konservatuvarların sayısı bugün 43’ü 

bulmaktadır.  Bu kurumların 38’i Devlet, 5’i vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır.  

 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tarihçesi 

 Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, müzik ve sahne sanatları alanlarında 

mesleki olarak üst düzeyde bilgi ve beceriyle donanmış, etik değerlere saygılı,  sanat 

kurumlarında görev yapabilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatçı ve bilim insanlarının 

yetiştirilmesini hedeflemiştir. 1994 yılında 52 katlı binada özel yetenek sınavlarını 

gerçekleştirerek öğrenci almış, klasik batı müziği alanında ortaöğretim düzeyinde eğitim 

vermeye başlamıştır. 1996/1997 Eğitim-Öğretim Yılında Konservatuvar öğrencilerinden 

oluşan Senfoni Orkestrası kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim-Öğretim döneminde Lisans 

düzeyinde Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine, 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılında Yarı 

Zamanlı programlarına Öğrenci alınmıştır. 1994-2000 yılları arasında şimdiki yabancı diller 

binasında faaliyet göstermiş, 2000 yılından beri şuan bulunduğu binada eğitim öğretime 

devam etmektedir. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1 Müzik Laboratuarı, 1 

Kütüphane, 14 Kültür sınıfı, 5 Teori sınıfı, 56 Çalgı sınıfı, 6 adet büyük derslik olmak üzere 

toplam 83 adet sınıf bulunmaktadır.  

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında toplam 44 öğretim elemanı görev 

yapmaktadır. 2018 yılı itibariyle akademik personel  sayıları aşağıda belirtildiği gibidir. 
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Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarını diğer sanat kurumlarından ayıran 

önemli bir farkı, Güzel Sanatlar Fakültesinin ardından Mersin Üniversitesinin kurulduğu ilk 

yıllarda yapılandırılıp eğitim öğretime başlamış olmasıdır. Bu da Mersin Üniversitesinin 

kuruluş vizyonunu ve misyonunu gösteren önemli bir ayrıntıdır. 

Türkiye’de Konservatuvar kurumları; ortaöğretim, lise ve lisans statüsünde farklı 

disiplinlerde öğrencilere aynı çatı altında eğitim veren özel bir eğitim modelini 

kapsamaktadır. Bu durum, hem eğitim programlarının işleyişi hem de kurumsal işleyiş 

açısından zorlu süreçlerin dahil olduğu bir sistemi oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı ortaöğretim  ve lise programlarının da aynı fiziki şartlar içerisinde sürdürülüyor olması 

kurumun idari yapılanmasında diğer yüksek öğretim kurumlardan farklılar gözetmesini 

gerektirmektedir. Zorunlu Meb eğitim modeli ile birlikte esas meslek derslerini 

sürdürüldüğü bu model Mersin devlet Konservatuvarında sınırlı öğretim elemanı sayısı ile 

önemli bir iş yüküne de  beraberinde getirmektedir. 

Buna göre “Akademik ve İdari Organizasyon Şeması” aşağıdaki gibidir.  

 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı  

Akademik ve İdari Organizasyon Şeması 

Akademik Personel Sayısı 

Doçent  1 

Doktor Öğretim Üyesi 8 

Öğretim Görevlisi 34 

Uzman  1 

Toplam 44 
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Akademik Personel Sayısı 

Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Eğitim Modelleri 

Devlet konservatuvarlarında uygulanan tam zamanlı eğitim modeli “mesleki müzik 

eğitimi” kapsamında değerlendirilir. Bazı devlet konservatuvarlarında uygulanan yarı 

zamanlı eğitim, mesleki müzik eğitiminin yanı sıra “özengen müzik eğitimi” boyutunu da 

kapsar. Özengen müzik eğitimi, müziğe amatörce istekli, ilgili kişilere; mesleki müzik 

eğitimi ise müzik alanının bütününü veya bir dalını kendisine meslek olarak seçen ve konu 

alanı uzmanı olacak kişilere yöneliktir.” (Uçan, 1997: 30- 33). Mersin Üniversitesi yarı 

zamanlı eğitim statüsünde verdiği eğitimle ülkemizin ilk dokuz üniversitesinin içinde yer 

alır. Diğer  kurumlar İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarlarıdır.  

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda “Konservatuvar Öğrencisi 

Yetiştirme Programı” adıyla uygulanan yarı zamanlı eğitim eğitim; “Yükseköğretim 

Kurumları Devlet Konservatuvarlarının hazırlayıcı birimlerine öğrenci yetiştirmek üzere, 

ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenimlerine diğer okullarda devam eden 

öğrencilerin erken yaşlarda başlayan zorunlu temel eğitimleri boyunca bir yandan da müzik 

formasyonunu da kazanabilmelerini, böylelikle kendi zorunlu eğitimlerinde lisans düzeyine 

eriştiklerinde yan çalışma olarak formasyonunu kazandıkları müzik alanını bir meslek 
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olarak seçmeleri durumunda, gerekli alt yapı eğitimini kazanmalarını sağlamak ve 

Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) nin diploma programlarını 

başarabilecek seviyede öğrencileri yetiştirmeyi ilke edinen programdır.” şeklinde 

tanımlanır. 

Müzik ve Sahne Sanatları Ortaokul ve Lisesi zorunlu Meb eğitim modeli ile birlikte 

esas meslek derslerinin sürdürüldüğü bir model uygulanmaktadır. Yükseköğretim Kurumları 

Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumlari ile Müzik ve Sahne Sanatları 

Liseleri Yönetmeliğine tabiidirler. Eğitim öğretim programları Talim Terbiye kurulu 

tarafından belirlenir.  

 

2018-2019 eğitim yılı tam zamanlı öğrenci sayıları aşağıda belirtildiği gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezun Olan Öğrencilerin Kariyer Durumları 

Mersin Üniversitesi Müzik Bölümü ve Sahne Sanatları bölümlerinden mezun olan 

öğrenciler ülkenin farklı bölgelerindeki müzik kurumlarında (operalar, orkestralar ve 

konservatuvarlar) sanatçı ve eğitimci olarak çalışmalarına devam eder. Bu müzik kurumları 

arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi ülkenin köklü kurumlarının yanısıra 

içinde Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin de bulunduğu ülkemizin diğer beş devlet opera ve 

bale kurumlarının da bulunduğu çeşitli müzik kurumları da bulunmaktadır.  

 

Öğrencilerin 2015-2018 yıllarında aldıkları ödüller göre aşağıdaki gibidir.  

Yıllar Ulusal Ödül Sayısı Uluslararası Ödül Sayısı  

2017-2018 20 5 25 

2015-2016 28 7 35 

 

Konservatuvar Öğrenci Sayıları 

Ortaokul  71 

Lise 25 

Lisans  62 

Yüksek Lisans  34 

Toplam  192 
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Konservatuvar ve Şehirdeki Paydaşlar ile Gerçekleştirilen Etkinlikler  

Mersin şehri kültürel etkinliklerin  festivallerin ve  konserlerin tüm yıl boyunca 

devam ettiği belli başlı şehirler arasında yer alır. Konservatuvar şehirde gerçekleşen 

festivallere orkestra ve oda müziği konserleri ile katkıda bulunmasının yanı sıra kurumda 

eğitim-öğretim yılı boyunca gerçekleşen çeşitli disiplinlerdeki halka açık etkinliklerle, 

seyircinin farklı konser ortamlarını deneyimlemesini sağlar. Bunların arasında Mersin 

festivali gibi kökü organizasyonlar ile  Engelsiz Yaşam Festivali gibi Büyük Şehir 

Belediyesinin düzenlediği önemli etkinlikler bulunmaktadır.  

Gerçekleşen Etkinlikler ve Konserlerin nitelikleri :  

-Her eğitim-öğretin dönemi sonunda gerçekleşen dönmelik 40 ve yıllık 80 adet solo, oda 

müziği ve  sahne sanatları, bale gösterilerinin de bulunduğu farklı topluluklarla ile 

gerçekleştirilen   öğrenci konseri. 

-Akademik Oda Orkestrası Konserleri: Yıllık program çerçevesinde öğretim elemanları ve 

öğrencilerden oluşan orkestranın düzenlediği konserler düzenli  

-CD Kayıtları: Akademik Oda orkestrası tarafından gerçekleştirilen Türk bestecilerinin 

eserlerine yönelik kayıt çalışmaları 

-Yarışmalar : Çeşitli sanat dalları veya oda müzik grupları  için yapılan ulusal yarışmalar. 

Gerçekleşmiş sanat dallarına örnek : Piyano, Keman, Viyolonsel yarışmaları 

Başta Devlet Opera ve balesi olmak üzere, Mersin uluslararası müzik festivali gibi kökü 

organizasyonlar ile  Engelsiz Yaşam Festivali gibi Büyük Şehir Belediyesinin düzenlediği 

önemli etkinliklere de katkı sağlayarak işbirliği yapmaktadır. 

-Akdeniz Opera Bale Kulübü Derneği  ve İçel Sanat K. ile işbirliği içerisindedir. 

Bununla birlikte Mersin İnternational Port “MIP PROJESİ” sosyal sorumluluk 

projesi olma özelliği taşımaktadır. 2018 yılı Mart ayında üniversite ve liman işletmeciliği 

arasında imzalanan bir protokol ile Mersin üniversitesi devlet konservatuvarında 80 çocuk 

müzik eğitimi almaktadır. MIP çalışanlarının çocuklarına temel müzik eğitimi verilmesi ve 

süreç içinde yetişecek çocuklar ile “MIP Çocuk Orkestrası”, “Çok Sesli Çocuk Korosu”, 

“Ritim Atölyesi” ve uygun enstrümanlardan oluşan “Müzik Toplulukları’nın kurulmasıdır. 

Bu projenin önemli özelliklerinden biri de farklı gelir düzeyleri  ve kültürel farklılıklara 

sahip öğrencilerin sanat yolu bir araya gelmesidir.  

2002 yılında kurulan Nevid Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi  

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve konservatuvar öğretim elemanları tarafından 

oluşturulan Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası, 2002-2003 konser sezonun 

ardından düzeni olarak verdiği konserle ile şehrin sanat hayatına katkıda bulunur. Merkezin 
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amacı; müzikle ilgili kuruluşlarla ilişkileri kuvvetlendirmek, ulusal ve uluslararası müzik 

eğitim öğretimine katkı sağlamak, müzik sanatının tüm alanlarının uygulanması ve 

geliştirilmesi için sanatsal, bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektir. Orkestra, Mersin 

Üniversitesi Yenişehir Kampüsündeki kendine ait konser salonunda aylık konserlerinin yanı 

sıra  aldığı davetlerle de ülkemizin bir çok şehrinde konserler vermektedir.  

 

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Şehrin Kültür ve Sanat Yaşamındaki 

Yeri 

İlkçağ, Roma ve Helen dönemlerinde Kilikya bölgesinde etkin bir konumda bulunan 

Mersin’in mekânsal gelişimi daha sonraki dönemlerde kesintiye uğramıştır. Bu kesintinin 

ardından, Mersin kenti 1800’lü yılların ilk yarısında tekrar kurulmuştur. Dolayısıyla, Mersin 

kenti tarihi bir süreklilik göstermemiş ve günümüze ulaşan mekânsal gelişim iki yüzyıllık 

bir geçmişte gerçekleşmiştir. Bu süreçte Mersin, Türkiye’nin nüfus yönünden büyük 

kentlerinden biri haline gelmiştir. (Ünlü, 2007:425) Bir kente girildiğinde, o kentin tarihini 

ve kültürünü yansıtan yapılar, eğlence ve dinlenme alanları, tarihi yapısı, mimari özellikleri, 

halkın giyimi kuşamı vs. kent kültürü hakkında bize ipuçları verir. “Bu bağlamda kent, 

gelenek ve göreneklerin, örgütlü tavır ve görüşlerin toplandığı yerdir. Kültürler kentte 

doğarlar, kentte yaşarlar ve kente katkı sağlarlar. Bu niteliğiyle kentler, belli bir kültürü 

simgelemektedirler” (Uçkaç, 2006: 31). Kültür, kültür kuramında ağırlıklı olarak, “ideal 

olanın, manevi olanın ve maddi olmayanın gerçekliği olarak görülür. İnanışların, değerlerin, 

sembollerin, işaretlerin ve söylemlerin biçimlenmiş bir alanı olarak kavranır” (Smith ve 

Riley, 2016).  

‘Kültür’ kavramı, günlük kullanımda her ne kadar sanat ve edebiyata dair oluşumları 

akla getiriyor olsa da gerçekte daha geniş anlamıyla bir toplumun ya da toplumsal bir grubun 

yaşam biçimlerine (Giddens, 2000), birbirleri ile olan etkileşimlerine işaret. Kentin farklı 

alanlarında yapılacak bu çeşit etkinlikler bu bağlamda da toplumsal bağları kuvvetlendirmek 

bakımından önemli bir yaklaşımdır. İnsanın/toplumların varoluş ve düşünüş biçimleri, 

yaptıkları veya yapmak istedikleri, değerleri, gelenekleri, isteklerini düzenlenme yöntemleri 

ya da sahip oldukları örgütlenme şekilleri (dernek, okul, devlet vb), üretim ve tüketim 

biçimleri gibi her tür maddi ve manevi ürünlerinde karşılık bulur (Uygur, 1996).  

Kültür, toplumu oluşturan kişileri, onları bir arada tutan dil ve haberleşme süreçlerini, 

sanatlarını, inançlarını, törelerini, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim 

düzenlerini içine alır Kentli olmak ise sürekli değişen bir estetik kültürün parçası olmaktır. 

Kent kültürü, kentte gerçekleşen sanat ve kültür etkinliklerinin yanı sıra; kentin sosyal 
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yapısını oluşturan toplumu ve yaşantılarını da içinde barındıran dinamik birikimdir. Estetik 

kültür, kent içinde mekansal gelişmeler kadar yaşam alışkanlıklarının değişmesinde de etkili 

olur.  

Mersin şehri  zengin tarihi geçmişi ve çok kültürlü dokusuyla farklı gelenek ve 

göreneklerin toplandığı bir şehir olması nedeniyle özgün bir kültürel yapıya sahiptir. Bu 

bağlamda Mersin’e özgü bir kültür ve mersinli kimliğinden  bahsetmek mümkündür. Kente 

ait önemli sanatsal kurumların başında gelen Konservatuvarın şehir ve şehirliler ile organik 

bir bağ kurması  bu kimliğin gelişmesinde önemli bir rol oynar.  “Kentli olmak ise sürekli 

değişen bir estetik kültürün parçası olmaktır. Estetik kültür, kent içinde mekansal gelişmeler 

kadar yaşam alışkanlıklarının değişmesinde de etkili olur. Bu anlamda kent kültürünü 

geliştirecek bir estetik kültür, ancak daha fazla kişinin sanata ulaşabilmesi yoluyla anlamlı 

olacaktır.”(Altıntaş, 2012:68) 

Bu bağlamda şehre ait farklı mekanlarda gerçekleşek konser ve anlatılı dinletilerin 

kent kültürünü geliştirmekte daha etkili ve sanatı daha ulaşılır hale getireceği olumludur. 

Kent meydanlarında yapılacak ve müzik-mekan ilişkisini farklı ortama taşıyacak 

etkinliklerin şehir halkının aidiyet bilincinin yaratılmasında da etkili olabileceğini söylemek 

mümkündür.  

 

  

Kamusal Alanlarda Sanatın Gerekliliği ve Konservatuvarın  Önemi   

18.yy aydınlama dönemi ile birlikte aklın her alanda kullanımı ve herşeyi 

denetiminden geçirmeyi esas alan bir anlayışın hâkimiyetini beraberinde getirmiştir. Akıl 

yürütmenin kamusal zeminde kullanımına olanak tanıyan salonlar ve kahveler ise bu 

dönemde eğitimli kesimler arasında tartışmaların yoğun biçimde yaşandığı, edebiyat eserleri 

ve dönemin önemli Aydınlanma filozoflarının tezleri hakkında fikirler üretilip sohbetlerin, 

söyleşilerin yapıldığı en önemli kurumsal yapılar ya da başka bir deyişle kamusal tartışma 

alanları olarak dikkati çekmektedir. Kamusal tartışma alanı içinde sanat eleştirisinin özerk 

bir alan olarak ortaya çıkması da yine bu dönemdedir. (Lütticken, 2007, s.111) 

Kamusal alan: Habermascı modele göre, Batı toplumlarında 18.yy’da modernlikle 

birlikte burjuvazinin bir alanı olarak ortaya çıkan kamusal alan, herkese açık yapısıyla 

insanların bir araya gelip ortak bir sorun hakkında düşünce, söylem ve eylem üretebildikleri 

ve karşılıklı iletişime girebildikleri bir etkinlik alanına karşılık gelir.” (Kedik, 2011)  

Richard Sennett ise, “kamusallaşma kavramını; özgünlük ve entellektüel derinlikle 

kamusal hayat ve özel hayat arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve bu dengesizliğin yol 
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açtığı sorunları da irdeleyerek, batı Avrupa kentleri için, insanların belirli mekanlarda yoğun 

toplumsal ilişkiler kurma olanaklarına sahip olmaları olarak” açıklamıştır. (Güney, 2007). 

Sanatın hep gelenekle, geleneğin ve direnişin mekânları sayılan kentlerle, kamusal alanlarla 

doğrudan ilişkisi olmuş, hem sanatçı, hem alımlayıcı değerlendirme ölçütlerini bu tarih ve 

mekâna bağlı olarak sürdürmüştür (Yaman, 2002:155).  

Mersin tarih boyunca farklılıkları, farklı kültürleri ve düşünceleri bir araya getiren, 

toplumsal, düşünsel ve sanatsal gelişmelerin yaşandığı bir kentitir. Sehire ait kamusal alanlar 

antik çağdan günümüze kadar insanların fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği, 

herkesin katılımına açık iletişim ve eylem alanları oluşturmuş ve bu oluşum çeşitli disiplinler 

arasında ortak çalışmalara neden olmuştur. “Aynı kente ait olma bilincini artıran” ve “kentin 

ortak kamusal beleğini” oluşturan  alanlardır. “kamusal alanlar, bir kentin tümünün hem 

fiziksel, hem sosyo-kültürel hem de siyasi yapısı hakkında bilgi alınabilecek yerlerdir. 

Geleneksel kamusal alanlar; tarihi, pedagojik (sosyal, artistik, teknik boyutları), kullanım ve 

estetik değerleriyle kolektif belleğin oluşumuna katkısı olan en önemli kentsel alanlardır.” 

(Gökgür.2008:53) 

Bu bağlamda Konservatuvar’ın Mersin’in coğrafi konumu ve tarihi dokusunun da 

elverişli bir ortam oluşturması nedeniyle kent hayatını ve kentli bilincini pekiştirmek üzere 

yapacağı etkinlikler büyük önem taşımaktadır. Farklı yaş gruplarına ait öğrencilerin 

oluşturduğu özgün bir yapıya sahip bu kurumun kamusal alanlarda gerçekleşen aktivitelerde 

aktif bir rol oynaması konusu belediyeler ve şehrin dinamiklerine etkili olan diğer önemli 

kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.  

 

 Sonuç  

Kentsel yaşam alanlarının ve kamusal kent mekanlarının yeniden kazanılmasında 

çevresiyle kurduğu uyumlu ilişkiyle kendi etrafında bir çekim merkezi yaratabilen müzik 

etkinlikleri son derece önemli bir güce sahiptir. Tüm sanat dalları gibi müzik ortak bir bellek 

yaratma, yer aldığı mekanın, kentin, hatta ülkenin kimliğini oluşturan simgelere 

dönüşebilme aracıdır. Tarihsel süreçteki gelişiminde özellikle mimari ve kent yapısı, ses ve 

mekan bağlamında organik ilişkiler içinde olan ve varlık gösterebilen bir sanattır. Müziğin 

kamusal alanlardaki mekânlardaki varlık biçimi konser salonları ve kapalı alanlar kadar 

önemlidir. Kamusal sanatta amaç halkla, kitleyle, toplumla daha demokratik bir ilişki 

kurmaktır. Gerek Batılı ülkelerde gerek gerek dünyanın farklı ülkelerinde kent meydanları, 

parklar ve gerekse mimari yapılara ait alanlarda konserlerin  önemli örnekleri ile 

zenginleşmiştir.  
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Müzik, birleştirici özelliğiyle insanları bir araya getirip iletişim kurmalarına olanak 

sağlayan, estetik yönden olduğu kadar temsil ettiği değerler ve simgeler açısından, duygusal 

ve düşünsel anlamda harekete geçirici bir etkiye sahip olan oldukça güçlü sanattır. Bu 

nedenle konservatuvarın tüm etkinlikleri müzik sanatının kamusal alandaki varlığı kamusal 

alanın zorlama olmaksızın bir araya getirici işlevini güçlendirmektedir.  Paylaşma,  katılım, 

etkileşim ve iletişim süreci olarak kamusal alanlarda yapılacak etkinliklerin şehir ve 

Konservatuvar arasındaki bağları güçlendirmesi kaçınılmazdır.  

 Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat kurumlarında görev yapabilecek, 

ulusal ve uluslararası düzeyde sanatçıları yetişmektedir. Mersin Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Mersin’in ve Türkiye’nin çoksesli müzik kültürünün bir parçası olmuştur. 

Üniversitenin desteği ile şehrin ve ülkenin en iyi konser salonlarından birisi olan Nevid 

Kodallı konser salonunu ülkemize kazandırmıştır. Şehirdeki özel kuruluşların ve 

sanatseverlerin destekleri Mersin’de gerçekleşen prestijli müzik yarışmalarının 

düzenlenmesini sağlamaktadır. Mersin şehri kültürel etkinliklerin festivallerin ve 

konserlerin tüm yıl boyunca devam ettiği belli başlı şehirlerarasında yer almaktadır. 

Konservatuvar bünyesinde bulunan orkestra, koro ve oda müziği gruplarının konserleri ile 

Mersin şehrinin ve Üniversitenin tanınırlığını sağlayarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bu 

etkinliklerle halkın farklı konser ortamlarını deneyimlemesi sağlamakta, ayrıca kentin 

varolan dinamiklerine katkı sağlamaktadır. Konservatuvar, şehirde ve üniversite icerisindeki 

farklı disiplinler ile ortaklaşa yapılacak çalısmalarla  ve kamusal alanlarda gerçekleştirilecek 

faaliyetler ile kentlilik bilincine katkıda bulunacak özelliklere sahiptir. 
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Şekillenen Sanat Olgusu, İdil, Cilt 1, Sayı 5 / Volume 1, Number 5  

Engincan, P. (2017). Metropolde Kültür ve Gündelik Yaşam Üzerine Düşünmek,  Mimarist, 

sayı 19  

KARABULUT, C. (2017). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi Cilt.9 Sayı. 22 - Aralık (s. 341-357)  

KEDİK, A. (2011). Kamusal Alan, Kent ve Heykel İlişkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal 
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Farklı Spor Branşlarındaki Sporcuların Dinamik Denge Yeteneği İle 

Plantar-Dorsifleksiyon Hareket Açılarının Karşılaştırılması 

Manolya AKIN6 

İnci KESİLMİŞ1* 

Özet 

Bu araştırmanın amacı farklı spor branşlarında faaliyet gösteren sporcuların dinamik 

denge yetenekleri ile plantar dorsi fleksiyon hareket açıları arasındaki farklılıkların ve 

korelasyonun belirlenmesidir. Bu doğrultuda araştırma taekwondo, eskrim, yüzme ve 

kontrol grubu olmak üzere 80 kişi üzerinde yapılmıştır. Gonyometre ile sağ-sol ayak 

plantar ve dorsi fleksiyon hareket açıları ölçülmüştür. Dinamik denge skorları Prokin 

Tecno Body denge ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. İstatistiksel analizler için dağılım normal 

olmadığından dolayı Kruskal Wallis analizi ve Spearman Korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çift ve sol ayak medio-lateral salınım, sağ ve sol 

plantar fleksiyon gruplar arasında istatistiksel olarak farklıdır (p<.05). Aynı zamanda 

yüzücülerde sol plantar fleksiyon ile sol ayak anterior-posterior salınım arasındaki ilişki 

anlamlıdır (r=.486*). Eskrim sporcularında ise sağ plantar fleksiyon ile çift perimeter 

length (r=-.473), sağ perimeter length (r=-.538) ve sol perimeter length (r=-.447) 

arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır. Taekwondo ve kontrol grubunda 

dinamik denge ile plantar-dorsi fleksiyon arasında ilişki gözlenmemiştir. Buradan 

hareketle, ayak bileği esnekliğinin denge üzerinde pozitif etkisinden dolayı 

antrenmanlarda ayak bileği esnekliğini geliştirici çalışmaların yapılmasının faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: 

Dinamik Denge, Plantar Fleksiyon, Dorsi Fleksiyon, Yüzme, Eskrim, Taekwondo. 

 

 

Abstract 

Comparison of dynamic balance ability and plantar-dorsiflexion range of motion 

of different sports branches athletes 

The aim of this study was to determine the differences and correlations between the 

dynamic balance abilities and plantar dorsiflexion range of motion of the athletes in 
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different sports branches. In this direction, the research was conducted on 80 participant 

including taekwondo, fencing, swimming and control group. The right and left foot 

plantar and dorsiflexion range of motion were measured with goniometer. Dynamic 

balance scores evaluated with the Prokin Tecno Body. As the distribution was not normal 

for the statistical analysis, Kruskal Wallis analysis and Spearman's correlation coefficient 

were used. According to the results of the analysis, the left and right plantar flexion of the 

bipedal and left foot mediolateral release were statistically different between the groups 

(p<.05). At the same time, the correlation between left plantar flexion and anterior-

posterior sway of the left foot is significant (r=.486*). In fencers, the correlation between 

right plantar flexion and bipedal perimeter length (r=-.473), right perimeter length (r=-

.538) and left perimeter length (r=-.447) was statistically significant. There was no 

correlation between dynamic balance and plantar-dorsiflexion in Taekwondo and control 

groups. From this point of view, it is thought that it will be beneficial to perform ankle 

elasticity training in ankle flexibility due to the positive effect of ankle flexibility on 

balance. 

 

Key Words: 

Dynamic Balance, Plantar Flexion, Dorsiflexion, Swimming, Fencing, Taekwondo. 

 

GİRİŞ  

 Vücudun denge yeteneğini sergilemesi için gerekli olan denge hareketleri; ayak 

bileği, diz, kalça eklem hareketlerini ve kinetik zincir ile koordine edilen hareketleri 

içermektedir (Panzer, Bandinelli & Hallet, 1995). Vücudu dengelemek için eklemleri 

hareket ettiren kasların, ayak bileğinin, diz ve kalça ekleminin rolü önem taşımaktadır 

(Rogind, Lykkegaard, Bliddal &Danneskiold, 2003). Ayakta bulunan kemik ve eklemler 

hareketli zeminlere adapte olmakta, şok emici özellikte ve aynı zamanda gövde için destek 

yüzeyi oluşturmaktadır. Bu nedenle hareketli veya sabit zeminlerde denge durumunun 

devam ettirilmesi ve enerjinin ekonomik kullanılması ayak ve ayak bileği kompleksinin 

fonksiyonlarına bağlıdır (Bobbert, Gerritsen, Litjens &Van Soest, 1996). Araştırmamızda 

kullandığımız eskrim, yüzme, taekwondo gibi spor branşlarında yarışma ve antrenmanlar 

süresince sıklıkla denge durumunun korunmasına, ayak bileğinde plantar-dorsi fleksiyon 

hareket açılarının kullanımına gerek duyulmaktadır (Akın ve ark., 2017). Eskrim, yüzme ve 

taekwondo vücudun değişik yerlerine en geniş ölçüde uzanma ve gerilme imkanı veren, 

kasların çabuklukla harekete geçmesini sağlayan, bacak ve kolların koordineli kullanıldığı 
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spor branşlarıdır. Eskrimde hamle durumlarında, yüzmede ayak hareketlerinde ve 

taekwondo da hücum durumlarında plantar ve dorsi fleksiyon hareket açılarının 

kullanılmasına sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle denge performansları ve plantar 

dorsi fleksiyon hareket açılarının sporcuların performansı üzerinde etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda; bu araştırmanın amacı farklı spor branşlarında faaliyet 

gösteren sporcuların dinamik denge yetenekleri ile plantar dorsi fleksiyon hareket açıları 

arasındaki farklılıkların ve korelasyonun belirlenmesidir. 

 

METOD 

Katılımcılar 

Araştırma taekwondo, eskrim, yüzme ve kontrol grubu olmak üzere 80 kişi üzerinde 

yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 14.03± 1.14 yıl, boy uzunluğu ortalaması 

163.93±11.68 cm, vücut ağırlığı ortalaması ise 54.50±11.17 kg’dır. Tüm katılımcılara 

Helsinki kriterlerine göre hazırlanmış gönüllü formu imzalatılmış ve Mersin Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik kurul onayı alınmıştır. 

Dinamik Denge Yeteneğinin Belirlenmesi  

Prokin Tecno Body dinamik denge ölçüm düzeneği kullanılarak tüm sporcuların ve kontrol 

grubunun dinamik denge skorları belirlenmiştir. Test 30 sn sürmektedir. Ölçümler iki kez 

tekrarlanmıştır her iki ölçüm arasında 1dk dinlenme periyodu verilmiştir. Test sonunda 

istatistiksel analizler için daha iyi olan skor tercih edilmiştir.  

 

Plantar ve Dorsi Fleksiyon Hareket Açılarının Belirlenmesi 

Bir eklemin hareket açıklığını belirlerken segmentin başlangıç konumundan maksimum 

hareketinin sonundaki konumuna kadar olan derecenin ölçülmesi yöntemi kullanılır. 

Araştırmamızda Six-Piece Goniometer Set (Patterson Medical, Sammons Preston) 

kullanılmıştır. Plantar Fleksiyon ve Dorsifleksiyon ölçümleri için ayağın 90 derecelik açısı 

sıfır noktası olarak kabul edilmiştir. Gonyometrenin ekseni lateral malleolusun üzerine ve 

ekseni fibulanın eksenine paralel olacak şekilde yerleştirilmiş ve katılımcıdan ayağını 

kendine doğru çekmesi ve daha sonra uzatması istenmiştir.  

 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analizler için dağılım normal olmadığından dolayı Kruskal Wallis analizi ve 

Spearman Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre çift ve sol ayak medio-lateral salınım, sağ ve sol 

plantar fleksiyon gruplar arasında istatistiksel olarak farklıdır (p<.05). Bu sonuçlar 

taekwondo sporcularına lehinedir. Çift Ayak dinamik denge skorları Taekwondo, eskrim, 

yüzme ve sedanter olacak şekilde iyiden kötüye sıralanmaktadır. Aynı zamanda yüzücülerde 

sol plantar fleksiyon ile sol ayak anterior-posterior salınım arasındaki ilişki anlamlıdır 

(r=.486*). Eskrim sporcularında ise sağ plantar fleksiyon ile çift perimeter length (r=-.473), 

sağ perimeter length (r=-.538) ve sol perimeter length (r=-.447) arasındaki korelasyon 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Taekwondo ve kontrol grubunda dinamik denge ile plantar-

dorsi fleksiyon arasında ilişki gözlenmemiştir. 

Tablo 1. Tüm grupların Kruskal Wallis H Sonuçları 

Değişkenler Chi-Square df Asymp. Sig. 

Çift PL 4,408 3 0,221 

Sağ PL 2,986 3 0,394 

Sol PL 1,026 3 0,795 

Çift AGP 9,103 3 0,028 

Sağ AGP 1,384 3 0,709 

Sol AGP 0,66 3 0,883 

Çift MS 4,414 3 0,22 

Sağ MS 2,818 3 0,421 

Sol MS 1,05 3 0,789 

Çift MECAP 13,438 3 0,004 

Sağ MECAP 2,38 3 0,497 

Sol MECAP 11,017 3 0,012 

Çift MECML 6,434 3 0,092 

Sağ MECML 3,497 3 0,321 

Sol MECML 8,238 3 0,041 

Sağ Dorsifleksiyon 6,653 3 0,084 

Sol Dorsifleksiyon 3,996 3 0,262 

Sağ Plantar Fleksiyon 21,299 3 .000 

Sol Plantar Fleksiyon 19,622 3 .000 

Not- PL=Gezinme Uzunluğu, AGP= Alan Boşluk Yüzdesi, MS= Ortalama Hız, MECAP= 

Öne-geriye eksende ulaştığı değerler arasındaki ortalama, MECML= Lateral eksende 

ulaştığı değerler arasındaki ortalama. 

 

Tablo 2. Tüm Branşların Dinamik Denge ve Plantar-Dorsifleksiyon Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

 

Branş Değişkenler N Ortalama Standart Sapma 

T
a
ek

w
o

n
d

o
 Çift PL 20 411,47 130,68 

Sağ PL 20 159,63 63,50 

Sol PL 20 177,33 76,74 
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Sağ Dorsifleksiyon 20 79,15 7,38 

Sol Dorsifleksiyon 20 83,65 6,61 

Sağ Plantar Fleksiyon 20 171,10 7,53 

Sol Plantar Fleksiyon 20 169,50 8,27 
Y

ü
zm

e
 

Çift PL 20 525,82 312,31 

Sağ PL 20 226,82 139,86 

Sol PL 20 216,58 130,34 

Sağ Dorsifleksiyon 20 78,45 17,91 

Sol Dorsifleksiyon 20 82,50 25,88 

Sağ Plantar Fleksiyon 20 160,35 16,02 

Sol Plantar Fleksiyon 20 148,60 28,79 

E
sk

ri
m

 

Çift PL 20 430,05 91,34 

Sağ PL 20 170,04 51,07 

Sol PL 20 170,04 60,69 

Sağ Dorsifleksiyon 20 74,20 9,93 

Sol Dorsifleksiyon 20 77,35 9,11 

Sağ Plantar Fleksiyon 20 156,25 11,00 

Sol Plantar Fleksiyon 20 156,40 11,27 

K
o
n

tr
o
l 

Çift PL 20 468,48 131,02 

Sağ PL 20 166,01 66,09 

Sol PL 20 180,53 74,15 

Sağ Dorsifleksiyon 20 83,25 11,43 

Sol Dorsifleksiyon 20 82,60 8,99 

Sağ Plantar Fleksiyon 20 154,40 12,70 

Sol Plantar Fleksiyon 20 155,95 9,93 

 

Tablo 3. Dinamik Denge ve Plantar-Dorsifleksiyon Spearman Korelasyon Katsayısı 

Sonuçları  

 Korelasyon 

katsayısı 

p 

Yüzücüler sol plantar/ sol ayak anterior 

posterior salınım 

r=.486 p=.03 

Eskrim sporcularında ise sağ plantar 

fleksiyon ile çift perimeter length  

r=-.473 p=.03 

Eskrim sporcularında ise sağ plantar 

fleksiyon ile sağ perimeter length  

r=-.538 p=.01 

Eskrim sporcularında ise sağ plantar 

fleksiyon ile sol perimeter length 

r=-.447 p=.04 

Taekwondo ve kontrol grubunda 

dinamik denge ile plantar-dorsi 

fleksiyon arasında ilişki 

gözlenmemiştir.  

---- ---- 
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TARTIŞMA 

Tüm spor branşlarında olduğu gibi Taekwondo, Eskrim ve Yüzmede de dinamik 

denge yeteneğinin optimum düzeyde olması sporcuların başarısına etki edebilecek motorik 

özelliklerden bir tanesidir. Cote ve arkadaşları, postüral kontrol ve dinamik dengenin günlük 

yaşam aktivitelerinde ve spor aktivitelerinde optimum performans için gerekli olduğunu 

bildirmişlerdir. Fakat, dengenin sağlanmasının spor branşına göre farklılık gösterebileceği 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, Rein ve arkadaşları (2011) postürel kontrol ve fonksiyonel 

ayak bileği istikrarını karşılaştırdıkları çalışmada profesyonel dansçıların her iki ayağının 

plantar fleksiyon hareket açısının amatör dansçılar ve kontrol grubuna kıyasla belirgin 

şekilde fazla olduğu ve onlardan daha iyi bir postürel kontrol sağladıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Sepic ve arkadaşları (2009) ayak bileğinin hareket açısında cinsiyete bağlı 

anlamlı farklılık bulamazken, plantar fleksiyon hareket açısında farklılıklar olduğunu rapor 

etmişlerdir. Araştırma sonuçlarımıza benzer şekilde; Jain and Rathod (2015) yaptıkları 

çalışmada ayak bileği hareket açıklığındaki azalmaların denge fonksiyonlarında ve dengenin 

korunumunda azalma ile sonuçlanabileceğini bildirmişlerdir. Araştırmamızda Taekwondo 

sporcularının diğerlerine kıyasla dinamik denge yeteneğinde daha iyi skorlar elde ettiği, 

Plantar Fleksiyon hareket açısının da diğer sporculara kıyasla daha geniş olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Bu sonuçların Taekwondo sporunda sıkça kullanılan ayak bileği hareketlerinin 

doğal bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Dorsifleksiyon hareket açısında da en iyi 

sonuçları Eskrim grubu elde etmiştir. Bu sonuçların eskrim sporunda hamle durumlarında 

sıklıkla dorsifleksiyon pozisyonunun kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Dolayısıyla antrenman programlarında ayak bileği esnekliği ve kuvveti üzerine çalışmalar 

planlanmasının çalışmamızdaki spor branşlarında performanslarını arttıracağı 

düşünülmektedir. Daha sonra yapılacak olan araştırmanın kuvvet ölçümleri ile 

desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Kadının Üreme ve Cinsel Sağlığını Etkileyen Faktörler  
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Özet 

Kadını fizyolojik yönden özel yapan kuşkusuz onun üremesine ve üreme sistemine 

ilişkin özellikleridir. Dünyada kadın için üremeyi ilgilendiren konular, önce onun fertil çağı 

olan 15-49 yaş arası doğurganlıkla ilgili sağlık sorunları ön plana çıkartılarak anne çocuk 

sağlığı ve aile planlaması, ardından kadın sağlığı ve aile planlaması yaklaşımı içinde ele 

alınmış, daha sonra bireyin ihtiyaçlarını ön plana çıkaran ve üreme, kadın sağlığı ve aile 

planlaması gibi kavramları birleştiren “cinsel sağlık/üreme sağlığı (CS/ÜS)” kavramları 

şeklinde ortaya atılmıştır.  

CS/ÜS, tüm yaş gruplarındaki bireylerin kişisel sağlığının önemli ve pozitif bir 

boyutudur. Bu nedenle CS/ÜS, sağlığı koruma ve geliştirme programlarının içinde özel 

olarak ele alınmaktadır. Çünkü bireylerin sağlık durumları pek çok faktörden etkilendiği gibi 

kadınların cinsel ve üreme sağlıkları da birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin hem 

olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Sağlığı koruma ve geliştirmede olumlu 

sağlık davranışlarının kazanılması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Fiziksel aktivite, 

beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi sağlıkla ilgili davranışlar sağlığın önemli 

belirleyicileridir. Bu nedenle kadınlar CS/ÜS’yi etkileyebilecek tüm koşulları göz önünde 

bulundurmalı ve yaşam biçiminde bunlara dikkat etmelidir. 

Anahtar kelimeler: Kadın, üreme sağlığı, cinsel sağlık. 
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Undoubtedly, it makes reproductive system characteristic of woman physiological. 

The issues concerning the reproduction in the world for women, firstly the fertile age of the 

child between the ages of 15-49, health problems related to fertility and child health and 

family planning by highlighting the child's health and family planning approach is handled, 

then the individual's needs are brought to the foreground and The concepts of sexual and 

reproductive health, which combine concepts such as reproductive, women's health and 

family planning, have been put forward. 

Sexual health and reproductive health is an important and positive dimension of 

personal health of individuals of all age groups. Sexual health and reproductive health is 

therefore specifically addressed in health protection and development programs. Because 

individuals' health status is affected by many factors, sexual and reproductive health of 

women are affected by many factors. These factors can have both positive and negative 

effects. Positive health behaviors should be gained and maintained in health protection and 

development. Health-related behaviors such as physical activity, nutrition, smoking and 

alcohol use are important determinants of health. For this reason, women should take into 

account all conditions that may affect and reproductive health and should pay attention to 

them in their lifestyle. 

Key words: Women, reproductive health, sexual health. 

 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre üreme sağlığı; üreme sistemi işlevleri ve süreci 

ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve 

sosyal yönden tam bir iyilik hali olup; doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması; 

üreme yeteneğine sahip olmaları; üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne 

sahip olmaları demektir (1). Cinsel sağlık ise DSÖ’ye göre, cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, 

zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin 

olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesidir (1).  

 

KADIN ÜREME VE CİNSEL SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Yaş 

En iyi çocuk doğurma 20-35 yaşlar arasıdır (2). Bu yaştan ne kadar uzaklaşılırsa anne 

ve bebek hastalık ve ölüm riskleri de yükselmektedir. Türkiye’de son 20 yılda ilk anne olma 

yaşı sürekli artış gösterse de Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 2013 verileri 
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15-49 yaş arası kadınların yarısının 21 yaşından önce evlendiklerini ve bu durum adölesan 

dönemde cinsel ilişkiye başlayan gençlerin sayısının çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bilinen bir gerçek daha gençlerin cinsellik konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadıklarıdır. 

Bu durum gençlerde cinsellikle ilgili sorunların yaşanma olasılığını arttırmaktadır (3). 

Ayrıca, annenin doğumdaki yaşı ile bebek ölümlülüğü arasındaki ilişki, U şeklinde bir eğri 

oluşturmaktadır. Bebek ölüm hızı, 20 yaşından daha genç ve 30-39 yaş grubundaki 

annelerden olan bebekler arasında belirgin bir biçimde yüksektir. TNSA 2013 sonuçları, 

ölüm riskinin doğum sırası arttıkça yükseldiğini dolayısıyla doğum sırası ile ölüm olasılığı 

arasında net bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. (4). 

Menopoz da yaşa bağlı değişkenlik gösteren bir süreçtir. Normal koşullarda menopoz 

yaşı dünyada ortalama olarak 50 yaşında gerçekleşmektedir. Menopoz ile, kadınların ovaryen fonksiyonları kalıcı olarak 

sonlanmakta, böylece kadınlar doğal ve biyolojik bir sürece girmektedirler (5). TNSA 2013 verilerine göre toplamda, 30-

49 yaş arası menopozda olan kadınların oranı %8 olarak bildirilmiştir. Menopozdaki 

kadınların yüzdesi yaşla birlikte artmaktadır. Bu oran otuzlu yaşların başlarındaki kadınlar 

için yüzde 1’in altındayken, 48-49 yaşlarındaki kadınlar için yüzde 49’a çıkmaktadır (4). 

Yaş ilerledikçe infertilite riski de artmaktadır (6). Yaşın doğurganlıkta önemli bir rol 

oynadığı kanıtlanmıştır. Kadınlar için 30 yaş , erkekler için ise 35 yaşından önce fertilite 

şansı daha fazladır. Çocuk sahibi olma yaşının giderek yükselmesiyle birlikte infertilitenin 

de arttığı kabul edilmektedir (7). Doğum yaşı arttıkça, üreme kapasitesi azalmakta, overler 

etkilenmekte, cinsel ilişki sıklığı azalmakta ve kromozomal anormallikler artmaktadır (8). 

Aşırı Doğurganlık 

Hızlı nüfus artışı, birlikte getirdiği ekonomik, çevresel, hızlı kentleşme ve diğer 

sosyal sorunlar nedeniyle ‘sağlığı’ dolaylı olarak olumsuz etkilemesinin yanı sıra ‘aşırı 

doğurganlık’ nedeni ile de ‘sağlığı’ doğrudan olumsuz etkilemektedir (9). Doğurganlık 

hızının yüksek olması beraberinde riskli gebelik ve doğumları getirmekte, dolayısıyla anne-

bebek ölüm risklerini artırmaktadır (10). 

Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde doğal olarak doğurganlıkta yüksektir ve 

sonuçta aşırı doğurganlık söz konusudur. Aşırı doğurganlığın olduğu ülkelerde erken 

evlenme, adölesan gebelikler, ileri yaş gebelikleri, iki yıldan kısa aralıklarla olan ve çok 

sayıdaki gebeliklerin görülme sıklığı fazladır. Tüm bu özellikteki gebelikler riskli gebelikler 

olup, kadın, anne ve çocuk sağlığını son derece olumsuz etkilemektedir (11). Benzer şekilde 

gebelik aralığı 59 aydan uzun olan kadınlarda; üçüncü trimester kanamaları, erken membran 
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rüptürü, preterm eylem, puerperal endometrit, uterin rüptür, anemi, intrauterin gelişme 

geriliği riski, perinatal ve infant mortalite oranının yüksek olduğu belirtilmektedir (12-14). 

Beslenme  

Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir gereksinimdir. 

Beslenme doğrudan veya dolaylı olarak üreme sağlığını etkilemektedir. Bazı besin öğeleri, 

üreme sağlığını hipotalamus-hipofiz-gonad aksisi (HPG) üzerinden etkilemektedir. 

Beslenmede oluşan değişiklikler; ovulasyona, mestruel siklusuna, sekonder seks 

karakterlerinin gelişimine, gebelik oluşumuna, canlı doğumlara ve yardımcı üreme 

tekniklerinin başarısına etki etmektedir (15).  

Beden kitle indeksi 18’in altında olan kadınlarda menstüral siklusta değişmeler 

görülmekte ve ovulasyon problemleri gelişmektedir (16). Gebe yetersiz ve dengesiz 

beslendiğinde; ölü doğum, erken doğum (prematüre), düşük doğum ağırlığı, mental 

retardasyon ve konjenital anomali gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir (16). Aynı şekilde 

obezite de ovulasyon problemlerine sebep olmaktadır. Obezite endokrin değişikliğe sebep 

olarak insülin düzeyini yükseltmekte ve insilün direnci artırmakta bununla birlikte 

hiperandrojenizim ve anovulasyon görülerek fertilitenin azalmasına neden olmaktadır (17). 

Beslenmenin yeterli ve dengeli olması üreme ile ilgili sorunların çözümüne önemli katkılar 

sağlamaktadır (15). 

Doğum Öncesi Bakım Alma Durumu 

Doğum Öncesi Bakım (DÖB); anne ve fetüsün gebelik boyunca düzenli aralıklarla, 

gerekli muayene ve danışmanlığın yapılarak sağlık personeli tarafından izlenmesidir. DSÖ, 

2002 yılında yayınladığı DÖB modelinde gebeleri iki gruba ayırmıştır. Bu modele göre, 

herhangi bir risk faktörü olmayan ve gebelerin %75’ini kapsayan birinci gruptaki kadınların 

dört izlemden oluşan rutin DÖB alması önerilmektedir. Diğer %25’lik kısımda olan ikinci 

gruptaki gebelerin ise sağlık sorunları ya da risk faktörleri nedeni ile daha sık izlenmesi 

önerilmektedir. DSÖ, ayrıca ilk izlemin gebeliğin ilk üç ayı içinde ve mümkün olan en erken 

gebelik haftasında yapılması gerektiğini önermektedir (18). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın 

hazırladığı “Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi”nde ise her gebenin ilk izlemini ilk 14 

hafta içinde yapması ve bununla birlikte toplam  dört defa izlenmesi gerektiğini belirtmiştir 

(19). 

Türkiye’de en az dört kez DÖB alan kadın oranlarında son on yılda önemli gelişme 

olmuş, 2003’de %54 olan bu oran 2008’de %74, 2013’de % 89’a yükselmiştir (20). Bu 
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gelişmeye rağmen ülkemizde yapılan çalışmalar DÖB hizmetlerinde sosyoekonomik 

özelliklere bağlı eşitsizliklerin devam ettiğini göstermektedir (21-23).  

Kronik Hastalıklar 

Prekonsepsiyonel dönemde fetüs ve anneye zarar veren kronik hastalıkların ve bu 

hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların potansiyel risklerinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu dönemde özellikle kadında pulmoner hipertansiyon, tromboembolitik 

hastalıklar, sistemik lupus eritematozus, ciddi renal yetmezlikler, enfeksiyon hastalıkları, 

böbrek, epilepsi ve astım gibi sağlık sorunları sorgulanmalıdır. Bunun yanı sıra istenmeyen 

fetal etkilere neden olduğu bildirilen; kontrol edilemeyen diyabet, kronik hipertansiyon, 

hipertiroidizm, fenilketonüri ve lupus eritematozus vb. maternal hastalıkların da 

prekonsepsiyonel dönemde önemle üzerinde durulması anne ve bebek sağlığı açısından 

önemlidir (24-26).  

Özellikle diyabet, üreme sağlığını derinden etkileyen bir kronik hastalık olarak 

bilinmektedir. Dünya genelinde, üreme çağındaki kadınlarda tip 2 diyabet insidansında bir 

artış olmuştur. Ancak, çocuklukta tip 1 diyabet tanısı, cinsel gelişim de dahil olmak üzere 

kız çocuklarının büyüme ve gelişiminin birçok yönünü etkileyebilmektedir. Bu anlamda 

cinsel gelişim ve büyümenin değerlendirilmesi için önemli bir parametrenin menarş olduğu 

bilinmektedir (27).  

Kronik hipertansiyon ile komplike olan gebeliklerin, artmış hipertansif bozuklukların 

yanı sıra preterm doğumda artmış fetal risk, intrauterin gelişme geriliği, fetal kayıp, 

hipospadias ve plasenta dekolmanı ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (28). Romunstad ve 

ark. (2008), yaptıkları çalışmada gebelik öncesi sistolik ve diyastolik kan basıncı ile düşük 

doğum ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (29).  

Maternal böbrek hastalığının gebeliğe olumsuz birçok etkisi vardır. Bunlar; 

preeklampsi, anemi, kronik hipertansiyon, sezaryen doğum, preterm doğum, fetal büyüme 

kısıtlılığı ve artmış fetal kayıp ve ölü doğum şeklinde sıralanmaktadır. Jungers ve ark. (1997) 

tarafından yapılan bir çalışmada renal hipertansiyonu olan kadınlarda, spontan veya 

terapötik abortus riskinin normal kan basınçları olan kadınlara kıyasla 10 kat daha fazla 

olduğu bulunmuştur (30). 

Sistemik lupus eritematöz (SLE) ağırlıklı olarak doğurganlık grubundaki kadınları 

etkilemektedir ve bu nedenle gebeliğin hastalık üzerindeki etkisi bu hastaların yönetiminde 

önemli bir husustur. Hastalık patolojisini ve tedavi seçeneklerini anlamaya yönelik tüm 

ilerlemelere rağmen SLE’li kadınlarda gebelik hala yüksek riskli bir gebelik olarak kabul 
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edilmektedir. Surita (2007) tarafından yapılan bir çalışmada SLE gebeliklerinde fetal kayıp, 

preterm doğum ve IUGR oranları daha yüksek olduğu bulunmuştur (31). 

Çevresel ve Kimyasal Toksinler 

Çevrede bulunan zararlı toksinlerin çoğu kadında gebe kalma kapasitesinin 

azalmasına, spontan abortusların artmasına ve fetüste gelişimsel anomalilere neden 

olabilmektedir. Erkekte ise bu toksinler spermatogenezis sürecinin bozulmasına neden 

olmaktadır (3). Özellikle bazı meslekler çevresel toksinlere olan fazla maruziyete neden 

olurken uzun süre oturmayı gerektiren bazı meslekler de (banka, bilgisayar programcılığı 

vb.) hareket kısıtlığına neden olmaktadır. Günümüzde işyerlerinde 104.000 den fazla 

kimyasal ve fiziksel ajanın kullanıldığı saptanmış olup, bunların çok az bir kısmının üreme 

üzerine etkileri net olarak belirlenmiştir (32). Örneğin pestisitler, kadınların yoğun olarak 

çalıştıkları tarım alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı pestisitler, kadınlarda 

östrojen benzeri etki yaparak kadınlarda meme kanserini artırdığı savunulmaktadır. Kurşun, 

civa gibi ağır metallerden etkilenime bağlı olarak üreme yeteneğinde azalma, spontan 

abortus sıklığında artma, prematüre doğumlar, santral sinir sistemi bozuklukları ortaya 

çıkmakta ve bu annelerden doğan bebeklerde büyüme geriliği görülmektedir (33).  

Elektrik ve manyetik alanın üreme sağlığı üzerine olan etkileri hala tartışmalı bir 

konu olarak gündeme gelmektedir (34). Fitalat (boya sanayinde kullanılan) maruziyeti ve 

infertilite ilişkili bulunmuştur (35). Hava kirliliği hem erkek hem de kadın gametogenezi 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu etkiler yalnızca gametlerin miktarını değil, aynı 

zamanda genetik ve epigenetik düzeyde kalite üzerindeki etkisini de etkilemektedir. Ayrıca 

bu etkiler embriyo gelişimini de değiştirmektedir (36). 

Geçmişten günümüze kadar neredeyse her ülkede kozmetik amaçlı kullanılan saç 

boyalarının da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır (37). Ticari saç 

boyalarının %80-99’unda bulunan Parafenilendiamin (PPD) ve toluene-2,5-diamine (PTD) 

maddesinin kontakt dermatitte major rol oynadığı bulunmuştur (38). Saç  boyası  kullanan  

kadınlardaki  meme  kanseri  riskinin  %23  arttığı bildirilmiştir (39). Saç boyası kullanımı 

ile lösemi ve lenfoma gibi kanla ilişkili kanserler arasındaki olası bağlantıyı araştıran 

çalışmalarda, uzun süreli ve koyu renk saç boyası kullananlarda Hodgkin lenfoma riskini 

arttırdığı bildirilirken, lösemi ile ilişkisi bildirilmemiştir. Saç boyası kullanımı ve kan  ile  

ilişkili kanserler üzerinde bir etkisi varsa bile küçük bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir 

(40).  

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 
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Şimdiye kadar üreme sağlığının bir parçası olarak görülen cinsel sağlığın; HIV 

(human immundeficiency virus), cinsel içerikli şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 

gibi cinsellikle ilgili sağlık sorunlarının çok artması nedeniyle DSÖ tarafından ayrı bir antite 

olarak tanımlanması gereği ortaya çıkmıştır (41). 

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) çoğu biyolojik cinsel ilişki ile bulaşmakta 

ve kadınlar bundan daha fazla etkilenmektedirler. Cinsel ilişkideki sıvı dinamikleri, cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların çoğunun başlangıçta asemptomatik olması, bireylerin özellikle 

ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki güçlükler, kadınların pelvik organ enfeksiyonu 

(PID), infertilite, ektopik gebelik, kronik pelvik ağrı ve servikal kanser gibi hastalıkların 

uzun dönem sekel ve sonuçlarından daha ağır etkilenmelerine yol açmaktadır (42). 

Gebelikte N. Gonorrhea çoğunlukla asemptomatiktir. Nadiren gebeliğin ilk 

trimesterinde aşağıdan gelen enfeksiyon salfinjite neden olabilir. Dissemine gonokokal 

enfeksiyon gebelerde, normal populasyona göre daha sık ortaya çıkmaktadır. Gebelikte 

tedavi edilmemiş N. gonorrhea erken doğum eylemi, düşük doğum ağırlığı, erken membran 

rüptürü ve koryoamnionite neden olabilmektedir (43). 

Klamidya tedavisiz enfeksiyon, sıklıkla PID ve infertiliteye neden olmaktadır. 

Postenfeksiyöz infertilite oranı ve ektopik gebelik gelişme riski PID epizodlarının sayısı ve 

şiddeti ile ilişkilidir. İnfertilite riski, bir PID epizodu için %10-13, iki epizod için %30-36 ve 

üç veya daha fazla epizod için %50-75’dir. Gebe kalanlarda ektopik gebelik riski ise 10 kez 

artmaktadır. Bugün kadınlarda "female üretral syndrome" (steril pyüri ve dizüri)’un major 

etkeninin C. trachomatis olduğu tespit edilmiştir (43). 

Sifiliz hastalarında tedavi edilmeyen olgular, sistemik etkilenme nedeniyle ölümcül 

sonuçlanmaktadır. Kalp ve büyük damar tutulumunda torasik aort anevrizması, aort 

yetmezliği sık görülmektedir. Nörosifilizde ise en sık genel parezi, tabes dorsalis ortaya 

çıkmakta ve fokal nörolojik belirtiler de gözlenmektedir (43).  

Enfeksiyonun alınmasından AIDS'nun açık olarak ortaya çıkasıya kadar ortalama 10 

yıl geçmektedir. Artık "fırsatçı enfeksiyonlar" denilen hafif ya da ağır, tekrarlayan 

bakteriyel, viral, fungal, parazitik enfeksiyonlar dönemi başlamıştır. Kaposi sarkomu, 

lenfoma, servikal kanser gibi neoplastik, bunama, hafıza ve davranış bozuklukları, periferik 

nöropati gibi sinir sistemi hastalıkları da  sıklıkla görülmektedir. Bu dönemde de tüberküloz 

araştırması da yapılmalıdır (44). 

Bireysel Alışkanlıklar 
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Günümüzde, sigaranın bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık zararlarından hareketle 

hazırlanmış birçok liste vardır. Her iki cinsiyet için de geçerli olan bu listelerde kanserler, 

kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu zararların 

birçoğunun erkeklere göre kadınlarda daha ağır oluğu bilinmektedir. Örneğin sigara 

kadınlarda akciğer kanseri açısından daha etkilidir, adenokarsinomlar sigara içen erkeklere 

göre sigara içen kadınlarda daha sık görülmektedir. Bundan daha da kötüsü sigaranın, 

menstruel bozukluk, üreme fonksiyonu bozuklukları, serviks kanseri, anne ölümleri gibi 

ayrıca ve fazladan kadına özgü zararları da vardır. Sigara içen kadınlarda, kalp-damar ve 

kronik akciğer hastalıkları da daha sık görülmektedir. Sigara içenlerde koroner kalp 

hastalığından ölüm hızı içmeyen kadınlara göre iki kat, kronik akciğer hastalığı nedenli ölüm 

riski ise 12 kat daha yüksek bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 

kadınlarda kronik akciğer hastalığı nedenli ölümlerin %90'ının sigaraya bağlı olarak 

meydana geldiği hesaplanmaktadır. Kadınlarda kalp-damar hastalıkları ile ilgili diğer bir 

konu da oral kontraseptif kullanımının sigara ile olan etkileşimidir. Oral kontraseptif 

kullananların sigara içmesi halinde, koroner kalp ve periferik damar hastalıkları olasılığı 

daha yüksek olmaktadır (45). 

Sigara içen kadınların yumurtalıkları, sağlıklı over hücreleri üretmeye direnç 

göstermektedir. Sigara içerisinde bulunduğu bilinen toksinlerin çoğuna, sigara içen 

kadınların overlerinde ve/veya foliküler sıvısında rastlanmaktadır. Nikotinin, overlerden 

atılan ovumun uterusa doğru ilerlemesini ve ulaşmasını önlediği ya da kadının ovumunda 

genetik anomalilere eğilimi artırdığı da bilinmektedir. Bunun sonucunda kadının gebe 

kalması güçleşmekte ya da kadın gebe kaldığında düşük ile sonuçlanma riski artmaktadır 

(46). Gebelikte sigara içilmesi gebelikte fetal kayıplara, erken membran rüptürüne, prematür 

doğum ağrıları ve doğuma, plasental dekolmana, plasenta previaya, hipertansiyona, 

preeklampsiye, fetal toksisiteye, büyümede gecikmeye, nörotoksisiteye, deformitelere, 

Down sendromu gelişimine, ani bebek ölüm sendromuna, düşük doğum ağırlığına, yeni 

doğanda hiperviskositeye, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde kan basıncının yükselmesine, 

çocuklarda davranışsal psikiyatrik ve bilişsel yan etkilere, mental retardasyona, çocukluk 

kanserlerine, respiratuar hastalıklar nedeniyle ölümlere, astıma, pnömoni ve diğer 

respiratuar hastalıklara, otitis media, yanıklar ve yangına bağlı ölümlere yol açabilmektedir 

(47). 

Alkol kullanımı kadınlarda güvensiz cinsel ilişki nedeniyle cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonların artmasına, olumsuz gebelik sonuçlarına, taciz ve tecavüze bağlı travmalara, 

meme ve kolon kanserine, akciğer ve kalp damar hastalıklarına, fetal alkol sendromuna yol 
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açabilmektedir. Ayrıca kadınlardaki alkol kullanım sorunlarına, başta duygudurum 

bozuklukları olmak üzere ek psikiyatrik bozuklukların da sıklıkla eşlik ettiği 

bildirilmektedir. Buna ek olarak gebelikte alkol kullanımı erken doğum, abortus, düşük 

doğum ağırlığı ve ölü doğum görülme olasılığını artırmaktadır (48).  

 

Sosyal Faktörler 

Kadın sağlığı kadının toplumdaki statüsü ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kadın 

sağlığına yönelik iyileştirme girişimlerinde, sağlığı olumsuz yönde etkileyen toplumsal 

cinsiyet davranışlarını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Kadının statüsünün kadın sağlığı 

üzerindeki etkisini, yüksek anne ölüm oranlarının düşük statülü kadınların olduğu 

toplumlarda daha çok görülmesinden anlayabiliriz. Anne ölümleri ve nedenleri ile ilgili 

bilgiler genellikle hastane kayıtlarından elde edilmesi nedeniyle sosyo - kültürel nedenler, 

yani statü, göz ardı edilmektedir. Kadının statüsü o toplumdaki kadının eğitimi, gelir düzeyi, 

çalışma durumu, sağlığı ve doğurganlığı, aile ve toplum içindeki rolü gibi birçok faktörle 

değerlendirilmektedir (50). 

Eğitim önce bireysel sonra toplumsal değişim aracı olarak, cinsiyetler arası eşitsizliği 

en aza indirmekte, toplumda etkin rol almada kilit görevi görmekte ve bunların sonucunda 

da toplumun gelişiminde etkin rol oynamaktadır. Çünkü eğitim en temel insan haklarından 

biri; eşitlik, kalkınma ve toplumsal barışın sağlanıp sürdürülebilmesi için de gerekli bir 

koşuldur (51). Kadınların eğitimi ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Türkiye’de >25 

yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5.4 iken bu oran erkeklerde %1.8, 

kadınlarda %9’dur. Lise ve dengi okul mezunu olan >25 yaşta olan bireylerin toplam nüfus 

içindeki oranı %19,5 iken bu oran erkeklerde %23.5, kadınlarda %15.6’dır. Yüksekokul 

veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %15.5 olup bu oran erkeklerde %17.9 

kadınlarda ise %13.1’dir (52). 

Dünyada ve ülkemizde birçok kadının biyolojik faktörler dışında sosyo - ekonomik 

nedenlerle de sağlık durumu bozulmaktadır. Yani yetersiz ekonomik koşullara sahip 

kadınlarda hastalık riski daha fazladır. Sağlık problemi olan kadınlar da ekonomiye katkı 

sağlayamayacaklardır. Bundan dolayı ekonomik durum ile sağlık arasında var olan bu 

indirekt ilişkinin neden olduğu döngünün kırılması gerekmektedir (53). 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadının öğrenimi, iş yaşamına katılımı ve gelirini 

olumsuz olarak etkileyerek ve toplumsal baskı oluşturarak kadının sağlığına ilişkin birtakım 

dezavantajlar yaratmaktadır. Bunlar tehlikelerin dağılımında, sağlığa erişimde, kaynakların 

kullanımında ve sağlık statüsünde ön plana çıkmaktadır. Bu eşitsizlikleri daha uzun süre 

yaşayan grupların daha avantajlı gruplara kıyasla daha kötü sağlık düzeyinde olmalarını 

ifade eden sağlık eşitsizlikleri bu noktada toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile önemli ölçüde 

kesişmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sağlık alanında kadının en çok üreme sağlığını 

etkilemektedir (54,55).   

 Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu başlıca olgulardan biri 

kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik  şiddet aile içinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, 

cinsel şiddet biçiminde görülebileceği gibi silahlı çatışma durumlarında sistematik tecavüz, 

cinsel kölelik, gebeliğe zorlama, gözaltında taciz ve tecavüz, kadınların siyasal yaşama 

katılmalarının önlenmesi, töre cinayetleri, kızlık zarı muayenesi, zorla evlendirme, kadın 

intiharları, işyeri‐sokakta cinsel taciz, kız gebeliklerin sonlandırılması, kız çocukların ihmali 

biçiminde de görülebilmektedir. Bu da  şiddetin yarattığı bedensel, ruhsal ve sosyal etkileri 

daha da artırmaktadır. Ayrıca erkeğe ve kadına yüklenen toplumsal rolleri kadının da 

kabullenmesi kadının maruz kaldığı  şiddeti haklı gerekçelendirilmesine ve  şiddete karşı 

sessiz kalmasına neden olmaktadır (55).  

Şiddet bireyi fiziksel, duygusal ve sosyal yönden etkileyerek yetersiz beslenmeye, 

depresyona, travma sonrası stres bozukluğuna, sosyal izolasyona, madde bağımlılığına, 

beden travmalarına, geçici ve kalıcı engellilik ve hastalıklara, kronik ağrıya, güvenli 

olmayan cinselliğe, pelvik enflamatuvar hastalıklara, intiharlara, ölüme neden olmaktadır. 

Bunlara ek olarak gebelikte uygulanan  şiddet, kadında erken doğum, düşük, plasentanın 

erken ayrılması, doğum öncesi kanama ve erken membran rüptürü gibi pek çok soruna yol 

açarken bebekte de düşük doğum ağırlığı, kemik kırıkları ve yumuşak doku hasarları, 

akciğer ya da dalak rüptürü ve fetal asfiksi gibi yaşama  şansını azaltabilecek sorunlara neden 

olmaktadır (56-58). 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin CYBH üzerinde de olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Seks işçiliği yapan kadınlar ve bekar kadınlar CYBH açısından öncelikli risk grubu olsa da 

evli kadınlar da risk altındadır. Örneğin AIDS’e yol açan  HIV’in yayılmasında ve 

epidemisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği önemli bir etmendir. Heteroseksüel cinsel ilişki 

sırasında HIV enfeksiyonuna yakalanma riski kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. 

Bunun bir nedeni erkeklerin menisinde kadının vajinal sekresyonuna göre daha fazla HIV 

bulunması ve kadının virüse maruz kalan vajinal mukoza alanının daha geniş olmasıdır. 
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Buna ek olarak Türkiye’de CYBH ve HIV’in öncelikli bulaşma biçimi korunmasız 

heteroseksüel ilişkidir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından düşünüldüğünde özellikle 

kayıt dışı çalışan seks işçileri hem zorunlu sağlık izleminden yoksun olduğu hem de kondom 

kullanımına ilişkin ısrarcı olamayacağından en riskli grubu oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

seks işçileri ile birlikte olan evli erkeğin eşi de bu bulaş açısından risk altındadır. Risk altında 

olan bir diğer grup da zorla cinsel ilişkiye girilen kadınlardır ki bunun da nedeni zorla girilen 

cinsel ilişkinin mikrolezyon riskini ve dolayısıyla HIV bulaşma riskini artırmasıdır (55). 

SONUÇ 

Her yönden iyilik hali olarak tanımlanan sağlık, birçok faktörden olumsuz 

etkilenmektedir.  Bu etkilenme her iki cinsiyette görülmesine rağmen kadınlar birçok açıdan 

erkeklere göre daha fazla risk altında bulunmaktadır. Çünkü kadınlar doğası gereği 

menstruasyon, gebelik ve menopoz süreçlerinden geçmekte ve yaş, aşırı doğurganlık, kronik 

hastalıklar, sosyo kültürel durum ve kimyasal / çevresel faktörler nedeniyle her kadın bu 

süreçlere farklı tepkiler vermektedir. Yukarıda da tartışıldığı gibi bu sayılan faktörlerin kadın 

üreme / cinsel sağlık üzerine etkisi olduğu kadar doğurdukları çocuklar ve toplum üzerine 

de bir takım etkileri vardır. Dolayısıyla sağlık ekibinin en önemli üyelerinden biri olan 

hemşirelerin kadın üreme / cinsel sağlığını etkileyen faktörleri iyi bir şekilde tanımlaması ve 

başvuran kadınlarda bu konuda farkındalık yaratmaları gerekmektedir. 
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13(4):1-9.  

22. Pirinçci, E., Polat, A., Kumru, S., Kumru, S., Köroğlu, A. (2010). Bir Üniversite 

Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumu ve 

Etkileyen Faktörler. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2): 1-7.  

23. Kılıç, M. (2014). Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: 

Bir İç Anadolu Örneği. J Clin Anal Med, 5(6):498-502. 

24. Baysoy, N.G., Özkan, S. (2012). Gebelik öncesi (prekonsepsiyonel) bakım: halk sağlığı 

perspektifi. Gazi Med J, 23:77-90. 

25. Cullum, A.S. (2003). Changing provider practices to enhance preconseptional wellness. 

JOGNN, 32(4):543-549. 

26. Allaire, A.D., Cefalo, R.C. (1998). Preconceptional health care model. European 

Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 78:163-168. 

27. Stenhouse, E. (2012). Effects of diabetes on women's reproductive health. Nursing 

Standard, 26(38):35-40. 

28. Caton, A.R., Bell, E.M., Druschel, C.M., Werler, M.M., Mitchell, A.A., Browne, 

M.L., McNutt, L.A., Romitti, P.A., Olney, R.S., Correa, A. (2008). Maternal 

hypertension, antihypertensive medication use, and the risk of severe hypospadias. Birth 

Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology,  82(1):34–40. 

29. Romundstad, P.R., Smith, G.D., Nilsen, T.I.L., Vatten, L.J. (2008). Associations of 

Prepregnancy Cardiovascular Risk Factors With the Offspring's Birth 

Weight. Obstetrical & Gynecological Survey,  63(4):214. 

30. Jungers, P., Chauveau, D., Choukroun, G., Moynot, A., Skhiri, H., Houillier, P., 

Forget, D., Grünfeld, J.P. (1997). Pregnancy in women with impaired renal 

function. Clinical nephrology, 47(5):281–288. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
84 

31. Surita, F.G.C., Parpinelli, M.A., Yonehara, E., Krupa, F., Cecatti, J.G. (2007). 

Systemic lupus erythematosus and pregnancy: clinical evolution, maternal and perinatal 

outcomes and placental findings. Sao Paulo Medical Journal, 125:91–95. 

32. Demirci, N.,  Potur, D.C. (2014). Erkek Fertilitesi ve Riskli Yaşam Biçimi Davranışları. 

F.N. Hem. Derg, 22(1): 39-45. 

33. Vaizoğlu, S., Aslan, D., Mıhçıokur, S. Kadın, çevre ve sağlık ilişkisi. 

http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2001/sayi_2/baslik3.pdf (Erişim 

tarihi:11.10.2018). 

34. Homan, G.F., Davies, M., Norman, R. (2007). The ımpact of lifestyle factors on 

reproductive performance in the general population and those undergoing ınfertility 

treatment: a review. Hum Reprod Update, 13(3): 209-223. 

35. Güngör, İ., Beji, N.K. (2009). İnfertil Çiftlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Geliştirme ve Hemşirenin Rolü. Beji, N. K. (Ed.). İnferilite Hemşireliği. Acar Basım, 

İstanbul. 

36. Carré, J., Gatimel, N., Moreau, J., Parinaud, J., Leandri, R. (2017). Does air pollution 

play a role in ınfertility?: a systematic review. Environmental Health, 16(1):82. 

37. Aksoy,  G.D., Karaman,  D., İmamoğlu, Ö.P., Yılmaz, D. (2018). Saç boyalarının insan 

sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Journal of Human Sciences, 15(2):1155-1160. 

38. Hennen, J., Blömeke, B. (2017). Assessment of skin sensitization potency of hair dye 

molecules in vitro. Contact dermatitis, 77(3):179-180. 

39. Heikkinen, S., Pitkäniemi, J., Sarkeala, T., Malila, N., Koskenvuo, M. (2015). Does 

hair dye use increase the risk of breast cancer? A population-based  case-control  study 

of finnish  women. PLoS ONE, 10(8):1–14. 

40. https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/hair-dyes.html. (Erişim tarihi: 

11.10.2018). 

41. Kılıç, E.Z. (2015). Ergenlik ve Cinsellik. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 

6(2):6-16. 

42. Kaya, C., Yılmazer, M., Şatıroğlu, H.C. (2001). Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda 

Güncel Yaklaşımlar (CYBH): Derleme. T Klin Jinekol Obst, 11:1-14. 

43. Singh, S.K. (2018). Diagnostics to Pathogenomics of Sexually Transmitted Infections. 

Hoboken, NJ: Wiley Blackwell. 

44. Bonnie Dattel J. (1999). Antiretroviral therapy during pregnancy. Obstetric and 

Gynecology Clinics of North America, 124(3):1110-2 

http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2001/sayi_2/baslik3.pdf
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/hair-dyes.html


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
85 

45. Akdur, R. Sigara ve kadın sağlığı. 

http://www.recepakdur.com/upload/S%C4%B0GRA%20VE%20KADIN%20SA%C4

%9ELI%C4%9EI%20RA.pdf (Erişim tarihi: 11.10.2018). 

46. Hull, M., North, K., Taylor, H., Farrow, A., Ford, W. (2000). The AVon Longitudinal 

Study of Pregnancy and Childhood Study team. Delayed conception and active and 

passive smoking. Fertility and Sterility, 74:725-733. 

47. Demsey, D.A., Benowitz, N.L. (2001). Risks and benefits of nicotine to aid smoking 

cessation in pregnancy. Drug Safety, 24(4): 277-322. 

48. Potter, B, Fleming, M.F. (2003). Obstetrics and gynecology resident education in 

tobacco, alcohol, and drug use disorders. Obstet Gynecol Clin N Am, 30(3):583–599. 

49. Altıntoprak E, Akgür Annette S, Yüncü Z, Sertöz Önen Ö, Coşkunol H. (2008). 

Kadınlarda alkol kullanımı ve buna bağlı sorunlar. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2):197-

208. 

50. Kılınç, A.S., Çatak, B., Sütlü, S., Akın, A. (2012). Dünya'da ve Türkiye'de kadın 
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Özet 

Aile merkezli bakım; birey, aile ve toplumun fiziksel ve psikososyal 

gereksinimlerine odaklanan, sağlık durumundan sapmalarda tedavi ve rehabilitasyonu 

sağlayan, tatmin edici ve kaliteli sağlık bakımını sunan toplum temelli bir yaklaşımdır. Aile 

merkezli bakımda temel amaç; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve 

geliştirilmesidir. Aile merkezli bakım kavramı, her türlü sağlık bakımı sunumuna entegre 

edilmesi gereken bir kavramdır. Bu bakım anlayışı; sağlık ve iyilik halinin sağlanmasında 

ailelerin önemli bir rolü olduğunu kabul etmekte ve sağlık bakım hizmetlerinin her 

aşamasında ailenin katılımını güçlendirmektedir. 

Aile merkezli hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve 

yükseltilmesi, akut ve kronik sağlık sorunlarında bakım ve sağlık gereksinimlerinin 

karşılanmasını içermektedir. Aile merkezli hemşireliğin ana hedefi; bireyi, aile ve toplumun 

sağlığının korunması, yükseltilmesi ve üçüncül koruma (rehabilitasyon) temelli bakımdır. 

Aile merkezli hemşirelik kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri ön plandadır. Koruyucu 

sağlık hizmetleri; her yaştan bireyin sağlığını korumak ve geliştirmek, tüm bunları yaparken 

sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak ve sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin 

devamlılığını sağlamaktır. Aile merkezli hemşirelik uygulamaları, koruyucu sağlık 

hizmetlerine odaklansa da ikinci basamak sağlık kurumlarında sunulan tıbbi tedavi ağırlıklı 

hemşirelik hizmetlerini ve üçüncü basamak hemşirelik hizmetlerini de kapsamaktadır.   

Ülkemizde toplum temelli aile merkezli  sağlık hizmeti geçmişten beri varlığını 

sürdürse de özellikle son 10 yıl içerisinde sağlıkta dönüşüm uygulamalarının sonucunda 
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önemini yitirmektedir. Sağlıkta dönüşüm programlarıında toplum temelli aile merkezli 

sağlık hizmeti sunumunun birey merkezli sağlık hizmeti sunumuna dönüşümüne yol 

açmıştır. Burada oluşan en önemli olumsuzluk toplum sağlığını koruyucu ve rehabilite edici 

hemşirelik hizmeti anlayışının yerini, birey merkezli sağlığın korunması ve yükseltilmesi, 

tıbbi tedavi ağırlıklı hemşirelik hizmeti anlayışının almasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Merkezli Bakım, Sağlık Bakımı, Hemşirelik 

 

Nursing in Family Centered Care Services 

Abstract 

Family-centered care; It is a community-based approach that focuses on the physical 

and psychosocial needs of the individual, family and society, provides treatment and 

rehabilitation in deviations from health status, and provides satisfactory and quality health 

care. The main goal in family-centered care is; protection and development of health of 

individuals, families and communities. The concept of family-centered care is a concept that 

needs to be integrated into all types of health care delivery. This understanding of care; 

recognizes that families play an important role in ensuring health and well-being and 

strengthens family participation at every stage of health care services. 

Family-centered nursing; protection and promotion of the health of the individual, 

family and community; and meeting the needs of care and health in acute and chronic health 

problems. The main goal of family-centered nursing is; protection of the health of the 

individual, family and community, and maintenance of tertiary protection (rehabilitation). 

Preventive health services are in the forefront of family- centered nursing. Preventive health 

services; To protect and improve the health of individuals of all ages, to facilitate access to 

health services while doing all of these and to ensure the continuity of preventive health 

services provided. Family-centered nursing practices focus on preventive health care, but 

also include medical care in secondary health care institutions, nursing services and tertiary 

nursing services. 

                 Although community-based family-centered healthcare services have existed in 

our country in the last 10 years, they have lost their importance as a result of health 

transformation practices. It has led to the transformation of community-based family-

centered healthcare delivery into healthcare delivery to healthcare programs in health 

transformation programs. The most important disadvantage is that nursing service concept 

which protects and rehabilitates the public health is replaced by the protection and promotion 
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of individual-centered health and the understanding of nursing service which is mainly used 

for medical treatment. 

Key Words: Family-Centered Care, Health Care, Nursing 

 

GİRİŞ 

Aile merkezli bakım,  aile ve sağlık profesyonellerinin birlikte rol alarak ailenin ve 

böylece toplumun refah düzeyini yükseltmeyi sağlayan ve bakımda standardizasyonunu 

getiren bir yaklaşımdır. Aile merkezli bakım hizmetlerinde hemşireler ise, ailenin katılımı 

ile aile gereksinimlerini ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan bakımı sunmaktadırlar 

(Ayhan Başer 2015; Öztürk ve Ayar 2014). Buna karşın ülkemizde sağlıkta dönüşüm 

programında sağlık ocaklarının yerini aile hekimliklerinin alması toplum temelli sağlık 

hizmeti sunumunun birey merkezli sağlık hizmeti sunumuna dönüşümüne yol açmıştır. 

Burada oluşan en önemli olumsuzluk, toplum sağlığını koruyucu hemşirelik hizmeti 

anlayışının yerini, birey merkezli sağlığın korunması ve yükseltilmesi, tıbbi tedavi ağırlıklı 

hemşirelik hizmeti anlayışının almasıdır (Boztepe 2009; Heru 2013). 

AİLE MERKEZLİ BAKIM VE GELENEKSEL BAKIM GÖRÜŞÜ ARASINDAKİ 

FARKLILIKLAR 

Geleneksel bakım hizmetleri 

-“Sağlık bakım profesyonelleri hasta için en iyisini bilir.” görüşü yaygındır.  

-Kültürel ve dini inanışlar bakımda göz ardı edilmektedir. 

-Hastanın psikososyal yapısına önem verilmez 

-Bakımdaki rolü en az düzeyde olan ailedir.  

-İnvaziv işlemlerde (anestezi indüksiyonu vb.) aile yer almaz. 

-Komplikasyonlara yönelik bilgi verilmez. 

-Ameliyat öncesi hazırlık minimal düzeydedir. 

-Ağrı yönetimine tepkili yaklaşım vardır.  

-Karmaşık hastalıklara özel klinikler bulunur. 

Aile merkezli bakım hizmetleri  

-Hastanın en iyi bakımı alması için sağlık bakım profesyonelleri, hasta ve ebeveynler ile 

birlikte karar almaktadır. 

-Kültürel ve dini inanışların tıbbi kararlara etkisi dikkate alınmaktadır.  

-Hastanın bakımı planlanırken, psikososyal yapısı dikkate alınmaktadır. 

-Bakımda ailenin rolü istenen en üst düzeydir.  

-İnvaziv işlemlerde (anestezi indüksiyonu vb.) ailenin katılımı sağlanır.  
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-Komplikasyonlara yönelik açık ve şeffaf bilgi paylaşımı vardır.  

-Kapsamlı ameliyat öncesi hazırlık yapılır.  

-Ağrı yönetimine etkin yaklaşım sağlanır. 

-Karmaşık hastalıklara özel disiplinlerarası ekip yaklaşımı sunan klinikler bulunur (Emil 

2012). 

AİLE MERKEZLİ BAKIM HİZMETLERİNDE HEMŞİRELİK/AİLE MERKEZLİ 

HEMŞİRELİK  

Aile merkezli hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve 

yükseltilmesi, akut ve kronik sağlık sorunlarında bakım ve sağlık gereksinimlerinin 

karşılanmasını içermektedir. Aile merkezli hemşireliğin ana hedefi; bireyi, aile ve toplumun 

sağlığının korunması, yükseltilmesi ve üçüncül koruma (rehabilitasyon) temelli bakımdır. 

Aile merkezli hemşirelik kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri ön plandadır. Koruyucu 

sağlık hizmetleri; her yaştan bireyin sağlığını korumak ve geliştirmek, tüm bunları yaparken 

sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak ve sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin 

devamlılığını sağlamaktır. Aile merkezli hemşirelik uygulamaları, koruyucu sağlık 

hizmetlerine odaklansa da ikinci basamak sağlık kurumlarında sunulan tıbbi tedavi ağırlıklı 

hemşirelik hizmetlerini ve üçüncü basamak hemşirelik hizmetlerini de kapsamaktadır 

(Ayhan Başer ve ark 2015). 

 

AİLE MERKEZLİ HEMŞİRELİK BAKIMINDA EN ÖNEMLİ UNSUR: AİLEYE 

KÜLTÜREL YAKLAŞIM 

Kültür genel olarak, “maddi ve manevi unsurların birleşimi”, “değerler ve normlar 

bütünü” olarak tanımlanmaktadır. İnsan biyolojik, sosyal, psikolojik ve kültürel bir varlık 

olduğu için sağlık ve hastalık kavramlarının şekillenmesinde ve sağlık sorunlarının 

çözümünde kültür önemli bir rol oynamaktadır (Taşkın 2016). Sağlığı, göç, din, etnik yapı, 

iletişim özellikleri, toplumsal cinsiyet rolü, sağlık ve hastalık algısı, ideoloji-politikalar, 

ekonomik durum, meslek, alışkanlıklar, sağlığı koruma ve geliştirme davranışları, hastalıkla 

baş etme stratejileri, evlilik, aile rolleri ve oryantasyonlar, cinsel mitler, nüfus politikaları 

gibi birçok kültürel özellik etkileyebilmektedir. Örneğin kültürel bir uygulama olan kadın 

sünneti, kanama ve infeksiyon gibi patolojik sorunların yanı sıra cinselliğin bastırılması, 

kadının yalnızca doğurma görevi ile bağdaştırılması ve beden imajının zedelenmesi gibi 

birçok psikososyal sorunlara yol açmaktadır. Kısaca, sağlık kültürlere göre değişen göreceli 

bir kavramdır (Kızılkaya Beji 2015; Tortumluoğlu ve ark 2006). 
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Sağlıkla ilgili kültürel uygulamalar yalnızca içinde bulunduğu toplumun üyelerini 

değil, farklı kültürlere sahip toplumları da etkilemektedirler (Velioğlu 1999). Yani 

küreselleşmenin etkisiyle farklı kültürel yapıya sahip gruplar bir arada yaşamakta, sonuç 

olarak ülkelerdeki kültürel uygulamalar artmaktadır.  Kültürel normların sağlığı etkileyen 

yaptırımları sağlık bakımında da çeşitli yaklaşımların doğmasına yol açmıştır. Bu nedenle 

birey, aile ve toplumun sağlığı değerlendirilirken ve sağlık bakımı sunarken yaş, eğitim 

durumu ve fizyopatolojinin yanı sıra kültürel-dini-sosyal yapı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sonuç olarak hemşirelerin yaşadığı toplumun etnik yapı, dil, din, eğitim 

durumu, kültürel yapı gibi birçok unsuru, kültürel normların sağlığa olan olumlu ve olumsuz 

etkilerini bilmesi, sağlığı olumsuz etkileyen tutum, davranışları toplumun kültürel yapısı ile 

ters düşmeden olumlu yönde sağlık davranışlarına dönüştürmesi gerekmektedir (Aylan ve 

ark 2012; Partovi Meran ve Hotun Şahin 2014; Kızılkaya Beji, N. (2015).). 

Hemşireler, hizmet verdiği toplumda kültürün, sağlık ve hastalık kavramlarının 

algınlanışını, sağlıkla ilgili tutum ve davranışları nasıl etkilediğine ilişkin veri toplamalıdır. 

Toplanan verileri analiz ederek sağlığı olumsuz etkileyen kültürel faktörleri olumlu duruma 

getirmelidir. Kültürel sağlık davranışları olumlu ise desteklemelidir. (Kızılkaya Beji 2015; 

Duffy 2001). 

SONUÇ 

Aile merkezli bakım, sağlık bakım hizmetlerinde planlama, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında ailenin katılımını güçlendiren bir bakım anlayışıdır. Bu 

bağlamda ailenin ve toplumun refahı açısından her türlü sağlık bakımı sunumuna entegre 

edilmesi gereken bir kavramdır. Bu bakım anlayışını her basamakta sağlık hizmetleri 

sunarken aile ile en fazla iletişim içerisinde olan hemşirelere önemli roller düşmektedir. 

Hemşireler bakım verirken toplumun kültürel yapısını da göz önünde bulundurarak ailenin 

bakıma katılımını güçlendirmeldir. 
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Design Approaches of New Buildings Affecting the Historical Texture 

of Silifke 

Öğr. Gör. Meltem AKYÜREK 9 

Abstract 

             It is an inevitable fact to observe the physical development of the historical cities in 

the process of urbanization, whose historical past cannot be ignored. In the process of 

modernization, it is essential to emphasize the necessity of preserving historical values as 

well as the criteria to form new designs by researching the effects of contemporary buildings 

on urban fabric. Establishing data and methods for the effort to capture the harmonious 

integrity of traditional and modern provide the physical heritage and habitable environments 

that can be passed on to future generations. Developing data and methods for the effort of 

capturing the harmonious integrity of traditional and modern, constitutes habitable 

environments by revealing the historical heritage that can be passed on to future generations. 

            The aim of the study is to develop criticism in the archaeological site of the city 

center of Silifke by researching new building designs and additions to existing structures in 

traditional urban texture. In this context, the negative and positive effects of the new 

structures described in connection with the historical features of the city of Silifke are 

questioned within the framework of the basic design criteria. Thus, the results of the 

examinations which were developed considering the old-new relationship provide the 

designer with the opportunity to analyze the current situation and to develop new methods 

by analyzing the current situation. Thus, the original projects developed on the basis of the 

available data that direct the design support the cultural image of the cities. 

Key Words:  

Silifke, Conservation, Historical Environment, New Building 

Özet 

Silifke Tarihi Dokusuna Etki Eden Yeni Yapıların Tasarım Yaklaşımları 

          Tarihi geçmişi göz ardı edilemeyecek öneme sahip, geleneksel karakterleri tarihi 

çevrelerin, kentleşme sürecindeki fiziksel gelişimlerini gözlemlemek kaçınılmaz bir 

gerçekliktir. Modernleşme sürecinde, tarihi değerlerin korunması gerekliliğini vurgulamak 

kadar çağdaş yapıların kent dokusu üzerindeki etkilerini de araştırarak yeni tasarımları 
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oluşturacak kriterleri ortaya koymak esastır. Geleneksel ve modernin uyumlu bütünlüğünü 

yakalayabilme çabasına yönelik veriler ve yöntemler geliştirmek,  gelecek nesillere 

aktarılabilecek tarihi mirasları ortaya koyarak, yaşanabilir çevreleri oluşturmaktadır.  

          Çalışmanın amacı, Silifke kent merkezindeki arkeolojik sit alanı içerisinde, geleneksel 

kent dokusunda bulunan, yeni yapı tasarımlarına ve mevcut yapılara yapılan eklemelere 

yönelik araştırmalar yaparak eleştiriler geliştirmektir. Bu bağlamda, Silifke kentinin tarihi 

nitelikleri ile bağdaştırılarak anlatılan yeni yapıların kentte oluşturduğu negatif ve pozitif 

etkiler, temel tasarım kriterleri çerçevesinde sorgulanmaktadır. Böylelikle eski-yeni 

birlikteliği göz önünde bulundurularak geliştirilen incelemelerle ortaya konulan sonuçlar 

tasarımcıya, herhangi bir problemi çözmenin dışında, mevcut durum analizini yaparak, 

sonuçları değerlendirme ve yeni yöntemler geliştirme imkanı sağlamaktadır. Böylelikle, 

tasarımı yönlendiren mevcut veriler esas alınarak geliştirilen özgün projeler, kentlerin 

kültürel imajını desteklemektedir.  

Anahtar Kelimeler:  

Silifke, Koruma, Tarihi Çevre, Yeni Yapı 

 

INTRODUCTION 

            The first major leap in the history of civilization, the agricultural revolution, and the 

first steps of architecture began to be settled. The second major leap, the industrial 

revolution, gave impetus to architecture. Within the story of the existence of human beings, 

architecture has positioned itself at the most important points. People who begin to perceive 

the concept of space and time have carried the footsteps of the past into the future with an 

attempt to define the spaces in which they exist. In this context, the architecture, which 

served as a bridge between past and future, revealed data with concrete facts that we perceive 

with our senses. 

            In the formation phase of the cities, the perception of time and space has been 

mentioned. The fact that the displacements that begin with the concept of time, form the 

notion of travel, and the commercial developments reveal the necessity of different functions 

in cities, have formed a large frame on the physical structure of the cities. In different 

periods, in the cities developing in the direction of different thoughts, the formation of 

structures serving different purposes at different scales changed the face of the cities. Thus, 

neighborhoods that provide historical and cultural values to many cities and which create a 

sense of identity have formed. As time progressed, historical buildings became an integral 

part of the attraction of cities and played an active role in the image of cities with their visual 
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and functional qualities. In almost every period, the historical structures, which are 

considered to be the healing elements of identity, have been accepted as concrete values that 

can make connections between the past and the future.  

            The environment, which is an ever-changing reality, has been renewed, changed and 

developed due to the physical variables formed by people and natural reasons and socio-

cultural, economic and technological effects. In the process, the physical environment 

components that affect the social structure and are shaped by mankind have caused the 

concrete requirements. The city, which is differentiated in accordance with the requirements, 

has formed records related to different period layers. The explanation of the stains occurring 

in these layers with the correct methods contributes to many disciplines, especially history, 

considering the understanding of the physical environment records. 

The gaps between the natural environment and the built environment components, 

how they are to be filled, and which function they serve are among the design problems of 

the cities. In this context, the aim of the study is to develop a physical examination of the 

city of Silifke within the boundaries of the urban settlement area and to develop approaches 

for the correct design of new building components. Discussion of the positive and negative 

effects of the new structures on the historical texture clarifies the purpose of the research.  

            The scope of the study consists of new buildings in the historical city center of 

Silifke, at different points designed around historical buildings. The conceptual explanation 

and definition of new structures that fill the gaps affects the scope of the study. Before the 

analysis of the focused structures, some information about the historical, social and cultural 

structure of the city of Silifke is emphasized and the factors affecting the physical structure 

of the city are handled by various methods. 

The methodology of the research is composed of observations which are qualitative 

research techniques and the data which are presented by sampling. The observations related 

to the literature review, the examples and results of the new building design approaches in 

the historical environment are emphasized in the conclusion part, with the explanation of the 

steps taken to transfer the historical heritage to the next generations.  

 

GEOGRAPHY AND HİSTORY OF SİLİFKE 

Silifke is located in the south Mediterranean region of Turkey, is one of the districts in the 

province of Mersin. Silifke, which is located in 13 districts of Mersin Province, is the second 

in terms of area and the seventh in the population. The district covers 18% of the province 
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with a surface area of 2693 km2, 89% of which is mountainous and 11% is plain. 

(www.silifke.bel.tr/silifke/ilcemiz/cografi-yapi.html date of access: 10.11.2018) 

The city, which has hosted many civilizations over its 6,000-year history, has been 

exposed to economic, social and physical developments in some periods as a center of some 

civilizations, and in some periods has been subject to regressions due to wars, exchanges 

and political conflicts. (www.nufusu.com/il/mersin-nufusu date of access: 15.11.2018) 

Although Silifke is a district of Mersin, it has the privilege of being the center of the 

city in the early years of the Republic. In 1924, Silifke, a new province known as Icel, was 

established and the districts of Mut, Gülnar and Anamur were connected to Silifke. Until 

1933, the status of Silifke as the center of the province of Icel was changed as a district in 

1933. 

 

Map 1: Mersin in Turkey, Location of Silifke in Mersin 

                                                                                                                                                                            

Reference: Cografya harita (2018). 

http://cografyaharita.com/turkiye-cografi-bolge-haritalari2.html  

Date of Access: 20.11.2018 

 

http://www.silifke.bel.tr/silifke/ilcemiz/cografi-yapi.html
http://www.nufusu.com/il/mersin-nufusu
http://cografyaharita.com/turkiye-cografi-bolge-haritalari2.html
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It is emphasized that the first group living in Silifke and its vicinity is the community 

of Luvi, Sumerian origin, which was found in the region before 3000 BC. (Gürtürk, 1990) 

After the Luwians, BC. In 1750, in the vicinity of Silifke, Arzava (Arzova, Arzawa) 

Kingdom was founded and it is claimed to have existed for about 1000 years. Later, it is 

stated that the Ionian kingdom was established in the region and later the Kue kingdom was 

founded, extending to the western border of Mut and Alanaya. It is mentioned that the city 

named Timur, which is located in the vicinity of Silifke and surrounding area, is the capital 

of the Kue Kingdom, and later it is the Assyrian and Iranian sovereignty in the region.  

Silifke, which is one of the oldest cities of Cilicia, dates back to Selefkoslar, which 

was founded as the city. Macedonian King Alexander the Great died in history after his 

victory in Silifke. The lands of Silifke falling to Selefkos Nikator, one of the generals of 

Alexander the Great. It was first mentioned in 330 as a city state. The city which has been 

living for 2300 years is the only one of the 9 silifke cities of Selefkos Nikator. (Taşkıran, 

2009) 

 

Map 2: Cilicia and surroundings                                                  

Reference: Ptoleme haritasında Kilikya ve Mallos (2018). 

https://magarss.blogspot.com/2016/08/ptoleme-haritasinda-kilikya-ve-mallos.html 

Date of Access: 21.11.2018 

 

After the establishment of Silifke as a city, the civilizations that dominated the region 

in chronological order from 300 BC to the period of Selefkos (BC 312-64), Roman Period 

(64 AD 395 BC), Byzantine Period (395-647 AD), Arabs Period (AD 64-1067), the Seljuk 

https://magarss.blogspot.com/2016/08/ptoleme-haritasinda-kilikya-ve-mallos.html


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
97 

Period (1067-1228 AD), Karamanogullari Period (1256-1483 AD), the Ottomans Period 

(1483-1923) and the Republican Period. (Gürtürk, 1987) 

Considering the chronology in question, the architectural character of Silifke, which 

has created urban layers in temporal continuity, will provide an analysis of the formation 

and development phases of the urban fabric, the understanding of the architectural character 

of the city, the solution of important design problems in terms of the spirit of time and urban 

identity. (Eruzun, 1987) 

 

PERCEPTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT CONSERVATION 

History has been a branch of science that aims to create a world that is transformed 

into a positive human being by providing input about the past instead of going to the 

unknown. The historical environment has also been formed by the settlements and ruins of 

past. The principle of the protection of a single building, beginning with religious reasons, 

has become a symbol of civilizations over time, protecting the whole of the historical 

environment. (Erder, 1975)  

In this context; The importance of preserving historical environments can be grouped 

into 3 general objectives: 

1. forwarding the historical heritage to future generations, 

2. Ensuring the continuity of culture, 

3. Providing modern people with new life opportunities with history. 

Urban spaces created by societies in various periods have been indicators of the 

cultural and social structures of societies. The conservation has been carried out with 

different decisions and applications starting from urban scale up to the historical building 

and building element scale. While emphasizing the concept of historical environment, it is 

possible to mention three basic elements. These can be defined as the concept of cultural 

continuity in the historical environment, the concept of new structure design in the historical 

environment and the concept of infill. In fact, in general, the interrelations of these three 

concepts can be observed. The concept of infill, which can be defined as the filling of gaps 

in the historical environment, is related to the new building design principles in the historical 

environment and constitutes the data in the cultural continuity. 

 

Within the scope of the study, the data mentioned in considering the concept of 

historical environment refers to Silifke. However, assuming that an entire historical texture 

cannot be mentioned, the new structures designed around or near the cultural heritage of 
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various distances are examined together for negative and positive reasons, whether they 

contribute to the identity of the city or not. Therefore, when talking about new building 

approaches in the historical environment, two opposite endpoints can be mentioned. In the 

new building design built near the infill or a single proprietary structure, it develops the 

method of study to discuss the positive aspects of the structures designed taking into account 

the various values between imitation and annihilation points. 

 

METHOD OF STUDY 

Within the framework of the ‘Silifke Conservation Development Plan’, which was 

organized in 1995, the structures and surroundings of the ancient period such as the Zeus 

Temple, Tekir warehouse and the ruins were declared as archaeological sites and some of 

the monumental buildings and traditional houses were registered by the Conservation 

Council for cultural and natural assets. With the registration decisions taken in the following 

years, there are 53 registered buildings within the scope of the work area covering Saray 

district, Say district, Camikebir district, Pazarkaşı district and Mukaddem district in Silifke 

City Center.  

 

Map 3: Silifke Conservation Development Plan 

Reference: Silifke Municipality, edited by the author. 
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The study was developed by qualitative research method, which was determined as 

the study of the design criteria of the Republican period buildings designed on 5 historical 

buildings in the city center of Silifke. Based on field surveys and observations, the results of 

the study were supported by literature surveys and visual analysis. Analysis of the city maps 

examined from the 1880's gives information about the city's growth and development. 

However, the determination and formation of the ‘new building’ design stages of cities with 

historical characteristics with the potential for growth and development are developed within 

the framework of the regulations and the laws.  

 

Map 4: Silifke city center 3rd degree urbanization boundaries within the archaeological site 

     

Kaynak: http://keos.silifke.bel.tr/keos/  

Date of Access: 20.11.2018, edited by the author. 

 

 

            1800 years of urbanization          

 

            1950 years of urbanization   

 

            2018 years of urbanization   

 

The data and results of the study are analyzed through 5 new buildings designed during the 

Republican period in the city center of Silifke. 

 

http://keos.silifke.bel.tr/keos/
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The criteria for the new building designs designed in historical environments are 

located between the imitation and ignore endpoints. Taking into account the point, it is 

possible to determine which side of the design is close to it, whether it can provide contextual 

integrity and contextual continuity with interpretations, and to define the problem open to 

development. In this context, with the design scale developed, the data of 5 new building 

design which is examined in Silifke city center is presented. 

Design Scale 

 

Reference: Erkartal, 2015 

 

 

EVALUATION AND RESULTS ON SAMPLES 

Although there are no consecutive historical textures within the city of Silifke after 

the battles, immigration, handover, demolitions, distortions and decisions of the governing 

authorities in the history; The environment should not be ignored. In this context, the Roman 

temple ruins thought to have been built in the 2nd century BC and the registered building, 

which is still under restoration in the neighborhood, 2 registered buildings belonging to the 

Late Ottoman Period and the buildings which were examined around the house used as the 

Atatürk House Museum built in the late 1914 Ottoman period, by examining the places of 

the city of Silifke positive and negative aspects are revealed. 

 

Firstly, the Roman (Zeus, Jupiter) Temple (Photo 1) and the registered building 

(Photo 2) that was restored in 2018 on the adjacent square were examined in the design scale 

of the new building built in the 2000s. The design of the new building example (Photo 3, 4), 

which has a physical effect on the temple and its surroundings, which is designated as the 

first-degree archaeological site, is to be made at a height of approximately 12 meters, 
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indicating that the historic environmental design criteria are taken into consideration. The 

color and texture used on the exterior of the building makes positive references to the 

environment. The circular axis formed on the entrance façade of the building does not reduce 

the visual impact from Inönü Boulevard to the Roman temple. Although the structure is 

consistent with the scale of the environment, the transformation method, which is a kind of 

design method, could provide more accurate design results. The building design scale, which 

emphasizes the construction technique, materials and design criteria used in the construction 

in the twentieth century, is located at the point where it approaches. 

 

Photo 1: Roman Temple (2018) Photo 2: Registered building during restoration phase 

(2018) 

           

 

Photo 3: Example 1                                                          Photo 4: Example 1                                                                           

        

Reference: Photos were taken by the author. 
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The buildings examined in the second, third and fourth examples were built in the 

continuation of the registered buildings on Cavit Erden Street. The second sample restoration 

was completed in the 2000s, designed as a registered cafeteria (Photo 5) and near an 

unregistered proprietary building used as a cafeteria (Photo 6). Although the window ratios 

are not in rhythm and harmony with registered structures, the building height is compatible 

with the registered structures around the volumetric clearance rates. The building does not 

emphasize the design concept of the century in which it was designed, so it finds its place 

on the design scale near the imitation points. (Photo 7) The third structure is designed on the 

land located on 2 sides at the corner point in line with the mentioned structures. It does not 

reflect the characteristics of the period. The mass of the design is unrelated to the 

environment. The structures in association with each other seem to be imitation of each 

other. It is a matter of discussion and openness not to think that today will be a date in the 

present day and not transfer the correct data to the future. Therefore, today's design concept, 

understanding the social and economic impacts of the design, the styles of the design, the 

building materials of the region or the external building materials used for the climate, will 

convey information about the physical structure of the region not only in the field of 

architecture but also in the different branches of science. 

 

Photo 5: Restored registered building           Photo 6: Registered building 

       

Photo 7: Example 2                                        Photo 8: Example 3 
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Reference: Photos were taken by the author. 

 

The fourth example examined is a structure designed with a relatively different 

design approach on the same route. Although the mass of the building does not appear 

entirely in harmony with the environment, it reflects the 21st Century design concept with 

its ratio and its own proportions. The structure approaching the contrasting side of the scale 

is noteworthy with the dominance of the hot and cold colors used in the front. With the mass 

movements and the middle parts of the scale, the building materials pass through the 

interpretation of the texture and color to the distant points of the scale. (Photo 9, 10) 

 

Photo 9: Example 4                                             Photo 10: Example 4   

            

Reference: Photos were taken by the author. 

 

The fifth example was built in the 2000's, with a façade facing Ziya Uyghur street, 

on three sides. The structure is currently being used as a business center. There are registered 

buildings around the building located in the city center of Silifke, some of which are Atatürk 

House, Government Mansion, Mazhar Tol business center. When associated with structures 

around it, its color, height and lack of conformity in terms of building material used on the 

facade are not ignored. (Photo 11, 12, 13) the lack of contextual integrity and harmony with 
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the environment indicates that the structure, which is close to the point of extinction of the 

scale, was designed without considering the environmental impacts and data. (Photo 14, 15) 

 

Photo 11: Atatürk House 

 

Kaynak: https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/silifke-ataturk-evi-muzesi 

Date of Access: 25.11.2018 

Photo 12: Silifke Government House                 Photo 13: Silifke Government House 

         

Kaynak: http://www.mersin.web.tr/silifke/silifke-hukumet-konagi 

Date of Access: 25.11.2018 

 

Photo 14: Example 5                                                       Photo 15: Example 5 

https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/silifke-ataturk-evi-muzesi
http://www.mersin.web.tr/silifke/silifke-hukumet-konagi
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Reference: Photos were taken by the author. 

As a result, it is stated below at the points at which the design scale of the five new 

building samples are examined. As we move away from the interpretation part, it is observed 

that contextual integrity and contextual continuity are not mentioned. 

 

Analysis: Evaluation from Design Scale 

 

 

It is understood that the purpose of the design is to provide the form, function and economic 

criteria at maximum efficiency, as well as to act according to environmental values. The 

design of buildings that bear the marks of the years when they were designed, but also respect 

the natural and built environment, will be the most important legacy to be transferred to 

future generations. 
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İkinci Basamak Bir Hastanede İnvaziv ve Non-İnvazif Enfeksiyon Etkeni 

Mayaların Tür Düzeyinde Dağılımı 

         Rabiye ALTINBAŞ 

 Mustafa KARAGÜLLE 

 

ÖZET 

Yoğun bakım ünitelerinde yatan, immünsüpresif tedavi alan, geniş spektrumlu antibiyotik 

kullanan hastaların artması mantar infeksiyonun görülme sıklığını arttırmıştır. Mantar 

hastalıkları, güç tanımlanmaları, tedaviye direnç göstermeleri ve yüksek mortaliteleri 

nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Candidaların antifungal duyarlılık profili 

türlere göre değişkenlik göstermektedir. Tür düzeyinde tanımlama, yaygın kullanılan 

antifungallere primer dirençli enfeksiyonların yönetilmesi için klinisyenin elini 

sağlamlaştırır. Haziran 2017 - Eylül 2018 arasında Eskişehir Yunus Emre Devlet 

Hastanesine (EYEDH) başvuran hastaların klinik örnekleri; 79 idrar, 25 Bronş alveolar lavaj, 

18 yara yeri, 16 kan, 11 Balgam, 3 Katater, 2 Kulak, 2 Tırnak çalışmaya dahil edildi. 

Örnekler kanlı agar ve Sabouraud dekstroz agara ekildi.  Üreyen Candida türlerini 

tanımlamakta hem Konvansiyonel (germ tüp, kromojenik besiyerinde görünüm, mısır unlu 

tween 80 besiyerinde görünüm) hem de ticari fenotipik tanımlama yöntemleri kullanıldı. 

Hastanemizde en sık izole edilen tür C.albicans (%56) olarak bulundu. Ancak albicans dışı 

mayaların C.tropicalis (%18), C.parapsilosis (%8), C.kefyr (%6), C.glabrata (%4) ile 

C.dubliniensis, C.kruseii, Trichosporon asahii (%2) ve C.lusitaniae (%1)  da arttığı dikkat 

çekmektedir. Zor tanı konulan, sistemik tedavi gerektiren, hastanede kalış süresini uzatan ve 

sıklıkla ölümle sonuçlanan enfeksiyon olan kandidemi hastanemizde %10 oranında bulundu.  

Tüm üremelerin %60’ı yoğun bakım, onkoloji, yanık ünitesi gibi özellikli birimlerden gelen 

örneklerde oldu.  

 

 

 

 

*Uzm. Dr. Rabiye Altınbaş, Yunus Emre Devlet Hastanesi, rabiaoguz@gmail.com 
**Uzm. Dr. Mustafa Karagülle Yunus Emre Devlet Hastanesi  
Candida enfeksiyonlarını  tanıma, yönetme, tedavi seçeneklerine rehberlik etmede 

epidemiyolojik  veriler önemli olduğundan  çalışmamızda Candidaların tür düzeyinde 
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dağılımı ve neden olduğu enfeksiyonların epidemiyolojisine ilişkin güncel bilgileri 

özetlemek amaçlandı. Candida enfeksiyonlarının epidemiyolojisi farklı bölgelerde çeşitlilik 

gösterdiği gibi aynı merkezde zaman içersinde de değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle 

merkezler kendi epidemiyolojik verilerini çıkartmalıdır. Çalışmamız EYEDH için ilk olması 

ve ileride yapılacak epidemiyoloji çalışmalarına referans olacak olması nedeniyle de 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler:  

Maya, Candida enfeksiyonu, epidemiyoloji, tür, klinik örnek, ampirik tedavi. 

 

 

Distribution at The Level of Species of Yeasts as Invasive and Non-

Invasive Infection Agents in a Second Stage Hospital 

ABSTRACT 

Increase of patients staying at intensive care units, receiving immunosuppressive therapy 

and taking broad spectrum antibiotics enhanced the prevalence of fungal infections. Fungal 

diseases are public health problems due to their difficult identification, resistance to 

treatment and high mortality. The antifungal susceptibility profile of the candida, varies 

according to species. Identification at the level of species,   reinforces the clinician's hand to 

manage primary resistance infections to commonly used antifungals. Clinical samples of 

patients who applied to the Eskişehir Yunus Emre State Hospital (EYEDH) between June 

2017 and September 2018 were included in the study; these samples were 79 urine, 25 

bronchalveolarlavaj, 18 wound, 16 blood, 11 sputum, 3 cathater, 2 ear, 2 nail. Samples were 

planted to blood agar and Sabouraud dextrose agar. Both conventional (germ tube, 

chromogenic medium appearance, corn floured tween 80 medium) and commercial 

phenotypic identification methods were used to identify breeding Candida species. The most 

frequently isolated species in our hospital was C.albicans (56%). However, increase at non-

albicans yeasts such as C.tropicalis (18%), C.parapsilosis (8%), C. kefyr (6%), C.glabrata 

(4%) with C.dubliniensis, C.kruseii, Trichosporon asahii (2%). and C.lusitaniae (1%) is also 

remarkable. Candidemi which is difficult to diagnose, require systemic treatment, prolong 

hospital stay and frequently cause death is found at the rate of 10% in our hospital. 60% of 

all breedings were observed from specific departments such as  intensive care units, 

oncology and burn units. Epidemiological datas are important in recognising, managing and 

guiding to treatment options of Candida infections. For this reason in our study it is aimed 

to summarize the current information about  epidemiology of the distribution of Candida 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/recognising
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species and  infections caused by them. Epidemiology of Candida infections varies in 

different regions and may change in time in the same center. Thus, centers should get their 

own epidemiological datas. Our study is also important because it is the first to be for 

EYEDH and a reference to future epidemiology studies.  

Key Words:  

Yeast, Candida infection, epidemiology, species, clinical sample, treatment, 

 

GİRİŞ 

Günümüzde hasta bakımındaki gelişmeler (geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının 

artması, immunosupresif ve antineoplastık ajan kullanımı, protez varlığı, total paranteral 

nutrisyon gibi)   yaşam süresini uzatmakta ancak yaşamı tehdit eden fırsatçı mantar 

enfeksiyonları için risk oluşturmaktadır (1). 200‘den fazla Candida türü içinde yaklaşık 20 

tür insan patojeni olarak bilinmektedir. Bunlardan C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, 

C. tropicalis, C. krusei, C. lusitaniae, C. guilliermondii ve C. dublinensis tıbbi önemi olan 

türlerdir (2). Candida albicans  invasiv kandida enfeksiyonlarına neden olan en yaygın 

türdür. Ancak albicans olmayan Candida türleri de giderek artmaktadır. Bu türler Candida 

albicans’a göre flukonazole daha az duyarlıdır.  Candida türleri çok çeşitli vücut 

bölgelerinde hastalığa neden olabildikleri için ortaya çıkan klinik tablolar da çok çeşitli 

olmaktadır. Bu çeşitliliğe hastanın immun durumuna göre değişen klinik belirtiler de 

eklenmektedir. Tüm bunlar Candida enfeksiyonlarının teşhisini zorlaştırmaktadır.  İnvaziv 

kandidiyazis ve kandidemilerin teşhisinin zor olması, zaman alması, dolayısıyla tedaviye 

geç başlanması yüksek mortaliteye neden olmaktadır. İnvaziv kandidiyazis yalnız 

mortaliteyi arttırmakla kalmamakta, hastanede kalış süresini uzatmakta, toplam tıbbi bakım 

maliyetini arttırmaktadır (3). Hem antifungal klinik sınır değerlerinin tür düzeyinde farklılık 

göstermesi hem de türe bağlı primer direnç verlığı (örn. C. krusei ‘de azol direnci, C. 

glabrata’da azalmış azol duyarlılığı gibi) nedeni ile Candidaların tür düzeyinde 

tanımlanması gerekmektedir (4). Ayrıca antifungal tedaviye gecikmeden ampirik olarak 

başlamak gerektiğinde Candida türlerinin lokal epidemiyolojisi dikkate alınmaktadır. Tür 

düzeyinde tanımlama, yaygın kullanılan antifungallere primer dirençli enfeksiyonların 

yönetilmesi için klinisyenin elini sağlamlaştırmaktadır. Biz de hastanemizde Haziran 2017 - 

Eylül 2018 tarihleri arasında üreyen Candidalarda tür tayini yaparak hastanemiz için 

epidemiyolojik veri sağlamayı ve klinisyenlere yol gösterilmesini amaçladık.  

 

Materyal ve Metod: 
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Haziran 2017 - Eylül 2018 arasında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine (EYEDH) 

başvuran hastaların klinik örnekleri; 79 idrar, 25 Bronş-alveolar-lavaj, 18 yara yeri, 16 kan, 

11 Balgam, 3 Katater, 2 Kulak, 2 Tırnak çalışmaya dahil edildi. Bu örneklerden lam-lamel 

arasında mantar elamanı olup olmadığı direkt mikroskopi ile incelendi. Örnekler Kanlı agar, 

Eozin-Metilen-Blue (EMB) agar ve Sabouraud dekstroz agara (SDA %2) ekildi ve 35 0C’de 

24-72 saat inkübe edildi. Üreyen maya türlerini tanımlamakta hem Konvansiyonel (germ 

tüp, kromojenik besiyerinde koloni rengi ve morfoljojisi, mısır unlu tween 80 besiyerinde 

mikroskopik görünüm) hem de  ticari fenotipik tanımlama yöntemleri (VITEK2 YST ID 

Card (bioMerieux) ) kullanıldı (5).  

Bulgular: 

Hastanemizde en sık izole edilen tür C.albicans (%56) olarak bulundu. Ancak albicans dışı 

mayaların C.tropicalis (%18), C.parapsilosis (%8), C.kefyr (%6), C.glabrata (%4) ile 

C.dubliniensis, C.kruseii, Trichosporon asahii (%2) ve C.lusitaniae (%1)  da arttığı dikkat 

çekmektedir (Tablo 1). Tüm üremelerin %60’ı yoğun bakım, onkoloji, yanık ünitesi gibi 

özellikli birimlerden gelen örneklerde oldu (Tablo 2). Zor tanı konulan, sistemik tedavi 

gerektiren, hastanede kalış süresini uzatan ve sıklıkla ölümle sonuçlanan enfeksiyon olan 

kandidemi hastanemizde %10 oranında bulundu. Kandidemi etkenleri içinde en sık izole 

edilen etken Candida albicans (%37), 2.en sık etken Candid parapsilosis (%25) olarak 

bulundu. Bunu sırası ile Candida glabrata (%13), Candida tropicalis (%13), Candida kefyr 

(%6), Candida kruseii (%6) takip etmektedir (Tablo 3). 

Tartışma: 

Kandidiyaziz bir enfeksiyöz hastalık olup yüksek mortalite ile seyreden, erken tanı konulup 

tedavi edildiğinde mortalite oranlarının önemli ölçüde azaldığı bir klinik tablodur. 

İmmünsistemi bozulmuş, Yoğun Bakım Ünitesinde uzun süre yatan, geniş spektrumlu 

antibiyotik kullanan, vücudunda protez ya da kateter gibi yabancı cisim bulunanlarda 

kandidiyazis sık gözlenir (6). Bu hastalarda klinik semptom ve bulgular her zaman spesifik 

olmayıp, hastayı takip eden klinisyenlerin kültür sonuçlarını bekleyecek zamanları 

olmayabilir. Bu durumda yüksek riskli hastalar için profilaktik ve ampirik antifungal tedavi 

uygulanmaktadır. Doğru ve hızlı antifungal tedavi hayat kurtarmaktadır. Seçilecek 

antifungal belirlenirken, daha önce maruz kalma var mı, önceki direnç profilleri, hangi tür 

(albicans / non-albicans) ile enfekte olunduğu gibi lokal epidemiyolojik verilerden 

faydalanılmaktadır (7). 

Hastanemizde de literatürle uyumlu olarak kan kültürlerinde en sık üreyen etken Candida 

albicans olarak bulundu. Yine literature uyumlu olarak hastanemizde de albicans dışı 
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Candidaların arttığı dikkat çekmektedir. (%63). Non-albicans kandidemi etkenlerinden en 

sık izole edilen Candida parapsilosis (%25) olup Candida albicanstan sonra 2.sırada en sık 

görülen etkendir (8, 9, 10).  Tüm örnekler değerlendirildiğinde ise en sık izole edilen Non-

albicans Candida olarak Candida tropicalis bulundu.  

Candida enfeksiyonu tanısı alan hastaların %51’i erkek, %49 ‘u ise kadındır. 

Enfeksiyonların %44’ü Yoğun Bakımda Ünitesinde yatan hastalarda tespit edildi. YBÜ’de 

yatış ile beraber invaziv işlemler sonucu doğal bariyerler ortadan kalktığı için enfeksiyon 

gelişmesi kolaylaşmaktadır (11). Çalışmamızda da hastaların neredeyse yarıya yakının YBU 

yatan hastalar olması bunu desteklemektedir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak gerek yoğun bakım ünitelerinde gerekse, diğer klinik birimlerde (dahiliye, 

cerrahi, yanık ünitesi, radyasyon onkolojisi vb.) ortaya çıkan kandida enfeksiyonlarının 

tedavisinde klinisyene yol gösterecek olan bu tip çalışmaların her merkezde ve belli 

aralıklarla yapılması gereklidir. Böylece merkezin kendi ve gerçek verileri ile tedavi 

protokollerini oluşturması sağlanmış olacaktır.  

Kandida enfeksiyonlarının epidemiyolojisi farklı bölgelerde çeşitlilik gösterdiği gibi aynı 

merkezde zaman içersinde de değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle merkezler kendi 

epidemiyolojik verilerini çıkartmalıdır. Çalışmamız EYEDH için ilk olması ve ileride 

yapılacak epidemiyoloji çalışmalara referans olacağı nedeniyle de önemlidir. 

Kandida enfeksiyonlarında tür tanımlanması yapmak; risk faktörlerinin belirlenmesinde, 

gerekli koruyucu önlemlerin alınmasında ve mümkün olan en kısa sürede uygun tedavinin 

başlatılmasında yararlı olacaktır. 
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Türkiye’de Kuşaklar Sosyolojisinin İmkânları: Yaşlı Nüfus Sorunu 

Örneğinde Bir Değerlendirme10 

Durmuş Ali ARSLAN* 

Halil ÇAKIR** 

Özet 

Türkiye, demografik bakımdan yaşlanan ülkeler arasında yer almaktadır. Nüfus 

projeksiyonlarına göre 2080 yılına kadar Türkiye nüfusu içinde 15-64 yaş aralığındaki 

grubun payı kayda değer bir artış göstermezken, 65 yaş üstü grubun payı üç kattan fazla 

artacaktır. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki süreçte ülkemizde yaşlı nüfus sorunu katlanarak 

artacaktır. Sosyal demografi açısından oldukça büyük bir değişme anlamına gelen bu durum, 

toplumsal gruplar arası ilişkiler bakımından yeni parametreleri gündeme getirecektir. 

Bunlardan biri, sosyal bilimlerde bir süredir ihmal edilen “kuşak” olgusudur. Küresel sosyal 

doku uzunca bir dönemdir genç kuşakların belirlediği bir tempoya ayak uydurmaya 

çalıştığından yaşlı kuşakların ortaya çıkışı sosyolojinin önüne önemli görevleri koymaktadır. 

Yaşlı nüfusun artışı, yaşlı bakımı ve sosyal hizmetler bakımından sosyal politika ve 

gerontoloji alanlarını ilgilendirirken; oluşmakta olan yaşlı kuşağın başta emeklilik ve sosyal 

destek gibi alanlarda artan toplumsal görünürlüğü ve diğer nüfus gruplarıyla dâhil olacağı 

etkileşimden doğan örüntüyü analiz etme bakımından kuşaklar sosyolojisini 

ilgilendirmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de gittikçe yaşlanan nüfus yapısının, ülkemizde görece ihmal edilmiş 

bir alan olan kuşaklar sosyolojisi için oldukça verimli bir sürece doğru evirildiğini 

vurgulamak amaçlanmıştır. Bu amaçla yaşlı nüfus olgusunun gelişen karakteristiği ve 

kuşaklararası ilişkilerde ortaya çıkan değişmelere değinilmektedir. İkincil veri analizi 

tekniği kullanılan çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan nüfus verileri 

ve nüfus projeksiyonları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan veriler incelenerek 

yaşlı nüfusların kuşak oluşturabilme potansiyelini ortaya koymak amacıyla analiz 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Kuşak, Kuşaklar Sosyolojisi. 

                                                 
10 Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince 2018-1-TP3-2802 Proje Numarası 

ile desteklenmiştir. 
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The Possibilities of The Sociology of Generations In Turkey: An Evaluation In the 

Case Of Elderly Population Issue 

Abstract 

One of the countries that are demographically getting older is Turkey. According to the 

population projections, the over 65 age group will get over three times bigger in whole 

Turkey population while the share of 15-64 age group will not make a significant increase 

by 2080. This means that the aging population will become a problem in a great deal. 

Meaning a huge change in social demography, this situation will bring up new parameters 

about relationships between social groups. One of these parameters is “generation” 

phenomena which has been ignored in social sciences for a while. The emergence of elderly 

generations gives important tasks to sociology since the global social structure has been 

trying to get along with the pace set by young generations for a long time. The increase of 

elderly population interests social policies and gerontology in the view of elderly care and 

social services. But when it comes to the increasing social apparency of elderly population  

in the fields like retirement and social support and the interaction between this population 

and other groups of population, the only one that can analyse these patterns is the sociology 

of generations. 

This study aims to stress that Turkey’s steadily aging population structure creates a very 

productive field of inquiry for the sociology of generations. To accomplish this, it mentions 

progressing characteristics of the phenomena of elderly population and changes in 

intergenerational relations. Using secondary data analysis technique, population statistics 

and population projections of TURKStat  and statistics of Social Security Institution are 

analysed in order to determine the potantiel of elderly population for making generations.  

Key Words: Aging, Generation, The Sociology of Generations. 

 

GİRİŞ 

Kuşaklar sorunu, dünyanın gündeminde uzunca bir süredir alt sıralarda yer alan 

köklü bir sorundur. Modern dönemde toplumların yaş ölçütüne göre anlamlandırılması, 

giderek önemini yitirmiştir. Her ne kadar, toplumların kaderini tayin eden toplumsal gruplar 

görece ileri yaş düzeyindeki bireylerden (politikacılar, iş adamları, akademisyenler, vb.) 

oluşsa da, tüm toplumsal alan günümüzde genç olmaya ve gençliğe dair işaretlere göre 

düzenlenmektedir. Dinamizm, yenilikçilik, yaratıcılık gibi özellikler, genç olmaya atfedilen 

özellikler olarak karşımıza çıkar ve günümüzün dünyası tüm bu özellikleri barındıran 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
119 

toplumsal grupları öne çıkarma eğilimini taşır. Dahası, sosyal teori de giderek, eski olanı, 

yaşlı olanı reddederek yeni olana sıkı sıkıya sarılma yönünde bir gelişme göstermektedir 

(post-modernizm gibi). Bu anlamda kuşak sorunu, her alanda olduğu gibi sosyoloji alanında 

da bir süredir göz ardı edilmektedir.  

 Bu çalışmada, dünyada giderek görünür hale gelen demografik değişmelerden 

hareketle, kuşak olgusunun önem kazanmaya başladığı ve bu anlamda bir kuşaklar 

sosyolojisi aracılığıyla bu değişmelerin analiz edilebileceği savunulmuştur. Özellikle 

ülkemizin yakın gelecekte göstereceği demografik dönüşümlerin ele alınacağı çalışmada, 

yaşlı nüfus sorununun giderek büyüyen bir toplumsal sorun olduğuna vurgu yapılmaktadır, 

öyle ki, bu sorun toplumsal grupları yaş ölçütüne göre yeniden belirleyen bir istikamete 

işaret etmektedir. Bunu yapabilmek için bu çalışmada, kuşaklar sosyolojisinin arka planı ve 

başlıca kaynaklarına değinilmektedir. Ardından dünyada genç ve yaşlı nüfus oranlarını ifade 

eden OECD ve TÜİK nüfus istatistikleri, ikincil veri kaynağı olarak ele alınarak analiz 

edilmektedir.  

 

KUŞAKLAR SOSYOLOJİSİ 

Kuşaklar sosyolojisi, bir çalışma alanı olarak sosyolojide oldukça ihmal edilmiş bir 

alandır. Ortaya çıkış koşulları, daha büyük ve daha kapsamlı sorun alanlarında bilgi 

üretmeyi, sosyolojinin önüne bir görev olarak koymuştur. Böylece kuşak sorunu, öncelikle 

klasik sosyolojinin, daha sonra da onun mirasçısı modern sosyoloji için dikkate değer 

sorunlar arasında yer almamıştır. Kuşak sorununun, sosyolojik araştırmaların konusu haline 

gelmesi, ağırlıklı olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısına denk düşer.  

Kuşaklar sosyolojisi, sosyolojinin diğer alt alanlarıyla, doğal olarak yakından 

ilişkilidir. Bunlar arasında; toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik ve sosyal 

demografi alanları öne çıkmaktadır. Dahası, kuşak kavramı, diğer büyük sosyolojik 

problemler gibi, birden fazla sosyolojik çalışma alanını aynı anda işe koşmayı gerektirecek 

kapsamlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kuşak kavramının, kuşaklar sosyolojisinin ilgilendiği temel iki anlamı 

bulunmaktadır. İlki, Türkçe’de nesil ya da jenerasyon kelimelerine karşılık gelen ve aynı 

zaman diliminde doğan nüfus grubunu ifade etmektedir. Bu anlamıyla kuşak kavramı, aynı 

anda aynı yaş dilimlerine mensup olan tüm bireyleri, yani “akranlar”ı ifade eder. 

Dolayısıyla aynı toplumsal süreçleri deneyimleyen insan gruplarının oluşturduğu kültürel 

kalıpları ele alır. Nesil anlamıyla kuşak kavramı, Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y 

Kuşağı, Milenyum Kuşağı gibi farklı örnekleriyle sosyolojik araştırmaların konusu olur. 
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İkinci anlamında kuşak kavramı, daha derin bir analizi gerektirir. Bu anlamında ise; kuşak 

kavramı, aynı zaman diliminde yaşayan insanları kapsar. Burada önemli olan, aynı zamanda 

aynı toplumsal atmosferi teneffüs etmektir. Kişilerin yaşlarına bakılmaksızın, aynı çağı 

deneyimleyen insanları, yani “çağdaşlar”ı ifade eden kuşak kavramı, İngilizce ’deki 

karşılığı “cohort” kelimesi ile ayırt edilir (Alwin & McCammon, 2003). “Kohort” olarak 

Türkçeleştirilse de, yine de “kuşak” kavramı bu ifadenin tam karşılığı olarak 

kullanılmaktadır. Burada ise, 68 Kuşağı, Beat Kuşağı, gibi örnekleriyle karşımıza çıkar.  

Kuşak kavramının farklı anlamları arasında, hangisinin ne zaman diğerini 

kapsadığını kestirebilmek oldukça güçtür. Bu iki farklı kullanımı, kuşaklar sosyolojisindeki 

çalışmaların çeşitliliğini sağlarken, diğer yandan kuşak sorununu ele almayı 

zorlaştırmaktadır. Bryan S. Turner’ın belirttiği gibi, “Kuşaklar sosyolojisinde ‘çağdaşlar’ 

(aynı zamanda hayatta olanlar) ve akranlar’ı (aynı yaşta olanlar) birbirinden ayırmak 

önemlidir.” (Turner, 2014: 387).   Bu bağlamda, kuşaklar sosyolojisi, kavramın her iki 

anlamıyla birbiriyle ilintili ve girift bir bakış açısıyla ilgilenmek durumundadır. Böylece, 

hem sosyolojinin farklı dallarını bir araya getirir, hem de diğer sosyal bilimlerle yakın bir 

teması mümkün kılar. 

Sosyoloji tarihi literatüründe kuşaklar sosyolojisi için kesin bir çıkış noktası bulmak 

güçtür. Yine de klasik sosyolojinin bütüncül bakış açısı içinde kuşak kavramı, kendine yer 

bulabilmiştir. Kuşaklar sorunu için izleği sürdürülebilen iki farklı kaynağı, Auguste 

Comte’un Üç Hal Yasası ile ifadesini bulan pozitivist bilgi sosyolojisi ile Alman sosyal 

biliminin temelini oluşturan ve Wilhelm Dilthey’in çalışmalarıyla formüle edilen 

yorumsamacı tarihsel yaklaşımdır (Mannheim, 1952). Pozitivist yaklaşım içinde nicel olarak 

ele alınan kuşak sorunu, insan toplumları tarafından üretilen bilginin toplumsal hafıza 

yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak ilerlemesini ve gelişmesini içerir. Üç Hal Yasasını 

oluşturan üç toplumsal zihniyet türünün birbiri ardına kümülatif olarak ilerlemesi, kuşaklar 

tarafından aktarılan toplumsal hafıza sayesinde gerçekleşir. Oldukça makro bir bakış açısı 

olarak karşımıza çıkan bu durum, evrimci yaklaşımların benzer bir akıl yürütme süreciyle 

kuşak sorununa bağlanabileceğini gösterir (Coser, 2015).  

Kuşaklar sorunu için diğer bir kaynak, pozitivist kaynaktan daha etkili olan Alman 

tarihselci yaklaşımıdır. 19. yüzyıla diğer Avrupa devletlerinin gerisinde başlayan 

Almanya’da sosyal bilimlerin gelişmesi, “gelişmişliğin” farklı yollardan tanımlaması şiarı 

ile nitel ve tarihsel yöntemi öne çıkararak gerçekleşmiştir. Pozitivist determinizmin insan 

toplumları için zorunlu analiz yöntemi olmasına karşı çıkan tarihselci yaklaşım, insan 

toplumlarının ilerleyişinin insan bireylerin olaylara anlam vererek toplumsal bir bilinci, yani 
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toplumsal eylemi ortaya çıkardığını, toplumsal ilerlemenin bir tarihsel formasyondan 

diğerine doğru geliştiğini iddia eder. Böylece, pozitivizmde ortaya çıkan ve bir aşamanın 

diğerinden mutlak üstünlüğüne dayanan katılık kırılmış olur. Tarihsel-politik bakış açısıyla, 

Almanya’nın 19. yüzyıldaki geri kalmışlığı, tarihselci sosyal bilim anlayışıyla reddedilmiş 

olur. Diğer yandan, Alman sosyal bilimlerinde daha sonra ortaya çıkan Marksizm karşıtlığı, 

kuşaklar sosyolojisi için önemli bir kaynağı meydana getirir. Şöyle ki, Karl Marx’ın sınıf 

yaklaşımı, başta Max Weber olmak üzere dönemin düşünürleri tarafından eleştiriye 

tutulmuştur. Burada önemli olan, Marx’ın sınıf olgusunun temeline yerleştirdiği alt-yapısal 

toplumsal ilişkilere karşılık, çalışma ve sermaye ile ilişkili olmayan yeni bir sınıf kaynağının 

peşinde olmaktır. Weber, örneğin, bunu, toplumsal konum ve statü kavramlarını sınıfın 

temeline koyarak başarır (Kettler, Loader & Meja, 2008). Kuşak olgusunun bu konuyla 

bağlantısı, Alman sosyologlardan Karl Mannheim’in, Marksist sınıf açıklamasına karşı 

geliştirdiği formülasyonda ortaya çıkmaktadır. Mannheim, kuşak olgusunu, dolaysız bir 

toplumsal tabakalaşma kaynağı olarak görür.  

Mannheim, sosyolojik kuşaklar sorunuyla ilgili kendi döneminde gerçekleştirilen 

çalışmaların, sosyal ve kültürel bilimlerdeki uzlaşmazlık ve farklı ülkelerde çalışmacıların 

kendi bakış açılarından sorunu yeniden formül etmeleri nedeniyle, kuşaklar sorununun 

bütünlüklü olarak ele alınamadığını savunur. Farklı disiplinlerin kuşak sorununu ele 

almasında ortak bir zemin oluşturma görevinin sosyolojiye düştüğünü belirten Mannheim, 

bu görevi formel sosyolojiye verir. Formel sosyolojinin iki farklı araştırma alanı olan insan 

varlığının biçimsel statik boyutundan biçimsel dinamik boyutuna ve oradan da uygulamalı 

tarihsel sosyolojiye geçiş yapıldığında, Mannheim’a göre kuşaklar sosyolojisi araştırmasının 

tüm bileşenleri bir araya getirilmiş olur. Mannheim, kuşak kavramını tanımlayabilmek için, 

öncelikle, kuşak kavramıyla üyeleri birbirleri hakkında yoğun bilgi sahibi olan ve belirgin 

bir yakınlık gösteren aile, kabile ve özel amaçlı organizasyonlar gibi konsantre toplumsal 

gruplar arasında ayrım yapar. Kuşak sorunu, bir toplumsal grup olmaktan çok bir sosyal 

“konum” (lokasyon) ifade eder. Kuşak kavramının biyolojik olarak ölüm ve yaşam 

arasındaki süreç ile ifade edildiğini belirten Mannheim’a göre sosyolojik kuşak sorunu, 

biyolojik faktörlerin sosyolojik açıdan öneminin keşfedilmesiyle başlar. Tıpkı sınıf üyeleri 

gibi, bir kuşağa mensup olmak, bireylere, toplumsal ve tarihsel süreçte ortak bir konumu 

paylaşmayı, böylelikle kendilerini potansiyel deneyimin belirgin bir alanıyla sınırlamayı, 

düşünce ve deneyimin belli bir karakteristik biçimine ve tarihsel olarak ilgili eylemin 

karakteristik bir biçimine yatkınlık kazanmayı bahşeder (Mannheim, 1952: 291). 
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KUŞAK SORUNUNUN GELECEĞİ: YAŞLI NÜFUS 

SORUNU 

Günümüzde bir sosyolojik olgu olarak kuşakların ele alınması, sıklıkla kuşak 

farklılıkları ve çatışmaları biçiminde kendini göstermektedir. Bilindiği gibi, 21. yüzyıl yeni 

teknolojik gelişmelerin hızlı bir biçimde gündelik hayatla bütünleşmesiyle karakterize edilir. 

Sosyalizasyon sürecinde teknolojik gelişmelerin doğrudan deneyimleniyor olması, 20. ve 

özellikle 21. yüzyılların genç kuşaklar açısından bir altın çağ olarak nitelenmesini 

sağlamıştır. Hızlı değişmelere ayak uydurabilen jenerasyonların ortaya çıkışı, Milenyum 

kuşağı, Dijital kuşak, İnternet Kuşağı, vb. tanımlamaları da beraberinde getirmiştir. Bu 

durumun, günümüzün toplumlarının örgütlenmesi için iki farklı anlamı bulunmaktadır. 

Birincisi, toplumsal örgütlenmenin her bir boyutunun dijital kuşağın gereksinimlerine göre 

düzenlemesidir. Burada evden çalışma, internet tabanlı çalışma gibi esnek çalışma 

biçimlerinin hakim olduğu bir emek piyasasının ortaya çıkması, gündelik hayat rutinlerinin 

yerine getirilmesinde genç kuşağın temel alınması, moda ve akımların ortaya çıkışında genç 

kuşakların dolaysız aktör olması gibi değişmeler göze çarpmaktadır. İkinci olarak, toplumsal 

problemlerin ele alınmasında dikkate alınacak toplumsal grubun genç kuşaklar olması 

değerlendirilebilir. Burada ise sosyal politikaların şekillenmesinde dikkate değer bir 

yoğunlaşma göze çarpmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi 

uluslararası organizasyonların, gençlere yönelik politikalara öncelik vermesi ve kendilerine 

üye olan ülkelerin genç kuşakların karşılaştığı sorunlara yönelik sosyal politika 

uygulamalarına öncelik vermelerini istemesi, bu durumun en temel göstergelerinden biridir.  

Dünyanın dokusunu uzunca bir dönemdir genç kuşakların tayin oluyor olmasının, 

sosyal demografik göstergelerden yola çıkılarak değişmeye başladığı söylenebilir. İlk 

olarak, dünya ülkeleri, demografik anlamda yaşlanmaktadır. Özellikle aile planlaması ve aile 

birliğinin parçalanması gibi olgularla yüzleşiyor olan Batı Avrupa ülkelerinde doğum ve 

ölüm oranları arasındaki makas daralmaktadır. Başka bir deyişle ölüm oranları azalırken, 

yaşam süresi uzamaktadır. Elbette, sağlık hizmetleri ve sosyal bütünleşme olanaklarına 

erişimin 21. yüzyılda daha önce hiç olmadığı kadar artması, yaşam süresini hatırı sayılır 

biçimde arttırmıştır (Hürriyet, 21.03.2018). 

 

Şekil 1: Türkiye’de ve OECD Ülkeleri’nin Toplamında Genç Nüfusun Toplam Nüfusa 

Oranı 
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Kaynak: OECD (2018), Young population (indicator). doi: 10.1787/3d774f19-en 

(Accessed on 23 November 2018) 

Şekil 1’de gösterilen OECD istatistiklerine göre, ortalama 40 yıllık bir zaman diliminde 

OECD üyesi ülkeler ve Türkiye nüfusu içinde genç nüfusun oranı azalmaktadır. 2012 

itibariyle OECD ülkelerinde, toplam nüfus içinde genç nüfusun (0-15 yaş arası) oranı, 1971 

yılı oranlarına göre % 28,3 iken, 2012 yılında %18,4’e kadar gerilemiştir. Buna mukabil 

Türkiye nüfusu içinde genç nüfusun oranı, 1970 yılında % 41,7 iken 2014 yılında % 24,3’e 

gerilemiştir. Bu oranlara, her iki gruptaki (OECD ve Türkiye) doğum oranlarının düşmesi 

de eşlik etmektedir (OECD, 2018).  

 

Tablo 1: 1935 ve 2017 Yıllarında Yaş Grubuna Göre Türkiye Nüfusu 

Yıl Yaş grubu Frekans 100% 

1935 

0-14 6 662 593 41,2 

15-64 8 795 512 54,4 

65+ 628 041 3,9 

2017 

0-14 19 033 488 23,6 

15-64 54 991 652 67,9 

65+ 6 895 385 8,5 

Kaynak: TÜİK (2018). 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında, genç nüfusun toplam nüfusa 

oranında görülen azalmanın, 1970’lerden daha öncesine dayandığı görülmektedir. Tablo 

1’de görüldüğü gibi, 1935 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımında nüfusun % 41,2’sini 
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oluşturan genç nüfus, 2017 yılına gelindiğinde nüfusun yalnızca %23,6’sını oluşturur hale 

gelmiştir. Yaş gruplarının toplam nüfus içindeki yüzdelik payı bağlamında, genç nüfusun 

oranı yarıya inerken, yaşlı nüfusun (65 ve üstü) iki katına çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye, 

dünyadaki nüfus artışı eğilimlerine oldukça uyumlu bir görüntü çizmektedir. Bu durum, 

özellikle Türkiye’nin, gelişmişlik düzeyi ölçütlerinden biri olan arı kovanı şeklinde nüfus 

piramidi (15-64 yaş arası grubun nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu nüfus yapısı) karakterini 

taşıdığını ortaya koymaktadır. Doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu ülkelerde, üretken 

nüfus grubu olan 15-64 yaş arası grubun, ülkelerin üretici gücünü oluşturduğu, bu bağlamda 

ülkelerin gelişme potansiyellerini gerçekleştirmek için önemli bir insan gücüne sahip 

oldukları kabul edilmektedir. 

  

Tablo 2: 2080 yılı Nüfus Projeksiyonuna göre Yaş Gruplarına Göre Türkiye Nüfusu 

Yaş grubu 2018 2023 2040 2060 2080 

0-14 19 203 791 19 601 383 19 333 893 18 126 086 16 813 783 

15-64 55 500 076 58 438 033 64 623 370 64 727 126 62 873 761 

65+ 7 163 354 8 867 952 16 373 969 24 242 787 27 413 358 

Toplam 81 867 221 86 907 368 100 331 232 107 095 999 107 100 902 

Kaynak: TÜİK (2018). 

Dünya’da ve Türkiye’de görülen bu nüfus değişimi trendi, yaşlı nüfus sorununu uzun 

vadeli dönemde önemli bir sosyal problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Doğum oranları 

ile birlikte ölüm oranlarının azalması, bağımlı nüfus olarak tanımlanan 65 üstü nüfus 

grubunun diğer nüfus gruplarıyla (nicelik bakımından) göreli olarak eşitleneceği anlamını 

taşımaktadır. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen “2018-2080 

Nüfus Projeksiyonu” araştırmasına göre, 2080 yılına değin Türkiye nüfusunun yaşlanması 

hızla artacaktır. Öyle ki, 0-14 yaş grubunu oluşturan nüfusun azalmasına, 15-64 yaş grubu 

nüfusun toplam nüfus içindeki oransal artışı oldukça azalacak, 65 yaş üstü yaş grubunu 

oluşturan nüfusun oranı büyük bir artış gösterecektir. Bu durumun önemli sonuçlarından 

biri, nüfus grupları arasındaki niceliksel farkın azalması dolayısıyla genç nüfusun toplumsal 

öneminin giderek azalması olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan bağımlı nüfusun 

artışına karşılık veren sosyal politikaların üretilmesi de toplumların gündemde öncelik 

kazanacaktır (United Nations, 2017).  
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Yukarıda ele alınan demografik değişmelerin, toplumsal örüntüde yaratacağı büyük 

dönüşümlerin yakın gelecekte sosyolojik çalışmalara yeni çalışma konuları kazandıracağı su 

götürmez bir gerçektir. Bu anlamda kademeli olarak gerçekleşen bu değişmelerin sosyolojik 

sonuçlarının yeni kavramlar eşliğinde yeniden değerlendirilmesi, nüfus grupları arasındaki 

niceliksel dengelenme bakımında “kuşak” kavramıyla mümkün görünmektedir. Uzunca bir 

tarihsel dönemde dünyanın toplumsal dokusunu belirleyen genç kuşakların ve ön plana 

çıkmaya başlayan yaşlı kuşakların birlikte oluşturacağı yeni toplumsal konumlar, sosyolojik 

analize önemli dayanaklar sağlamaktadır.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Dünya’da toplumsal gruplara yönelik karar alma süreçlerini belirgin bir biçimde 

etkileyecek olan demografik yaşlanma süreci, kuşaklar sosyolojisinin kısa ve uzun vadeli 

çalışmalar ile önem kazanacağı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada dile getirilen 

demografik değişmeler, yaşlı bakımı, gerontoloji ve geriatri gibi çalışma alanlarına duyulan 

ilginin artması, evde bakım hizmetleri gibi sağlık hizmetlerinin yaygınlık kazanması ve 

kullanıcı dostu teknolojilerin daha da yaygınlaşması gibi sonuçları beraberinde 

getirmektedir.  

Kuşaklar sosyolojisinin önünde konan görev, yakın gelecekte şekillenecek olan 

bağımlı nüfus-yoğun toplumsal örüntüde ortaya çıkacak yeni etkileşim biçimleri ve 

toplumsal gruplar arasındaki yeni tabakalaşma biçimlerinin incelenmesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yaş gruplarının toplumsal tabakaları kuşak ölçütüne göre yatay ve dikey 

keseceği yeni toplumsal örüntüde, gençliğin ve yaşlılığın deneyimlenme biçimleri arasındaki 

farklılaşmalar, kültürel bir kuşaklar sosyolojisi için yeni imkânlar sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Kuşkusuz ki kentler, Aristoteles’in de vurguladığı gibi insanlık tarihinin en önemli buluşları 

arasındadır. Kentleşme ile beraber insanoğlu uygarlık tarihini yazmaya başlamıştır. 

Topluluktan topluma, bireysel düşünceden ortak akıla, kanaat önderlerinin hafızasından kent 

belleğine evrilen yapı; kentlerin ortaya çıkması ve kentlileşme bilincinin yaygınlık 

kazanması ile mümkün olabilmiştir. Bütün bu evrilmenin önemli aktörlerinden birisi ise 

kentsel dinamikleri harekete geçiren, toplumu regüle eden, kentteki yöneticilerle yurttaşlar 

arasında köprü vazifesi gören yerel basındır. Yerel basın, bölge halkı ile aynı çevreyi 

paylaştığı ve aynı faktörlere maruz kaldığı için hem yerelde gelişen/gelişecek olaylara çok 

daha hakimdir; hem de bölge halkı ile daha etkin bir empatik iletişim içerisindedir.  

Dolayısıyla kent, kentlileşme ve yerel basın arasında güçlü ve dinamik bir bağ vardır. Bu 

çalışma, yerel basının kent dinamikleri içerisinde toplum ve insan olgusuna yaklaşımını, 

haber içerikleri üzerinden irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, içerik analizi tekniği 

kullanılarak Mersin’de günlük yayımlanan 6 gazete (Çukurova, Güney, Haberci, İmece, 

Mersin Kadın ve Mersin) incelenmiştir. Örneklemi oluşturan gazetelerde, araştırmanın 

zaman kesiti olan 30 Ekim ve 4 Kasım tarih aralığında (6 gün) kent ve kentlileşme konulu 

yaklaşık 1000 haberin okuyucuya sunulduğu tespit edilmiştir. Kent ve kentlileşme konulu 

bu haberlerin 443’ü ise toplum ve insan kategorisinde yer almaktadır. Toplum ve insan 

kategorisinde ye alan haberler; sayfalardaki konumu, sunum şekli, düzenleme biçimi görsel 

materyal kullanımı, haber kaynakları, niteliği ve alt kategorileri çerçevesinde içerik 

çözümlemesi bağlamında değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yerel basın, içerik çözümlemesi, kent, toplum ve insan 
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 Undoubtedly, cities are one of the most significant inventions of mankind, as 

Aristotle underlines. With the beginning of urbanization mankind began to write history of 

civilization. From community to society, individual thinking to common sense, the idea 

evolved to city memory in the minds of community leaders had been possible by the outcome 

of cities and the spreading of urbanization awareness. One of the most important actors 

in this evolution is the local press as it stimulates urban dynamics, regulates the society 

and acts as a bridge linking local authorities to the citizens. As local press shares the 

same environment and exposed to the same factors with local people, it has more 

control over the developing/developed events and has an empathic communication 

with local people.  

 Therefore, there is a strong and dynamic bound between the city, urbanization and 

local press. This study will focus on, how “the society” and “the human phenomenon” are 

perceived by local press by means of urban dynamics.  6 local daily publishing newspapers 

(Çukurova, Güney, Haberci, İmece, Mersin Kadın ve Mersin) are studied by content analysis 

method. In these newspapers, in the observed time period, October 30th to November 4th , 

approximately 1000 news were presented to the readers with the topics “city” and 

“urbanization”. Of all these news 443 of them are in the category of “society and human”. 

 The news published under the category of “society and human” are studied by their 

placement in the page, the way of presentation, page layout features, usage of visual 

elements, news resources, quality and subcategories using content analysis methods  

Keywords: Local Press, Content Analysis, Urbanization, Society and People 

 

KENT VE KENTLİLEŞME  

Kentler, insanoğlunun yaşamsal pratiklerini değiştiren ve uygarlık tarihinin en önemli 

dönüm noktaları arasındadır. Kentleri sadece fiziki alanlar ve mekanlarla sınırlandırmak 

olası değildir. Çünkü kentler; ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları ve aynı zamanda tarihsel 

birikimleriyle toplumların varoluşunu sağlar. 

Kent kavramını tekçil bir yaklaşımla tanımlayabilmek mümkün olmamakla birlikte, bu 

kavramı farklı yönleriyle ortaya koymak olasıdır. Amerikan toplum bilimcilerden Queen ve 

Carpenter, kenti yerine ve zamanına göre geniş sayılacak biçimde bir araya gelmiş ve bir 

takım ayırt edici özellikleri bulunan insanlar ve yapılar topluluğu olarak tanımlar (Karabey, 

1980:30). Wirth’ın tanımına göre ise kent toplumsal bakımdan farklılıklar gösteren 

bireylerden oluşan, göreceli olarak geniş, yoğun nüfuslu, sürekli niteliği olan düzenli 
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yerleşmelerdir (Huges, 1970:29). Tekeli’nin (2014:18) tanıma göre kent, belli bir tarım dışı 

üretim, büyüklük, yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varmış ya da bu düzeyi 

aşmış insan yerleşmesidir. İngilizlerin city, Fransızların ise la cite-la ville sözcükleriyle 

karşıladıkları kent, yönetsel ve siyasal bir içeriğe sahiptir. Bu anlamdaki kent, Latince 

aslındaki civitas’ın anlatmak itediği anlamı yam olarak karşılar. Oysa İngilizce’de kullanılan 

urban ve bunun Fransızca’daki karşılığı olan urbain sözcükleri, toplumbilimsel kent 

tanımlarına daha uygun düşmektedir (Keleş, 1996:75). Özetle kent; uygar insanın zihnini, 

bilinç ve bilinçaltı düzeylerde meşgul etmektedir. Kent ve uygarlık, etimolojik olarak da 

anlaşıldığı gibi, insanın toplumsal yapıya ve istikrarlı bir yönetime duyduğu gereksinmenin 

bir ifadesidir. Kent, bize, uzlaşma sanatını ve gücü öğreten siyasi bir arenadır. Karşılıklı 

iletişim ve ilişkilerden örülü bir hareket ağıdır. Kentin, insan gibi karmaşık ve anlaşılması 

güç bir yanı bulunmaktadır (Koçak, 2011:261).  

Kentlerin doğuşuna baktığımızda, Childe MÖ 3000 yıllarında Mısır, Mezopotamya ve İndüs 

Vadisi’nde ortaya çıkan toplumsal farklılaşma ve değişimleri kentsel devrim olarak 

adlandırmaktadır (Childe, 1988:104). Özer’e (2004:5) göre ise kentler, ekonomik ve 

toplumsal yaşamla birlikte zorunlu olarak doğmuşlardır Kentin doğuşu için belirtilen dönem 

M.Ö. 2500-3500’li dönemlerdir. Arkeolojik çalışmalar, insanların bu dönemde Mısır, 

Mezopotamya, Çin, Hindistan gibi yerlerde nehirler tarafından sulanan ovalarda, tarımsal 

koşullara uygun yerlerde kent niteliğinde yerleşimlerde yaşadıklarını göstermektedir. 

Zamanla tarımsal üretim, geliştirmeleriyle artı ürünlerin üretilmesi, bu ürünlerin bir yerden 

başka bir yere taşınabilmesiyle de yerleşim yerleri artmış, böylece insanlar arasında 

toplumsal farklılaşmalar meydana gelmiştir. Tarımla uğraşan grupların dışında tarımsal 

üretim yapmayan bir grubun da oluşması, kent içinde uzmanlaşmayı da ortaya çıkarmıştır.  

Teknolojik gelişmeler, coğrafi keşifler gibi toplumsal yapıyı etkileyen etmenler kent 

üzerinde de etkiler yapmıştır. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında İngiltere’de yaşanan 

Sanayi Devrimi, artık sanayi kentlerini oluşturmuştur. Sanayideki bu gelişmeler, sınıfsal 

farklılıkları oluşturmuş, toplumsal yapıyı da derinden etkilemiştir. Özellikle fabrikaların 

kurulması sonucu işçi ve işveren sınıfının oluşmasıyla toplumsal tabakalaşmalar meydana 

gelmiştir. Kapitalist ekonominin kente dolayısıyla da kent kültürüne etkisi büyüktür.  

O dönemlerin kentsel devrimi artık günümüzde ulusal ve uluslararası kalkınma ve ekonomik 

süreçlerini derinden etkileyen, küresel bir kent uygarlığı halini almıştır (Gali, 1996:3). Bu 

devrimde temel olan kent, günümüzde ayrıca işlevsel bir iç bütünlüğe sahip yerleşme 

biçimidir. Kentin bu tarihsel yolculuğu sonrasında günümüz kentleri meydana gelmiştir.  

Günümüzün kentleri geniş, karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde 
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birey değişen ve dönüşen şartlara sürekli bir uyum sağlama uğraşı içerisindedir. Kent, 

insanların doğayla olan ilişkilerinde yeni ve ileri bir aşama olarak kendisini önceleyen 

yerleşme biçimlerinden belirgin çizgilerle ayrılan bir yapı geliştirmiştir.  

En basit haliyle nüfusun kentlerde yoğunlaştığı ayrıca buna bağlı olarak alınan hizmetlerin 

ve hizmetlerdeki beklentilerin değiştiği bir süreç olan kentleşme, farklı faktörlere bağlı 

olarak gerçekleşmektedir. Tekeli (2014:18) kentleşme sürecini belirleyen değişkenleri; 

hetorojenlik, hareketlilik, rekabet, anonim ilişkiler, işbölümü, yoğunluk, ihtisaslaşma ve 

çeşitlenme olarak sıralamaktadır. Nüfusun kırsalı bırakıp, kente göç etmesinin temelinde 

ekonomik, teknolojik, sosyopsikolojik ve siyasi pek çok ortak neden yatmaktadır. Her ne 

kadar birçok ülkede kırsal kalkınmayı ve yerel değerleri ön plana çıkartan politikalar teşvik 

edilse de, dünya genelinde kentsel alanlarda yaşama eğiliminin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca son yıllarda kentlerin kalabalığından, yoruculuğundan ve sağlıksız 

olduğundan yola çıkıp, kırsal alanlarda yaşamayı bir kaçış olarak gören bireylerin varlığı da 

göz ardı edilmemekle birlikte, çalışan, dinamik nüfusun kentlerde yaşamayı tercih ettiği 

görülmektedir (Zengin, 2018:99). 

 

 

 

Kırsaldan çok farklı özellikler taşıyan kentlerde yaşamını sürdüren birey için artık bu 

yapılara uyum sağlamak yani kentlileşme durumu ortaya çıkmıştır. Kentlileşme, temelde 

insanların kentle bütünleşmesini ifade etmektedir. Bütünleşme kavramı genelde, bir nüfus 

grubunun daha büyük bir nüfus grubuyla kaynaşması anlamına gelir (Es ve Ateş, 2004:214). 

Bir başka tanıma göre kentlileşme, kentlerde barınan insanların kent ile sosyal ve duygusal 
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bağlar oluşturması, kente dâhil olan bireylerin, kentli yaşama uyum sağlamaları, kentli bir 

birey olarak davranmalarıdır. Kentlileşme, bünyesinde modern yaşamı, uygarlığı, kimlikleri 

ve derinliğine bir toplumsal hayatı barındıran bir yaşam biçimidir (Parlak, 2008: 66). Keleş 

(1980:71), Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde bu kavramı ‘Kentleşme akımı sonucunda, 

toplumsal değişmenin; insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel 

ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklik yaratma süreci’ olarak ifade etmektedir. 

Kentlileşme, toplumsal bir değişim sürecinin bir parçası olarak da görülmektedir. 

Günümüzde kentlileşme sürecinde en büyük problem kentsel uyumda yaşanmaktadır. Çünkü 

köyden ya da kırsaldan kente göçte insanların önceden edindikleri yaşam biçiminin bir 

değişimi yaşanmaktadır. Özer’e göre kentlileşme sürecinde en önemli değişken kentte 

yaşama sürecidir. Fakat kentte yaşama süresinin tek başına belirleyici olduğunu düşünmek 

yanıltıcı olabilir. Bu nedenle kentlileşme sürecinde etkili olduğu varsayılan değişkenler, 

kentte hareketlilik, akraba, komşu ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler memleketleriyle olan 

ilişkiler, tüketim alışkanlıkları kentsel örgüt kullanma ve kitle iletişim araçlarına olan 

açıklıktır (Özer, 2004:122).   

 “Ekonomik Mekân” ve “Sosyal Mekan”, kente göçle gelen insan için, kır ile kent arasında 

yüzen bir görünüme sahiptir. Bu belirtilen mekânlardaki değişmeler kişinin kentlileştiğinin 

veya kentlileşemediğinin göstergesidir. Kentlileşen insanda ekonomik ve sosyal olmak üzere 

iki bakımdan değişme olmaktadır (Es ve Ateş, 2004:215): 

 a) Ekonomik bakımdan kentlileşme, kişinin geçimini tamamen kentte veya kente özgü işlerle 

sağlayacak duruma gelmesiyle gerçekleşir. 

 b) Sosyal bakımdan kentlileşme ise kır kökenli bireyin her türlü konuda kentlere özgü tavır 

ve davranış biçimlerini, sosyal değer yargılarını benimsemesidir.  

Fakat her kente yerleşme, kente uyumu ve kentlileşmeyi beraberinde getirmemektedir. 

Kırdan kente göçen insanlar, uzun yıllar kır ile kent arasında bocalamaktadırlar. Kente 

temelli yerleşmiş olmalarına rağmen köyden ellerini çekmemektedirler. Kentte kazandıkları 

sınırlı kaynakları köyde varlık edinmek için kullanmaktadırlar. Bocalamanın nedenleri ise; 

kentte geleceğini güven altına alabileceği sürekli bir iş bulamaması, zor koşullarda inşa ettiği 

gecekondusunun yıkılma veya elinden alınma korkusu, kazandığı geliri güvenle 

değerlendirebilmek için yatırım olanaklarının olmaması, ekonomi dışı nedenlerle köye 

tekrar dönmeyeceğini bilmesine rağmen köyde bağ dikme, meyvecilik ve benzeri 

girişimlerde bulunma zorunluluğu duymasındangibi bir dizi nedenden kaynaklanmaktadır 

(Kartal, 1992: 254). 
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Genel olarak bu sebepleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür (Es ve Ateş, 

2004:223): 

1.Kente göç edenlerin sosyo-kültürel yapısı 

2.Kentin yapısı ve kuralları 

3.Kentin sahip olduğu kültürel yapı 

Bireyin, kentle entegrasyonunu hem kentlileşemeyen hem de kentte yaşayan diğer topluluk 

üyeleri için hayati bir önem taşımaktadır. Bu noktada kente göç eden bireyin sosyo-kültürel 

düzeyinin yükseltilmesinde, kentin yapısı ve kuralları ile kentin sahip olduğu kültürel 

yapının topluma aktarılmasında yerel basın hayati bir rol oynamaktadır.  

 

YEREL BASIN 

Yerel basın, kitle iletişimi açısından toplumun öncelikli araçları arasında yer almaktadır. 

Nezih Demirkent’in “Türkiye’de demokrasinin güçlenmesini isteyenler yerel medyaya 

destek vermelidir” sözü yerel medyanın önemini vurgulamaktadır. Yerel basın, özgür ve 

bağımsız demokrasilerin vazgeçilmez koşulu olarak görülmektedir. 

Yerel basının güçlü olduğu yerlerde yurttaş hakları daha iyi savunulur. Bu yerlerde; 

demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden söz edilmektedir. Yerel yönetimlerin karar alma 

süreçlerine yurttaşların katılımının sağlanması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. Yerel basın, kentte meydana gelen gelişmelerin en yakın tanığı ve 

habercisidir. Kentlileşmenin ise en önde gelen katalizörüdür. Bu bağlamda, yerel basında 

görev yapan gazeteci; haberleri ile demokratik yapının sağlıklı işlemesine önemli katkılarda 

bulunur. 

Yerel basın; kent ile ilgili haber vermek, kamuoyunu yansıtmak, eğlendirmek, eğitmek, 

tartışma ve diyalog ortamı yaratmak, yakınlaştırmak ve bütünleştirmek gibi önemli işlevleri 

yerine getirmektedir. Bu işlevlerinin yanı sıra yayınlandığı bölgede yaşayan halkın kültürel 

ve kentli kimliğinin devamlılığının sağlanmasında, demokratik haklarının savunulmasında 

da önemli görevler üstlenmektedir.  

Vural (1996:1063), yerel basının bireylere “yaşanan yer” duygusunu kazandırdığını, 

yayınladığı haberler, fotoğraflar, ele aldığı sorunlar, kentteki sosyal ve kültürel etkinliklere 

ilişkin aktardığı bilgilerle yaşadığı yerin bir parçası olduğu düşüncesini kazandırdığı 

vurgusunu yapmaktadır. Bu bağlamda yerel basın haber içerikleri açısından yerel 

kamuoyunu profesyonel meslek etiği kapsamında yansıtabilen, yerel düzeyde toplumsal, 

ekonomik kültürel ve siyasal gelişmeler ile ilgili okuyucusunu bilgilendiren ve tüm bunların 

bileşkesi olarak da kentli kimliğinin oluşumuna katkı sağlayan önemli bir yapı taşıdır. 
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Gezgin (2007:177-178) yerel basının işlevlerini üç ana başlık altında toplamıştır:  

 Yöneten-yönetilen ilişkisi çerçevesinde, kamu hizmetlerinin sağlıklı ve 

doğru bir biçimde halka duyurulmasını sağlar. Ayrıca yerel basın, 

yönetenin halk adına denetleyicisi ve bu konuda sorumlu olandır. 

 Beldelerde yerel yönetimlerin hizmetlerinin duyurulmasıyla birlikte yerel 

yönetim-yurttaş ilişkisinin sağlanması yerel basının en önemli 

işlevlerinden birisidir. 

 Yaygın basının işlevlerinden biri olan eğitim işlevi, yerel basında 

toplumsal kimliği ile önem kazanır. Ulusal iradenin doğru ve amaca uygun 

yansımasında gerekli demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, yerel basının 

işlevlerinden biridir.   

 

MERSİN İLİ YEREL BASINI 

Mersin’de ilk kez 1890’lı yılların başında, “Papazın Matbaası” adıyla bilinen tek pedallı 

basit makine ile bir matbaa kurulmuştur. İlk gazete ise 1908 yılında yayına başlayan, Tarsus 

gazetesidir. Mersin basın tarihinde kronolojik bir sıralama yapıldığında, Cumhuriyet 

öncesinde 5 gazete yayımlanmıştır. Bunlar; Tarsus (1908), Şihab (1913), Milli Ajans Bülteni 

( Kurtuluş Savaşı Dönemi), Papağan (1920). Ayrıca 1922 yılında yayın hayatına başlayan 

ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına dek basımı süren farklı gazeteler de bulunmaktadır. Bunların 

arasında Mersin gazetesi Mersin Basın Tarihi açısından son derece önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu gazete; Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik anlayışının Mersin’de 

yaygınlaşmasında, Cumhuriyet ilkelerinin tanıtılmasında önemli rol oynamıştır (Artan: 

1996, akt, Bulut: 2007, s.139-160). 

Bu dönemde basılan diğer gazeteler, Doğru Öz (1922), Bilgi Yolu (1925),Halk Gazetesi 

(1928), İçil Gazetesi (1923), Taşili Gazetesi (1923). Mersin’de Latin harfleriyle yayınlanan 

ilk gazete ise, Yeni Mersin Gazetesi’dir (1928). Bu gazeteyi takiben İçel Postası (1943), Ege 

(1932), Akın (1944), Havadis (1947), Hür Gazete (1949), Sabah Postası (1912), Hürses 

(1951), Hakimiyet (1952), İyi Gün İçin Mücadele (1952), Cenup Postası (1956), Afacan 

(1956), Son Haber (1965), Savaş (1963), Kurtuluş (1964), ve Fikir  Gazetesi (1971) 

yayımlanan diğer gazetelerdir. Mersin ili yerel basınında 1970 ve 2000 yılları arasında 57 

gazete farklı tarih aralıklarında günlük, haftalık ve 15 günlük periyodlarda 

yayımlanmışlardır. (Artan: 1996, akt, Bulut: 2007, s.139-160). 

Mersin İli’nde Basın İlan Kurumu’nun şubesi açılana dek (1 Kasım 2010), 16 günlük gazete 

yayımlanıyorken, günümüz itibariyle bu sayı 8’dir. Mersin merkezde, günlük yayın yapan 

gazetelerin yanısıra, 32 gazete Haftalık, 14 gazete onbeş günlük, 4 ise aylık yayın 

yapmaktadır. Mersin merkezde farklı periyodlarda yayın yapan gazetelerin toplam sayısı 58 
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iken, İlçelerde yayın yapan günlük, haftalık onbeş günlük ve aylık yayın yapan gazetelerin 

toplamı 55’dir. Mersin merkez ve ilçeleri de dahil olmak toplam 113 gazete yayıncılık 

faaliyetini sürdürmektedir. (http://www.mersin.gov.tr/basin-kuruluslari-listesi) 

Mersin’de ilk kez 1877 yılında yayın hayatına başlayan “gazete” ve “gazetecilik” serüveni 

günümüze dek çok sayıda yayınlanan gazete ile devam etmiştir. Mersin İlinin sosyo-

ekonomik yapısına, kültürel yaşamına ve kentlileşme olgusunda başat rol oynadığının bir 

göstergesi sayılabilecek bu durum aynı zamanda gazetecilik pratikleri bağlamında 

değerlendirildiğinde, Mersin; bünyesinde yetişmiş ve mesleki kültüre sahip gazetecilerin 

varlığı ile de önemli kentlerimizden birisidir.  

Ülkemizde yerel basın, yaygın basın ile karşılaştırıldığında farklı sorunlarla mücade etmek 

zorunda kalan örgütlerdir. Bir taraftan önemi tartışılamaz olarak nitelendirilirken, diğer 

taraftan da çok uzun yıllardır yapısal sorunlar ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yerel basının 

sorunları; ekonomik, teknolojik, eğitimli insan gücü, reklam ve ilan gelirlerinin yetersizliği, 

tiraj, dağıtım ve yönetim-organizasyon yapısından kaynaklı sorunlar olarak 

sınıflandırılabilir. Gücünü ve önemini gölgeleyen bu sorunlarla mücadele eden yerel basının 

bu sorunları, Mersin İli özelinde de benzerlikler göstermektedir. 

Mersin İli yerel basının sorunlarını ve yerel kamuoyu açısından önemini değerlendiren 

Mersin’de yayımlanan günlük gazetelerin yazı işleri müdürleri ve muhabirleri ile yapılan 

röportajlarda gazetecilerin ağırlıklı olarak “ekonomik” sorunlar noktasında fikirbirliği içinde 

oldukları görülmektedir. Mersin Çukurova Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Raşit Doğan, 

“Devletin ciddi anlamda yerel basına destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü; 

resmi ilan gelirleri ve reklam gelirleri yeterli olmadığı için, yerel gazeteler ekonomik 

sorunları nedeniyle basım tekniklerinden, çalışanların motivasyonlarına dek uzanan adete 

zincir gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır.” ifadesinde bulunmuştur. 

Tiraj sorununda internet gazeteciliğinin geleneksel gazetecilik için bir tehdit oluşturduğunu 

vurgulayan Doğan ise konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir: “İnternetle gazete 

tirajları arasında bir ters orantı olduğunu görüyoruz. İnternet haberleri binlerce kez 

tıklanmasına ve yüzlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmasına rağmen gazete 

satışları düşük seviyelerde kalmaktadır.”  

İnternet yayıncılığı çağımız teknolojik gelişmeleri bakımından gerekli olan ve günümüz 

gazeteleri için olmazsa olmazı olarak nitelendirilebilecek bir yayıncılık türü olmasına 

rağmen yaygın basın için tartışılan bu durum, Mersin ili yerel basını için de, karşı karşıya 

kaldığı bir sorun olarak gündemde yer almaktadır. Gazeteciler aynı zamanda yerel basını 

http://www.mersin.gov.tr/basin-kuruluslari-listesi
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demokrasinin bir savunucusu, gücü itibariyle de yaygın basından çok daha üst konumda 

olduğunu vurgulamışlardır. 

Mersin İli basınında yaşanan nitelikli eleman sorununa değinen Akdeniz Gazetesi Muhabiri 

Necdet Taş ise “Mersin’de her gün onlarca olay gerçekleşmekte, fakat muhabir sayımız az 

olduğu için her haberi takip edemiyoruz. Yerel Basın bulunduğu şehrin nabzıdır ama bu 

sorunlar bizim daha nitelikli gazetecilik yapmamız yönünde engel oluşturmaktadır.” 

sözleriyle bu soruna vurgu yapmıştır. 

Mersin Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tayfun Tuna gazetecilik mesleğini 

yapanların sayısının az olmasının yanısıra, meslekte uzmanlaşmanın olmamasına dikkat 

çekmiştir. Yerel muhabirlerin kentte meydana gelen -spordan polis adliye haberlerine kadar- 

her türlü haberi takip etmek zorunda kaldıklarını bunun sonucu olarak da haber takibinde ve 

üretiminde sorunların yaşandığını belirtmiştir. 

Yerel basın bulunduğu il yada bölgede kamuoyu oluşturma ve yansıtması bakımından en 

önemli kitle iletişim aracıdır. İşlevleri bakımından üstlendiği rolü yerine getirebilmesi 

etkinliği ile doğru orantılıdır. Yerel basının yaşadığı sorunlar kuşkusuz ki haber üretin 

sürecine yansımakta ve toplumun bilgilenmesinde, kamuoyunun oluşumunda ve 

demokrasinin gelişmesi adına yapılan habercilik pratikleri bağlamında olumsuz sonuçlara 

neden olmaktadır. Bu çalışmada Mersin ili’nde yayımlanan gazetelerde kentleşmenin ana 

göstergelerinden sayılan toplum ve insan kategorileri ile ilgili yapılan haberler ve içerikleri 

analiz edilerek, yerel basının kentleşmeye olan katkısı bağlamında alan yazına katkı 

sunulması hedeflenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, yerel basının kent dinamikleri içerisinde toplum ve insan olgusuna yaklaşımını, 

haber içerikleri üzerinden irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın araştırma yöntemini, 

betimleyici literatür taraması ve varsayım sınamasına ilişkin olarak da içerik analizi 

oluşturmaktadır. Betimleyici literatür taramasında; yerel basın, kent, kentlileşme ve Mersin 

gibi konular irdelenmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasında ise yerel basının toplum ve 

insan konulu haberlerinin değerlendirilmesi için “içerik analizi” kullanılmıştır.  

İçerik analizi, çok çeşitli ve söylemlere (discours) uygulanan birtakım metodolojik araç ve 

tekniklerin bütünü olarak tanımlanabilir. İçerik analizi adı altında toplanan bu araç ve 

teknikler, herşeyden once kontrollu bir yorum çabası olarak ve genelde tümdengelime dayalı 

bir okuma aracı olarak nitelenebilir (Bilgin, 2000:1). Görsel/sözel ya da yazılı malzeme 

içeriğindeki eğilimleri belirlemek, haberlerin analizini yapmak, iletişim kaynakları arasında 
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karşılaştırma, iletişim araç ve ortamlarının amaca uygunluğu, iletilerde tema ve yan 

temaların belirlenmesi ele alınan konulardan birkaçıdır (Akdenizli, 2012:133). Bu bağlamda, 

içerik çözümlemesinde her zaman bir çıkarım, bir bağlantı söz konusu olmaktadır. 

Dolayısıyla içerik çözümlemesi, sadece bir metnin içeriğinin, metin bazında 

çözümlemesinin ötesinde, metin ötesi içerik ile ilişki kurmayı hedeflemektedir. İçerik 

çözümlemesi, metin ile içerik arasında az ya da çok bir ilişkinin olduğunu varsaymakta, 

böylece çözümleme sürecine alınan metinlerden metin ötesinde dünyaya 

(kaynak/seyirci/izleyici/okuyucu ve duruma) yönelik çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır 

(Gökçe, 1994:25). 

Bu çalışmada, içerik analizi tekniği çerçevesinde 15 temel soru ve alt kategorilere ilişkin ise 

7 alt soru gurubundan oluşan toplam 22 soruluk bir kodlama formu hazırlanmıştır. 

Kategorilerin oluşturulmasında şu üç kaynaktan yararlanılmıştır: 

 Amaçlarını Dünya üzerindeki insan yerleşmelerini özgün bir yöntem ile 

incelemek olarak belirleyen ve kenti yaşayan bir organizma olarak gören 

Ekistick kuramcılarının çalışmaları. 

 Kentsel ekonomik işlevlerin temel ayrımlarını belirleyen Türkiye İstatistik 

Kurumu verileri. 

 Habitat II-III Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem Planları (1995-2014). 

 Söz konusu kodlama formu, içeriğin %10’luk bölümüne uygulanarak bir ön test 

gerçekleştirilmiştir. Ön testten elde edilen veriler ışığında kodlama formu revize edilmiş ve 

formun son hali oluşturulmuştur. İçeriğin kodlama aşamasına geçilmeden önce 

kodlayıcıların (3 kodlayıcı) kodlama formuna tam olarak hakim olabilmeleri amacıyla bir 

eğitim brifi gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik testi ve ön testi gerçekleştirilen kodlama formu 

örneklemi oluşturan gazetelere uygulanmıştır. Mersin’de günlük yayımlanan 6 gazete 

(Çukurova, Güney, Haberci, İmece, Mersin Kadın ve Mersin) çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan gazetelerde, araştırmanın zaman kesiti olan 30 Ekim 

ve 4 Kasım tarih aralığında (6 gün) kent ve kentlileşme konulu yaklaşık 1000 haberin 

okuyucuya sunulduğu tespit edilmiştir. Kent ve kentlileşme konulu bu haberlerin 443’ü ise 

toplum ve insan kategorisinde yer almaktadır. Bu iki kategorideki 443 gazete içeriği SPSS 

20.5 programında değerlendirilmiştir.  

Toplum ve insan kategorisinde yer alan haberler ana hatlarıyla aşağıdaki sorular kapsamında 

incelenmiştir: 

  Haber hangi sayfada yer almaktadır? 
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  Haberin konumu nedir? 

  Haberin sunum şekli nasıldır? 

  Haberin düzenleme biçimi nasıldır? 

  Haberi destekleyen görsel materyallerin kullanımı nasıl? 

  Üretim bakımından haber kaynakları nelerdir? 

  Haberde hangi aktörler yer almaktadır? 

  Haberin niteliği nedir? 

  Haberin kapsadığı temel konu nedir? 

  Elde edilen bulgular ışığında frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Örneklem içerisinde yer alan gazetelerde incelenen dönem içerisinde toplum ve insan temalı 

toplam 443 haber yayımlanmıştır. Bu iki konuda en fazla habere yer veren gazete Haberci 

gazetesidir (tablo 1). Bu gazetede haberlerin %26,9’u yer almıştır. Haberci gazetesini ise 

117 (%26,4) haber ile Güney gazetesi izlemektedir. Toplum ve insan temalı en az haber ise 

Mersin Kadın gazetesinde yayımlanmıştır. 

Tablo 1: Haberlerin gazetelere göre dağılımı     
Gazeteler Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Çukurova 55 12.4 12.4 12.4 

Haberci 119 26.9 26.9 39.3 

İmece 75 16.9 16.9 56.2 

Mersin Kadın 34 7.7 7.7 63.9 

Mersin 43 9.7 9.7 73.6 

Güney 117 26.4 26.4 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

Gazetelerde inceleme dönemi içerisinde yayımlanan 443 haberin 298’i toplum, 138’i insan 

kategorisinde yer almaktadır. Ayrıca 7 haberde hem toplum hem de insan teması içerisinde 

yer alan konulara değinilmiştir (tablo 2). 

 

  Tablo 2: Haberin kentleşmeye ilişkin olarak kapsadığı temel konular   
Temel Konu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Toplum 298 67.3 67.3 67.3 

İnsan 138 31.2 31.2 98.4 

Toplum ve İnsan 7 1.6 1.6 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

 Haberin gazetenin hangi sayfasında yer aldığı ve neresine yerleştirildiği; o haberin 

‘önemlilik sıralaması’ndaki yerini belirleyen önemli unsurlardan birisidir (Arslan, 

2005:135). Birinci sayfada yer alan (Birinci sayfada başlayan ve biten haberler ile birinci 
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sayfada başlayıp iç sayfada devam eden haberler) 141 haberin sayfadaki konumları 

değerlendirildiğinde en fazla haberin alt kuşaktan (75 haber) okuyucuya sunulduğu 

görülmektedir (tablo 3). Ayrıca birinci sayfadaki haberlerin 39’unun ise sürmanşetten 

verildiği dikkati çekmektedir.  

  Tablo 3: Haberin konumu      
Konum Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Haber birinci sayfada yer 

almamaktadır 

302 68.2 68.2 68.2 

Sürmanşet 39 8.8 8.8 77.0 

Manşet 16 3.6 3.6 80.6 

Üst kuşak 3 0.7 0.7 81.3 

Göbek 7 1.6 1.6 82.8 

Alt kuşak 75 16.9 16.9 99.8 

Tam sayfa 1 0.2 0.2 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

Birinci sayfada yer alan (Birinci sayfada başlayan ve biten haberler ile birinci sayfada 

başlayıp iç sayfada devam eden haberler) 141 haberin gazetelere göre dağılımları 

incelendiğinde; birinci sayfadan en fazla haber Haberci gazetesinde yer almaktadır. Haberci 

gazetesinde incelenen dönem içerisinde 119 haber yayınlanmış ve bunların 45’i birinci 

sayfadan okuyucuya aktarılmıştır. Birinci sayfadaki haberlerin konumu 

değerlendirildiğinde; sürmanşetten en fazla Haberci gazetesinin (13 haber) toplum ve insan 

temalı haber yayımladığı, Mersin Kadın gazetesinin ise sürmanşetten bu konuda 

okuyucusuna hiç haber sunmadığı görülmektedir. Haberci gazetesinin ardından 

sürmanşetten yoğun olarak haber aktaran gazete Güney’dir. Güney gazetesinde birinci 

sayfadaki bu bölgede toplam 11 haber yer almaktadır (tablo 4).  

 

Tablo 4: İncelenen gazetelere göre haberin konumu    
 Haberin konumu nedir?  

Gazeteler Birinci sayfada 

 yer almamaktadır 

Sürmanşet Manşet Üst 

kuşak 

Göbek Alt 

kuşak 

Tam 

sayfa 

Total 

Çukurova 28 3 2 1 3 18 0 55 

Haberci 74 13 5 1 0 25 1 119 

İmece 59 5 2 1 0 8 0 75 

Mersin 

Kadın 

33 0 0 0 0 1 0 34 

Mersin 28 7 1 0 0 7 0 43 

Güney 80 11 6 0 4 16 0 117 

Total 302 39 16 3 7 75 1 443 

 

İçeriklerin sunum şekli ele alındığında en fazla (%94,3) haber sunum şekli ile okuyucuya 

bilgi aktarıldığı görülmektedir. Köşe yazılarının incelemeye dahil edilmediği bu çalışmada 

ayrıca 18 haber-röportaj, 3 araştırma-inceleme ve 2 başyazı gazetelerde yer almıştır (tablo 
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5). Bu sayılardan da anlaşılacağı üzere sunum şekli araştırma-inceleme olan haber sayısı son 

derece azdır. Bu sunum şekli haberlerin sadece %0.7’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 5: Haberin sunum şekli       
Sunum Şekli Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Haber 420 94.8 94.8 94.8 

Başyazı 2 0.5 0.5 95.3 

Haber-Röportaj 18 4.1 4.1 99.3 

Araştırma-İnceleme 3 0.7 0.7 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

İncelenen gazetelerdeki haberlerin düzenleme biçimlerine göre dağılımı ele alındığında 

haberlerin önemli bir bölümünün (%90,1) olay haber biçiminde okuyuculara sunulduğu 

görülmektedir (tablo 6). Olay haberden sonra araştırma ve bilgi haber düzenleme biçimi 

ikinci sırada (%7,6) yer almaktadır. Diğer haber düzenleme biçimleri ise öykü haber (%1,8) 

ve tematik haberdir (%0,5).  

  Tablo 6: Haberin düzenleme biçimi       
Düzenleme Biçimi Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Araştırma ve bilgi haber 34 7.6 7.6 7.6 

Tematik haber 2 0.5 0.5 8.1 

Olay haber 399 90.1 90.1 98.2 

Öykü haber 8 1.8 1.8 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

Haberi destekleyen görsel materyaller kapsamında fotoğrafın neredeyse (%91,6) tüm 

haberlerde kullanıldığı, buna karşılık mizahi bir anlatım tarzı olan karikatürün ise hiçbir 

gazetede yer almadığı dikkati çekmektedir. Ayrıca bir konudaki istatistiki bilginin en net 

biçimde okura aktarıldığı bilgi grafiklerinin sayısı ise sadece 13’dür (tablo 7). 

  Tablo 7: Haberi destekleyen görsel materyaller      
Görsel Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Fotoğraf 406 91.6 91.6 91.6 

Bilgi grafikleri 13 2.9 2.9 94.6 

Yok 24 5.4 5.4 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

Birinci el kaynaklar, muhabir tarafından haber kaynaklarından doğrudan elde edilen 

haberlerdir. Muhabir olay yerinde bulunarak bilgiyi toplar. İkinci el kaynaklar ise belge, 

rapor, bülten, haber ajansları ve diğer basın kuruluşlarından elde edilen bilgilere karşılık 

gelmektedir. Üretim bakımından haber kaynakları değerlendirildiğinde, toplum ve insan 

temalı haberlerde ağırlıklı olarak (%59,1) ikinci el kaynaklardan yararlanıldığı dikkati 

çekmektedir (tablo 8). Yerel basın maddi kısıtlılıklar nedeniyle yeterli insan kaynağına sahip 
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değildir. Bu durumda gazetelerin ikinci el kaynak olarak haber ajanslarına sıklıkla başvurma 

durumunu ortaya çıkartmaktadır. 

  Tablo 8: Üretim bakımından haber kaynakları      
Haber Kaynağı Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Birinci el kaynakları 181 40.9 40.9 40.9 

İkinci el kaynakları 262 59.1 59.1 100.0 

Total 443 100.0 100.0  

 

Haberlerde birden fazla aktör olması nedeniyle tablo 9’da genel toplam 626’dır. Haberlerde 

belediye yetkililerinin en fazla yer alan aktör olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Belediye 

yetkililerini sırasıyla halk ve emniyet yetkilileri izlemektedir. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın hiçbir haberde yer almadığı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ise sadece 3 

kez   haberlerde yer aldığı dikkati çekmektedir. Ayrıca haberlerde sanatçılara da çok az 

sayıda yer verildiği görülmektedir. 

Tablo 9: Haberde yer alan aktörlerler 

 

 

Haberlerdeki toplum konusunun alt kategorileri değerlendirildiğinde, en fazla spor 

kategorisine (106 kez) gazete sayfalarında yer verildiği görülmektedir. Eğitim-bilim ise 

spordan sonra ikinci olarak haberde işlenen kategoridir (tablo 10). Toplam 64 haberde bu 

konu yer almaktadır. Eğitim-bilim haberlerinin tüm kategoriler içerisinde bu sıklıkta yer 

almasını olumlu olarak değerlendirmek mümkündür. Toplum kategorisinin alt 

kategorilerinden kentteki kutlamalar, üçüncü sıklıkta sayfalarda yer alan temadır. 

Bu kategorilerin yanı sıra nüfus artışı, toplumla ilgili tüm kategoriler içerisinde en az 

değinilen (sadece 1 haber) noktadır. Aslında bu durum Mersin ilinin yurt içinden ve 

Suriye’den aldığı göç gözünde bulundurulduğunda konunun basın tarafından bu dönemde 

yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Nüfustaki ani artışlar tüm toplumsal dinamikleri 

Aktör Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Cumhurbaşkanı 1 0.2 0.2 0.2 

Hükümet Yetkilisi 40 6.4 6.4 6.6 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - - - - 

Valilik 27 4.3 4.3 10.9 

Belediyeler 126 20.1 20.1 31.0 

Çevre ve Şeh. İl Müd. 3 0.5 0.5 31.5 

STK 76 12.1 12.1 43.6 

İktidar partisinin tem. 8 1.3 1.3 44.9 

Muhalefet partilerinin tem. 12 2.0 2.0 46.9 

Üniversite, bilim insanı  38 6.1 6.1 53.0 

İş dünyası 13 2.1 2.1 55.1 

Halk 108 17.2 17.2 72.3 

Spor dünyası 55 8.8 8.8 81.1 

Emniyet yetkilileri 85 13.5 13.5 94.6 

Sanatçı 12 1.9 1.9 96.5 

Diğer  22 3.5 3.5 100.0 

TOPLAM 626 100.0 100.0  
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derinden etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Nüfus artışı gibi turizm konusu da basının 

ilgisine mazhar olmayan bir alandır. Fakat Mersin’in turizm konusundaki potansiyeli 

değerlendirildiğinde, bu konunun sadece 2 haber ile okuyuculara aktarılması dikkat 

çekicidir. Ayrıca, son dönemde ülkemizdeki ekonomik gelişmeler göz önünde tutulduğunda 

istihdam (8 haber) ve gelir-tüketim (7 haber) gibi kategorilerde; ketteki kutlama haberlerinin 

ancak yedide biri kadar haber yayımlanması da gündemi yakalama konusunda daha dikkatli 

olunmasına önemli bir işarettir. 

 Tablo 10: Toplum konusunun alt kategorileri 

 

 

İnsan konusunun altında yer alan alt kategoriler değerlendirildiğinde en fazla haberin şiddet 

eylemleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Şiddet eylemlerinin yer aldığı haber sayısı 90’dır. 

Bu ise insan temalı 145 haberlerin %62,1’ine karşılık gelmektedir. Kentli kimliği (19 haber) 

ve kazalar (14 haber) kategorileri ise haber sayısı olarak ikinci ve üçüncü sırada yer 

almaktadır. İntihar haber sayısının sadece bir tane olması intihara özendirmenin önlenmesi 

açısından önemli olmakla beraber katılımcılığın sadece 8 haberle aktarılması ise bu konudaki 

yetersiz durumu ortaya koymaktadır. Bunların yanı sıra sorunlara çözüm önerisi getiren 

haber içeriklerinin sayısının da yetersiz olduğu ifade edilebilir (tablo 11). 

  Tablo 11: İnsan konusunun alt kategorileri 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gazetelerde incelen dönem içerisinde kent ve kentlileşme haberlerinin sayısı yaklaşık 

1000’dir. Bu haberlerin 443’ü toplum ve insan kategorilerinde yer almaktadır. Haber 

TOPLUM KONUSUNUN 

ALT KATEGORİLERİ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nüfus artışı 1 0.3 0.3 0.3 

Eğitim-bilim 64 19.5 19.5 19.8 

Sağlık 36 10.9 10.9 30.7 

Kültür-sanat 50 15.2 15.2 45.9 

Spor 106 32.2 32.2 78.1 

İstihdam 8 2.4 2.4 80.5 

Gelir-tüketim 7 2.1 2.1 82.6 

Kentteki kutlamalar 55 16.7 16.7 99.3 

Turizm 2 0.6 0.6 100.0 

TOPLAM 329 100.0 100.0  

İNSAN KONUSUNUN ALT 

KATEGORİLERİ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kentli kimliği 19 13.1 13.1 13.1 

İntihar 1 0.7 0.7 13.8 

Şiddet eylemleri 90 62.1 62.1 75.9 

Katılımcılık 8 5.5 5.5 81.4 

Sorunlara çözüm önerme 13 9.0 9.0 90.4 

Kazalar 14 9.7 9.7 100.0 

TOPLAM 145 100.0 100.0  
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dağılımında gazetelere göre ciddi farklılaşmalar söz konusudur. Gazetelerde toplum 

kategorisinde insan kategorisine daha fazla bir yoğunlaşma gözükmektedir. Haberlerin 

yaklaşık %68,0’ı toplum kategorisindedir. 

 Birinci sayfa haberlerinde 141 haberin sayfadaki konumları değerlendirildiğinde en fazla 

haberin alt kuşaktan (75 haber) okuyucuya sunulduğu görülmektedir. Kent dinamikleri için 

önemli olan bu haberlerin sayfalarda daha üst konumlarda yer bulması okuyucunun da 

dikkatini çekmesi açısından önem arz etmektedir. 

Araştırma-inceleme haber sunum şeklinin 443 haberde sadece 3 olması gazetelerin bu haber 

türü konusundaki yetersizliğini sergilemektedir. Elbette ki bu noktada yerel basının 

sorunlarını ve sınırlılıklarını göz ardı etmemek gerekir. Ama bu haber sunum biçiminin 

okuyucuya en fazla doyurucu içerik aktaran haber türü olduğunu da unutmamak gerekir.  

Gazetelerde olay haber %90,1 gibi önemli bir orandadır. Gazeteciler sadece %0,5 oranında 

gazetelerde yer alan tematik haber düzenleme biçimi üzerine de yoğunlaşmaları 

gerekmektedir. Çünkü tematik haber olaylara ilişkin farklı dönemlerdeki gelişmeleri de içine 

alan daha derinlikli habere karşılık gelmektedir. 

Görsel materyal kullanımında fotoğraflar yeterli seviyede habere eşlik etmekle birlikte 

özellikle sayısal verilerin okuyucuya sunumunda bilgi grafiklerinin çok az sayfalarda yer 

aldığı görülmektedir. Ayrıca toplum ve insan konularında hiç karikatürün olmaması da 

önemli bir eksikliktir. 

Haberlerde ikinci el kaynak kullanımı %59,1 oranındadır. Yerel gazetelerin özellikle 

ajanslardan çok fazla beslenmesi haberlerde de bir tek tipleşmeyi beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle gazetelerin bu kısırdöngüden kurtulmaları haber çeşitliliğini ve tiraj artışını da 

beraberinde getirecektir. 

 Haberlerde belediye yetkilisi gibi bazı aktörlerin daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. 

Buna karşılık yerel kültürel değerlerin oluşmasında söz sahibi olan sanatçıların, kent 

politikasını şekillendiren iktidar/muhalefet temsilcilerinin ve örgütlü yapıların sesi olan STK 

temsilcilerinin haberlerde daha fazla yer alması gerekmektedir. 

Toplum kategorisinde spor haberlerde en fazla işlenen konudur. Sporun kentlilerin ortak 

paydası yadsınamaz. Fakat ileride Mersin için önemli bir sorun olabilecek göç ile artan 

nüfusun haberlerde de etraflıca ele alınması  bir zorunluluktur. Ayrıca, turizm, istihdam, 

gelir-tüketim alanlarında da okuyuculara daha fazla aktarımlarda bulunulmalıdır. 

Geleneksel medyanın beslendiği önemli konulardan biri olan şiddet haberleri insan konulu 

haberlerin %62,1 gibi önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Aslında bireyi daha çok şiddete 

yönelten ve şiddeti meşrulaştıran bu haberlerin sayısının azaltılarak; örgütleşmenin alt 
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yapısını oluşturan katılımcılığın ve sorunları ortak paydada tartışmayı sağlayan çözüm 

önerisi getirmek gibi haber içeriklerinin sayısının arttırılması gerekmektedir. Ayrıca elde 

edilen bulgulardan yola çıkılarak; kent ve kentlileşme konularında yerel medyanın etkileri 

üzerine yapılacak etki araştırmaları da daha kapsamlı araştırmaların ortaya çıkmasını 

sağlayacaktır. 
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Safran’ın (Crocus sativus L.) Tıbbi ve Farmakolojik Özellikleri 

Hasan ASİL 11 

 

Özet 

Safran (Crocus sativus L.) gıda, boya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan ekonomik 

değeri yüksek bir bitkidir. Safran üzerine son zamanlarda yapılan çalışmalarda safranın 

birçok hastalık tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada safranın tıbbi ve 

farmakolojik özellikleri üzerine yapılan çalışmalar incelip daha sonra yapılacak 

araştırmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Safran üzerine yapılan araştırmalar 

incelendiğinde safranın, antioksidan, anti – enflamatuar, antikonvülzan, antikanser, katalaz, 

apoptoz, uteris ve östrus döngüsü, etkisive retinal fonksiyon, glütation S- transferaz (GST ) 

aktivitesi, antimikrobiyal, antitümörjenik etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 

hafıza kuvvetlendirici, antidepresanlar ve anksiyolitikler, antityrosinase, afrodizyak, oküler 

kan akımını arttırmak, genetik koruyucu, antihipertansif, antitussifler, antihiperlipidemik, 

kardiyoprotektif, immüno-modile edici aktivitesi ve düzenleyici etkisi, sinir koruyucu ve 

birçok tıbbi ve farmakolojik özelliğe sahip olduğu bildirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Crocus sativus L., Farmakoloji, İlaç, Safran. 

 

Abstract 

Medical and Pharmacological Properties of Safran (Crocus sativus L.) 

Saffron (Crocus sativus L.) is a plant with high economic value used in the food, dye, 

cosmetics and pharmaceutical industries. In recent studies on saffron, it has been reported 

that saffron can be used in many diseases. The aim of this study was to investigate the 

medical and pharmacological properties of saffron and to guide the future researches. When 

the researches on saffron were examined, it was revealed that safran has antioxidant, anti - 

inflammatory, anticonvulsant, anticancer, catalase, apoptosis, uterine and estrous cycle, 

effect and retinal function, glutathione S-transferase (GST) activity, antimicrobial and 

antitumorogenic effects. In addition, it has been reported that memory enhancer, 

antidepressants and anxiolytics, antityrosinase, aphrodisiac, ocular blood flow, genetic 

preservatives, antihypertensive, antitussives, antihyperlipidemic, cardioprotective, immuno-
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modulating activity and regulatory effect, neuroprotective and many medical and 

pharmacological properties. 

Key Words: Crocus sativus L., Pharmacology, Pharmaceutical, Saffron 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Safran yüzyıllardan beri yetiştirilen önemli bir baharat, boya ve ilaç bitkisidir. Safran, 

boya sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi ve gıda sanayinde kullanılmaktadır. Kendi 

ağırlığının 100 bin katı kadar suyu sarı renge boyamaktadır. Hoşa giden parlak sarı renk 

vermesi nedeniyle kumaş ve halı ipliklerin boyanmasında kullanılmıştır. Ancak günümüzde 

üretimin azalması ile ve pahalı madde olması nedeniyle boyama için kullanımı azalmıştır. 

Kozmetik sanayisinde, parfüm üretiminde kullanılmaktadır. Safranın ülkemiz dışında gıda 

sanayisinde; tatlılarda, tuzlularda, et kızartmalarında, etli yemeklerinde, çorba çeşitlerinde, 

hamur işlerinde ve kurutulmuş meyvelerin renklendirilmesi gibi çok geniş bir alanda 

kullanılmaktadır. Safranlı besinlerin fiyatı, safransız aynı gıda çeşitlerine göre daha yüksek 

olmaktadır. Türkiye’de ise, eskiden beri, yalnızca zerde, aşure ve pilavda safran 

kullanılmaktadır. Son yıllarda lokumcular, diğer lokum çeşitlerinin içine safranlı lokumu da 

katarak lokum çeşitlerini zenginleştirmişlerdir (Gümüşoğlu, 2002). 

Safran gerek alternatif tıp gerekse modern tıpta tedavi amacı ile kullanılmaktadır. 

Safran ilaç sanayisinde; kalp çarpıntısı, nefes zorluğu, gut ağrıları, iştahsızlık, uykusuzluk, 

bronşit, sindirim bozukluğu ve iktidarsızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır. Son zamanlarda bazı kanser rahatsızlıklarının tedavisinde, 

hipertansiyonda, yüksek kolesterole karşı ve saç toniklerinde de kullanılmaktadır (İpek ve 

ark., 2009). Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda antioksidan, antimicrobials, 

antitümörjenik, hafıza kuvvetlendirici, antidepresanlar ve anksiyolitikler, afrodizyak,genetik 

koruyucu, antitussifler, kardiyoprotektif, ve sinir koruyucu gibi birçok özelliğinin 

çıkmasından dolayı ilaç sanayisinde her geçen gün talep artmaktadır (Alavizadeh ve ark. 

2014; Hoshyar ve ark. 2016; Makhlouf ve ark. 2016; Milajerdi ve ark. 2016; Razmarali ve 

ark. 2016; Rubert ve ark., 2016; Sanchez-Vioque ve ark. 2016; Bagherzade ve ark., 2017; 

Samarghandian ve ark., 2017).  

Çalışmada önce safranın farmakolojik özellikleri ve kanser özerine yapılan 

araştırmalar değerlendirilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve BULGULAR 

Safranın Farmakolojik Özellikleri 
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Türkiye’de safran üzerine yapılmış çalışma ve makalelerde safranın birçok hastalığa 

iyi geldiği ve birçok farmakolojik özellikleri bulunduğu belirtilmektedir. Ancak Türkiye’de 

safranın hastalık ve farmakolojisi üzerine yapılmış herhangi bir çalışma yapılmamış veya 

yok denecek kadar azdır. Yurtdışı makaleler incelendiğinde her yıl onlarca safranın 

farmakolojik özellikleri ve kanser tedavileriyle ilgili makaleler yayınlanmaktadır. Bu 

çalışma yurtdışında safranın farmakolojik özelleri ve hastalıkların tedavisinde kullanımıyla 

ilgili çalışmalar araştırılarak Türkiye’de bu yöndeki araştırmalara yol göstermektir. 

Çalışmada önce safranın farmakolojik özellikleri ve kanser özerine yapılan araştırmalar 

değerlendirilmiştir. 

1. Antikanser ve Antitümör etkisi 

Tıbbi bitki ve bitkilerin kullanımı sentetik ilaçlara ve kanser önleme için potansiyel bir 

strateji olarak iyi bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre 

safran stigmalarında 150 bileşenin varlığını göstermiştir. Safranın önemli bileşenleri crocin 

, crocetin ve safranal’dır. Hayvan modellerinde ve kültürlü insan malign hücre çizgileri ile 

yapılan çalışmalarda, safranın ve ana bileşenlerinin antitümör ve kanser önleyici 

aktivitelerini göstermiştir. Literatür verileri, safranın klinik çalışmalarda potansiyel bir 

kanser kemo-önleyici ajan olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 

Akciğer kanseri, meme kanseri, serviks kanseri, yumurtalık kanseri, kolon kanseri, lösemi 

kanseri, pankreas kanser, deri kanseri, prostat kanseri, mide kanseri ve karaciğer kanseri 

üzerine yapılan araştırmalarda kanser hücrelerinde küçülmeler meydana geldiğini ve başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir (Abdullaev ve Espinosa-Aguirre, 2004; Melnyk ve ark., 2010; 

Girón-Calle, Alaiz; Javier, 2010; Kang ve ark., 2012; Zhang ve ark., 2013; Samarghandian 

ve Borji, 2014; Bhandari, 2015; Milajerdi ve ark., 2016; Tuberoso ve ark., 2016; Shinwari 

ve Rao, 2018;). 

2.  Koroner arter hastalığı üzerine etkisi 

Safranın koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda lipoprotein oksidasyona 

yatkınlıktaki önemli azalmalar gösterdiğini bildirmiştir (Verma ve Bordia, 1998). 

3. Kardiyovasküler etkileri 

Safranın kardiyovasküler etkileri ile ilgili yapılan çalışmada, oksidatif stres, 

ateroskleroz, inflamasyon, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi çeşitli kardiyovasküler risk 

faktörlerini modüle ederek safran ve bileşenlerinin KVH'ler üzerindeki değerli etkilerinin 

altında yatan klinik mekanizmaların ve moleküler yolların aydınlatılmasına yardımcı olabilir 

ve safranın kalp koruyucu özellikleri için önerilen bazı klinik ve moleküler yönleri 

belirlemişlerdir (Ghafffari ve Roshanravan, 2019). 
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4. Anti-diyabetik etki ve Anti diyabetik insilün direnci etkisi 

Safran tedavisi, AMPK / ACC ve MAPKs yolakları yoluyla glukoz alımını uyarır. Safran 

ve insulin, kas hücrelerinde glikoz metabolizması üzerinde sinerjik bir etkiye sahiptir (Kang 

ve ark., 2012). 

5.  Anti- inflamatuar etki 

Safran stigma ve petalın sulu ve etanolik ekstrelerinin, akut ve kronik anti-enflamatuar 

aktiviteye ek olarak bir antinosiseptif etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır 

(Hosseinzadeh ve Younesi, 2002; Amin ve Hosseinzadeh, 2015). 

6. Anti-inflamatuar ajan olarak hareket ederek anti-artritik aktivite 

Safranın artritin neden olduğu kıkırdak ve kemikte bozulma ve iltihaplanmada 

canlandırıcı canlandırıcı etkiler ile tedavilerde önemli sonuçlar elde edilmiş ve kıkırdakta 

kıkırdağı bozan enzimleri, enflamatuar aracıları , MMP'leri ve antioksidan stresi modüle 

ederek artrit üzerindeki etki azaltıcı etkileri gösterdiği bildirilmiştir (Ding ve ark., 2013). 

7. Sinir sistemi üzerine etkisi 

Safran ve bileşnlerinin kullanımı fokal iskemi gibi durumlarda iskemiyi iyi tedavi edici 

ve nöronal bozuklukları üzerinde etkilerinin olduğunu, hafıza bozukluklarına karşı etkili 

olduğu bildirmişlerdir. Safran'ın Alzheimer hastalığında hafif ve orta derecede depresyonda 

hem güvenli hem de etkili olmasının yanı sıra, insan beynindeki amiloid β birikmesini ve 

birikmesini önleme ve kısa süreli bellek problemlerini önleme kapasitesine sahip olduğunu 

bildirmiştir. Safran ve bileşenlerinin Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif 

bozukluklar üzerindeki yararlı etkileri olduğunu bildirmişlerdir (Ebrahim-Habibi ve ark., 

2010; Purushothuman ve ark., 2013) . 

Crocus sativus'un sulu ve etanolik ekstrelerinin PTZ ve MES kaynaklı nöbetlerde 

antikonvülsan aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir (Khosravan, 2002; Khazdair ve 

ark., 2015). Safranın, temel sorumlu bileşen olan crocin ile güvenli ve etkili bir antidepresan 

madde olduğunu göstermektedir (Hosseinzadeh ve ark., 2003; Sarris ve ark., 2011). 

8. Antioksidan ekti 

Safran stigmaları antioksidan aktivite gösterdiğini ve safran stigması endüstriyel amaçlar 

için doğal bir antioksidan kaynağı olarak uygulanabilir olduğunu bildirmiştir (Karimi ve 

ark., 2010; Tuberoso ve ark., 2016). 

9. Görme Bozukluklarına etkisi 

Safran uçucu bileşenlerinden krosetin, oksidatif ve endoplazmik retikulum stresinin 

neden olduğu retina hasarına karşı koruyucu etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir (Yamauchi 

ve ark., 2001; Berger,ve ark.,2011). 
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10. Hipolipidemik etki 

Safran ve bileşenlerinin bozulmuş lipid metabolizmasını stabilize ettiği, diyetin indüklediği 

hiper-lipidemik sıçanlarda serum TG, total kolesterol ve LDL ve VLDL seviyelerini 

azaltarak hipolipidemik etki gösterdiği bildirilmiştir (He ve ark., 2005) 

11. Antidiyabetik rol 

Safran ekstresinin hiperglisemi ve hiperlipidemi riskini azaltabildiğini ve ayrıca 

diyabetik ensefalopati sıçanlarında oksidatif stresi azaltabileceğini göstermiş ve kimyasal 

olarak diyabetin ve komplikasyonlarının gelişmesi için umut vericidir (Samarghandian ve 

ark., 2014) 

12. Afrodizyak etkisi 

Safranın yüksek maliyeti cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için bu bitkinin 

kullanılmasının önünde bir engeldir. Ancak, Crocus sativus ve crocin sulu ham ekstresinin 

afrodizyak özelliklerine sahiptir (Hosseinzadeh ve ark., 2008; Petel ve ark., 2011) 

 

Sonuç 

Safran üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde safranın, antioksidan, anti – 

enflamatuar, antikonvülzan, antikanser, katalaz, apoptoz, uteris ve östrus döngüsü, etkisive 

retinal fonksiyon, glütation S- transferaz (GST ) aktivitesi, antimikrobiyal, antitümörjenik 

etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca hafıza kuvvetlendirici, antidepresanlar ve 

anksiyolitikler, antityrosinase, afrodizyak, oküler kan akımını arttırmak, genetik koruyucu, 

antihipertansif, antitussifler, antihiperlipidemik, kardiyoprotektif, immüno-modile edici 

aktivitesi ve düzenleyici etkisi, sinir koruyucu ve birçok tıbbi ve farmakolojik özelliğe sahip 

olduğu bildirilmiştir. 

 

 

KAYNAKÇA 

Abdullaev, F. I., & Frenkel, G. D. (1992). Effect of saffron on cell colony formation and 

cellular nucleic acid and protein synthesis. BioFactors (Oxford, England), 3(3), 201-204. 

Abdullaev, F. I., and Espinosa-Aguirre, J. J. (2004). Biomedical properties of saffron and its 

potential use in cancer therapy and chemoprevention trials. Cancer Detection and prevention, 

28(6), 426-432. 

Alavizadeh, S. H., and Hosseinzadeh, H. 2014. Bioactivity assessment and toxicity of crocin: 

a comprehensive review. Food and Chemical Toxicology, 64, 65-80. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
150 

Amin, B., and Hosseinzadeh, H. (2015). Analgesic and Anti-Inflammatory Effects of Crocus 

sativus L.(Saffron). In Bioactive nutraceuticals and dietary supplements in neurological and 

brain disease (pp. 319-324). 

Bagherzade, G., Tavakoli, M. M., and Namaei, M. H. 2017. Green synthesis of silver 

nanoparticles using aqueous extract of saffron (Crocus sativus L.) wastages and its antibacterial 

activity against six bacteria. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 7(3), 227-233. 

Berger, F., Hensel, A., & Nieber, K. (2011). Saffron extract and trans-crocetin inhibit 

glutamatergic synaptic transmission in rat cortical brain slices. Neuroscience, 180, 238-247. 

Bhandari, P. R. (2015). Crocus sativus L.(saffron) for cancer chemoprevention: a mini review. 

Journal of traditional and complementary medicine, 5(2), 81-87. 

Chryssanthi, D. G., Lamari, F. N., Iatrou, G., Pylara, A., Karamanos, N. K., and Cordopatis, 

P. (2007). Inhibition of breast cancer cell proliferation by style constituents of different Crocus 

species. Anticancer research, 27(1A), 357-362. 

Ding, Q., Zhong, H., Qi, Y., Cheng, Y., Li, W., Yan, S., & Wang, X. (2013). Anti-arthritic 

effects of crocin in interleukin-1β-treated articular chondrocytes and cartilage in a rabbit 

osteoarthritic model. Inflammation Research, 62(1), 17-25. 

Dhar, A., Mehta, S., Dhar, G., Dhar, K., Banerjee, S., Van Veldhuizen, P., ... & Banerjee, S. 

K. (2009). Crocetin inhibits pancreatic cancer cell proliferation and tumor progression in a 

xenograft mouse model. Molecular cancer therapeutics, 8(2), 315-323. 

Ebrahim‐Habibi, M. B., Amininasab, M., Ebrahim‐Habibi, A., Sabbaghian, M., & Nemat‐

Gorgani, M. (2010). Fibrillation of α‐lactalbumin: Effect of crocin and safranal, two natural 

small molecules from Crocus sativus. Biopolymers, 93(10), 854-865. 

Ghaffari, S., and Roshanravan, N. (2019). Saffron; An updated review on biological properties 

with special focus on cardiovascular effects. Biomedicine & Pharmacotherapy, 109, 21-27. 

Girón-Calle, J., M. Alaiz and V. Javier (2010) .Chickpea protein hidrolizatlarının hücre 

proliferasyonu ve in vitro biyoyararlanımı üzerine etkisi Gıda Araştırmaları Uluslararası , 43 ( 

5 ) ( 2010 ) , s. 1365 - 1370 , 10.1016 / j.foodres.2010.03.020 

Granchi, C., Fortunato, S., Meini, S., Rizzolio, F., Caligiuri, I., Tuccinardi, T., ... ve Minutolo, 

F. (2017). Characterization of the saffron derivative crocetin as an inhibitor of human lactate 

dehydrogenase 5 in the antiglycolytic approach against cancer. Journal of agricultural and food 

chemistry, 65(28), 5639-5649. 

Gutheil, G., W., Reed, G., Ray, A., Anant, S., & Dhar, A. (2012). Crocetin: an agent derived 

from saffron for prevention and therapy for cancer. Current pharmaceutical biotechnology, 

13(1), 173-179. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
151 

Gümüşoğlu, İ. 2002. Altın Değerinde Bitki Safran (Crocus sativus L.), Safranbolu Hizmet 

Birliği Kültür Yayınları No:10 Birinci Basım 2002. 

He, S. Y., Qian, Z. Y., Tang, F. T., Wen, N., Xu, G. L., & Sheng, L. (2005). Effect of crocin 

on experimental atherosclerosis in quails and its mechanisms. Life sciences, 77(8), 907-921. 

Hoshyar, R., Khayati, G. R., Poorgholami, M., and Kaykhaii, M. 2016. A novel green one-step 

synthesis of gold nanoparticles using crocin and their anti-cancer activities. Journal of 

Photochemistry and Photobiology B: Biology, 159, 237-242. 

Hosseinzadeh, H., & Younesi, H. M. (2002). Antinociceptive and anti-inflammatory effects of 

Crocus sativus L. stigma and petal extracts in mice. BMC pharmacology, 2(1), 7. 

Hosseinzadeh, H., Karimi, G., & Niapoor, M. (2003, October). Antidepressant effect of Crocus 

sativus L. stigma extracts and their constituents, crocin and safranal, in mice. In I International 

Symposium on Saffron Biology and Biotechnology 650 (pp. 435-445). 

Hosseinzadeh, H., Ziaee, T., & Sadeghi, A. (2008). The effect of saffron, Crocus sativus 

stigma, extract and its constituents, safranal and crocin on sexual behaviors in normal male rats. 

Phytomedicine, 15(6-7), 491-495. 

Kanakis, C. D., Tarantilis, P. A., Tajmir-Riahi, H. A., & Polissiou, M. G. (2007). Interaction 

of tRNA with safranal, crocetin, and dimethylcrocetin. Journal of Biomolecular Structure and 

Dynamics, 24(6), 537-545. 

Karimi, E., Oskoueian, E., Hendra, R., & Jaafar, H. Z. (2010). Evaluation of Crocus sativus L. 

stigma phenolic and flavonoid compounds and its antioxidant activity. Molecules, 15(9), 6244-

6256. 

Khazdair, M. R., Boskabady, M. H., Hosseini, M., Rezaee, R., & Tsatsakis, A. M. (2015). The 

effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A review. Avicenna 

journal of phytomedicine, 5(5), 376. 

Khosravan, V. (2002). Anticonvulsant effects of aqueous and ethanolic extracts of Crocus 

sativus L. stigmas in mice. Arc Iran Medi, 5, 44. 

Kang, C., Lee, H., Jung, E. S., Seyedian, R., Jo, M., Kim, J., ... & Kim, E. (2012). Saffron 

(Crocus sativus L.) increases glucose uptake and insulin sensitivity in muscle cells via 

multipathway mechanisms. Food chemistry, 135(4), 2350-2358. 

Koç, H., (2012). Farklı Ekolojik Şartların Safranın (Crocus Sativus L.)Bazı Bitkisel 

Özelliklerine Etkileri, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 13-15 Eylül 2012, Tokat 

Liu, D. D., Ye, Y. L., Zhang, J., Xu, J. N., Qian, X. D., & Zhang, Q. (2014). Distinct pro-

apoptotic properties of Zhejiang saffron against human lung cancer via a caspase-8-9-3 cascade. 

Asian Pac J Cancer Prev, 15(15), 6075-6080. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
152 

İpek,  A., N. Arslan ve E. O. Sarıhan., (2009). Effects Of Different Planting Depth And Bulb 

Sizes On Yield And Yield Components Of Saffron (Crocus sativus L.), Tarım Bilimleri Dergisi 

15.1 38-46. 

Makhlouf, H., Diab-Assaf, M., Alghabsha, M., Tannoury, M., Chahine, R., and Saab, A. M. 

2016. In vitro antiproliferative activity of saffron extracts against human acute lymphoblastic 

T-cell human leukemia. 

Magesh, V., Singh, J. P. V., Selvendiran, K., Ekambaram, G., & Sakthisekaran, D. (2006). 

Antitumour activity of crocetin in accordance to tumor incidence, antioxidant status, drug 

metabolizing enzymes and histopathological studies. Molecular and cellular biochemistry, 

287(1-2), 127-135. 

Melnyk, JP, S. Wang , MF Marcone( 2010 ). Chemical and biological properties of the world's 

most expensive spice: Saffron, Foodservice Research International 

Milajerdi, A., Djafarian, K., and Hosseini, B. (2016). The toxicity of saffron (Crocus sativus 

L.) and its constituents against normal and cancer cells. Journal of Nutrition & Intermediary 

Metabolism, 3, 23-32. 

Morjani, H., Tarantilis, P., Polissiou, M., & Manfait, M. (1990). Growth inhibition and 

induction of crythroid differentiation activity by crocin, dimethylcrocetine and β-carotene on 

K562 tumor cells. Anticancer Res, 10, 1398-1406. 

Mousavi, S. H., Tavakkol-Afshari, J., Brook, A., & Jafari-Anarkooli, I. (2009). Role of 

caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells. Food and chemical 

toxicology, 47(8), 1909-1913. 

Patel, D. K., Kumar, R., Prasad, S. K., & Hemalatha, S. (2011). Pharmacologically screened 

aphrodisiac plant-A review of current scientific literature. Asian pacific journal of tropical 

biomedicine, 1(1), S131-S138. 

Purushothuman, S., Nandasena, C., Peoples, C. L., El Massri, N., Johnstone, D. M., 

Mitrofanis, J., & Stone, J. (2013). Saffron pre-treatment offers neuroprotection to nigral and 

retinal dopaminergic cells of MPTP-treated mice. Journal of Parkinson's disease, 3(1), 77-83. 

Razmaraii, N., Babaei, H., Nayebi, A. M., Assadnassab, G., Helan, J. A., and Azarmi, Y. 2016. 

Crocin treatment prevents doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats. Life sciences, 157, 145-

151. 

Rubert, J., Lacina, O., Zachariasova, M., and Hajslova, J. 2016. Saffron authentication based 

on liquid chromatography high resolution tandem mass spectrometry and multivariate data 

analysis. Food chemistry, 204, 201-209. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
153 

Sánchez-Vioque, R., Santana-Méridas, O., Polissiou, M., Vioque, J., Astraka, K., Alaiz, M., 

and Girón-Calle, J. 2016. Polyphenol composition and in vitro antiproliferative effect of corm, 

tepal and leaf from Crocus sativus L. on human colon adenocarcinoma cells (Caco-2). Journal 

of Functional Foods, 24, 18-25. 

Samarghandian, S., Borji, A., Farahmand, S. K., Afshari, R., and Davoodi, S. (2013). Crocus 

sativus L.(saffron) stigma aqueous extract induces apoptosis in alveolar human lung cancer 

cells through caspase-dependent pathways activation. BioMed research international,  

Samarghandian, S., Azimi-Nezhad, M., & Samini, F. (2014). Ameliorative effect of saffron 

aqueous extract on hyperglycemia, hyperlipidemia, and oxidative stress on diabetic 

encephalopathy in streptozotocin induced experimental diabetes mellitus. BioMed research 

international,  

Samarghandian, S., Azimi-Nezhad, M., and Farkhondeh, T. 2017. Immunomodulatory and 

antioxidant effects of saffron aqueous extract (Crocus sativus L.) on streptozotocin-induced 

diabetes in rats. Indian heart journal, 69(2), 151-159. 

Sarris, J., Panossian, A., Schweitzer, I., Stough, C., & Scholey, A. (2011). Herbal medicine for 

depression, anxiety and insomnia: a review of psychopharmacology and clinical evidence. 

European neuropsychopharmacology, 21(12), 841-860. 

Shinwari, J.K. ve Rao, S.P. (2018). Thermal-assisted high hydrostatic pressure extraction of 

nutraceuticals from saffron (Crocus sativus): Process optimization and cytotoxicity evaluation 

against cancer cells, Innovative Food Science & Emerging Technologies 

Volume 48,  Pages 296-303 

Tarantılıs, P. A., Morjanı, H., Polıssıou, M., and Manfaıt, M. (1994). Inhibition of growth and 

induction of differentiation of promyelocytic laukemia (HL 60) by carotenoids from. 

Anticancer Research, 14, 1913-1918. 

Taghiloofar, A.H. ve Bayram, E., (2014). İzmir Koşullarında Türkiye ve İran Orijinli Safran 

Popülasyonları Üzerinde Agro-Morfolojik Araştırmalar, II. Tıbbi ve Aromatik  Bitkiler 

Sempozyumu, 23-25 Eylül 2014, Poster 8, Yalova. 

Tavakkol-Afshari, J., Brook, A., & Mousavi, S. H. (2008). Study of cytotoxic and apoptogenic 

properties of saffron extract in human cancer cell lines. Food and Chemical Toxicology, 46(11), 

3443-3447. 

Tuberoso, I.C., Rosa, A., Montoro, P.,Fenu, M.A., ve Pizza, C., (2016). Antioxidant activity, 

cytotoxic activity and metabolic profiling of juices obtained from saffron (Crocus sativus L.) 

floral by-products, Food Chemistry, Volume 199, Pages 18-27 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
154 

Valizadeh, N. ve Arslan, N., (2014). İran’da Safran Tarımı ve Endüstrisi, II. Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Sempozyumu, 23-25 Eylül 2014, Poster 63, Yalova. 

Verma, S. K., & Bordia, A. (1998). Antioxidant property of saffron in man. Indian journal of 

medical sciences, 52(5), 205-207. 

Yamauchi, M., Tsuruma, K., Imai, S., Nakanishi, T., Umigai, N., Shimazawa, M., & Hara, H. 

(2011). Crocetin prevents retinal degeneration induced by oxidative and endoplasmic reticulum 

stresses via inhibition of caspase activity. European journal of pharmacology, 650(1), 110-119. 

Zhang, Z., Wang, C. Z., Wen, X. D., Shoyama, Y., & Yuan, C. S. (2013). Role of saffron and 

its constituents on cancer chemoprevention. Pharmaceutical biology, 51(7), 920-924. 

  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
155 

Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve 

Yapısal Özellikleri 

Dilek TÜNEY BEBEK 

Mahmut KESKİN12 

Özet 

Bu çalışmada Mersin ili genelinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut yapısının ve 

sorunlarının tespiti ile bu sorunların çözümü için değişik önerilerin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada ilin tamamını temsil edecek şekilde her bir ilçeden, koyun sayıları 

ile orantılı olarak değişen sayıda yetiştirici ile anket yapılmıştır. Anketler SPSS paket 

programı ile değerlendirilmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur. Bu sonuçlara göre 

bölgede koyun yetiştiriciliğinin genellikle 40 yaş üzeri bireyler tarafından yapıldığı ve 

yetiştiricilerin eğitim seviyelerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bölgede genellikle koyun 

yetiştiriciliğinde en fazla Güney Karaman ve İvesi koyun ırklarının tercih edildiği 

görülmektedir. Koyun yetiştiricileri hayvan beslemede meraya ilave olarak bir miktar 

yemleme de yapmaktadırlar. Yetiştiriciler ürün pazarlama, meraların yetersizliği, hayvan 

sağlığı ve damızlık temininde sorunları olduğunu belirtmektedirler.  

Anahtar kelimler: 

Sosyal durum, Koyun, Sorunlar, Çözüm önerileri 

 

Abstract 

Current Status, Some Yield and Structural Properties of Sheep Breeding in Mersin 

 

In this study, it was aimed to determine the current structure and problems of sheep 

breeding in Mersin province and to develop different proposals for the solution of these 

problems. In the study, surveys were conducted with a number of breeders that varied in 

proportion to the number of sheep from each district to represent the entire province. Surveys 

were evaluated using SPSS package program and frequency tables were performed. 

According to the results obtained, it was determined that sheep breeding was generally 

performed by individuals over 40 years of age and their education levels were insufficient. 

It is observed that South Karaman and Ivesi sheep breeds are preferred mostly in sheep 

breeding in the region. Sheep farmers also offer feed in different amount in addition to the 
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pasture. Breeders indicate problems with product marketing, inadequate pasture, animal 

health and breeding 

Key words: 

Social status, sheep, problems and solution proposal 

 

GİRİŞ 

Toplumun hayvansal kökenli protein ihtiyacının karşılanmasında sığır 

yetiştiriciliğinin ve tavukçuluk sektörlerinin öne çıkarılması ve teşvik edilmesi 

neticesinde küçükbaş hayvan varlığımız son otuz yılda giderek azalmıştır. Meraların 

kalite ve kantite olarak yetersizliği ve mera alanlarının giderek azalması da dikkate 

alındığında koyun sayımızdaki hızlı düşüş kırmızı et açığını tetiklemiştir. Şöyle ki, 1980 

yılında ülkemizde 48.6 milyon baş koyun ve 19 milyon baş keçi bulunurken, 2015 yılında 

bu değerler aynı sıra ile 31.5 milyon baş ve 10.3 milyon başa düşmüştür. Aynı dönemde 

Türkiye’nin toplam süt üretimi süt sığırı ıslah çalışmaları ile artarken, sığır sayısı 15.9 

milyondan 14 milyona gerilemiş, insan nüfusumuz ise 44 milyondan 78.7 milyona 

yükselmiştir (www.tuik.gov.tr). Gerek insan nüfusunun artması gerekse tarım alanları ile 

meralar üzerinde sanayi ve inşaat sektörünün baskıları nedeni ile gelecekte gıdaya 

ulaşmak daha da zor ve pahalı olacaktır. Hocquette and Gigli (2005) tarafından da 2020’li 

yıllarda nüfusu hızla artan gelişme yolundaki ülkelerde et ve süte olan talep iki kat 

artacaktır.  

Son dönemlerde Türkiye’de özellikle kırmızı et üretim açığı dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de kişi başına kırmızı et üretimini arttırmak için, mera potansiyeli de dikkate 

alınarak küçükbaş hayvan sayısının artırılması gerekmektedir. Zira entansif olarak 

yapılan sığır yetiştiriciliğinde kaba yem üretim maliyetlerinin yüksek olması sektörde 

sürdürülebilir üretim yapmayı zorlaştırmaktadır.  Oysaki koyun, sığırın kullanamadığı 

zayıf meraları, keçi de dağlık engebeli arazilerdeki çalı tipi bitkileri tüketerek kaba yem 

ihtiyacını nerede ise masrafsız olarak karşılayabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde geç 

kalmadan küçükbaş hayvancılığı teşvik edecek yeni politikalar üretilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Toplumun besin madde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her bölgede yetiştirilebilen 

tüm çiftlik hayvanlarından en yüksek verimi alabilecek ya da en karlı üretimi yapabilecek 

şekilde yararlanmamız gerekmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde önemli bir 

üretim alanı olan koyun yetiştiriciliği için il yada bölge bazlı stratejik üretim planlamaları 

yapılmalıdır.  

http://www.tuik.gov.tr/
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Bu çalışmada Mersin ilinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut durumunun belirlenmesi 

ve eksiklik ya da sorun olarak tespit edilen hususların iyileştirilmesine yönelik önerilerin 

geliştirilmesi ve ileride yapılabilecek projeksiyon çalışmalarına temel oluşturulması 

amaçlanmıştır.  

MATERYAL YÖNTEM 

Mersin ili koyun yetiştirme işletmelerinden anket yöntemi ile toplanan veriler 

çalışmanın materyalini oluşturmuştur.  

Çalışma, Mersin iline bağlı tüm ilçelerde doğal faktörler, hayvan varlığı, üretim 

tekniği bakımından bu ilçeleri en iyi şekilde temsil eden 50 koyunculuk işletmesinde 

anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bölgesini en iyi şekilde temsil eden 

köylerin belirlenmesinde bölgede uzun yıllardır görev yapan kişilerin ve birlik 

çalışanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada her bir işletmede, işletme sahibi ile 

yüz yüze anket yapılmıştır.  

Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde 

tanımlayıcı istatistikler ve frekanslar belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Mersin ilinde koyun yetiştiricilerinin yaş dağılımları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelgeden de görüldüğü gibi yetiştiricilerin çoğunlukla 41 yaşın üzerinde (ortalama 46.2 

yaş) olduğu belirlenmiştir. Bu durumun değişik araştırmacıların farklı bölgeler için 

bildirdikleri ortalama yetiştirici yaşları ile benzer olduğu görülmektedir (Aydın, 2017; 

Bilginturan, 2008; Dayan, 2007; Koyuncu ve ark., 2006; Sezgin, 2006; Tüfekçi ve Olfaz, 

2015). Çalışmada koyunculuk işletme sahiplerinin ortalama mesleki deneyim süreleri 

25.9 yıl olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerin yeterli deneyime sahip oldukları 

söylenilebilir. Çizelge 1’de yetiştiricilerin eğitim durumları değerlendirildiğinde ilkokul 

mezunlarının oranının çok yüksek olduğu görülmektedir. Benzer durum Türkiye’nin 

diğer bölgeleri için de söz konusudur (Aydın, 2017; Bilginturan, 2008; Dayan, 2007; 

Elmaz ve ark., 2014; Tüfekçi ve Olfaz, 2015).   

Çizelge 1’den yetiştiricilerin kendi arazilerini yada devlet arazilerini bedelsiz 

kullanarak hayvancılık yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Zaten göçerliğin bölgede 

%56 oranında devam ediyor olması da devlet arazisi kullanımını teşvik etmektedir. 

Göçerlerin orman içerisinden göç etmelerinin yasaklanmış olması nedeni ile ana 

yollardan ilerlemek zorunda kalmaları hem göçerlerin can ve mal güvenliği için hem de 
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anayollarda seyir eden araçlar için tehlike oluşturmaktadır. Göç kültürünün gereği, yaya 

olarak göç etmeyi tercih eden göçerlerden

Çizelge 1. Bölgedeki koyun yetiştiricilerinin sosyal durumları (%) 

Table 1. Social status of sheep breeders in the region (%) 

Yetiştiricilerin yaşı Mesleki Deneyim (yıl) Çoban/Bakıcı  

25-40 18 0.1-20 38 Var 14 

41-55 50 21-40 54 Yok 86 

56-70 32 41+ 8 Kayıt tutma 

Arazi sahiplik durumu Eğitim Düzeyi Evet 46 

Kendi malı 56 İlkokul 74 Hayır 54 

Kiralık 4 Ortaokul 10 Göçer hayvancılık 

Kendi+Kira 2 Lise 14 Var 56 

Devlet arazisi 38 Yüksekokul 2 Yok 44 

  

bazıları bu durumda araç kullanarak göç etmek zorunda kaldığından araç kirası, mazot 

parası gibi ekstra masraflar ile karşılaşmaktadırlar. Göçerlerin bir diğer sorunu da 

çocuklarının eğitim öğretimlerinin aksamasıdır. Şehir merkezlerinin dağlara doğru 

genişlemesi göçerlerin kendileri ve hayvanları için çadır kurmalarını da her geçen gün 

zorlaştırmaktadır. Benzer sorunlar Karagöl (2016) tarafından da bildirilmiştir. Diğer 

taraftan göçerlerin kış ve bahar döneminde bölgeye gelmeleri yerleşik koyun 

yetiştiricilerinin hayvanlarının mera yetersizliği sorunlarını da artırmaktadır. Bu nedenle 

yetkililerin göçer hayvancılık ile ilgili gereken tedbirleri geç kalmadan almasında büyük 

yarar bulunmaktadır.  Ülkemizin değişik bölgelerinde göçer hayvancılık hala yapılsa da 

(Dellal ve ark., 2002; Karagöl, 2016; Sezgin, 2006) bu tip hayvansal üretim işletmelerinin 

sayısının azaldığı görülmektedir. Bölge yetiştiricileri koyunculukta işgücü ihtiyacını 

büyük çoğunlukla aile işgücü ile karşılamaktadır. 

Koyun yetiştiriciliği yapan işletmelere ait yapısal durum, barınak özellikleri ve 

yetiştiricilik bilgileri ile ilgili veriler Çizelge 2’de sunulmuştur. koyun yetiştiricilerinin 

%72’sinin sadece hayvancılık ile uğraştıkları ve çoğunlukla yarı açık ağılları tercih 

ettikleri görülmektedir. Ilıman iklim kuşağında yer alan Mersin ilinde yarı açık ağıl 

tipinin fazla olması normal bir durum olarak değerlendirilebilir. Teke yöresinde de ağıl 

tipinin % 84.4 oranında yarı açık olduğu bildirmiştir (Elmaz ve ark., 2014). Ağıl tipi 
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tercihinin bölgelere göre değişmesinde iklim şartlarının mutlak etkisi olduğu 

değerlendirilebilir.  

Çizelge 2’de koyunculuk işletmelerinde 100 baştan daha fazla hayvanı olan 

işletmelerin oranı %68 olarak belirlenmiştir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü 

büyüklükleri bölgelere göre değişebilmektedir (Aktürk ve ark., 2005; Bilginturan, 2008; 

Direk ve ark., 2000; Elmaz ve ark., 2014; Günal, 2006; Karaca ve ark., 1993; Tüfekçi ve 

Olfaz, 2015).  

 

Çizelge 2. İşletmelere ait yapısal durum, barınak özellikleri ve yetiştiricilik bilgileri (%) 

Table 2. Structural condition of the enterprises, shelter features and breeding information 

(%) 

Gelir çeşitliliği Barınak tipi 

Bitkisel ve hayvansal üretim 26 Kapalı 38 

Sadece hayvansal üretim 72 Yarı açık 58 

Hayvancılık ek gelir 2 Yaz açık kış kapalı 4 

Anaç hayvan sayıları (%) Çiftleşen erkek hayvan sayıları 

Koyun Koç 

20-100 baş 32 0 8 

101-250 baş 58 1-10 54 

250+ 10 11-20 18 

 

Mersin ilinde koyun yetiştiricilerinin ırk tercihleri Şekil 1’de verilmiştir. Söz konusu 

şekilden de görüldüğü üzere bölgede koyunculuk işletmelerinde en fazla tercih edilen ırk, 

Güney Karaman koyunudur. Bu ırkı İvesi ve Akkaraman koyunları takip etmektedir. 

Bölgede Morbaş olarak isimlendirilen bir koyun tipi de bulunmaktadır. Renk ve kuyruk 

yapısı bakımından İvesi koyununa benzeyen bu genotip üzerinde araştırma yapılması 

yararlı olacaktır. Yetiştiricilerin özellikle Güney Karaman koyununu tercih etmeleri göçer 

hayvancılığa uygunluk ile yakından ilişkilidir. Bölge yetiştiricilerinin hayvanlarında süt 

verimini artırmak amacı ile İvesi koyununu da tercih ettikleri belirlenmiştir. Değişik 

araştırmacılar, koyunculukta ırk tercihleri bölgelerin coğrafi özellikleri, iklim değerleri 

ve hayvancılık kültürüne göre değişebildiğini ifade etmişlerdir (Aydın, 2017; Bilginturan, 

2008). Bölgede göçer ailelerinin genellikle Güney Karaman koyunu yada melezlerini 
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tercih etmelerinde göçer hayvancılık kültürünün etkisinin olduğu değerlendirilebilir.  

Merinos melezlerinin ve Sakız koyunlarının da bölgede bulunması ırk çeşitliliğinin 

boyutunu görmek açısından önemlidir.  

 

Şekil 1. Mersin bölgesi koyun yetiştiricilerinin ırk tercihleri (%) 

 

Koyunculuk işletmelerinde hayvansal üretim yapma amaçları ve damızlık temin 

yerleri Çizelge 3’de sunulmuştur. Çizelge 3’den de görüldüğü gibi, yetiştiricilerin 

koyunculukta üretim amaçları et ve süt üretimidir. Burada ana amaç et üretimi için 

kasaplık materyal üretimi olup olabildiği ölçüde de süt üretilmektedir. Süt üretiminin 

ikinci planda olmasında koyun sütünün mevsimsel olması nedeni ile bu sütü işleyecek 

sanayi kuruluşlarının yetersiz olması önemli rol oynamaktadır. Oysaki çok değerli olan 

bu ürünü küçük süt işleme tesislerinde değerlendirmek ve bu sayede süt üretimini 

ekonomiye kazandırmak mümkündür. Benzer iklim ve coğrafi özelliklere sahip Muğla 

ilinde koyunculukta üretim amacının öncelikle et üretimi daha sonra da olabildiği ölçüde 

süt üretimi için yapıldığını belirtmiştir (Aydın, 2017).  Üretim amaçları üreticinin 

alışkanlıklarına ve pazar olanaklarına bağlı olarak değişebilmektedir (Acar, 2010; Aydın, 

2017; Dellal ve ark., 2002; Keskin, 1996; Koyuncu ve ark., 2006). Çizelgede 

yetiştiricilerin damızlık ihtiyaçlarını %86 oranında kendi işletmelerinden karşıladıkları 

da görülmektedir.  
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Çizelge 3. İşletmelerin hayvansal üretim yapma amaçları ve damızlık materyal temini (%) 

 

Üretim amaçları Damızlık temin  yeri 

Et üretimi 16 Kendi işletmesi 86 

Süt üretimi 6 Komşu işletme 14 

Et ve süt üretimi 72 Üretme çiftliği 0 

Damızlık üretimi 6   

 

Çizelge 4’de Mersin ili koyun yetiştiricileri tarafından hayvan besleme 

uygulamalarının nasıl yapıldığı görülmektedir. Bölgede koyun yetiştiriciliği genellikle 

yarı entansif sistem ile yapılmaktadır. Hayvanlarına hem kaba yem hem de kesif yem 

veren yetiştiricilerin en yaygın kullandıkları yem hammaddesi samandır. Oysaki samanın 

besleme değeri düşüktür ve hayvancılığı gelişmiş ülkelerde çoğu zaman altlık olarak 

kullanılmaktadır.  Bunun yerini mutlaka değişik yem bitkilerinden üretilen kuru otun 

alması gerekmektedir. Narenciye, fıstık ve şeker üretiminden yan ürün olarak çıkan 

hammaddelerin bölgede kaba yem kaynağı olarak kullanıldığı da görülmektedir. 

Beslemede kaba ve kesif yem kullanımı bölgelerin coğrafi yapısı iklim durumu ve 

yetiştiricinin hayvancılık kültürü ile ilişkili olarak değişebilmektedir (Aydın, 2017; 

Keskin, 1996; Koyuncu ve ark., 2006; Tozlu ve Olfaz, 2007). Bölgede silaj kullanımının 

yaygınlaştırılması, kesif yemin kalitesinin iyileştirilmesi, yetiştiricilere rasyon hazırlama 

ve pratik besleme eğitimlerinin verilmesi koyunculuktan sağlanan geliri artıracaktır.  

 

Çizelge 4. Besleme ve Yem Temini (%) 

 

Sürü yönetimi Mera durumu 

Ekstansif 2 Özel 8 

Yarı entansif 96 Köy ortak malı 19 

Entansif 2 Orman içi 64 

  Mera yok 9 

Kesif Yem Kullanımı Kaba Yem Kullanımı 

Veren 100 Veren 100 
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Vermeyen 0 Vermeyen 0 

Kesif yem çeşidi Kaba yem çeşidi 

Arpa 90 Saman 100 

Buğday 6 Silaj 26 

Mısır 0 Narenciye posası 6 

Pamuk tohumu küspesi 82 Fıstık balyası 40 

Toklu besi yemi 38 Pancar posası 16 

Diğer 34   

 

Mersin ilinde koyun yetiştiriciliğinde çiftleşme öncesi ek yemleme uygulamasının 

genellikle yapılmadığı, yetiştiricilerin kızgınlık toplulaştırma için hormon kullanımını 

bilmediği ve dolayısı ile uygulamadıkları, kızgınlık toplulaştırmaya yardımcı olmak veya 

istenilen zamanın öncesinde hayvanların gebe kalmalarını engellemek için koçların 

dişilerden ayrılması işleminin sürülerin %68’inde uygulandığı ve genellikle (%72) iki 

aydan daha uzun bir süre için bu ayırma işleminin yapıldığı belirlenmiştir (Çizelge 5). 

Aşım dönemi ek yemleme yapılması yetiştiricilerin sürülerinden sağladıkları yavru 

veriminin artmasına katkı sağlayacağından, kızgınlık toplulaştırma ise gerek sürü 

yönetiminin kolaylaştırması gerekse kuzuların yaşama gücünü artırması nedeni ile koyun 

yetiştiriciliğinde tavsiye edilmektedir (Keskin ve ark., 2002; Keskin ve ark., 2005).  
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Çizelge 5. Sürü yönetimi uygulamaları (%) 

 

Çiftleşme öncesi ek yemleme Çiftleşme öncesi erkek hayvanları ayırma 

Uygulanıyor 32 Uygulanıyor 68 

Uygulanmıyor 68 Uygulanmıyor 32 

Hormon ile kızgınlık toplulaştırma Dişi ve erkek ayırım süresi 

Uygulanıyor 2 60 günden az 28 

Uygulanmıyor 98 60 günden fazla 72 

Gebeliğin son iki ayında ek yemleme İlk damızlıkta kullanma yaşı 

Uygulanıyor 56 12 aydan küçük 62 

Uygulanmıyor 44 12 aydan büyük 38 

Kastrasyon Kırkım yapımı 

Yapanlar 0 Kendisi yapanlar 86 

Yapmayanlar 100 Kırkımcıya yaptıranlar 14 

 

Koyunculuk işletmelerinde çiftleştirmelerin ilk başlangıç aylarının sunulduğu Şekil 

2’den görüleceği gibi, Mart ayından itibaren koyunlar bölgede çiftleşebilmektedir. 

Sahada elde edilen veriler değerlendirildiğinde ilçeler ile çiftleştirmelerin başlangıcı 

arasında 0.296’lık korelasyon hesaplanmıştır (P<0.05). Koyunlarda çiftleşmelerin yıl 

içerisinde dağınık olması nedeni ile doğumlarda aynı şekilde dağınık olmaktadır. Halbuki 

kızgınlık toplulaştırma ve hatta yılda birden fazla doğum uygulamaları ile yetiştiricilerin 

gelirleri artırılabilir ve kırmızı et üretimine katkı sağlanabilir. Gebeliğin son 

dönemlerinde koyunlara ek yemleme yapmayan yetiştiricilerin oranı %44 olarak 

belirlenmiştir. Bu dönemde hayvanların beslenmesine dikkat edilmesi ile doğum 

ağırlıkları artırılabilecektir. Koyunculuk işletmelerinde kastrasyon yapılmamaktadır. 

Karkasın yağlanması ve besi performansının düşmesi nedeni ile koyunculukta kastrasyon 

yapılmaması genel bir durumdur. Kırkım genellikle Nisan ve Mayıs aylarında 

yapılmaktadır. Ancak yapağının satışında yaşanan sorunlar nedeni ile ticari amaçla değil 

hayvan refahı için kırkım yapılmaktadır.  
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Şekil 2. Koyunların ilk çiftleşme ayları 

 

Anket yapılan koyunculuk işletmelerinde elde edilen verilere göre hesaplanan bazı 

döl verim özellikleri Çizelge 6’da verilmiştir. Söz konusu çizelgeden görüldüğü gibi 

Mersin ilindeki koyunlarda ortalama doğum oranı, tekiz doğum oranı, doğuran koyuna 

göre döl verimi ve sütten kesimde yaşama gücü değerlerinin ortalama olarak kabul 

edilebilir değerlerde olduğu söylenilebilir. Ancak en küçük değerlere baktığımızda bazı 

işletmelerde problemler olduğu da görülmektedir. Sağlık koruma tedbirleri ve sürü 

yönetiminin daha dikkatli yapılması ile doğum oranı yükseltilebilir ve yavru atma oranı 

düşürülebilir. Bölgede yetiştirilen ırklar dikkate alındığında döl veriminin %114.9 olması 

gerçekçi bir rakam olarak değerlendirilebilir. 

 

Çizelge 6. Anket yapılan işletmeler için bazı döl verim özellikleri (%) 

 

Özellik Ortalama En küçük En büyük 

Doğum oranı 95.8 61.0 100.0 

Tekiz doğum oranı 83.2 62.5 100.0 

Doğuran koyuna göre döl verimi 114.9 75.0 230.0 

Sütten kesimde yaşama gücü 90.4 63.0 100.0 

 

Koyunculukta önemli yetiştirme işlerinden birisi de kuzu büyütme uygulamalarıdır. 

Bölgedeki bazı kuzu büyütme uygulamaları ve süt değerlendirme durumu Çizelge 7’de 

verilmiştir. Çizelge 7’den de görüldüğü gibi kuzularda göbek bakımı çoğunlukla 
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yapılmamaktadır. Bu uygulama kuzuların doğum sonrası yaşama gücü ile yakından 

ilişkili basit bir uygulamadır ve yetiştiricilerin eğitimi ile yaygınlaştırılabilir. Yetiştiriciler 

süt verimlerinin düşük olması nedeni ile genellikle hayvanlarını sağmamayı tercih 

etmektedirler. Yavru büyütme alanları genellikle toprak zemine sahiptir. Sürülerde süt 

emme sürelerinin çoğunlukla 90 günden fazla olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde çok 

uzun süren süt emme dönemi değişik araştırmacılar tarafından da bildirilmiştir (Dellal ve 

ark., 2002; Elmaz ve ark., 2014). Miktarı az da olsa sağılan süt çoğunlukla peynir olarak 

(%88.6) değerlendirilebilmektedir. Eğer süt uygun fiyat ile satılabilse özellikle İvesi ve 

Sakız koyunu için süt emme süresi 60 güne düşürülebilir ve süt üretimine katkı 

sağlanabilir.  

  

Çizelge 7. Kuzu büyütme uygulamaları ve süt değerlendirme (%) 

 

Doğum sonrası göbek bakımı Süt emme dönemi ek yemleme 

Yapanlar 20 Uygulayanlar 86 

Yapmayanlar 80 Uygulamayanlar 14 

Süt emme süreleri Yavru büyütme alanı zemini 

90 günden az 20 Toprak 64 

91-180 66 Beton 12 

Laktasyon süresince 14 Çalı 24 

Yavru besleme uygulaması Sağım oranı 

Süt ikame yemi 0 Sağım yapanlar 70 

Doğal emişme 100 Sağım yapmayanlar 30 

Günlük ortalama süt verimi  Sağım yapanların süt değerlendirme şekli 

250 g’dan 18 Peynir 88.6 

250-500 g 68 Çiğ süt  8.6 

500 – 1000 g 14 Yoğurt 2.8 

 

Bölgede küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yetiştiricilerin %58’i bir program 

dahilinde aşılamaları yapmakta yada yaptırmaktadırlar. İşletmelerin %34’ünde rastgele 

aşı yapılırken %8’inde ise herhangi bir aşı uygulaması bulunmamaktadır. İşletmelerin 

%80’inde Enterotoksemia, %52’sinde Çiçek, %66’sında Brucella, %52’sinde Şap ve 
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%40’ında Veba hastalığından korunmak için aşı yapıldığı ifade edilmiştir. Yetiştiricilerin 

%92 oranında iç ve dış parazit mücadelesi yaptıkları da belirlenmiştir. Bölgedeki koyun 

yetiştiricilerinin yetkililerden beklentileri ise şu şekildedir; %52’si yem fiyatlarının pahalı 

olduğunu, %36’sı meraların yetersiz olduğunu ve hayvanlarını yeterince 

otlatamadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun dışında pazarlama, damızlık temini hayvan 

sağlığı gibi konuları sorun olarak ifade eden yetiştiriciler de olmuştur. Yetiştiriciler bu 

sorunların çözümü için yetkililerden yardım beklemektedirler. Ancak bu beklentilerine 

ilave olarak kendilerinin de değişik örgütlenme modelleri altında bir araya gelmeleri ve 

devlet tarafından uygulanacak değişik eğitim programları ile daha bilimsel hayvancılığa 

yönelmelerinde de fayda bulunmaktadır.  Mersin ili koyun yetiştiricileri her şeye rağmen, 

%88 gibi yüksek bir oranda, koyun yetiştiriciliğinden memnun olduklarını ifade 

etmektedirler.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, koyun yetiştiriciliğinde yetiştiricilerin eğitim seviyelerinin 

yükseltilmesi ve kayıtlı hayvancılığın yaygınlaştırılmasında yarar bulunmaktadır. 

Bölgede tercih edilen koyun ırkları olan Güney Karaman ve İvesi olmakla birlikte başka 

koyun ırkları da bulunmaktadır. Hiç vakit geçirilmeden, Tarsus’tan Anamur’a kadar 

uzanan bölgede, bir projeksiyon çalışması ile ilçe bazlı olarak yetiştirilmesi daha uygun 

olan ırklar belirlenmeli ve bu ırkların yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar 

geliştirilmelidir. Koyunlarda özellikle kızgınlık kontrolü ve üremede teknoloji kullanımı 

konusunda yetiştiriciler bilgilendirilmeli ve bu uygulamaların yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. Bölge koyunları için özellikle kaba yem olarak kullanılabilecek yem 

hammaddeleri ile ilgili çalışmalar yapılmalı ve yeni yem kaynakları oluşturulmalıdır. 

Yetiştiricilerin gerçek anlamda birlik, kooperatif vs yapılar altında örgütlenmelerinde 

yarar bulunmaktadır ve örgütlenmeleri teşvik edilmelidir. 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.  

Tozlu, H., Olfaz, M. (2007). Karadeniz Bölgesi keçi yetiştiriciliğinin mevcut durumu, 
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      Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Yaşam Endeksi” ve Bu Endeks 

Kapsamında Mersin, Antalya, Adana ve Kahramanmaraş illerinin Analizi 

Doç.Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA13 

Özet  

İktisadi gelişme ve toplumsal refah; insanların yaşam kalitesindeki iyileşme süreci 

olarak tanımlanabilir. İktisadi gelişme ve toplumsal refah eskiden sadece gelir değişkenine 

bağlı olarak tek boyutlu ölçülürdü. Oysa bugün; gelirin yanında gelişmenin farklı boyutlarında 

sağlanan başarıları yansıtan endekslerle çok boyutlu olarak ölçülmeye başlandı. Bu endeksler 

toplumsal gelişmeyi pek çok açıdan yansıtma imkânına sahip oldukları için, aynı zamanda 

toplumun sahip olduğu refah düzeyinin ölçüsü olarak da değerlendirilmektedir. Bu endeksler 

sayesinde bölge ya da ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yapılabilmekte, ilgili 

ülke/illerde toplumsal ilerlemenin ne derece sağlandığı konusunda bilgi elde edilebilmekte, 

dolayısıyla politika yapıcıların başarıları da daha kolay analiz edilebilmektedir. Bu 

endekslerden birisi 2011 yılında OECD tarafından kullanılan “Daha İyi Yaşam Endeksi (Better 

Life Index)’dir. Bir diğeri ise; Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) OECD’nin bu endeksini 

esas alarak illere ait ekonomik boyut yanında sosyal ve diğer boyutları dikkate alan “yaşam 

memnuniyet endeksi” çalışmasıdır. TÜİK, bu çalışmasını “İllerde Yaşam Endeksi 2015” olarak 

2016 yılında yayımlamıştır. Türkiye’nin koşulları temel alınarak hazırlanan bu endeks 11 

alanda 41 göstergeden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bu rapordaki tüm göstergeler 

açısından sıralamada 1.şehir olan Isparta ve bölge şehirleri olan Mersin, Adana, Antalya ve 

Kahramanmaraş illerini incelemektir. Çalışma sonucunda; her bir gösterge açısından iller 

arasında farklılıklar bulunmasına rağmen genel endeks bazında Antalya 44.sırada, 

Kahramanmaraş 48.sırada, Mersin 59.sırada ve Adana 61.sırada bulunmuştur. Bu çalışmanın 

sonuçlarından beklentimiz; Türkiye’nin “İllerde Yaşam Endeks” durumunu ortaya koymak, 

hükümet, işletmeler ve bireyleri bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, 

yatırımcılar, eğitimciler, üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, 

stratejiler ve yönetimsel araçlar geliştirmelerinde rehber olmaktır. 

Anahtar Sözcükler:  

Yaşam Endeksi, Refah, TÜİK İllerde Yaşam Endeksi,    

Abstract 
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Turkey Statistical Institute (TSI), "Life Index" and Mersin, Antalya, Adana and 

Kahramanmaras provinces Context Analysis of the Index 

Economic development and social welfare; it can be defined as a process of 

improvement in people's quality of life. Economic development and social welfare were only 

one-dimensional measured depending on the income variable. Yet today; In addition to income, 

it is started to be measured multidimensional with indices reflecting the achievements in 

different dimensions of development. Since these indices have the ability to reflect social 

development in many respects, they are also considered as a measure of the level of welfare of 

the society. Through these indices, welfare level comparisons can be made between regions or 

countries, and information can be obtained about the degree to which social progress is achieved 

in the relevant country / provinces and thus, the achievements of policy makers can be analyzed 

more easily. One of these indices is the Better Life Index used by the OECD in 2011. The other 

is; Turkey Statistical Institute (TSI), the OECD consider other dimensions of social and 

economic dimensions of space next to the provinces on the basis of this index, "Well Being 

Index" study. TurkStat published its work in 2016 as Well Being Index in Provinces. This index, 

prepared on the basis of the conditions of Turkey is composed of 41 indicators in 11 areas. The 

aim of this study is to examine the cities of Isparta and its regional cities, Mersin, Adana, 

Antalya and KahramanMaraş in terms of all indicators in this report. In the results of working; 

Although, there were differences between the provinces in terms of each indicator, Antalya was 

ranked 44th in overall index, Kahramanmaraş was ranked 48th, Mersin was in 59th place and 

Adana was in 61st place. Our expectation from the results of this study; Turkey's "Well Being 

Index" status to reveal the government, businesses and individuals are informed, governments, 

business, executives, digerati, investors, educators, creating awareness for universities, future 

plans, strategies and administrative tools is to guide their development 

Key Words:  

Well Being Index, Prosperity/Welfare, TÜİK Well Being Index 

 

GİRİŞ 

Gelişme, tüm insanların yaşam kalitesindeki iyileşme sürecidir. Gelişme farklı 

düzeylerde olur. Birincisi; insanların gelirlerinin artması, yiyecek tüketimlerinin, sağlık 

hizmetlerinin, eğitimlerinin ve diğer koşulların ekonomik büyüme ile birlikte iyileşmesidir ki 

biz buna insanların yaşam düzeylerinin iyileşmesi diyoruz. İkincisi; sosyal, kültürel, politik 

kurumlar, ekonomik sistemler ile insana verilen değerle, insanların kendine olan güvenleridir. 
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Üçüncüsü ise; insanların seçeneklerinin genişlemesiyle birlikte özgürlüklerinin artması ve 

tüketilen mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin artmasıdır (Günsoy, 2005:36-37).  

 

Günümüzde tüm dünya ekonomileri için büyük önem taşıyan bir konu olan refahın 

ölçümü sayesinde, ilgili ülkelerde toplumsal ilerlemenin ne derece sağlandığı konusunda fikir 

sahibi olunmaktadır (Akar, 2014:2). Bugün ülke ya da bölgelerin iktisadi gelişme düzeyleri 

sadece gelir değişkenine bağlı olarak tek boyutlu ölçülmemekte; bunun yanında gelişmenin 

farklı boyutlarında sağlanan başarıları yansıtan endeksler kullanılmaktadır. (Kandemir, 2017), 

Bu endeksler toplumsal gelişmeyi çok boyutlu yansıtabildikleri için, toplumun sahip olduğu 

refah düzeyi hakkında fikir vermektedir (Kandemir ve Kürkcü, 2016). Bu endeksler sayesinde 

bölge ya da ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yapılabilmekte dolayısıyla politika 

yapıcıların başarıları daha kolay analiz edilebilmektedir. Bu endekslerden birisi 2011 yılında 

OECD tarafından kullanılan “Daha İyi Yasam Endeksi (Better Life Index)’dir (OECD, 2011; 

Akar, 2014). TÜİK (2016a), bu endeksi esas alarak, İllerde Yaşam Endeksi 2015, çalışmasını 

yayımlamıştır. Bu endeksin hesaplanmasında kullanılan boyut ve göstergelerin seçiminde, 

OECD’nin Daha İyi Yaşam Endeksi çerçevesi ve Türkiye’nin koşulları temel alınmıştır. Bu, 

endeks 11 boyut (konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil 

katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti) altında 41 

göstergeden oluşmaktadır (TÜİK, 2016a). Bu çalışmanın amacı; TÜİK (2016a)’in “İllerde 

Yaşam Endeksi 2015” verileri kullanılarak, birinci sırada yer alan Isparta ile bölge illerinden 

olan Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş illeri araştırılmasıdır. Her bir ilde göstergeler 

açısından güçlü ve zayıf olan taraflar ortaya konulmuştur. Bu değerler illerde yaşayan halkın 

refahının arttırılması, illerin kalkınması gibi illere önemli yararlar sağlayacaktır. Türkiye’nin 

“İllerde Yaşam Endeks” durumunu ortaya koymak, hükümet, işletmeler ve bireyleri 

bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, yatırımcılar, eğitimciler, 

üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, stratejiler ve yönetimsel 

araçlar geliştirmelerinde rehber olacaktır.  

 

TÜİK İLLERDE YAŞAM ENDEKSİ 

Gelişme ve kalkınma kavramına, toplumların gelişim sürecine paralel olarak, farklı 

dönemlerde değişik içerik ve anlamlar yüklenmiştir (Yavilioğlu, 2002:59). Kalkınmanın teorik 

temelleri Adam Smith’in Ulusların Zenginliği (1776)  adlı kitabına dayanmasına karşın, 

kalkınma ile ilgili ilk sistematik çalışmalar 1940’ların sonunda başlamıştır (Taban ve Kar 
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2015:4-5). Çünkü; kalkınma iktisadı 1930’larda yaşanan Büyük Buhran sonrasında bir disiplin 

olarak etkili olmuştur.  

 

Refah Seviyesi (Hayat Standardı) En Yüksek Olan Ülkeler Hangileridir? sorusuna hayat 

standardı yüksek olan ülkeler gerek ekonomik bakımından gerekse devletin halkına sağladığı 

imkanlar bakımından yüksek olan ülkeler cevabını verebiliriz. Yani halkın sadece geçim 

derdini düşünecek kadar maaştan daha fazlasını alması, devletin vatandaşa gerek ihtiyaç 

şeylerini gerekse vatandaşın sosyal yönünü artırıcı imkanlar sunmasıdır. 

 

Ülkeler ve ülkelerdeki bölge ve illerin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması yaygın 

olarak yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda ayrıca çeşitli karşılaştırmalar, ilgili birimlere 

ilişkin hedef ve planlamalarda da yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalardan birisi de Birleşmiş 

Milletler tarafından geliştirilen ve popüler olan İnsani Kalkınmışlık Endeksi’dir. Bu endeks her 

yıl ülkeler için hesaplanmaktadır. Bu endeks bazen bazı ülkelerdeki eyaletler ve iller için de 

hesaplanabilmektedir. Türkiye’deki iller için resmi bir hesaplama yapılmamıştır. Bu çalışmanın 

amacı; Türkiye geneli için olan ama Türkiye’nin illerini kapsamayan İnsani Kalkınmışlık 

Endeksi’nin verilerini dikkate alarak; Türkiye’de illere göre TÜİK 2016 İller Yaşam Endeksini 

kullanarak Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş illerini araştırmaktır.  

 

İllerde Yaşam Endeksi çalışması TÜİK tarafından ilk defa 2016 yılında yayımlanmıştır. 

TÜİK bu çalışmasının boyut ve göstergelerini belirlerken, OECD’nin Daha İyi Yaşam Endeksi 

çerçevesini ve ülkemiz koşullarını temel almıştır. TÜİK önce, endekste kapsanacak boyut ve 

göstergeleri belirlemiş sonra endeksin hesaplanmasına yönelik hazırlık çalışmaları yapmıştır. 

Boyut ve göstergelerin belirlenmesinde yaşam boyutlarının birbirine indirgenemeyecek 

şekilde, eşit değer ve önemde ele alınması ve her bir yaşam boyutu için az sayıda gösterge 

seçimi ile “odaklanma” ve “kullanışlılığın” sağlanması prensiplerine bağlı kalmıştır. İllerde 

Yaşam Endeksi çalışması, birey yaşamı üzerinde büyük etkisi olan konut, çalışma hayatı, gelir 

ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal 

yaşam, yaşam memnuniyeti boyutları altında toplam 41 göstergeyi kapsamaktadır. 

 

İLLERDE YAŞAM ENDEKSİ KAPSAMI 

Yaşam bir bütündür. Bu bütünde sadece ekonomik boyut değil, yaşamın diğer 

boyutlarını da içine alan fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarda vardır. Bu amaçla son yıllarda 

ekonomik boyutun yanı sıra yaşamın diğer boyutlarını da içine alan bir kavram olan toplumsal 
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ilerlemenin ölçümüne yönelik çalışmalar ivme kazanmıştır. Daha çok birey odaklı olan bu yeni 

ölçümlerde objektif ölçütler ve bireylerin öznel algıları birlikte kullanılmaktadır.  

 

Ülkemizde de Türkiye İstatistik Kurumu bu doğrultuda; illerdeki bireylerin ve hane 

halklarının yaşamını objektif ve sübjektif ölçütler kullanarak yaşam boyutları ayrımında yerel 

düzeyde ölçmek, karşılaştırmak ve zaman içinde izlemek için “İllerde Yaşam Endeksi” 

çalışması yapmıştır. Bu çalışmada; illerdeki yaşamların tüm boyutları ile izlenmesi ve 

iyileştirilmesi için bir gösterge sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada;  

• Birey, hanehalkı ve sonuç odaklı,  

• “O ilde” yaşayanların yaşam düzeyini ölçmeye ve zaman içinde izlemeye imkân veren,  

• Politikalara duyarlı, iyileştirilebilir göstergelerle temsil edilen,  

• İyi yaşamı oluşturan farklı yaşam kalitesi boyutlarını tek bir boyuta indirgeyen,  

bir endeks elde etmek hedeflenmiştir. (TÜİK,2016) 

 

Karar vericiler için alınacak politikalarda çok faydalı olacak bu ölçeklendirilmiş 

göstergeler çeşitli veri setlerinden oluşmaktadırlar. Bu ölçeklendirilmiş göstergeler sayesinde 

illerin farklı yaşam boyutlarındaki güçlü ve zayıf oldukları yanlar belirlenebilmekte, eğilimler 

izlenebilmekte ve göstergelerdeki unsurlar karşılaştırılabilmektedir. Böylece iller düzeyinde iyi 

yaşamın ölçülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olanaklar ve kısıtlamalar daha iyi 

anlaşılabilmektedir.  

 

Veriler ve Güncelleme  

İllerde Yaşam Endeksi objektif ve sübjektif göstergelerden oluşturulan bileşik bir 

endekstir. Objektif göstergeler il düzeyinde TÜİK verileri ve diğer kurum yada kuruluşlardan 

derlenen verilerden oluşmaktadır. (http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/72-illerde-

yasam-endeksi).  

 

Sübjektif veriler ise üç yılda bir il düzeyinde uygulanan Yaşam Memnuniyeti 

Araştırması (YMA) sonuçları verileridir.  Bu çalışmada ilk kez il düzeyinde uygulanan 2013 

YMA sonuçları kullanılmıştır. TÜİK tarafından 2016 referans dönemli YMA sonuçlarının 2017 

yılında yayımlanması, daha sonrada 3 yılda bir güncellenmesi planlanmıştır. Ama TÜİK 

şimdiye kadar başka bir rapor yayımlamamıştır. O nedenle; bu çalışmada 2016 yılı raporu 

verileri kullanılmıştır.  

 

http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/72-illerde-yasam-endeksi
http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/72-illerde-yasam-endeksi
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İllerde Yaşam Endeksindeki göstergeler; OECD’nin Daha İyi Yaşam Endeksi 

çerçevesinde, ülkemizdeki koşullar temel alınarak belirlenmiştir. Endeksi oluşturan göstergeler 

aşağıda sıralanan ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir; (TÜİK,2016)  

• Ana hedefe uygun, fayda ve sonuç odaklı olması,  

• Bireylerin yaşadığı yerdeki iyi yaşamını yansıtabilir olması,  

• Politika değişiklikleri ile iyileştirilebilir olması,  

• İller arasındaki ayrımları yansıtabilir olması,  

• Katkı yönünün (pozitif/negatif) açıkça belirlenebilir olması,  

• Kolay anlaşılabilir, doğru ve güçlü olması,  

• Periyodik olarak güncellenebilir olması.  

 

İllerde Yaşam Endeksinin 11 boyutu aşağıdaki gibidir;  

• Konut,  

• Çalışma hayatı,  

• Gelir ve servet,  

• Sağlık,  

• Eğitim,  

• Çevre,  

• Güvenlik,  

• Sivil katılım,  

• Altyapı hizmetlerine erişim,  

• Sosyal yaşam,  

• Yaşam memnuniyeti  

 

Bu 11 temel boyut altında toplam 41 gösterge bulunmaktadır. Tüm bu göstergeler daha 

sonra tek bir bileşik endeks olarak sunulmuştur. Dolayısı ile İllerde Yaşam Endeksi 11 temel 

boyut ve birde genel endeks değeri ile birlikte her il için 12 ayrı endeks değeri elde edilmiştir. 

Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade 

etmektedir. Çalışmanın boyut, gösterge, göstergenin katkı yönü, veri kaynakları ve veri yılı 

Tablo1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1: İllerde yaşam endeksi boyut ve göstergeleri 
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Boyutlar Göstergeler 
Katkı 

Yönü 
Veri Kaynağı Ref.Yılı 

Konut 

Fert Başına Düşen Oda Sayısı Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memmuniyeti Araştırması 2013 

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memmuniyeti Araştırması 2013 

Konutun kalitesinde problem yaşayanların 

oranı  

Negatif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memmuniyeti Araştırması 2013 

Çalışma 

Hayatı 

İstihdam oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri 2013 

İşsizlik oranı  Negatif TÜİK, İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri 2013 

Ortalama günlük kazanç  Pozitif Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 

İşinden memnuniyet oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Gelir ve 

Servet 

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı  Pozitif Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2014 

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan 

eden hanelerin oranı  

Negatif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Sağlık 

Bebek ölüm hızı  Negatif TÜİK, Ölüm İstatistikleri 2014 

Doğuşta beklenen yaşam süresi  Pozitif TÜİK, Hayat Tabloları 2013-2014 

Hekim başına düşen müracaat sayısı  Negatif Sağlık Bakanlığı 2014 

Sağlığından memnuniyet oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Eğitim 

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma 

oranı 

Pozitif Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan 

ortalaması  

Pozitif Milli Eğitim Bakanlığı 2015 

YGS puan ortalaması  Pozitif Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 

(ÖSYM) 

2015 

Fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı  Pozitif TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri 2014 

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet 

oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Çevre 

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava 
kirliliği) 

Negatif Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 

Km2'ye düşen orman alanı  Pozitif Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı 2012 

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı  Pozitif TÜİK, Belediye Atık İstatistikleri 2014 

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların 
oranı  

Negatif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Belediyenin temizlik hizmetlerinden 

memnuniyet oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Güvenlik 

Cinayet oranı (bir milyon kişide) Negatif Emniyet Genel M üdürlüğü 2014 

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı (bin 

kişide) 

Negatif TÜİK, Ulaştırma İstatistikleri 2014 

Gece yalnız yürürken kendini güvende 

hissedenlerin oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet 

oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Sivil 

Katılım 

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı  Pozitif TÜİK, Mahalli İdareler Seçim İstatistikleri 2014 

Siyasi partilere üyelik oranı  Pozitif Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2014 

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların 

oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Altyapı 

hizmetleri

ne erişim 

İnternet abone sayısı (yüz kişide) Pozitif Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu 2014 

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı  Pozitif TÜİK, Belediye Su ve Atıksu İstatistikleri 2014 

Havalimanına erişim oranı  Pozitif Çevrimiçi Veri Kaynakları, Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

2015 

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden 
memnuniyet oranı  

Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Sosyal 

yaşam 

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide) Pozitif TÜİK, Siname ve Tiyatro İstatistikleri 2014 

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı  Pozitif Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 2015 

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Sosyal hayatından memnuniyet oranı  Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

Yaşam 

Memnuni

yeti 

Mutluluk Düzeyi Pozitif TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 

 

 

Harita: İllerde Yaşam Endeksi Haritası (2015) 
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TÜİK bu raporda İllerde Yaşam Endeksi Haritası oluşturmuştur. TÜİK iller yaşam 

endeksinde ilk sırayı Isparta almıştır. TÜİK, İllerde Yaşam Endeksi, 2015 haritasına göre yaşam 

endeksi yüksek olan 10 il sırasıyla Isparta(1), Sakarya(2), Bolu(3), Kütahya(4), İstanbul(5), 

Uşak(6), Balıkesir(7), Artvin(8), Kırıkkale(9) ve AfyonKarahisar(10)’dır. En kötü olan 10 il ise 

en düşükten sırasıyla Muş(81), Mardin(80), Ağrı(79), Şırnak(78), Batman(77), Hakkari(76), 

Diyarbakır(75), Ardahan(74), ŞanlıUrfa(73) ve Iğdır(72)’dır. 2015 Türkiye İllerde Yaşam 

Endeksi haritasına göre bölgeler açısından bakıldığında; yaşam endeksi yüksek olan illerin daha 

çok iç Anadolu bölgesi ve İç Ege bölgesinde toplandığı görülmektedir. Daha sonra sırasıyla 

Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Karadeniz bölgesinde olduğu görülmektedir. Sonra sırasıyla 

Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo-2 : Isparta, Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş İllerin Yaşam Endeksi 

Sıralaması ve Endeks Değerleri 

  
Isparta Mersin Adana Antalya 

Kahraman 

Maraş 

 Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks 

Genel Endeks  1 0,6745  59 0,4772  61 0,4678 44 0,5458  48 0,5328 

Konut  4 0,9059  52 0,6919 59  0,6180 23 0,8189  64 0,5319 

Çalışma Hayatı  13 0,6582  67 0,4137  66 0,4200  29 0,6166  65 0,4520 

Gelir ve Servet  19 0,5267  62 0,2885  53 0,3506  8 0,5838  63 0,2621 

Sağlık  1 0,8408  64 0,5062  66 0,5039  41 0,6249  25 0,6490 

Eğitim  2 0,7370  17 0,6418  63 0,4477  16 0,6437  61 0,4805 

Çevre  20 0,6732  28 0,6506  39 0,6181  21 0,6665  47 0,6009 

Güvenlik  13 0,7336  76 0,4539  78 0,4224  79 0,4114  4 0,7480 

Sivil Katılım  46 0,4176  64 0,3688  43 0,4243  55 0,3980  13 0,5079 

Altyapı Hizmetlerine 

Erişim  24 0,5204  23 0,5253 4 0,6784  9 0,6237  50 0,3906 

Sosyal Yaşam  7 0,6109  44 0,4042  54 0,3536  46 0,3975  23 0,5033 

Yaşam Memnuniyeti  13 0,7951  71 0,3044  70 0,3089  78 0,2189  16 0,7346 
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Bu çalışmada Akdeniz bölgesinde yer alan büyük illerden Mersin, Adana, Antalya, 

Kahramanmaraş ve sıralamada 1.olan Isparta illeri genel endeks ve 11 alt boyut göstergesi 

açısından incelenmiştir. Buna ait iller sıralaması ve endeks değerleri Tablo-2 de sunulmuştur.  

 

Sonuç : Toplam 81 il değeri olduğu için burada sıralamada 41.sıra altında olan değerlerin 

Türkiye ortalamasından düşük olduğu varsayılmıştır. İller buna göre değerlendirilecektir.  

 

Isparta ili açısından; 

Genel endeks kapsamında 81 il içerisinde 1.sırada yer almaktadır. Sağlık göstergeleri açısından 

1.sırada, eğitim göstergeleri açısından 2.sırada, konut göstergeleri açısından 4.sırada, sosyal 

yaşam göstergeleri açısından 7. Sırada ve güvenlik, çalışma hayatı ve yaşam memnuniyeti 

göstergeleri açısından 13.sırada yer almaktadır. En kötü olduğu sivil katılım göstergesi ile 

46.sırada ve Türkiye ortalamasının altında yer almıştır. Tek Türkiye ortalamasının altında 

olduğu değer bu göstergededir. Diğer bütün göstergeler Türkiye ortalamasının üzerindedir.   

 

Mersin ili açısından;  

Genel endeks kapsamında 81 il içerisinde 59.sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye 

ortalamasının altında bir sıralamaya sahiptir. Ortalamadan iyi olduğu göstergeler sırasıyla 

şunlardır: En iyi olduğu gösterge 17.sıra ile eğitimdir. Sonra altyapı hizmetlerine erişim 

göstergesi ile 23.sırada, çevre göstergesi ile 28.sırada yer almaktadır. Diğer bütün göstergeler 

açısından Türkiye ortalamasının altındadır. En kötü olduğu göstergeler ise; güvenlik göstergesi 

ile 76.sırada, yaşam memnuniyeti göstergesi açısından 71.sırada, sağlık ve sivil katılım 

göstergeleri açısından 64.sırada yer almaktadır.    

 

Adana ili açısından;  

Genel endeks kapsamında 81 il içerisinde 61. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye 

ortalamasının ve Mersin ilinin de altında bir sıralamaya sahiptir. Ortalamadan iyi olduğu 

göstergeler sırasıyla şunlardır: En iyi olduğu gösterge 4.sıra ile altyapı hizmetlerine erişimdir. 

Sonra çevre göstergesi ile 39.sırada yer almaktadır. Diğer bütün göstergeler açısından Türkiye 

ortalamasının altındadır. En kötü olduğu göstergeler ise; güvenlik göstergesi açısından 

78.sırada, yaşam memnuniyeti göstergesi açısından 70.sırada, sağlık ve çalışma hayatı 

göstergeleri açısından 66.sırada yer almaktadır. 

 

Antalya ili açısından;  
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Genel endeks kapsamında 81 il içerisinde 44. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye 

ortalamasının biraz altında bir sıralamaya sahiptir. Ortalamadan iyi olduğu göstergeler sırasıyla 

şunlardır: En iyi olduğu gösterge 8.sıra ile gelir ve servettir. Dolayısı ile bu bölgedeki insanlar 

daha fazla gelir elde etmektedirler. Tarım ve turizmin bu bölgede iyi olması bunun başlıca 

sebebidir. Gelir düzeyinin yüksek olmasına rağmen diğer alt göstergelerin neden daha düşük 

olduğu araştırma konusudur. Sonra altyapı hizmetlerine erişim göstergesi ile 9.sırada, eğitim 

göstergesi ile 16.sırada, çevre göstergesi ile 21.sırada, konut göstergesi ile 23.sırada, çalışma 

hayatı göstergesi ile 29.sırada ve sağlık göstergesi açısından 41.sırada yer almaktadır. Diğer 

bütün göstergeler açısından Türkiye ortalamasının altındadır. En kötü olduğu göstergeler ise; 

güvenlik göstergesi ile 79.sırada, yaşam memnuniyeti göstergesi açısından 78.sırada, sivil 

katılım göstergesi açısından 55.sırada yer almaktadır. Gelir ve servet göstergesinin yüksek 

olmasına rağmen yaşam memnuniyeti göstergesi açısından en alt sıralardan 78.sırada olması 

araştırılması gereken bir durumdur. Bu iki gösterge nedeniyle diğer göstergeler açısından 

yüksek olan ilimizin genel gösterge değeri düşmüştür.  

 

Kahramanmaraş ili açısından;  

Genel endeks kapsamında 81 il içerisinde 48. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye 

ortalamasının altında ve Antalya ilinin biraz altında bir sıralamaya sahiptir. Adana ve Mersin 

ilinden daha iyi sıralamadadır. Diğer illerin biraz tersi bir durum söz konusudur. En iyi olduğu 

gösterge güvenliktir ve 4.sıradadır. Oysa bölgedeki diğer illerde güvenlik göstergesi Mersin 

için 76.sırada, Adana için 78.sırada ve Antalya için 79.sıradadır. Ortalamadan iyi olduğu 

göstergeler sırasıyla şunlardır: En iyi olduğu gösterge 4.sıra ile güvenliktir. Sonra sivil katılım 

göstergesi ile 13.sırada, yaşam memnuniyeti açısından 16.sırada, sosyal yaşam göstergesi 

açısından 23.sırada, sağlık göstergesi açısından 25.sırada yer almaktadır. Diğer bütün 

göstergeler açısından Türkiye ortalamasının altındadır. En kötü olduğu göstergeler ise; çalışma 

hayatı göstergesi ile 65.sırada, konut göstergesi açısından 64.sırada, eğitim göstergesi açısından 

61.sırada yer almaktadır. 

 

İLLERİN YAŞAM ENDEKSİ ve İÇ GÖÇLER İLE İLİŞKİSİ: 

Bölgesel dengesizliklerin kalkınmanın önünde bir engel olması nedeniyle, bu 

dengesizliklerin kapatılmasında etkili olan sosyo-ekonomik faktörleri belirlemek önemli bir 

araştırma alanıdır (Yamanoğlu, 2008:33). Bu çalışmada elde edilen değerleri değerlendirmede 

göçlerin önemi büyüktür.   
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Ekonomik gelişme farklılıkları ülkeler arasında olduğu gibi, bölgeler ve iller arasında 

da görülebilir. Ülkenin belli bölgeleri gelişmiş ve daha sanayileşmiş bir yapıya sahip iken; 

diğerleri geri kalmış, hatta birer tarım bölgesi konumunda olabilir. Bu durum bölgelerarası göç 

hareketlerini teşvik eder (Çelik, 2007: 92). Göçler nüfus yoğunluğunun nispeten düşük olduğu 

bölgelerden nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere doğru olur. Çünkü bu bölgelerde 

genellikle görece daha iyi; sosyal ve ekonomik fırsatlar, güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri,  

çalışan ücretleri, girişimcilik faaliyetleri ve eğlence gibi pozitif faktörler vardır (De Haas, 

2008:10). Bu nedenle; gerek haritadaki duruma, gerekse Tablo-2 deki genel endeks açısından 

yüksek olmasını beklediğimiz illerden Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş illerinin 

gösterge değerlerinin düşük olmasının ilk sebeplerinden birinin bu illerdeki iç göç olduğu 

düşünülebilir.   

 

Türkiye’de iç göç hareketleri 1950’lerden bu yana giderek önem kazanan bir olgudur. 

Türkiye’de genel olarak iç göçün yönü, daha az gelişmiş Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

illerinden, sanayileşmiş ve görece kişi başına gelir düzeyinin yüksek olduğu Batı 

Bölgelerindeki illere doğrudur (Bülbül ve Köse, 2010:75). Dolayısıyla insanların yaşadıkları 

bölgelerden ayrılarak, yeni yerleşim yerlerine göç etmelerinin temel nedeni,  daha iyi istihdam, 

gelir, kamu hizmeti dolayısıyla daha iyi yaşam beklentisidir (Kandemir, 2010:9). Lee (1966)’ye 

göre göçmenler, yaşadıkları ve göç etmeyi planladıkları bölgelerin olumlu (artı) ve olumsuz 

(eksi) yönlerini değerlendirip, göç sürecinde yaşayacakları zorlukları da dikkate alarak göç 

kararını vereceklerdir.  Göç kararlarında genellikle istihdam imkânı (Kandemir, 2010),  

dolayısıyla gelir faktörü (R.Yamak ve N.Yamak, 1999) etkili olmasına karşın,  Issah ve diğ. 

(2005)’in de ifade ettiği gibi insanların göç etmelerinde gelir farklılıklarının yanında, altyapı ve 

konfor farklılıkları da güçlü bir etkiye sahiptir. Türkiye’deki iç göç hareketlerinde de benzer 

nedenler etkili olmaktadır. 

 

Örneğin TÜİK (2013:54)’in, Nüfus ve Konut Araştırması 2011’de belirtildiği gibi, 

Türkiye’deki iç göç nedenlerinden en yüksek pay %46,1 ile hanedeki fertlerden birine bağımlı 

göç iken, bunu %24,8 ile istihdam nedeniyle göç (%12,9 ile iş aramak/bulmak ve %11,9 ile 

tayin/iş değişikliği), %17,7 ile eğitim, %8,5 ile evlilik ve boşanma, %1 ile sağlık, %2 ile diğer 

faktörler izlemektedir. Görüldüğü gibi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç dışında 

Türkiye’de iç göçün en önemli nedeni istihdam dolayısıyla gelir ve eğitimdir.   
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Göç eden aileler genellikle daha yüksek gelir düzeyine ulaşabilmekte ancak konut gibi 

alanlarda daha kötü şartlara maruz kalabilmektedir (HagenZanker ve Azzarri, 2009:29-30). 

düşük gelir grubundaki insanlar ise barınma ihtiyaçlarını gecekondular sayesinde daha kolay 

çözebilmektedirler (Yıldırım, 2004:153). Bu araştırmadaki iller grafiklerden de görüleceği gibi 

çok göç alan şehirlerdir. Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş illerinin genel yaşam 

endekslerinin düşük olmasının sebebi göçlerdir. Çünkü göç eden insanların  konut, çalışma 

hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam 

ve yaşam memnuniyeti değerleri çok düşüktür. Bu değerlerin düşmesi ortalama ve ortalama 

üstü değerleri düşürmektedir.  

 

Bu çalışmadan çıkarılacak sonuçlardan birisi de iç göçün önlenmesine yönelik öneriler 

olacaktır. Net göç düzeyi pozitif ve negatif olan iller arasında, yaşam endeksini belirleyen 11 

boyut (konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, 

altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti) açısından anlamlı bir fark 

olup olmadığını test edilebilir.  

 

2016-2017 döneminde Mersin ili net göç hızındaki değişimler yaş gruplarına bir önceki 

dönemle karşılaştırıldığında çalışma çağına gelmemiş (0-14) yaş grubunda net göç hızında artış 

hızı önceki döneme göre yavaşladığı,  genç nüfus(15-24) ve çalışma çağındaki nüfus(15-64) 

yaştaki nüfusta verilen göçlerdeki artış nedeniyle net göç hızında negatif yönlü artış 

kaydedilmiştir.65+ üzerinde ise alınan göçlerdeki artışın verilenin üzerinde olmasının etkisiyle 

pozitif yönlü artış kaydedilmiştir. 

 

Grafik-1: Mersin İli Yaş Gruplarına Göre Net Göç Hızı (%0) 
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Grafik-2: 2016-2017 Dönemi Türkiye Geneli Göç Veren İlk 10 İl 

 

 

Grafik-3: 2016-2017 Dönemi Türkiye Geneli Göç Alan İlk 10 İl 

 

 

SONUÇ   

TÜİK, İllerde Yaşam Endeksi, 2015 haritasına göre yaşam endeksi yüksek olan 10 il 

sırasıyla Isparta(1), Sakarya(2), Bolu(3), Kütahya(4), İstanbul(5), Uşak(6), Balıkesir(7), 

Artvin(8), Kırıkkale(9) ve AfyonKarahisar(10)’dır. En kötü olan 10 il ise en düşükten sırasıyla 

Muş(81), Mardin(80), Ağrı(79), Şırnak(78), Batman(77), Hakkari(76), Diyarbakır(75), 

Ardahan(74), ŞanlıUrfa(73) ve Iğdır(72)’dır. 2015 Türkiye İllerde Yaşam Endeksi haritasına 

göre bölgeler açısından bakıldığında; yaşam endeksi yüksek olan illerin daha çok iç Anadolu 

bölgesi ve İç Ege bölgesinde toplandığı görülmektedir. Daha sonra sırasıyla Marmara Bölgesi, 

Ege Bölgesi ve Karadeniz bölgesinde olduğu görülmektedir. Sonra sırasıyla Akdeniz, Doğu 

Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir.  

 

Çalışma kapsamında ele alınan Isparta, Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş 

illerine bakıldığında İller Yaşam Endeksi genelinde Isparta’nın 1.sırada, Antalya’nın 4..sırada, 

Kahramanmaraş’ın 48.sırada, Mersin’in 59.sırada ve Adana’nın 61.sırada olduğu görülmüştür. 
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İllerin alt göstergeler açısından değerleri incelendiğinde ise; göstergelerin birbiri ile 

ilişkilerinde bazı tezatlıkların olduğu görülmüştür. Örneğin: Antalya ilinin En iyi olduğu 

gösterge 8.sıra ile gelir ve servet olmasına rağmen yaşam memnuniyeti göstergesi açısından en 

alt sıralardan 78.sırada olması araştırılması gereken bir durumdur. Kahramanmaraş’ta 

güvenliğin 4.sıra ile en üstlerde olması, konutun 64.sırada, çalışma hayatının 65.sırada, gelir ve 

servetin 63.sırada, eğitimin 61.sırada olmasına rağmen yaşam memnuniyetinin 16.sırada olması 

da ciddi araştırılması gereken bir konudur. Bu değer neredeyse yaşam endeksi en iyi olan 

Isparta’nın 13.sırada olan yaşam memnuniyetine çok yakındır. Bu değer diğer 3 ilden çok 

yüksektir. Oysa Antalya araştırılan illerdeki en iyi gelir seviyesine sahip olmasına rağmen 

yaşam memnuniyeti seviyesi çok düşüktür. Bu konuların ilgili bilim alanları açısından 

irdelenerek incelenmesi uygun olacaktır.   

 

Ekonomik büyüklük her zaman insani gelişmişliğin bir göstergesi olmayabilir. İnsani 

Gelişme için her bölge kapsamında ayrı ve bağımsız hedefler oluşturulmalı, ayrı stratejiler, ayrı 

politikalar geliştirilmelidir. İnsani gelişmişliğin; ekonomik büyüme ve kalkınmayı da 

beraberinde getireceği unutulmamalıdır. 

 

Gelişme hem iktisadi hem de sosyal açıdan bir bütündür. Bu nedenle, iller arasındaki 

yaşam endeksi farklılıkların araştırılması, birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindeki çok sayıda 

göstergenin birlikte ele alınmasını, birlikte incelenmesini ve ona göre planlama yapılmasını 

gerektirir. İllerde Yaşam Endeksi, insani gelişme konusunda; uzun dönemli eğilimleri izlemek, 

iller ve bölgeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek,  iller ve bölgesel gelişme 

politikalarının hazırlanmasında faydalanılmak adına önemli bir araçtır. Bunları 

gerçekleştirebilmek için bu tür verilerin düzenli ve doğru yayınlanması önemlidir.   

 

Ancak planlamalardaki eksiklikler dikkate alınarak yapılacak yatırımlarda, diğer 

illerimizde de ekonomik gelişmelere bağlı olarak ilerlemenin olabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Bu araştırmayla, bölgelerin hatta illerin gelişmişlik göstergesi sayılan endeks 

değerlerinin belirlenmesi, dolayısıyla düşük değerleri tespit etmemizi sağlamış, bunun 

sonucunda da yapılacak yatırımlarda hangi alanlara daha öncelik tanınması konusunda bir fikir 

oluşturmuştur. 

 

İller arası rekabet endeksi sonuçları gerek yerel yöneticiler gerekse merkezi karar alma 

noktalarındaki kamu yöneticileri için düzenli bir girdi olacaktır. Bu endeksin yıllar içerisindeki 
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değişimi, o ilin Türkiye’deki iller arasındaki göreceli performansını da gösterecektir ki, bu 

durum özellikle yerel yöneticilerin bir nevi performansı olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde, 

iller arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak isteyen merkezi karar vericiler, ilgilendikleri 

ilin diğer rekabet açısından avantajlı illere göre zayıf kalan yönlerini güçlendirerek, iller arası 

gelişmişlik farklarının azaltılması yolunda stratejiler üretebileceklerdir.  

 

İller arası rekabet endeksi bir ilde yatırım yapmayı düşünen özel sektör yöneticileri için 

de önemli bir girdi olacaktır. İlde yeni bir yatırımın rekabetçi olup olamayacağını belirleyecek 

çevresel etkenlerin durumu endeksin bir çıktısıdır. Bu sebeple, rekabetçilik endeksinde daha üst 

sıralarda yer alan bir ile yatırım yapmak genelde özel sektör için daha avantajlı olacaktır. Çünkü 

o ilin yeni yatırımın daha rekabetçi olabilmesi için diğer illere göre daha fazla avantaj sağlaması 

mümkün olacaktır. Bölgesel kalkınma stratejilerinde sanayileşmenin ülkenin belirli 

bölgelerinde yığılması sonucu ortaya çıkan eşitsizliği gidermek amacıyla, geri kalmış 

bölgelerde sanayinin desteklenerek geliştirilmesi ve ülkelerinin tüm bölgelerinde adil bir refah 

dağılımı sağlanması hedefi konmaktadır (Pehlivan; 2013:415). 
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Zafer Kalkınma Ajansı Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt; 11,  

Sayı: 3. 

 

Taban, S. ve Kar, M. (2015). Kalkınma Ekonomisi, (2. Baskı), Ekin Yayınevi, Bursa. 

 

TÜİK (2013), Nüfus ve Konut Araştırması, 2011, 

http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID =276, Erişim 

tarihi: 07.11.2016. 

 

TÜİK (2016), İllerde Yaşam Endeksi 2015, 22 Ocak 2016 tarih ve 24561 sayılı Haber Bülteni, 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561, Erişim tarihi: 06.11.2016. 

 

UNDP. (1990). "Human Development Report 1990", 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990 

 

Yamak, R. ve Yamak, N. (1999). “Türkiye’de Gelir Dağılımı ve İç Göç”, Dokuz Eylül 
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Platon’da Eğitim ve Demokrasi İlişkisi 

         Eda ÇAK14 

  Cengiz Mesut TOSUN15 

ÖZET 

Her rejim ve yaşam biçimi kendisine uyan insanı yetiştirmek zorundadır, insanlara her tür 

yaşam biçimini vermede toplumların en güvendiği kurumsa eğitimdir. Büyük felsefecilerin bu 

konuyla ilgilenmeleri bir rastlantı değildir; çünkü “felsefe yapma ihtiyacıyla eğitim verme 

gerekliliği arasında yaşamsal ve sıkı bir ilişki ”vardır. Bu anlamda günümüze kadar etkileri 

süren Platon’un sistemi baştan aşağıya bir eğitim sürecidir. Bu eğitimin amacı fazlasıyla siyasi 

ve demokrasi ile de iç içedir. 

Platon’a göre demokratik yönetim biçimi herkese eşit haklar tanıdığı için eşitsizdir. Çünkü eşit 

olmayanlara eşit haklar vermek adaletsizliktir. Herkese eşitliğe göre değil “doğasına göre” bir 

uğraş verilmelidir. Nasıl ki hastayı kimin iyileştireceği kararını halk veremiyorsa, devlet idaresi 

de böyle olmalıdır. Çünkü devlet idareciliği profesyonel bir meslektir ve ihtisas gerektirir, bir 

seçmenin bu vasıfların kimde olduğunu bilmesinin pek olanağı yoktur ve halk bu konuda 

cahildi. 

Kimi neden seçtiğini bilmeyen bir kitle, yöneticinin devleti nereye sürükleyeceğini de 

bilemeyecektir. Ayrıca demokratik rejim belli bir eğitim ve farkındalık ayırt etmediği için bu 

eğitimsiz kitle de devleti uçuruma sürükleyebilir. Bu nedenle demokrasi ve eğitim bir arada 

olmak zorundadır.  

Platon’un demokrasiden rahatsızlık duymasının nedenlerinden birisi de sofistlerdir. Sofistler 

yasaların, siyasi kurumların, dinsel inançların, ahlaki geleneklerin altını oymuşlardır. Onlara 

göre, siyaset bilgisi ya da siyasal erdem belli bir azınlığın ayrıcalığı değildir, fakat herkes 

bundan pay almıştır; dolayısıyla herkes siyasal yaşama katılabilir. Sofistlerin öğrettiği hitabet 

sanatı da Platon’u rahatsız etmekteydi. 

Demokrasi Platon için gerçekten de bir eğitim işidir. Uygulanmak zorunda olunduğunda 

demokrasilerden önce bir demokrasi kültürü oluşturmamız gerektiğini söylemeye çalışmış 

gibidir.  Bunu da en iyi yapabilecek kurumun devlet denetiminde bir eğitim kurumu olduğunu 

anlatmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Platon, eğitim, demokrasi, devlet, bilgi 
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                  The Relationship Between Democracy And Education in Plato 

Every regime and way of life has to raise the appropriate people to it. Education is the most 

trusted institution in society to give people every type of live. it is not a coincidence that great 

philosophers deal with this issue; because”There is a vital and strict relationship between the 

need to make philosophy and the need to provide education” .Plato’s system is a education 

process from top to bottom. The purpose of this educations is highly political and interact with 

democracy. 

According to the Plato, democratic form of goverment is not equal because it gives equal rights 

to all. Because injustice is to give equal rights to non-equal. Everyone should be given an effort 

not according to equality but according to their nature. If the public can not make the decision 

about who healed the patient, the state administration should be like this. Because state 

management is a professional profession and requires specialzation. There is little possibility 

for a voter to know who has these qualifications. 

 

Moreover, this uneducated mass can endanger the state because the democratic regime does not 

require a certain education and awareness.Therefore has to be a combination of democracy and 

education.  

One of the reasons why Plato does not like democracy is Sophists. Sophists undermined laws, 

political institutions, religious beliefs, moral traditions. According to them, political knowledge 

or political virtue is not the privilege of a certain minority, but everyone has a share. Therefore 

everyone can participate in political life. Plato did not like the rhetoric taught by Sophists. 

Democracy is indeed a education for Plato. According to him, we should build a culture of 

democracy before democracies. İt is the best way to do a state-controlled education institution. 

Key Words: Platon, education, democracy, state, knowledge 

 

Giriş 

Demokrasi rejimi ilk ortaya çıktığı zamandan beri çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Demokrasiye 

yönelik eleştirilerin bir nedeni de eğitimsiz kitlelerin seçim aracılığı ile bütün toplumu 

peşlerinden kargaşaya sürüklemeleridir. Tüm bunlar demokrasinin üzerine yeniden düşünme 

gereğini uyandırmıştır. Öyleyse bunu demokrasinin en ilkel denebilecek hali ile ortaya çıktığı 

Antik Yunan’a giderek yapmakta yarar vardır. Demokrasi sözcüğü, Antik Yunan’da ilk olarak 

çokluğun korkutucu yönetimini, her türlü meşru düzenin mahvedilmesi olarak gören kişiler 

tarafından hakaret olarak icat edilmiştir. İşte Platon tam da bu noktada yer alır. Platon’un 

demokrasiden bu kadar uzaklaşmasının başlıca nedenlerinden biri, değişen toplumsal dengeye 
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çare niteliğinde olduğu düşünülen sofistlerin demokrasiyi salt ikna sanatına bağlamasıydı. 

Sofist,  Yunanca ’da Sophistes sözcüğü aslında ”bilen, bilgili kişi” demektir, daha sonraları ise 

söz söyleme sanatı (retorik, hitabet) üzerinde ders veren kimse anlamını kazanmıştır. 

 Kent devletlerindeki demokratik gelişmeler karşısında, eski aristokratik siyasal kültür yetersiz 

kalmıştı. Yunan toplumunun bu gereksinimini karşılamaya sofistler aday oldular (Ağaoğulları, 

2015; 68). Hitabet dersleri vererek geçinen Sofistler, bilginin satılabileceğini, dolayısıyla 

öğretilebileceğini söylemişlerdi. Bilginin, erdemin, siyasal bilgilerin, aristokratların kalıtımsal 

niteliği olduğu savlarına karşı çıkacaklardı. Bu da Antik Yunan’daki demokratikleşme 

hareketleri açısından çok önemli bir şeydir (Şenel, 2014; 140). Sofistlerin kullandıkları hitabet 

sanatı, beraberinde büyük bir tehlike de getirmiştir. Bu tehlike, şekilciliğin içeriğe egemen 

olması ve gerçek amacını boğmasıdır. Ayrıca din ve politika gibi yerleşik otoriteleri derinden 

sarsacak eleştirilerde bulunmuşlardır (Küken, 2003; 446,447). Platon’un sofistleri yerdiği diğer 

nokta da onların para karşılığında ders veriyor olmalarıdır. Böyle bir şey, Platon için, bir çıkar 

gözetmeyecek bir araştırma olması gereken felsefenin ve bilimin onuruna aykırıdır. Platon 

sofistlerin ikna etmek amacında olduklarını, bunun için de her yolu denediklerini belirtiyor ve 

onların akıl yerine duyguları harekete geçirdiğini öne sürerek yaptıkları şeyin öğretmekten çok 

ikna etmek olduğunu düşünüyordu (Küken, 2003;447). 

Bir diğer neden ise hocası Sokrates’in demokrasi taraftarlarınca ölüme mahkûm edilmesidir. 

Dik başlılığı, sözünü sakınmazlığı ve aklına yatmayan buyruklara uymayı reddedişi ve belki de 

en önemlisi, gençlerle kurduğu sıcak diyalog, daha yaşarken Sokrates’in Atina’da oldukça 

tanınan bir isim olmasını sağlamıştır (Ağaoğulları, 2015; 78). Sokrates kendine özgü tartışma 

yönteminde, karşısındaki insanı bilgili, kendisini bilgisiz olarak göstererek (ya da öyle alaycı 

bir hava yaratarak) tartışmaya başlar. Hiçbir şey bilmediğini ve karşısındaki kişiden kendisini 

ikna etmesini ister. Tartışmanın sonunda ise tartıştığı kişinin bilgisizliğini ortaya çıkarır. Onun 

tekniği düşünce üzerine yoğunlaşarak doğrunun (bilginin) bulunacağı tezine dayanır. Bu aynı 

zamanda uyku halinde bulunan bilginin uyandırılması ve ortaya çıkarılmasıdır (Strathern, 

1997;21). Sokrates için bilgi, yaşadığımız dünyanın pratiğinden ortaya çıkan bir şey değildir. 

Bilgi, akılsal yolla erişilebilen,doğuştan varolan bir şeydir. Bilginin içeriği de iyi olmaktır. İyi 

ideası, iyiliğin modelidir. İyi, yukarıda duran bir amaçtır. İyiyi yapmak bilginin 

kendisidir(Turan, 2009; 56).Sokrates için bilgi=erdemdir. Toplumsal yaşamda birey ve 

toplumun mutluluğu erdemli ve ahlaki davranışlarda bulunmaktan kaynaklanır. Erdem iyi ile 

kötüyü ayırma yeteneği olduğundan ancak bilgi yoluyla öğrenilir (Küken, 2003;417).Buradan 

hareket edildiğinde, Sokrates için bilgi ve erdem bir ve aynı şey haline gelir. Bu aynı zamanda, 

bilginin biricik konusunun da erdemden başka bir şey olmadığı anlamına gelir(Ağaoğulları, 
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2015;80-81). Ancak gerçek bilgiye götüren yolda en büyük engel, Sofistlerin ortalığa yaydıkları 

sözde bilgi olan şeylerdir, onlar yarımyamalak bilgilerdir. 

Sokrates ne zamanının kitle toplumunu ne de demokratik yönetimini beğeniyordu. Ona göre 

Atina yurttaşları kişisel çıkarları ardında koşarlarken, kamunun çıkarlarını düşünmüyorlardı. 

Yöneticiler de böyle davranıyorlardı. Çünkü demokrasi düzeninde yönetim sıradan yurttaşların 

elindeydi. Üstelik ne yurttaşların ne de içlerinde yöneticilik görevini üstlenmiş olanların 

politika hakkında yeterli bilgileri, doğru dürüst görüşleri vardı (Ağaoğulları, 2015;165). 

Bazı demokrasi taraftarları ve Sofistler için Sokrates can sıkıcı ve rahatsız edici bir kişilikti. 

Bunun farkında olan Sokrates’ de ironik bir şekilde, hasımlarının kendisine yakıştırabilecekleri 

bir lakabı kendine takmıştı: At Sineği;  “…Devlet büyük ve soylu bir at gibidir… Ben de tanrının 

size verdiği o at sineğiyim ve bütün gün, her yerde size musallat oluyor, sizi tahrik ediyor, ikna 

ediyor ve azarlıyorum… Beni kolayca öldürebileceğinizi, böylece rahat uykunuza devam 

edebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz, tabii Tanrı iyiliğiniz için size yeni bir atsineği 

göndermezse’’ (Platon, 2013: 58). 

Onun felsefe tarihindeki en önemli işlevi ise Sofistlere karşı açtığı savaştır. Bu savaş Sofisterin 

varolan düzeni bozan, kanunları, gelenek-görenekleri şüpheli duruma getiren tutumuna 

yöneliktir. Sofistler bilgiyi kişisel kılarak, rölativist hale getiriyorlardı. Onlara göre hakikat 

kişilere göre değişiyordu. Sokrates ise buna karşı çıkar; ona göre herkes için geçerli, sağlam bir 

bilginin olması gereklidir (Turan, 2009; 58). 

Sokrates devletin tanrılarına inanmamakla, gençliği baştan çıkarmakla suçlanmış ve ödürülmesi 

istenmiştir (Platon, 2002;18).Davasına beş yüz bir yargıç baktı. Suçlular genellikle hitabet 

yetenekleri ya da para karşılığında beraat ederlerdi ancak Sokrates bunları hiç birini yapmadı. 

Bunu yapmak yerine en iyi bildiği diyalektik sorgulama yöntemini kullandı.  Af dileyip, 

söylediklerini inkâr edip verilen ölüm cezasının değiştirilmesini talep etmedi. Kendisini 

kaçırmak isteyen dostlarının tekliflerini de kabul etmedi. Çünkü ona göre bu Atina yasalarına 

ihanet etmekti (Ağaoğulları, 2015;85). Baldıran zehrini içrek hayata gözlerini yuman Sokrates, 

ölümünün ardından değeri bilenen bir kişi olmuştur. 

Tüm bunlar nedeniyle Platon demokrasiyi ideal veya adil devletten uzaklaşmış bir yönetim 

biçimi olarak görmektedir. Demokrasi onun için cahil kitlenin kötü yönetimidir. O, yönetimde 

filozof kralın olmasını istemektedir. Yani ‘’Platon'un yöneticileri doğuştan asil oldukları veya 

ünlü deyimle "mavi kanlı" oldukları için yönetmezler, doğuştan kabiliyet ve yüksek ruhlu 

oldukları için yönetirler. Ayrıca da bu kabiliyet yalnız başına yetmez, onun uygun ve sıkı bir 

eğitimle işlenmesi ve geliştirilmesi gerekir.’’ Bu anlamda Platon’un yapıtları baştan aşağı birer 

eğitim yapıtlarıdır. Özellikle Devlet ve Yasalar adlı eserlerinde bu oldukça belirgindir. 
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1.Platon’un Bilgi Görüşü 

Platon bilgi görüşünde hocası Sokrates’ten etkilendiğini görmekteyiz. Platon bize iki dünya 

sunar. Birisi Kavranır Dünya’dır yani İdealar Dünyası’dır. Burası duyularla algılanamayan 

ideaların bulunduğu dünyadır. Her şeyin gerçeğinin bulunduğu varlıklar buradadır. İdealar 

hakikidir, değişmez, biriciktir ve yok olmazlar. Şu an içinde bulunduğumuz dünya ise gerçek 

olmayan, her şeyin değiştiği, yok olduğu Gölgeler Dünyası’dır. Duyularımızla bu dünyayı 

algılarız ama algıladıklarımız bir görüntüdür.”…ortasından kesilmiş bir çizgi düşün. Bu iki 

parçadan biri görülen dünya, öteki de kavranan dünya olsun. Parçalardan her birini aynı 

orantıyla yeniden ikiye böl. Nesnelerin aydınlık ve karanlık derecelerine göre görülen dünyada 

bir parça elde edeceksin: yansılar parçası. Yarısı dediğim şey, önce gölgeler, sonra suda ya da 

parlak yüzeylerde görülen şekiller ve onlara benzer bütün daha başka görüntülerdir” (Platon, 

Devlet, 2013;226). 

İdealar Dünyası’nda ilk olarak iyi ideası vardır. Diğer idealar onun altına dizilmiştir. İyi ideası, 

bütün şeylerde doğru ve güzel olarak ne varsa hepsinin nedenidir.Platon iyi ideasını güneşe 

benzetir. Görünen dünyadaki nesneler için güneş neyse, kavranan dünyada da iyi düşünülen 

şeyler için odur ve ideaların bilgisini verir(Platon, Devlet, 2013;224). Platon’un bilgi teorisi de 

İdealar Dünyası ile Görünüşler Dünyası uygundur. Gerçek bilgi İdealar Dünyası’ndadır. 

Görünür Dünya’da algıladıklarımız sadece ideaların kopyalarıdır. Bu nedenle duyularımız 

yanıltıcıdır. Ayrıca bu dünyada her şey akıp, değişime uğramaktadır ve biz onları 

yakalayamayız (Turan, 2009; 84-85).Duyu organları ile anlaşılamayan ideaların bilgisine ise 

onun ruh göçü teorisi ile ulaşıyoruz. Platon’un ölümsüz ruhları öbür dünyaya gelip giderken 

ideaları görmüştür ancak onları unutmuştur. Ruhlara bunları hatırlatabilecek bir yöntem 

bulunmalıdır. Ruh ideaların bilgisini hatırlayınca gerçek bilgiye ulaşmış olacaktır .Aslında bilgi 

insan doğmadan önce kazanılmıştır (Turan, 2009;87-88). O halde Platon için bilgi, eskiden 

bilinmiş bir şeyi  hatırlamadır yani anamnesis.Eidos, İdea, Aisthesis, Doxa, Logos Episteme, 

Gnosis gibi ana terimler de Platon'un bilgi teorisinde yer alan bilgi türleridir. Eidos; duyusal 

evreni anlamak için gereklli olan sezgi ve özlerdir. Biçim ve form olarak ise idealnın çoğuludur. 

Aisthesis;algılama, tanımlama ve farkına varmadır.duyumsadığımız şeylerin içimizdeki ilk 

izlenimleiridir diyebiliriz.  Doxa yani sanı algı dünyasının bilgisidir. İdealar Dünyası’nın 

yansımasıdır. Gözlemlernen ve görülen şeylerin bilgisi olduğu için doğruluğu şüpheli olan 

bilgidir.  Doğru sanı bir bilgi türü olmamakla beraber bilgiye en yakın olanıdır. Ancak doğru 

sanı da bazen pratikte yararlı olabilmektedir. Episteme; dünyanın akıl ile kavranmasıdır. 

Epistemenin nesnesi ise genel ve tümel olandır.  Görünenlerin ötesinde olan ve görünmeyen 

sabit gerçekliklerdir. Gnosis ise ilk bilgidir.Bir insanın tüm ömrünü verse de ulaşamayacağı 
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ancak bir an için ulaşılabilcek, birden bire gerçekleşmeyen bir erişim sonunda 

edinilebilir(Platon, 2012;80-86). Bilgi logos'la beraber gelmektedir, logussuz' bilgi olmaz. 

Logos; bilgi (episteme) için gerekli ve yeterli bir koşuldu biz episteme'yi duyularla elde 

edemeyiz.  

Nesneler bize oldukları gibi görünmüyorlar. Örneğin, eşit görünen iki çubuk alırsak, bu bazı 

kişilere eşit görülür bazılarına göre eşit değildir. Eşit veya eşitlik kavramı bağımsız olarak bir 

varlığı vardır. Bu kişilere ve nesnelere göre değişmiyen objektif bir eşittiliktir. Bu ide veya 

kavram olarak herkeste vardır ve biz bunu dış deneyden almayız.Eşitlik kavramına veya idesine 

varan kişi (bunlar hakkında epistemesi olan kişi) dış dünyaya baktığı zaman nelerin eşit olup 

olmadığını anlar. Cumhuriyet'e göre bunun için filozof olmak gerekiyor. Filozof olmak demek, 

idelerin bilgisine ulaşmak, bunun için de "Dialektiği" iyi kullanabilmek demektir (Turgut, 

1978; 354). 

Siyasal görşlerini de bilgi teorisi üzerinden kuran Platon için adelet içeren gerçek devlet, 

felsfenin gösterdiği gerçekler ışığında, episteme’ye politika bilimine göre kurulmuş ve bu 

şekilde yönetilen devlettir.  

Platon’da gerçek devlet idealar evreninden indirilir, felsefe ile kurulur; öyleyse ya krallar 

filozof olacak ya da filozoflar kral olacaktır. Çeşitli eğitim ve sınav aşamalarını geçip otuz 

yaşına varan seçkin koruyucular arasından bir seçme yapılır ve aralarında diyalektiğe, 

bilimlerde, savaşta ve yasaların istediği bütün işlerde en sağlam olduğu anlaşılanlar 

öğrenimlerini sürdürmek için ayrılırlar ve beş yıl boyunca diyalektik öğrenimi görürler; 

ruhlarında gerçek bilim sevgisi taşıyanlar ve buna ulaşabilenler saptanır (Platon, 2013; 490). 

Platon "fenomen" bilgisinden söz ediyor ve episteme sözünü bunun için kullanıyor. Bu tür bilgi 

nesnelerin bilgisinden farklı oluyor.Bilginin nesneleriyle sanı'nın nesneleri ayrıdır. Bilginin 

nesnelcri ancak filozofun bilebileceği formlar veya ideler, sanının nesneleri ise dış 

dünyamızdaki nesnelerdir. Filozofun dünyası ile filozof olmıyanın dünyası birbirinden 

ayrılmıştır. Birinin dünyası gerçek, değişmeyen ideler dünyası, ötekinin ise durmadan değişen 

bir rüya ve gölgeler dünyasıdır. 

Yani filozoflar idealar evrenindeki iyi’nin kendisne  ulaşmış kişilerdir ve bunu gördükten sonra 

onu örnek alarak toplumu, insanları düzene sokacaklardır.Aldıkları eğitim sayesinde felsefeyi 

devlet işleri ile uzlaştırmaları gerekir.İdealar evrenindeki iyi, güzel ve adalet ideaları, ideal 

devlet aracılığı ile yeryüzüne indirilmelidir. Bunu yapabilecek olan de gerçek bilgiye sahip olan 

filozof kraldır. 

2. Platon’un İdeal Devlet Düzeni 
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 Platon’da en başta, idealar evreninde bir devlet ideası vardır. İdealar evrenindeki devlet, 

gerçektir. Yetkin, dolayısıyla değişmeyen bir yapıya sahiptir. Yeryüzü devletleri ise, idealar 

evrenindeki devletten az çok pay almış kuruluşlardır (Şenel, 2014;163). Platon iyi insandan 

ancak iyi bir siyasal örgütlenmenin varlık koşulu altında söz edilebildiğini düşünür. Yani iyi 

insan iyi yurttaş demektir. İyi bir düzen uzmanlaşma ilkesi üzerine kuruludur. Ayakkabıcılar 

ayakkabı yapar, yöneticiler yönetir. Bu durumda kişinin hangi eğitimi alacağı da belirlenir 

(Blackburn, 2014; 65).  

   Devletin kökenini biyolojik kurama dayandırır. Yani devleti canlı bir organizma olarak ele 

alır. Önemli olan organlar ise yöneticiler, savaşçılar ve üreticiler sınıfıdır. (Çetin, 2010, s. 56). 

Burada aslında toplumsal iş bölümüne vurgu yapılmaktadır. Bu üç ayrı sınıfın her birinin 

kendine özgü işlevsel alanda faaliyet yürütmesi, bunun dışına çıkmaması, birbirleri arasındaki 

ilişkilerin buna göre biçimlenmesiyle doğruluk ya da adalet erdemi de ideal devlette 

cisimleşmiş olur. Bu sayededir ki ideal devlet adaletin ta kendisidir (Ağaoğulları, 2015;100).  

Platon’un ilgisini çeken beş yönetim sistemden ilki filozof kralların yönetimidir. İkincisi 

rekabet ve kararlılığın hâkim olduğu Sparta tarzı timokrasidir. Üçüncüsü ise zenginlerin 

yönetimde etkin olduğu oligarşidir. Dördüncü sırada halkın yönetimi olan demokrasi vardır. 

Demokrasi oligarşinin yol açtığı ve zaman zaman yabancı polislerin de karıştığı iç savaşta 

yoksulların zenginleri yenmeleri ile kurulur (Platon, 2013;557). Beşinci sırada da zorbanın 

başta olduğu tiranlık vardır. Ancak tüm bunların içinden devleti yönetmek filozoflara 

mahsustur. Platon, siyasal sistemleri en iyiden en kötüye doğru sıralar. Liyakat ve yasaya itaat 

bakımından Platon’a göre en iyi rejim anayasal monarşidir. Yani Platon’un kral-filozof 

çerçevesinde gösterildiği gibi bilge kişi ya da kişilerin yönetimi olan monarşi ve aristokrasidir. 

Monarşi siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle aile bireylerine 

geçtiği yönetim biçimidir. Devleti yöneten bir kişi ise monarşi, eğer bir grup ise aristokrasidir. 

Platon’a göre ideal yönetim biçimi baştakinin filozof olduğu bir monarşidir. Ancak kanunun 

olmadığı yerde hayatı en zor hale getiren çekilmez kılan da yine monarşidir (Platon, 2014;10 

Yasalara uygun bir yönetim gösteren tek kişi toplumda doğruluğu ya da doğruluk ideasının 

kopyası olan doğruluğu daha iyi sağlar (Platon, 2014;303). Burada monark yasalara bağlı 

kaldığı sürece ideal bir yönetim sergiler, ancak yasaların dışına çıkarsa monarşi yerini 

aristokrasiye bırakır. 

Aristokrasi, Platon’a göre ise az sayıda bilgenin toplumu, akla ve bilgiye dayalı olarak yönettiği 

rejimdir (Platon, 2014; 28) En iyi ikinci yönetim biçimi aristokrasidir. Yasalara saygılı bir 

azınlık doğruluğu gözetme açısından çoğunluğa nispetle daha iyi bir yönetim sergiler. Oligarşi 

ise aristokrasinin bozulmuş halidir (Torun, 2011;63). Bilgi ve erdem sahibi yöneticilerin 
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bulunduğu aristokrasi, şan şöhret tutkusundaki yöneticilerin eline geçinde bozulmaya uğrar. 

Doğru yönetimin birkaç kişide, küçük bir azınlıkta hatta tek bir kişide aranması gerekir. Geri 

kalan bütün yönetimler doğru yönetimin bazen iyi, bazen de kötü taklitleridir. 

Platon, gerçek filozofların devletteki konumumu anlatmaya çalışırken bir gemi alegorisi 

kullanmaktadır. Bundan şöyle söz eder: “…bütün gemicilerden daha güçlü kuvvetli bir gemi 

sahibi var, ama kulağı iyi işitmiyor, gözü iyi görmüyor, denizcilikten de pek o kadar anlamıyor. 

Gemicilere gelince, onlar da gemiyi sen daha iyi kullanırsın, ben daha iyi kullanırım diye 

birbirine girmişler…akıllarından bile geçmiyor ki, gerçek kaptan havayı, mevsimleri, göğü, 

yıldızları, rüzgârları, daha birçok şeyleri bilen, gemiyi bunlarla yürüten adamdır… Gemilerde 

böyle kargaşalıklar olunca, gerçek kaptanın başına gelecek nedir…İşte filozofların devletteki 

konumu tam da böyledir” (Platon, Devlet, 2013;198). Yasalar adlı eserinde Platon, artık 

yasaların varlığının zorunlu olduğunu ve devletin yasalar tarafından yönetilmesi gerektiğini 

savunmaya başlamıştır (Torun, 2011; 64). Yasalar bir tür B planıdır. Yani, en iyinin ya da en 

iyilerin yönetimi söz konusu olmadığında buna en yakın görünen bir yönetim olan yasaların 

hâkim olduğu, kişiye ve tarihe yer bırakmaksızın ve büyük ölçüde de bizim modern zamanlarda 

hukuk devleti dediğimiz şeyin yolunu açan ikinci en ideal devlet tasarımıdır.  Yani, Platon’un 

ilk metninde ütopyacı bir eğilimi temsil ederken, ikincisinde Yunan dünyasının gerçekliğinin 

farkına vardığı ve bunları kabul ettiği ileri sürülür. 

 Aslında Platon gerçekten halkın yönetme yetisine hiç güvenmemiştir ve onların bir tehdit 

oluşturacağının da farkındadır. Bu nedenle Platon ikinci ideal devletinde yepyeni bir kurum 

önerecektir: şafakta toplanıldığı için Gece Konseyi (Şafak Kurulu) adı verilen kurum tek başına 

devletin ruhunu oluşturacaktır. Yani Gece Konseyi filozof kralın yerini almışa benzemektedir 

(Ağaoğulları, 2015;122,123). 

3. Demokrasi 

 Antik Yunan toplumunun toplumsal ve siyasal yapısından bahsederken, vurgulanması gereken 

en önemli şey demokrasidir. Kökeni itibariyle demokrasi kavramının Antik Yunan kültüründen 

geldiği bilinmektedir.  

 Yunanca ’da ‘Demos’ ‘Halk’, ‘Kratos’ ise ‘Otorite’ anlamındadır. Bu iki kelimenin 

birleşmesinden ‘Demokratia’ sözcüğü meydana gelir. Yani demokrasi ‘Halk İdaresi’ anlamına 

gelir. Ancak demos sözcüğü Atina’da birçok farklı anlamda kullanılmıştır. Antik Yunan 

anlayışına göre demokrasi olabilmesi için kanunların herkes için aynı olması yani isonomia, 

site işlerine katılmakta eşitlik yani isogoria, siyasal iktidara katılmakta eşitlik olması yani 

isocratia gerekiyordu (Sezen, 1994; 26). 
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 Platon, demokrasinin ilk zamanlarında iyi gibi görünen ancak daha sonra bozulmaya yol 

açacak olan özelliklerini belirtmektedir: “ …Bir devlet adamının nasıl yetişmesi, ne bilgiler 

edinmesi gerektiği düşünülmez. Kendimize halkın dostu dedirtmek yeter; bütün şerefler 

kazanılır bununla... bir gün koşar, oynar; bir gün tembel tembel oturur umursamaz dünyayı… 

Tam demokrasi devletine uyan hoş görünüşlü, alaca bulaca bir insan! Demokrasiyi yıkan da, 

doymadan arzuladığı şey oldu… Özgürlük... Demokraside atlar, eşekler öyle serbest öyle 

mağrur yürümeye alışırlar ki, yollarından kaçamayana çarpar geçerler. Her yerde dolup taşan 

bir hürriyet kısacası’’ (Platon, Devlet, 2013;286-293). Yasalı demokrasiyi yasasız demokrasi 

biçimine dönüştüren de işte bu aşırı özgürlüktür. Yöneticiler, bir süre sonra bazı özgürlükleri 

kısarlar, yönetilenler ise, en küçük bir kısıntıya karşı ayaklanarak başlarına buyruk olmak 

isterler. Yasasız demokrasi karşısında kendilerini güvende görmeyen varsıllar, demokrasiyi 

yıkıp oligarşiyi kurmak için hazırlanmaya başlarlar. Devletin başındakiler eğer zenginlerse 

devlet biçimine aristokrasi deriz, kanunla hiçbir şekilde ilgilenmiyorsa o zaman da oligarşi olur 

(Platon, 2014;98).  

4. Platon’un Eğitim Anlayışı 

Antik Yunan’ın eğitim anlayışı daha çok Yunan şehir devletlerinin içinde bulunduğu durum ve 

bu şehirlerin gelişimine paralel olarak kendini göstermiştir. Ayrıca bu kent devletlerine bağlı 

eğitimin gelişimi demokrasi açısından da çok büyük bir önem taşımaktadır.  

Yunan sitelerinin en çok gelişmiş iki sitesi olan Sparta ile Atina’nın eğitim sistem arasında 

büyük farklar vardır. Atina’da ruhun eğitimi, estetik ve güzellik ön planda iken, Sparta ’da 

bedeni dayanıklı kılan kışla eğitimi söz konusudur (Maltaş, 2011, s. 125). Yunanlıların eğitimde 

önemsedikleri bir husus da güzel sanatlardı. Bilimi ve felsefeyi sevmek ayrı bir önem 

taşımaktaydı. 

  İlkçağ filozofları arasında eğitim sorunu üzerinde en çok fikir yürütüp, bir sistem kurmaya 

çalışan filozof Platon’dur. Rousseau, Platon’un eğitimdeki önemini vurgulamak için kendisine 

ait bir eğitim eseri olan Emile ’de şöyle demiştir: “Eğitim ile ilgili bilgi edinmek isterseniz, 

Platon’un Cumhuriyet’ini okuyunuz. Kitapları, özellikle bu kitabı, söylenenin tersine, kesinlikle 

siyaset üzerine değildir:  Bu zamana kadar kaleme alınan eğitim kitaplarının en iyisidir” 

(Maltaş, 2011;15).  

  Platon, Devlet’te mağarada ışıktan mahrum bırakılmış, zincirlere bağlı tutsak benzetmesi ile 

eğitim görmeyen insanların durumunu, eğitimin insan üzerindeki etkisini anlatmaktadır; 

“…Yeraltında mağaramsı bir yer, içinde insanlar…İnsanlar çocukluklarından beri 

ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyor 

ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyor... Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş 
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parıldıyor arkalarında. …alçak bir duvar…Bu alçak duvarın arkasında insanlar düşün. 

Ellerinde türlü türlü araçlar, taştan, tahtadan yapılmış, insana, hayvana ve daha başka şeylere 

benzer kuklalar taşıyorlar. Bu taşıdıkları şeyler, bölmenin üstünde görülüyor…Mahpuslardan 

birini kurtaralım… önünden geçen her şeyi birer birer ona gösterir, bunların ne olduğunu 

sorarsak ne der?...Onu zorla alıp götürsek, dışarıya gün ışığına sürüklesek, karşı koymaz mı 

bize?...zincirlerinden hiç kurtulmamış mahpuslarla gördükleri üzerine tartışmak zorunda 

kalsa, herkes gülmez mi ona? Bu adam onları çözmeye, yukarıya götürmeye kalkışsa ellerinden 

gelse öldürmezler mi onu” (Platon, 2013; 231-234). 

5. Platon’da Eğitim ve Demokrasi İlişkisi 

Toplumların eğitim düzeyleri ve yönetim biçimleri arasında yakın bir ilişki vardır. 

Demokrasinin en iyi biçimde uygulandığı ülkelerde eğitim düzeyi de yüksektir.  Kendi 

zamanında yankı uyandıran ve etkisi günümüze kadar ulaşmış düşünürlerden biri olan 

Platon’un sistemi baştan aşağıya bir eğitim sürecini içerir.    

 Eğitim felsefesini politikaya tabi kılan Platon’un amacı, iyi eğitilmiş aklıyla yönetmesi gereken 

filozof-kralı eğitmekti.  Bu nedenle kurmuş olduğu Akademi, kendisinden devlet adamları ve 

yasa koyucuların çıkacağı, bilim ve felsefe temelli bir politika eğitimi veren bir kurum olarak 

tasarlanmıştır (Arslan, 2016;182). Ona göre devlet idaresi geniş bir bilgi birikimi, tahsil ve 

tecrübeyi gerektiren bir iştir. Nasıl ki hastayı kimin iyileştireceği kararını halk veremiyorsa ve 

bu iş için, bu işin tahsilini yapmış doktorlara ihtiyaç duyuluyorsa, devlet idaresi de böyle 

olmalıdır. Ona göre bir seçmenin bu vasıfların kimde olduğunu bilmesinin pek olanağı yoktur 

ve halk bu konuda cahildir (Demir, 2013;71). 

  Eğitimsiz olan kitle ile demokrasiye geçilirse oligarşi oluşur. Eğer devam edilirse de 

demagoglar türer. Bu demagogların arasından da diktatörler çıkar.  İşte bu nedenle demokrasi, 

toplumda sorunları çözmeyi değil, yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açar (Işık,2014;333). 

Platon kurmuş olduğu eğitim sistemi ile aslında devletin bekasını şansa bırakmak yerine halkı 

eğitim ile bilinçlendirme yoluna gitmiştir. Çünkü kimi neden seçtiğini bilmeyen bir kitle, 

yöneticinin devleti nereye sürükleyeceğini de bilemeyecektir. İşte bu yüzden demokrasi ve 

eğitim bir arada olmak zorundadır. 

Tüm bunlarla beraber Platon’un demokrasiden rahatsızlık duymasının en etkili nedenlerinden 

birisi de sofistlerdir. Sofistlerle birlikte önümüze geniş ve farklı bir dünya açılmaktadır. Onlara 

göre, toplum ilahi bir yapıt değil fakat bir insan yapıtıdır. Bir başka deyişle, siyaset bilgisi ya 

da siyasal erdem belli bir azınlığın (aristokratların) ayrıcalığı değildir, fakat herkes bundan pay 

almıştır; dolayısıyla herkes siyasal yaşama katılabilir ve katılmalıdır (Arslan, 2016;363). Platon 

’göre idealar değişmezdi, onlar sabit ve tümeldi, O, ideal devlet tasarımını bile bu felsefe 
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üzerine kurmuştu. Sofistler ise yasaların, siyasi kurumların, dinsel inançların, ahlaki 

geleneklerin altını oymuşlardır. Platon için halk, aklından çok duyguları, içgüdüleri veya 

önyargıları ile davranma alışkanlığındadır. Dolayısıyla demokrasinin yöneticileri hiçbir zaman 

filozoflar, devlet adamları olmaz; Sofistler, halk dalkavukları olan politikacılar olur. 

  Bu konuya yönelik en klasik örnek Hitler’dir. Hitler 1933’te Almanya’nın Başbakanı 

olduğunda normal bir anayasal süreç izlenmişti. Bu da aslında iyi bir demokratik iddia ile 

makamına oturduğu anlamına geliyordu. Ancak daha sonraki süreç Almanya’nın ve bununla 

birlikte aslında tüm dünyanın çok ciddi problemler yaşamasını ve tutkularına yenik düşmüş bir 

grup insanın peşinden bir ülkenin şuursuzca nasıl gittiğini sonuçları ile birlikte gözler önüne 

sermiştir (Demir, 2013;70). Demokrasi çoğunlukçuluk tehlikesi yaratabilir. Böylece demokrasi 

kolayca bireylerin ve azınlıkların çıkarlarının halk adına feda edildiği modern anlamda ‘%51’in 

yönetimi’ veya çoğunluğun tiranlığı haline gelebilir. Platon bu krizleri çağdaşlardan yüzyıllar 

önce görmüş ve bunun için en etkili çözüm olarak yarattığı ütopik devletlerinde eğitimi baş tacı 

etmiştir. Yani Platon bir anlamda demokratik rejimlerde farkındalık ve eğitim seviyesinin göz 

önüne alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Cahillik kitlelerin aşırı uçlara kolayca 

yönlendirilmelerini sağlar. Oysa eğitim düzeyinin yüksek olması bunu engeller 

(Rancinere,2014;110).Platon uygulanmak zorunda olunduğunda demokrasilerden önce bir 

demokrasi kültürü oluşturmamız gerektiğini söylemeye çalışmış gibidir.  Bunu da en iyi 

yapabilecek kurumun devlet denetiminde bir eğitim kurumu olduğunu göstermiştir. Mesela, 

Amerikan başkanı Kennedy’nin şu sözleri bu konuda bize ipucu vermektedir  ”demokrasilerde 

bir seçmenin cehaleti, bütün halkın güvenliği için tehlikedir. 

Sonuç 

Demokrasinin tartışmalı bir rejim olmasının en büyük nedeni eğitimsiz kitlelerdir. Platon için 

ise bu nedenler özellikle sofistler ve hocası Sokrates’in öldürülmesi olmuştur. Hocası 

Sokrates’ten çeşitli konularda etkilendiğini gördüğümüz Platon bilgi teorisinde de ondan 

etkilenmiştir. Bunu siyasal olarak devlet yönetimi ne uyarlayan Platon, devletin içindeki 

herkesin eğitimden geçirilmesini istemiştir. Ancak epistemeye ulaşan yani gerçek bilgi ile 

aydınlanan filozofun kral olması gerektiğini söylemektedir. Bu anlamda devlet içindeki eğitim 

de sıkı sıkıya bilgi teorisi ile bağlantılıdır. Geriye kalan tüm sınıflar ise site içinde kendi eğitim 

ve yeteneklerine uygun işler yapmalıdır. Onun için en ideal rejim anayasal monarşi ya da 

aristokrasidir. Çünkü gerçek bilgiye ulaşanlar ya tek kişi ya da küçük bir azınlık olacaktır.  

 Platon aşırı özgürlükten yana değildir. Demokratik bir devlette özgür olan insanların gün gelip 

devleti yıkacağını düşünür. Yurttaşları yasalarla baskı altında tutan bir devletin demokratik 

haklara sahip özgür bir devletten daha iyi olduğunu düşünür. Bu devlette özgürlük olanaklarını 
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yurttaşlar kötüye kullanırlar. Aşırı özgürlüğün geleceği nokta kölelerin bile özgürlük 

istemesidir. Demokrasi yönetim soy, servet, eğitim vb. farklılıklarına bakılmaksızın herkese 

eşit haklar sağlar ve adaleti ortadan kaldırır. Demokrasini içerdiği yozlaşmışlık, özgürlüklerin 

sınırsız bir biçimde kullanılmasında açıkça görülür. Doymak bilmeyen eşitlik ve özgürlük isteği 

köleliği ve tiranlığı doğurur.  

Demokrasi eşit olmayanlara eşitlik verdiği için adaletsizdir. Çünkü ideal devlet adaletin ta 

kendisidir. Yasasız demokrasi sapkın bir rejimdir ve cahil kitlelerin elinde korkunç bir silaha 

dönüşebilir. Bu nedenle Platon’un siyasal düşünceleri eğitim çerçevesinde şekillenmiştir. 
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Görüşler: Giovvanni Sartori ve Carl Schmıtt. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler  

Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 

Demirci, F. Platon'da Cunhuriyet ve Demokrasi Gerilimi: Geçmişteki Bir İkilemin Günümüze Uzanan  
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Hemşirelerde Oksidatif Stres 

Tuğba ÇAM 16 

Seher GÜRDİL YILMAZ 17 

 

Özet 

 Son yıllarda çeşitli gelişmelere bağlı olarak teknolojinin ilerlemesi, rekabetçi iş ve 

sosyal koşulların oluşması, çalışma yaşamının farklılaşıp çeşitlenmesi, dünya ekonomisinin 

gelişmesi ve iletişimin ilerlemesiyle Dünya’da vardiyalı çalışan sayısı hızla artmıştır. 

Hastaneler, hizmetin gece ve gündüz devamının sağlanmasında vardiyalı çalışmanın en fazla 

kullanıldığı kuruluşlardandır. Diğer sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında sağlık kurumunun 

en büyük iş gücünü oluşturan hemşirelerde mesleki stres biraz daha fazla gözlenmektedir. Ağır 

hasta grubu ve yoğun çalışma temposu sebebiyle hemşirelerin iş yükü daha da fazla olmaktadır. 

Yoğun stres altında çalışan hemşireler vardiyalı çalışma, aşırı iş yükü ve sosyal desteğin az 

olmasından dolayı mağdur olmaktadırlar. Vardiyalı çalışma, çalışanlarda uyku kısıtlamaları,  

sirkadiyen desenkronizasyon ve genellikle psikososyal stres gibi yaşam düzeni bozukluklarıyla 

ilgili sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum hastalıklarda artışa, işe devamsızlığa, 

personel eksikliğinde artışa, tükenme, fiziksel ve ruhsal sağlığın bozulmasına neden olup 

hemşirelerin hastalara verdiği bakımın kalitesinin de düşmesine yol açabilmektedir. Mesleki 

stres, serbest radikallerin veya reaktif oksijen türlerinin aşırı oluşumuna ve oksidatif strese 

neden olmaktadır. Hücre düzeyinde hafif oksidatif stres tolere edilmektedir. Ancak immün 

sistemin yetersizliğinde, reaktif oksijen bileşikleri ile antioksidanlar arasındaki denge 

bozulmakta ve deoksiribo nükleik asit (DNA), protein, lipidler zarar görmektedir. Reaktif 

oksijenin (serbest oksijen radikali) oluşması sonucunda, lipitlerden malondialdehid türevi 

zararlı ürünler ortaya çıkmaktadır. Mesleki stres yaşayan sağlık çalışanlarında malondialdehit 

düzeylerinin yüksek bulunduğu ve onkoloji servisinde antineoplastik ilaçlara maruz kalan, uzun 

süreler vardiyalı olarak ayakta çalışan hemşirelerde, oksidatif stresin geliştiğine dair çalışmalar 
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bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, vardiyalı çalışan hemşirelerdeki mesleki stresi ve buna 

bağlı gelişen oksidatif stres arasındaki ilişkiyi irdelemektir.  

Anahtar Sözcükler: Oksidatif stres, hemşirelik, stres, mesleki stres. 

 

Abstract 

Oxidative Stress in Nurses 

In recent years, the number of shift workers in the world has increased rapidly due to 

the advancement of technology, the development of competitive business and social conditions, 

the diversification of working life, the development of the world economy and the development 

of communication. Hospitals are one of the institutions where shift work is the most used in 

providing day and night service. When compared to other health care workers, occupational 

stress is more observed in nurses who constitute the biggest work force of health institution. 

The workload of the nurses is even higher due to the heavy patient group and intensive working 

tempo. Nurses working under intense stress are victims of shift work, excessive workload and 

lack of social support. Shift work may cause problems with sleep disturbances in the workers, 

circadian desynchronization, and lifestyle disturbances, usually psychosocial stress. This may 

lead to an increase in diseases, absenteeism, an increase in staff shortages, exhaustion, and 

deterioration of physical and mental health. At the same time, this may lead to a decrease in the 

quality of care given by nurses to patients. Occupational stress causes excessive formation of 

free radicals or reactive oxygen species and oxidative stress. Slight oxidative stress is tolerated 

at the cell level. However, in the deficiency of the immune system, the balance between reactive 

oxygen compounds and antioxidants is impaired and deoxyriba nucleic acid (DNA), protein 

and lipids are damaged. As a result of the formation of reactive oxygen (free oxygen radical), 

malondialdehyde-derived harmful products emerge from the lipids. Studies showing that 

malondialdehyde levels are high in healthcare workers who are experiencing professional stress 

and that oxidative stress develops in nurses who are exposed to antineoplastic drugs in oncology 

service and who have long standing shifts. The aim of this review is to examine the relationship 

between occupational stress and the associated oxidative stress in nurses working in shifts.  

Key Words: Oxidative stress, nursing, stress, occupational stress.  

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Son yıllarda çeşitli gelişmelere bağlı olarak teknolojik gelişmelerin ilerlemesi, rekabetçi 

iş ve sosyal koşulların oluşması, çalışma yaşamının farklılaşıp çeşitlenmesi, dünya 

ekonomisinin gelişmesi ve iletişimin ilerlemesiyle Dünya’da ve özellikle gelişmiş ülkelerde  
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vardiyalı çalışan sayısı hızla artmıştır (Almondes ve Araujo, 2009; Faraut, Bayon ve Leger, 

2013 ). Gelişmiş ülkelerde iş gücünün %20-25’ini vardiyalı çalışanlar oluşturmaktadır (Faraut, 

Bayon ve Leger, 2013; Özdemir vd., 2018).  Hastaneler, hizmetin gece ve gündüz devamının 

sağlanmasında vardiyalı çalışmanın geniş olarak uygulandığı kuruluşlardandır (Özdemir  vd., 

2013). Sağlık kurumunun en büyük iş gücünü oluşturan hemşireler,  haftada yedi gün yirmi dört 

saat bakım hizmetini gerçekleştirmektedir. Çalışma ortamı, mesleki stresin görülmesinde en 

önemli nedenlerden birisidir. Sağlık kuruluşlarında çalışanların büyük bir kısmını hemşireler 

oluşturmaktadır. Hemşireler, hastanelerde haftada yedi gün yirmi dört saat, bazen 12 saati geçen 

vardiyalar ile bakım hizmetini sunmaktadırlar. Uzun çalışma saatleri ve fiziksel güç gerektiren 

girişimler, hemşirelerin stres yaşamasına neden olmaktadır. Çalışma ortamından kaynaklı 

mesleki stres, diğer sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında hemşirelerde biraz daha fazla 

gözlenmektedir (Balanuye, 2014; Dagget, Molla ve Belachew, 2016). Yoğun stres altında 

çalışan hemşireler vardiyalı çalışma, genellikle aşırı iş yükü ve sosyal desteğin az olmasından 

dolayı mağdur olmaktadırlar (Ulas  vd., 2012; Balanuye, 2014).  Vardiyalı çalışma, çalışanlarda 

uyku kısıtlamaları,  sirkadiyen desenkronizasyon ve genellikle psikososyal stres gibi yaşam 

düzeni sorunları ortaya çıkarabilmektedir (Faraut, Bayon ve Leger, 2013). Bu durum aynı 

zamanda hastalıklarda artışa, işe devamsızlığa, personel eksikliğinde artışa, tükenme, fiziksel 

ve ruhsal sağlığın bozulmasına neden olabilmektedir. (Salem ve Ebrahem, 2018). 

Mesleki stres, bireyin fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verebilmekte ve hemşirelerin 

yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Aynı zamanda bu durum, hemşirelerin 

hastalara verdiği bakımın kalitesinin de düşmesine yol açabilmektedir (Sarafis vd., 2016). 

Mesleki stres, serbest radikallerin veya reaktif oksijen türlerinin  aşırı oluşumuna ve oksidatif 

strese neden olmaktadır (Casado vd., 2008; Salem ve Ebrahem, 2018). Serbest radikaller, 

normal koşullarda, insan bedenindeki hücrelerin sitozol, mitokondri, lizozom, peroksizom ve 

plazma zarlarında üretilmektedir. Bunlar doğrudan biyolojik membranlara zarar veren lipid 

peroksidasyonuna neden olurlar ve oksidatif stres göstergesi olan malondialdehit gibi aldehitler 

de dahil olmak üzere bir dizi ikincil ürün üretirler (Salem ve Ebrahem, 2018; Süleyman vd., 

2018). Hücre düzeyinde hafif oksidatif stres tolere edilmektedir. Ancak immün sistemin 

yetersizliğinde, reaktif oksijen bileşikleri ile antioksidanlar arasındaki denge bozulmakta ve 

deoksiribo nükleik asit (DNA), protein, lipidler zarar görmektedir (Sabuncuoğlu ve Özgüneş, 

2011; Süleyman vd., 2018). Mesleki stres yaşayan sağlık çalışanları ve gece vardiyasında 

çalışanlarda malondialdehit düzeylerinin yüksek bulunduğu sınırlı sayıda çalışmalar 

bulunmaktadır (Casado vd., 2006; Tsuboi vd., 2006). Hemşirelerin de dahil olduğu oksidatif 

stresin sağlık çalışanları ile ilişkisine bakıldığı çalışmaların (Buyukhatıpoglu vd., 2010; Ulaş  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
202 

vd., 2012; Gómez-Oliván vd., 2014) literatürde sınırlı olması, bu konunun daha fazla 

irdelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu derlemenin amacı vardiyalı çalışan 

hemşirelerde gelişen mesleki stres ve buna bağlı olarak gelişen oksidatif stresi irdelemektir.  

 

Hemşirelerde Mesleki Stres 

Stres; kişide huzursuzluk, hoşnutsuzluk, heyecan ya da zorlanma yaratan uyarıların 

deneyimlenmesi ve bu uyarılara verilen tepkiler sürecidir (Aştı, 2012). İş ile ilgili stres ise 

genellikle mesleki stres olarak ifade edilmektedir. Mesleki stresin bir sonucu olarak işe 

gitmeme ve maliyet artarken; çalışanların iş gücü, performansı, motivasyonu ve iş tatmini 

azalmaktadır (Demirel, 2013). Ayrıca bu durum, mesleksel hataların ve kazaların sayıca 

artmasına neden olmaktadır. Stres altında çalışanlar; daha sağlıksız, motivasyon düzeyi düşük, 

daha az üretken ve daha güvensiz duruma gelmektedirler (Ayalew ve Dubey, 2017). 

Profesyonel meslek üyelerinin yaşadıkları mesleki stres düzeyine bakıldığında sağlık 

sektöründe daha yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir. Nitekim hemşirelik meslek olarak 

strese sık maruz kalan bir meslek grubudur (Rodrigues, 2011). Hemşirelik, sürekli artan sağlık 

hizmetleri talebinde sağlığın korunmasının ve eşsiz gücün temelidir. Bu hemşireleri, görevleri 

zihinsel ve fiziksel yükleri gerektiren bir meslek grubu haline getirmektedir (Humeniuk vd., 

2017).  

Hemşirelerin iş ortamında yaşadıkları mesleki stres ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki 

ile ilgili literatürde mevcut birçok çalışma yer almaktadır. Yapılan çalışma sonuçları; 

hemşirelerin mesleki stres düzeyinin yüksek olduğunu ve vardiya sistemi ile çalışmanın 

hemşirelerin yaşam kalitesini etkilediğini ortaya koymaktadır (Palhares  vd. 2014; Khan, Anwar 

ve Sayed, 2015; Sarafis vd., 2016; Dagget, Molla ve Belachew, 2016; Humeniuk vd., 2017). 

Sarafis ve ark. ‘nın (2016) mesleki stresin hemşire davranışı ve yaşam kalitesi üzerine 

etkisini araştırdıkları çalışmalarında; stresle ilgili faktörlere maruz kalan hemşirelerin yaşam 

kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği bulunmuştur (Sarafis vd., 2016). 

Palhares ve ark.’nın (2014) yaptıkları bir başka çalışmada; hemşirelerin yaşadıkları 

uyku değişikliklerinin bozulmuş yaşam kalitesi ile tutarlı bir ilişkide olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca,  çalışan hemşirelerin yaş ve cinsiyete ek olarak vardiyalı çalışma ile uyku 

kalitesi arasında ilişki olduğu da belirtilmiştir (Palhares vd., 2014). 

Humeniuk ve ark.’nın (2017) hemşirelerde mesleki stres ile ilgili yaptıkları çalışmada, 

iç hastalıkları ve yoğun bakım kliniklerinde  çalışan hemşirelerin stres düzeylerinin yüksek 

olduğu ifade edilmiştir (Humeniuk vd., 2017). 
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Khan ve ark.’nın (2015) yaptıkları çalışma sonucunda ise, çalışmaya katılan 

hemşirelerin büyük çoğunluğunun (%81) iş yerlerinde stres altında oldukları ifade edilmiştir 

(Khan, Anwar ve Sayed, 2015). 

Dagget ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada, ayaktan tedavi gören kliniklerde çalışan 

hemşirelerde stres düzeyi daha düşükken kronik hastalıkların takip edildiği yataklı kliniklerde 

stres oranı daha yüksek bulunmuştur  (Dagget, Molla ve Belachew, 2016). 

 

Oksidatif stres 

Oksidatif stres, reaktif oksijen türlerinin fazla üretilmesi ve oksidanların savunma 

sistemleri tarafından uzaklaştırılamaması ile oluşan dengesizlikten kaynaklanan hücresel hasar 

oranının artması ile ilişkili bir durumdur (Erdem vd., 2014; Süleyman vd., 2018). Başka bir 

deyişle oksidatif stres, reaktif oksijen türleri ve antioksidan savunma sistemi arasındaki 

dengesizlikten kaynaklanmaktadır (Choi vd., 2011). Oksidatif stres lipid, protein ve 

deoksiribonükleik asitin bütünlüğünü bozar (Jung vd., 2016). Dengesizlik, antioksidan 

kapasitenin yetersizliğinden veya çevresel-davranışsal stresörlerin aşırı miktarda reaktif oksijen 

üretmesiyle gelişmektedir (Choi vd., 2011). Reaktif oksijenin (serbest oksijen radikali) artması 

sonucunda, lipitlerden malondialdehid türevi zararlı ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu serbest 

radikaller, içerisinde elektron bulunduran atom veya moleküler olup ömürleri kısa ve kararsız 

yapıdadırlar. Metabolik yan ürün olan serbest radikaller, oksijen ve nitrojen kaynaklı olabilir. 

Oksijen ile birleşen serbest radikaller reaktif oksijen türleri olarak adlandırılmaktadır. Reaktif 

oksijen türleri süperoksit radikali, hidrojen peroksit ve hidroksil radikalidir. Süperoksit radikali, 

aerobik hücrelerde moleküler halde bulunan oksijenin bir elektron alarak indirgenmesi sonucu 

oluşmaktadır. Hidrojen peroksit kaynağı olan süperoksit radikali vücuda direkt olarak zarar 

vermez. Hidrojen peroksit, süperoksidin bir elektron alması ya da moleküler oksijenden iki 

elektron alması ile oluşmaktadır. Bir takım tepkimeler sonucunda vücut için en zarar verici 

serbest oksijen radikali olan hidroksil radikalinin oluşmasında rol oynayan hidrojen peroksit, 

hücre membranlarında (Fe+2 içeren) hasar oluşturabilmektedir. Hidroksil radikali, reaktif 

oksijen türleri arasında en güçlü olan serbest oksijen radikalidir. Hidrojen peroksitten oluşan 

hidroksil radikali, çok büyük hasarlara neden olmaktadır (Süleyman  vd., 2018; Altınışık, 2018). 

Kanser, kardiyovasküler hastalık, diyabet, inflamatuar hastalıklar, kronik böbrek 

hastalıkları ve yaşlanma süreciyle de  ilişkili olan oksidatif stresin ölçülmesinde malondialdehit, 

yaygın olarak kullanılır ve iyi bilinen lipid peroksidasyonu indikatörü ve  uygun oksidatif 

biyomarkırıdır (Choi vd., 2011; Ulaş vd., 2012; Salem ve Ebrahem, 2018). Yapılan 

çalışmalarda, malondialdehit seviyesi ve iş stresi arasında ilişki bulunmuştur (Casado vd., 2006; 
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Tsuboi vd., 2006).  Casado ve ark.’nın acil serviste çalışan hemşirelerde yaptıkları çalışmasında 

mesleki stresin serbest radikallerin üretimini arttırması sonucunda malondialdehit seviyesini 

yükselttiği saptanmıştır. Bunun yanında gece vardiyasının da malondialdehiti yükselttiği ifade 

edilmiştir. (Casado vd., 2006). Tsuboi ve ark.’nın hemşireler üzerinde yaptıkları çalışma 

sonucunda ise, düşük mesleki stres yaşayan hemşirelerde malondialdehit ve depresyon 

belirtileri arasında ilişki bulunmuştur (Tsuboi vd., 2006). 

 

Hemşirelerde Oksidatif Stres 

Hemşirelerde stres üzerine yapılan çalışmalar fazla olmakla birlikte oksidatif stres ile 

ilişkili çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Literatürde Tablo 1’de de gösterildiği gibi 

onkoloji servisinde antineoplastik ilaçlara maruz kalan, uzun süreler boyunca vardiyalı olarak 

ayakta çalışan hemşirelerde, oksidatif stresin geliştiğine dair bulgulara rastlanılmaktadır (Flore  

vd., 2004; Buyukhatıpoglu vd., 2010; Mahboob  vd., 2012; Ulaş  vd., 2012; Gómez-Oliván  vd., 

2014).  

Flore ve ark.’nın (2004) yaptıkları  çalışmada,  çalışma süresi boyunca 6 saat ayakta 

kalan sağlıklı çalışanlarında oksidatif stresin geliştiğini bildirilmiştir (Flore vd., 2004).  

Mahboob ve ark.’nın (2012) bir onkoloji hastanesinde çalışan mesleki antineoplastik 

ilaçlara maruz kalan 60 hemşire üzerinde yaptıkları çalışmada ise, bu gibi ilaçlara maruz kalan 

hemşirelerde olası oksidatif stres durumunun gelişebileceğini ifade edilmiştir (Mahboob vd., 

2012).  Aynı şekilde Gómez-Oliván  ve ark.’nın (2014) antineoplastik ilaç hazırlayan ve bu 

ilaçlara maruz kalan hemşirelerin oksidatif stres düzeyleri ile ilgili yaptıkları çalışma 

sonucunda, antineoplastik ilaçları hazırlayan ve maruz kalan hemşirelerin önleyici ve koruyucu 

önlemler alınmadığı sürece oksidatif stres düzeylerinin yükselmesinde potansiyel risk altında 

oldukları belirtilmiştir  (Gómez-Oliván vd., 2014). 

 Büyükhatipoğlu ve ark.’nın (2010) sağlık çalışanlarında oksidatif stres düzeyindeki 

artışın sebeplerini araştırdıkları çalışmalarında, sürekli çalışma sonrasında, serum total oksidatif 

durum ve oksidatif stres indeksinin (oksidatif stres markırlarının) sağlık çalışanlarında önemli 

derecede arttığı, total antioksidan durumunun azaldığı saptanmıştır. Özellikle uzun çalışma 

saatleri sonrasında oksidatif stresin yükseldiği ve oksidatif strese sürekli maruz kalmanın 

etkilerini netleştirmek için uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç olduğu da belirtilmiştir 

(Buyukhatıpoglu vd., 2010). 

Ulaş ve ark.’nın (2012) hemşirelerin oksidatif stres ve kaygı belirtileri ile gece ve 

gündüz vardiyalarının etkisi hakkında yaptıkları çalışma sonucunda ise, sıradan servis ve yoğun 

bakım servisinde çalışan hemşirelerde artmış oksidatif stres parametrelerinin ve anksiyete 
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belirtilerinin birbirinden farklı olmadığını, gece ve gündüz çalışan hemşirelerin benzer etkilere 

maruz kaldıkları ifade edilmiştir.  Ayrıca, örneklem büyüklüğünün küçük olması sebebiyle de 

çalışma sonucunun büyük ölçekli, çok merkezli prospektif kohort çalışmaları ile doğrulanması 

gerektiği belirtilmiştir (Ulaş vd., 2012).  

Sonuç olarak profesyonel bir meslek üyesi olan hemşireler, çalışan sağlık personelinin 

büyük bir bölümünü oluşturduğu için oksidatif stres gelişmesi açısından büyük risk altında 

oldukları bilinmektedir.  

 

Tablo 1: Hemşirelerde Oksidatif Stres ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Çalışma Çalışma Uygulanması ve Sonuçları 

Flore ve ark. (2004) Çalışma, saat 07:00 ve 02:00 arasında çalışan; 98 ameliyathane 

hemşiresi ve 100 poliklinik hemşiresi üzerinde yapılmıştır. İki gruba 

ayrılan hemşirelerin 1. grubu 6 saatten daha fazla ayakta kalan, diğer 

grup ise 3,5 saat kadar ayakta kalan olarak sınıflandırılmıştır. 

Çalışma sonucunda, uzun süre ayakta kalan hemşirelerde reaktif 

oksijen türlerinin anlamlı olarak yüksek bulunduğu ifade edilmiştir 

(p<0,001). 

Büyükhatipoğlu ve ark. (2010) Çalışma, 45 kadın hemşirenin de dahil edildiği toplamda 148 çalışan 

bireyler ile yapılmıştır.  8:00 ve 00:00 arasında 20 mililitre kan 

örnekleri hemşirelerden alınmıştır. Oksidatif stresin belirlenmesi 

amacıyla; total oksidan (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) 

ölçülmüştür. Çalışmada, 8 ve 16 saatlik çalışma saatleri  sonucunda 

hemşirelerde TAS ve OSI’nın anlamlı olarak yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (p<0,001). 

Mahboob ve ark. (2012) Çalışma, antineoplastik ilaçlara maruz kalan, alkol ve sigara 

kullanmayan, en az 5 senedir onkoloji departmanında çalışan 60 

kadın hemşire üzerinde yapılmıştır. Kan örnekleri (2 mililitre), 

00:00 ve 00:30 saatleri arasında  hemşirelerden üç ay boyunca her 

hafta alınmıştır. Çalışma sonucunda, antineoplastik ilaçlara maruz 

kalan hemşirelerde oksidatif stres biyamorkılarından 

malondialdehit düzeyi yüksek bulunmuştur   (p < 0,05). 

Ulaş ve ark. (2012) Gece ve gündüz çalışmanın oksidatif stres üzerindeki etkisine 

bakıldığı çalışma, 120 hemşire üzerinde yapılmıştır. Gruplar 08:00-

16:00 arasında çalışan hemşireler ve 16:00-08:00 arasında çalışan 

hemşireler olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplar da kendi arasında 

servislerde ve yoğun bakımda çalışanlar olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Çalışmaya  infeksiyon, karaciğer yetmezliği, böbrek 

yetmezliği, solunum ile ilgili rahatsızlık, diyabet, alkol ve sigara 
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kullanımı, psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı  olan bireyler dahil 

edilmemiştir. Çalışma sonucunda her iki grupta da oksidatif stres 

biyomarkırlarında  artış olduğu bulunmuştur. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Mesleki stres sonucu fiziksel ve psikolojik sağlığın bozulması ve yaşam kalitesinin 

önemli ölçüde etkilenmesi kaçınılmazdır. Bakımda önemli rol oynayan hemşirelerde gelişen 

mesleki stres sonucunda hemşirelerin yaşam kalitesi azalırken, hasta bireyin bakım kalitesinde 

de düşme gerçekleşebilmektedir. Hastanelerde çalışan hemşirelerde, mesleki stresin gelişmesi 

ve gözlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Yapılan çalışmalara göre; hemşirelik mesleğinin çalışma 

koşullarının zorluğu ve bu durumun yarattığı negatif etkilerin bir sonucu olarak, hemşirelerde 

oksidatif stres görülme olasılığının yaygın olduğu düşünülebilmektedir. Literatürde 

hemşirelerde mesleki stres ile ilgili çalışmalar bulunmakta olup kaynak sayısı sınırlıdır. Mevcut 

çalışmalarda ise, hemşirelerde oksidatif stres geliştiğine dair bulguların olduğu fakat 

çalışmaların sınırlı olduğu ifade edilerek ve başka çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Sonuç olarak daha geniş bir örneklem ve farklı kliniklerde çalışan hemşirelerle, 

oksidatif stres gelişme olasılığına yönelik ileri düzeyde çalışmalar yapılabilir.  
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Öznel İyi Oluş Hali İş Motivasyonunu Etkiliyor mu? Mersin İlinden 

Bulgular 

Burak ÇETİNKAYA* 

Mehmet Nasih TAĞ** 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, bir çalışanın pozitif duygulanım, başkalarına duyduğu güven ve 

yaşam doyumu düzeylerinin bu çalışanın iş motivasyonuna etkilerini incelemektir. Bu amaçla 

ortaya konan hipotezler, Mersin ilinde faaliyet gösteren on iki kurumun büro çalışanlarına 

uygulanan bir anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak regresyon yöntemi ile test 

edilmektedir. Bulgular, bireyin pozitif duygulanım ile yaşam doyumu düzeylerinin bireysel 

motivasyon ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak, bulgular, başkalarına duyulan güven 

ile motivasyon arasında bir ilişki olduğu hipotezini desteklememektedir. Yönetim pratiği 

açısından değerlendirildiğinde, bu sonuçlar, bir çalışanın öznel iyi oluş halinin iş 

motivasyonunu ve dolayısıyla bireysel ve örgütsel verimliliği etkilediğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: İş Motivasyonu, Pozitif Duygulanım, Başkalarına Duyulan Güven, Yaşam 

Doyumu. 

Does Subjective Well-being Affect Job Motivation? Evidence from the City of Mersin 

Abstract 

This study analyzes the effects of positive affect, trust in others, and satisfaction with 

one’s own life on work motivation. To this end, we develop and test hypotheses using data 

collected through a survey of office employees from twelve organizations located in the city of 

Mersin. The results indicate that both positive affect and satisfaction with one’s own life are 

related to work motivation. On the other hand, the evidence is not consistent with the hypothesis 

that trust in others is related to work motivation. Overall, the results indicate that subjective 

well-being affects job motivation and hence both individual and organizational performance.  

Keywords: Work Motivation, Positive Affect, Trust in Others, Satisfaction with Life. 

 

GİRİŞ 

Hiç şüphe yok ki çalışanların yetenek ve bilgilerinin yanı sıra iş ile ilgili motivasyonları 

da kurumların etkinlik ve verimlilikleri üzerinde önemli role sahiptir. Bu nedenle çalışanların 

nasıl motive edilebileceği, iş motivasyonu süreci veya motivasyonu belirleyen etmenler, 

yöneticilerle beraber yönetim bilimcilerinin de ilgisini çeken konuların başında gelmekte ve 
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dolayısıyla yönetim teoriği ve pratiğinde merkezi bir konum işgal etmektedir. Bir çalışanın 

örgütün amaçları, misyonu ve değerleri doğrultusunda yoğun ve istikrarlı bir şekilde çalışması 

ve işi ile ilgili yeni kabiliyetler kazanmak için yüksek çaba sarf etmesi ancak motivasyon ile 

mümkündür. Pekâlâ, bir çalışanın motivasyonu neye bağlıdır? Bir organizasyonda bazı 

çalışanlar yüksek çaba sarf ederken, diğerleri neden çaba sarf etmekten kaçınmaktadır? Bazı 

insanlar neden işini eksik yapar ya da daha fazla devamsızdır? Bunlara ve benzer sorulara yanıt 

verebilmek için bir yöneticinin iş motivasyonu sürecini anlaması gerekmektedir. Bu anlayış, 

yönetsel birtakım kararların çalışanların davranışları üzerindeki etkisinin tahmin 

edilebilmesine, çalışanlardan beklenen en yüksek verimin alınmasına ve çalışanların işinden 

memnun olmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında, yönetim alanında çalışan 

araştırmacıların liderlik, örgütsel dizayn ve karar verme süreci gibi pek çok konunun örgütsel 

performans ile ilişkisini daha iyi açıklayan teoriler geliştirebilmesi için çalışanların motivasyon 

sürecini anlamaları gerekmektedir (Steers, Mowday ve Shapiro, 2004).  

Hali hazırda yönetim bilimi araştırmacıları, iş motivasyonu konusunda önemli eserler 

sunmaktadırlar. Araştırmacıların ortaya koyduğu teorilerin bir kısmı motivasyonu belirleyen 

içsel (birey ile ilgili) ve dışsal (bireyin iş çevresi ile ilgili) etmenlerin kapsamı üzerinde 

dururken (Alderfer, 1972; Herzberg, 1966; Maslow, 1943; McClelland, 1961; McGregor, 

1960), diğerleri iş motivasyonunun sürecine odaklanmaktadır (Adams, 1963; Locke, 1968; 

Vroom, 1964; Porter ve Lawler, 1968). Ancak bu teorilerin ve bu teoriler ışığında yapılan 

ampirik araştırmaların motivasyon ile ilgili yararlı birtakım katkıları olmasına rağmen iş 

motivasyonuna dair bilinenlerin henüz yeterli düzeyde olduğu söylenemez (Locke ve Latham, 

2004). 

Beklenti Kuramının (Vroom, 1964; Porter and Lawler, 1968) ortaya koyduğu kavramsal 

çerçeveye göre; bir çalışanın motivasyonunun yüksek olması için göstereceği çabanın (efor) 

yüksek performans ile sonuçlanacağına ve yüksek performansın arzu ettiği birtakım çıktılara 

neden olacağına dair güçlü beklentisinin olması gerekmektedir. Ancak bir bireyin 

performansını belirleyen tek unsur bireyin çabası değildir. Çaba ile beraber, yetenekler, tecrübe, 

kişisel birtakım özellikler ve çevresel koşullar da performansa etki etmektedir. Bu çalışmanın 

temel amacı, bir çalışanın öznel iyi oluş halinin ve başkalarına duyduğu güvenin, bu çalışanın 

iş motivasyonu ile olan ilişkisini araştırmaktır. Bu amaçla aşağıda verilen hipotezler geliştirilip 

test edilmiştir.  

Hipotez 1: Bir çalışanın pozitif duygulanım düzeyi arttıkça bu çalışanın motivasyonu 

artmaktadır. 

Hipotez 2: Bir çalışanın yaşam doyumu arttıkça bu çalışanın motivasyonu artmaktadır. 
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Hipotez 3: Bir çalışanın başkalarına duyduğu güven hissi arttıkça bu çalışanın 

motivasyonu artmaktadır. 

Yukarıda verilen hipotezler, Mersin ilinde faaliyet gösteren on iki kurumdan birey 

düzeyinde toplanan veriler kullanılarak karışık etkili regresyon tahmin tekniği ile test edilmiştir. 

Regresyon tahmin sonuçlarına göre, bireylerin pozitif duygulanım düzeylerinin ve yaşam 

doyumu düzeylerinin iş motivasyonlarına anlamlı etkileri bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bir 

diğer kişisel özellik olan başkalarına duyulan güven düzeyinin ise beklenenin aksine iş 

motivasyonuna etkisi olduğu sonucuna varılamamıştır. Elde edilen bulgulara göre demografik 

özellikler dışında kişisel birtakım özelliklerin iş motivasyonuna etki edeceği, yöneticilerin 

örgütsel etkinlik ve verimliliği artırmak için çalışanlarına kişiselleştirilmiş ödüller sunmasının, 

bunun yanında pozitif duygulanım ve yaşam doyumu düzeylerini artırıcı önlemler almalarının 

yararlı olacağı belirtilebilir.  

 

METODOLOJİ 

Araştırmanın Evreni 

Bu araştırmanın hipotezlerini test etmek için Mersin ilinde istihdam açısından önde 

gelen iş alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait kurumlardan kota örnekleme 

yöntemiyle seçilen on iki kurumun alt kademe yönetici ve büro çalışanlarına uygulanan bir 

anket ile toplanan verilerden yararlanılmıştır. Özel sektör kurumlarının tümü küçük işletme 

sınıfına girmektedir. Yedi bölümden oluşan ankete toplam 310 kişi katılmıştır. Anket cevapları 

üzerinde yapılan incelemeden sonra, tutarsız cevapların olduğu 19 anket değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. Bunun dışında, bazı katılımcıların eksik cevap vermesinden dolayı bazı ölçekler 

hesaplanamamıştır. Dolayısıyla, analizler, on iki kurumdan toplam 246 gözlem içeren bir 

veriseti ile yapılmıştır.  

Bağımlı Değişken 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan iş motivasyonunu ölçmek için beklenti teorisinin 

kavramsal çerçevesinden yararlanılmıştır. Bu teoriye göre bir çalışanın belirli bir örgütsel amaç 

doğrultusunda yüksek efor sarf etmeye gönüllü olması için harcadığı eforun yüksek performans 

ile sonuçlanacağına dair güçlü bir beklentisi (EP beklentisi) yanında, yüksek performansın 

tercih ettiği birtakım ödüller (valens) elde etmesinde işlevsel (araçsallık) olacağına dair bir 

inancının olması gerekmektedir. Böylece motivasyon üç ilişkili kavram arasında bir çarpan 

ilişkisi ile ifade edilmektedir. Şöyle ki: motivasyon = PO beklentisi x valens x araçsallık 

(Vroom, 1964; Porter and Lawler, 1968). Bu formül çerçevesinde motivasyon ölçmek için 

Michigan Organizational Assessment Package Progress Report II (Nadler, Jenkins, Cammann 
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ve Lawler, 1975) içinde yer alan ölçekler kullanılmaktadır. Buna göre, EP beklentisi üç soruya, 

araçsallık ve Valens de on birer soruya 1 (=Asla) ile 7 (=Daima) arasında derecelendirilerek 

verilen yanıtların ortalaması alınarak ölçülmüştür. EP beklentisi, araçsallık ve valens 

ölçeklerinin Cronbach’s alpha (iç tutarlılık) ile ölçülen güvenirlikleri, sırasıyla 0,86, 0,88 ve 

0,86 olarak hesaplanmıştır. 

Bağımsız Değişkenler 

Bu çalışmanın üç temel bağımsız değişkeni bulunmaktadır: pozitif duygulanım, 

başkalarına duyulan güven ve yaşam doyumu.  Pozitif duygulanım değişkenini ölçmek için, 

Watson, Clark ve Tellegen (1988) tarafından geliştirilen ve “Positive Affect Negative Affect 

Scale (PANAS)” olarak bilinen ölçek kullanılmıştır. Bu çalışmada, ankete katılanların belirli 

bir zaman aralığında (örneğin, bugün, dün, geçen hafta…) kendilerini nasıl hissettikleri yerine, 

“genel olarak” kendilerini nasıl hissettikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçekte on olumlu ve 

dokuz olumsuz ifade yer almaktadır. Alıntı yapılan kaynakta on adet olumsuz ifade olmakla 

birlikte, iki ifadenin Türkçeye çevirisinde aynı karşılık görüldüğünden bahse konu iki ifade 

birleştirilmiştir. İfadeler, 1 (=Çok az ya da hiç) ile 5 (=Çok fazla) arasındaki derecelerde 

ölçülmekte ve duygulanım düzeyini hesaplayabilmek için olumlu ve olumsuz ifadelerin ayrı 

olarak aritmetik ortalaması alınmaktadır. Olumsuz ifadeler ile ortaya çıkarılabilecek olan 

negatif duygulanım düzeyine dair bu çalışma kapsamında herhangi bir hipotez 

geliştirilmemiştir. Bu ölçek yardımı ile bireylerin sadece pozitif duygulanım düzeyleri 

ölçülmeye çalışılmıştır. Bu ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s alpha ile 0,87 olarak 

hesaplanmıştır.  

Başkalarına duyulan güven değişkenini ölçmek için Rosenberg (1956) tarafından 

geliştirilen, daha sonra Robinson ve Jackson (2001) tarafından sadeleştirilen ölçekten 

yararlanılmıştır. Başkalarına duyulan güven ölçeği ile bireylerin genel olarak başkalarına güven 

duyup duymadıklarını ölçmek amaçlanmaktadır. Üç sorudan oluşan bu ölçeğe verilebilecek 

yanıtlar, güven olmadığını ifade eden 0 ve güvenin varlığını ifade eden 1 arasında 

değişmektedir. Bu ölçeğin Cronbach’s alpha ile hesaplanan güvenilirliği 0,54 olarak 

hesaplanmıştır. Bu düzeyde bir güvenilirlik genelde düşük kabul edildiğinden, bu değişkene 

ilişkin bulguların da güvenilirliği azalmaktadır. 

Son olarak, yaşam doyumu değişkenini ölçmek için Diener, Emmons, Larsen ve Griffin 

(1985) tarafından geliştirilen ve “Satisfaction With Life Scale - SWSL” olarak bilinen ölçek 

kullanılmıştır. Bu ölçek ile yaşam doyumu, beş soruya 1 (=Kesinlikle katılmıyorum) ile 7 

(=Kesinlikle katılıyorum) arasında değerlendirilerek verilen yanıtların ortalaması alınarak 
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ölçülmektedir. Bu ölçeğin Cronbach’s alpha ile hesaplanan güvenilirliği 0,81 olarak 

hesaplanmıştır. 

Kontrol Değişkenleri 

Analizlerde çalışanların motivasyon düzeyini etkileme ihtimali olduğu düşünülen bir 

takım etkenler için kontrol uygulanmıştır. Bu amaçla, Herzberg’in çift faktör teorisi 

çerçevesinde bireylerin hijyen ve tatmin faktörlerinin varlığına dair algıları ölçülerek her bir 

ayrı bir değişken olarak analizlere dahil edilmiştir. Hijyen ve tatmin faktörleri yanı sıra, bireyin 

çalıştığı işyerinde geçirdiği süre (yıl), çalıştığı kurumun kamu kurumu olup olmadığı, işten 

dolayı gelirinin ailenin tek gelir kaynağı olup olmadığı, eğitim düzeyi, cinsiyeti, yaşı ve medeni 

durumu için kontrol uygulanmıştır.  

Analiz Yöntemi 

Bu çalışmanın hipotezlerini test etmek için regresyon analiz tekniğinden 

yararlanılmaktadır. Ancak bulguların güvenilir olması için uygun bir regresyon tekniğinin 

kullanılması gerekmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi bu çalışma için on iki ayrı kurumdan 

veri toplanmıştır. Bu kurumlara özgü birtakım etkenler, aynı kurumdan olan katılımcıların 

cevaplarını sistematik bir şekilde etkileyebilir. Örneğin, belirli bir kurumun kültürü veya insan 

kaynakları politikaları çalışanların belirli sorulara verdikleri yanıtları belirli bir yönde 

etkileyebilir. Bu durumda, kurumlara özgü ancak ölçülmeyen ve analizlerde dikkate alınmayan 

etkenlerden dolayı, bu etkileri dikkate almayan regresyon yöntemleri ile elde edilen bulgular 

yanlı olacaktır. Bu nedenle ölçülemeyen kurumsal özelliklerin etkisini dikkate alan analiz 

yöntemleri ile hipotezlerin test edilmesi gerekmektedir. Karışık etkili (mixed effect) regresyon 

tahmin tekniği kuruma özgü, ancak ölçülmeyen ve analizlere girmeyen etkileri ayrıştırarak daha 

güvenilir bulgular elde edilmesini sağlamaktadır (Rabe-Hesketh ve Skrondal, 2008). 

Dolayısıyla, bu çalışmanın hipotezlerini test etmek için karışık etkili regresyon tahmin 

tekniğinden yararlanılmaktadır.  

BULGULAR 

Özet İstatistikler 

Toplanan verilerin (nihai örneklem) tanımlayıcı özet istatistikleri Tablo 1 ile 

verilmektedir. Bu tabloda A paneline göre ankete katılanların ortalama motivasyon düzeyleri 

168 olarak çıkmaktadır. Bu değer, ölçek skalasının (6,67—343) orta değerinin biraz altında bir 

noktaya denk gelmektedir. Bu çalışmada rapor edilmeyen efor-performans ve performans-ödül 

beklentilerinin yüksek olmalarına rağmen, iş motivasyonunun yeterince yüksek olmamasının, 

ankete katılanların çalışmaları karşılığı elde ettikleri maddi ve manevi ödülleri yeterli düzeyde 

çekici bulmamaları ile açıklanabileceği değerlendirilmektedir.  
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Tablo 2:Özet İstatistikler 

Panel A: Sürekli Değişkenler 

Değişken N Ort. Std. Sap. Min. Maks. 

Motivasyon 246 168,00 81,45 6,67 343,00 

Pozitif duygulanım 246 3,76 0,67 1,60 5,00 

Yaşam doyumu 246 3,93 1,38 1,00 7,00 

Başkasına güven 246 0,80 0,94 0,00 3,00 

Tatmin faktörü 246 34,05 7,11 6,00 42,00 

Hijyen faktörü 246 26,68 5,87 11,00 35,00 

 

Panel B: Kategorik Değişkenler 

Yaş Frekans % 

≤ 19 yıl 8 3,25 

20-25 yıl arası 62 25,20 

26-35 yıl arası 112 45,53 

36-45 yıl arası 44 17,89 

≥ 46 yıl 20 8,13 

Cinsiyet     

Kadın 104 42,28 

Erkek 142 57,72 

Medeni Durum     

Bekar 151 61,38 

Evli 95 38,62 

İşyerinde Süre     

≤ 3 ay 20 8,13 

3-6 ay arası 22 8,94 

7-12 ay arası 29 11,79 

1-3 yıl arası 77 31,30 

≥ 4 yıl 98 39,84 

Eğitim     

İlkokul 3 1,22 

Ortaokul 4 1,63 

Lise 74 30,08 

Ön lisans 43 17,48 

Lisans 112 45,53 

Lisansüstü 10 4,07 

Tek Gelir     

Evet 36 14,63 

Hayır 210 85,37 

Kamu çalışanı     

Hayır 201 81,71 

Evet 45 18,29 
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Çalışmada ele alınan bağımsız değişkenlerden birincisi olan pozitif duygulanım 

ortalamasının 3,76 olduğu görülmektedir. Bu değer, katılımcıların kendilerini genel olarak iyi 

hissettiklerine ve performanslarına yönelik isteksizlik, bezginlik gibi olumsuz durumların 

olmadığına işaret etmektedir. Aynı tabloda verilen güven ölçeğinin ortalamasının 0,80 oluşu 

katılımcıların başkalarına güven düzeylerinin düşük olduğunu düşündürmektedir. Bunun yanı 

sıra, katılımcıların bu ölçekte yer alan üç ifadenin her birine aynı yönde yani, başkalarına güven 

duydukları ya da duymadıkları biçiminde yanıt vermeleri beklenirken, fiili durum böyle 

olmamıştır. Bu nedenle katılımcıların her biri özelinde başkalarına güveni var ya da güveni yok 

biçiminde niteleme yapabilmek ve güven değişkeninin motivasyon üzerine etkisini analiz 

etmek mümkün olamamaktadır. Çalışmada ele alınan bir diğer temel bağımsız değişken olan 

yaşam doyumunun ortalama değerinin 3,93 olduğu görülmektedir. Bu değer ölçüm skalasının 

orta değeri olan 4’ün hemen soluna denk düşmekte ve düşük düzeyde bir doyumsuzluğa, yani 

hayattan memnuniyetsizliğe işaret etmektedir. Aynı tablonun B paneline göre, ankete 

katılanların büyük bölümünün 26-35 yaş aralığında, %58’inin erkek ve %39’unun bekar 

oldukları görülmektedir. Bu katılımcıların %71’inden fazlasının çalıştıkları yerde en az bir 

yıldır çalıştıkları, %97’nin lise ve üzerinde bir eğitime sahip oldukları görülmektedir. Son 

olarak, bu katılımcıların %82’sinin özel sektörde çalıştıkları ve %85’inin içinde bulundukları 

ailenin yaptıkları iş dışında başka gelir kaynağının da olduğu görülmektedir.  

Regresyon Tahmin Sonuçları 

Tablo 2, bu çalışmanın hipotez test sonuçlarını vermektedir. Bu tablo, iş motivasyonu 

ile öznel iyi oluş hali ve başkasına duyulan güven arasındaki ilişkilerin karışık-etkili (mixed 

effects) regresyon tahmin sonuçlarını vermektedir. Bu tahminin standart sapmaları, regresyon 

hata terimi varyansının sabit olmayabileceği varsayımına göre elde edilmiştir. Bilindiği gibi 

regresyon tahmin sonuçlarının güvenilir ve tutarlı olabilmesi için regresyon hata teriminin sabit 

bir varyansa (homoscedastic) sahip olması gerekmektedir. Hata teriminin varyansının sabit 

olduğu varsayımı ile elde edilen regresyon tahmin sonuçlarına uygulanan sabit varyans testi, 

varyansın sabit olduğu hipotezini reddetmektedir. Bu durumda, çalışmanın hipotez testlerinin 

standart tahmin sonuçlarına dayandırılması yanıltıcı olacaktır. Dolayısıyla, hata teriminin sabit 

olmadığı durumlarda güvenilir sonuçlar veren regresyon tahminleme tekniklerinin kullanılması 

gerekmektedir. Tabloda verilen tahmin Huber/White/Sandwich yöntemiyle elde edilen 

varyans-kovaryans matrisine dayanmaktadır. Bu yöntem, hata teriminin sabit olmayan varyans 

özelliğini dikkate almakta ve bu durumda güvenilir (sabit olmayan varyansın etkisine dayanıklı) 

bir tahmin elde edilmesini sağlamaktadır. 
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Tablo 2: Öznel İyi Oluş Hali ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişki 

  Katsayı Std. Sap. p-değeri 

Sabit Etkiler    

Pozitif duygulanım 28,146 5,563 0,000 

Başkasına güven -4,284 3,536 0,226 

Yaşam doyumu 14,418 2,658 0,000 

Tatmin faktörleri 4,965 0,576 0,000 

Hijyen faktörleri 3,896 0,593 0,000 

Yaş 6,863 3,409 0,044 

Medeni Durum (Evli) -5,072 4,408 0,250 

Cinsiyet (Erkek) 7,747 6,308 0,219 

İşyerinde süre -8,660 3,941 0,028 

Eğitim düzeyi -2,564 3,776 0,497 

Tek gelir -22,635 7,296 0,002 

Kamu çalışanı -32,412 14,828 0,029 

Sabit değer -215,816 26,011 0,000 

Rassal Etkiler    

Kurum etkilerinin varyansı 137,601 73,013  0,000 

Hata teriminin varyansı 2111,580 194,942  

N 246     

Kurum sayısı 12     

Wald Ki-kare  445,580    0,000 

 

Karışık Etkili regresyon tahmin sonucu tabloda iki ayrı bölüm ile verilmektedir. Bir 

bölüm Sabit Etkiler (Fixed-Effects) olarak nitelendirilmekte ve “Sabit Etkiler” başlığı altında 

verilmektedir. Bu bölüm OLS regresyon tahmin sonuçlarına analojiktir (paraleldir). “Rassal 

Etkiler” (Random-Effects) başlığı altında verilen parametre, veri seti içindeki her bir kurum 

için tahmin edilen sabit değerlerin (kuruma özgü etki) ve regresyonun genel hata teriminin 

standart sapmalarının doğal logaritmasını vermektedir. Her bir terimin ortalaması sıfırdır. 

Dolayısıyla, sadece terimlerin standart sapmaları verilmektedir. Tablodan görüldüğü gibi 

kuruma özgü sabit değerin standart sapması –diğer bir ifadeyle standart sapmanın doğal 

logaritması– sıfırdan oldukça farklı tahmin edilmiştir. Bu bulgu, kuruma özgü etkilerin 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Hipotez 1’e göre bir çalışanın pozitif duygulanım düzeyi arttıkça bu çalışanın iş 

motivasyonu artmaktadır. Tablo 2 ile verilen karışık etkili regresyon tahmin sonuçları bu 

hipotezi desteklemektedir. Spesifik olarak, pozitif duygulanım düzeyi bir birim artınca, iş 

motivasyonu ortalama 28 birimden fazla artmaktadır. Ayrıca, bu ilişkinin istatistiksel açıdan 

oldukça anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,0001). Bu bulgu, pozitif duygulanım ile 

motivasyon arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Hipotez 2’ye göre bir çalışanın yaşam 
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doyumu arttıkça bu çalışanın iş motivasyonu artmaktadır. Tablodan görüleceği gibi yaşam 

doyumu değişkeni ile iş motivasyonu arasında pozitif ve istatistiksel açıdan oldukça anlamlı 

(p<0,0001) bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuca göre, yaşam doyumu 1 birim artınca bir 

çalışanın iş motivasyonu ortalama 14 birim artmaktadır. Dolayısıyla, çalışanların 

yaşamlarından ne derece doyum hissettikleri işleri ile ilgili motivasyonları üzerinde etkili 

olduğu söylenebilir. Hipotez 3’e göre bir çalışanın başkalarına duyduğu güven hissi arttıkça bu 

çalışanın motivasyonu artmaktadır. Tablo 2 ile verilen regresyon tahmini sonuçlarına göre 

başkalarına duyulan güven ile iş motivasyonu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, karışık etkili regresyon tahminine dayalı bulgular Hipotez 3 ile 

tutarlı değildir.  

Tablo 2’de verilen kontrol değişkenlerine ilişkin sonuçlara bakıldığında, yaş, tatmin ve 

hijyen faktörleri ile iş motivasyonu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, katılımcının kamu çalışanı olması, yaptığı işin ailenin tek gelir kaynağı olması 

ve işyerinde geçirdiği sürenin artması iş motivasyonunu olumsuz etkiledikleri görülmektedir. 

Son olarak, Tablo 2’ye göre, iş motivasyonu ile medeni durum, cinsiyet ve eğitim düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.   

SONUÇ 

Bu çalışma ile çalışanların iş motivasyonları ile öznel iyi oluş halleri ve başkalarına 

duydukları güven arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Mersin ilinde faaliyet gösteren 12 

kurumdan anket yoluyla toplanan veriler ile yapılan analizler, öznel iyi oluş halinin iş 

motivasyonunu önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ancak, başkalarına duyulan güven 

ile iş motivasyonu arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir. Bu bulgulara göre, ruhsal ve 

fiziksel özellikleri ile kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, amaçlarına ulaşabilen, günlük hayatın 

zorluklarıyla başa çıkmaya dair öz yeteneği olduğuna inanan ve tatminkâr sosyal ilişkilere sahip 

olan bireylerin örgütsel amaçlara ve hedeflere uygun davranışlar göstermesi beklenmektedir. 

Dolayısıyla iş motivasyonunun önemli bir belirleyicisinin örgüt üyesi bireylerin yaşam doyumu 

düzeyleri olduğu görülmektedir. Çalışma ile yönetim pratiğine, çalışanların iş motivasyonunu 

ve örgütlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak için yöneticilerin, kişiselleştirilmiş ve çekici 

hale getirilmiş ödülleri yüksek performans ile ilişkilendirerek bunu çalışanların algılamalarını 

sağlamasının yararlı olacağı önerilmektedir. Yöneticilerin ödülleri belirlerken kişisel 

farklılıkların dikkate alınmalarının yanı sıra, astlarının yaşam doyumu ve pozitif duygulanım 

düzeylerini arttırıcı ne tür önlemler alabileceklerini de araştırmaları önemlidir. Bu konuda 

verilebilecek tavsiyeler; çalışanların kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerini sağlamak 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
219 

üzere, bireylerin sağlıkları, emniyetleri, öğrenme, gelişme ve sosyalleşme ihtiyaçlarının 

giderilmesi gibi konularda önlemler alma ve gelir düzeyini artıracak uygulamalar hayata 

geçirmedir. 
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Özet 

Önemli bir baklagil ürünü olan nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinin anavatanı 

Türkiye’nin güneydoğusu ile Suriye’nin kuzey bölgelerini kapsayan alandır (Güneş ve ark., 

2008). Nohut yıllık 506.000 tonluk üretimi ile Türkiye’de en çok üretimi yapılan baklagil 

ürünüdür (Çevik ve ark., 2014).  

 TUİK’in 2012 verilerine göre Mersin Türkiye’de en çok nohut üretimi yapılan il 

konumundayken, 2017 yılında Kırşehir bu alanda ilk sıraya çıkmıştır. Mersin ise hala 

Türkiye’de en çok nohut üretimi yapılan iller sıralamasında 7. sırada yer almaktadır (Burucu, 

2017 TEPGE).  

Nohut tohumları oldukça yüksek bir protein içeriğine sahiptir (Eyidoğan ve Öz, 2007). 

Yüksek ve kaliteli protein içeriği nohutu, özellikle hayvansal protein kaynağı bulmakta sıkıntı 

çeken bölgeler için gelecekte alternatif bir protein kaynağı yapmaktadır. Nohut’un bu özelliği 

bu bitkiyi gelecekte daha stratejik bir hale getirebilir.  

Nohut bitkisinin ürün verme kapasitesinin oldukça yüksek olduğu (4000 kg/hektar) 

ancak çevresel stresler nedeniyle bu oranın çok düştüğü (968 kg/hektar) görülmektedir  (Canci 

and Toker 2009). Nohut’un yetiştirildiği alanlar göz önüne alındığında, bu alanların büyük 

oranda kuraklık stresinden etkilendiği görülmektedir. Nohut bitkisi kısmen kuraklığa dayanıklı 

bir bitki olarak görülse de yapılan çalışmalar kuraklığın nohutta ciddi ürün kayıplarına yol 

açtığını göstermektedir.   

Bu çalışmada nohut bitkisinin Mersin’deki üretim durumları araştırılarak, nohutta ciddi 

ürün kayıplarına neden olan kuraklık stresinin nohut üretimi üzerine etkilerinin araştırıldığı 

çalışmalar derlenerek raporlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: 

Mersin, Nohut, Kuraklık. 
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Abstract 

The production of chickpeas in Mersin and the effects of drought stress on chickpea 

Chickpea is an important legume and originated from southeast of Turkey and Northern 

regions of Syria (Güneş et al., 2008). Annual chickpea production of Turkey is 506.000 tonnes, 

and it is the most produced legume in Turkey (Çevik et al., 2014). 

 According to 2012 TUİK data, Mersin was the place where the most chickpea 

production in Turkey, but now Kırşehir city is the first (Burucu, 2017 TEPGE).  

 Chickpea seeds have a very high protein content (Eyidoğan and Öz, 2007). High and 

quality protein content makes chickpea an alternative source of protein in the future, especially 

for the areas that difficult to find an animal protein source. This feature of chickpea can make 

this plant more strategic in the future. 

Chickpea has a high yield potential (4.000 kg/ha) but actual yields are quite low. It is 

thought that the cause of low productivity is biotic and abiotic stresses that Chickpea is subject 

to (Canci and Toker 2009). Considering the areas where chickpea is grown, it is observed that 

these areas are mostly affected by drought stress. Although chickpea plants are considered as a 

plant which is partly drought resistant, the studies show that drought leads to serious product 

losses in chickpea. 

In this study, the production status of chickpea plant in Mersin was investigated and 

studies investigating the effects of drought stress on chickpea production which cause serious 

product losses in chickpea were collected and reported. 

Key Words: 

Mersin, Chickpea, Drought. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Yaklaşık olarak 7400 yıl önce ilk yetiştiriciliği bugünkü Türkiye sınırları içersinde 

yapılmış Cicer (Nohut) cinsi 43 tür ile temsil edilmektedir ve bunların 42 tanesi yabani türler 

iken yalnızca bir tanesi kültüre alınmış ve tarımı yapılmaktadır (Ladizinsky ve Adler 1976). 

Nohut dünyada fasulyeden sonra en çok yetiştirilen ikinci baklagil ürünüyken, Türkiye’de en 

çok yetiştirilen baklagil ürünü konumundadır. Türkiye dünyada önemli nohut üreticisi 

ülkelerden birisidir ve FAO’nun 2017 verilerine göre yıllık 506.000 tonluk üretimi ile 

Hindistan, Avustralya ve Pakistan’ın ardından en çok nohut üretimi yapan döndüncü ülke 

konumundadır (Tablo 1). Nohut temelde beslenme amaçlı olarak kullanılmaktadır ancak bunun 

yanında köklerinin Rhizobium spp. ile bulaşması sonucu toprağa yılda ortalama 60 kg/hektarlık 

azot katkısı yapmaktadır ve bu özelliği nohutun tarımsal önemini bir kat daha arttırmaktadır 
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(Unkovich ve Pate, 2000). Nohut tohumları oldukça yüksek bir protein içeriğine sahiptir 

(Eyidoğan ve Öz, 2007). Bu özelliği nohutu stratejik bir bitki haline getirmektedir, özellikle 

hayvansal protein kaynağı bulmakta sıkıntı çeken bölgeler için nohut gelecekte alternatif bir 

protein kaynağı olabilir.  

 

 Ülke Üretim (ton) 

1 Hindistan 8.832.500 

2 Avustralya 813.300 

3 Pakistan 751.000 

4 Türkiye 506.000 

5 Myanmar 490.000 

6 İran 295.000 

7 Etiyopya 249.465 

8 Meksika 209.941 

9 Kanada 169.400 

10 Amerika Birleşik Devletleri 157.351 

Tablo 1. Dünyada en çok nohut üretimi yapan ilk 10 ülke (FAO, 2017). 

 

Bu çalışmada Türkiye ve Mersin ilindeki nohut üretim durumları yayımlanan 

raporlardan elde edilen veriler ışığında derlenmiş ayrıca nohutta ciddi ürün kayıplarına neden 

olan kuraklık stresinin nohut üretimi üzerine etkilerinin araştırıldığı bilimsel çalışmalar 

raporlanarak özetlenmiştir.  

 

NOHUT’UN MERSİN VE TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİM DURUMU 

TÜİK’in 2017 verilerine göre Türkiye’de yıllık 1.2 milyon ton baklagil üretimi 

gerçekleştirilmiş ve bunun yaklaşık olarak %40’ını tek başına nohut oluşturmuştur (TÜİK, 

2017). Bununla birlikte son 10 yıllık veriler göz önüne alındığında nohutun gerek ekim 

alanlarında gerekse üretim miktarlarında sürekli bir azalma olduğu görülmüştür (Okutucu ve 

ark. 2013, Mersin Bakliyat Sektörü Analizi, ÇKA Raporu). 

 

Ülkemizde 73 ilde nohut üretimi yapılmaktadır ve 2017 verilerine göre de Kırşehir yıllık 

42.531 tonluk üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. Mersin önemli nohut üreticisi illerden 

birisidir, TUİK verilerine göre 2012 yılına kadar Türkiye’de en çok nohut üretimi yapan il 

konumundayken bugün yıllık 27.000 ton üretimi ile 7. sırada yer almaktadır (Tablo 2) (Okutucu 

ve ark. 2013, Mersin Bakliyat Sektörü Analizi, ÇKA Raporu). Mersin’de nohut ekim 
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alanlarında meydana gelen istikrarlı düşüşte göze çarpmaktadır, 2012 yılında 315 bin dekar 

olan nohut ekim alanları 2017 yılında 231 bin dekara kadar düşmüştür (Burucu, 2017 TEPGE). 

Yapılan çalışmalarda nohut ekim ve üretim miktarlarındaki düşüşlerin nedenleri araştırılmış ve 

bu düşüşlerin temel nedeni nohut üretiminin düşük ekonomik getirisi gösterilmiştir (Karabak 

ve Cevher, 2002). Ancak günümüzde nohut fiyatlarındaki artışlar üreticileri tekrar nohut 

ekimine yönlendirmiştir.  2017 yılında itibaren Mersin ilinde nohut üretimi teşvik edilmeye 

başlanmış ve henüz resmi raporları yayınlanmamış olmakla birlikte gerek ekim alanlarında 

gerekse üretim miktarlarında ciddi bir artış meydana gelmesi beklenmektedir.   

 

İller 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kırşehir 33.000 19.000 20.000 27.000 32.000 46.000 

Ankara 18.000 22.000 18.000 22.000 26.000 35.000 

Konya 28.000 33.000 29.000 30.000 32.000 35.000 

Karaman 29.000 36.000 28.000 29.000 23.000 31.000 

Uşak 25.000 26.000 26.000 31.000 36.000 31.000 

Yozgat 32.000 24.000 24.000 23.000 21.000 28.000 

Mersin 36.000 36.000 35.000 27.000 27.000 27.000 

Antalya 34.000 33.000 34.000 35.000 39.000 23.000 

Kırıkkale 3.000 5.000 5.000 7.000 10.000 20.000 

Adıyaman 21.000 19.000 19.000 16.000 16.000 17.000 

Tablo 2. İllere göre nohut üretim miktarları (ton) (Burucu, 2017 TEPGE)  

 

NOHUT VE KURAKLIK 

Bitkiler hayatları boyunca çeşitli çevresel stres etmenlerine maruz kalmaktadır.  (Çevik 

ve Ünyayar, 2015). Bitkisel üretimde stres, bitkilerin yaşadığı ortamda bir veya birden fazla 

etkenin, büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyerek, verim düşüklüğü ile sonuçlanan bir 

dizi gerileme olarak algılanmaktadır. Stres genellikle bitkinin yaşayabilirlik, verimlilik, 

büyüme ya da primer özümleme işlemlerine dayanılarak ölçülmektedir. Bu parametrelerin tümü 

bitkilerin büyümesi ile ilişkilidir (Taiz ve Zeiger, 2008). Dünya üzerindeki ekilebilir alanlar 

stres faktörlerine göre sınıflandırıldığında doğal bir stress faktörü olan kuraklık stresi % 26’lık 

payıyla en büyük dilimi oluşturmaktadır. Kuraklığa maruz kalan tarım alanları yaklaşık % 50 

oranında ürün kaybına uğrar (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005).  

 

Dünyadaki nohut üretiminin yaklaşık olarak %90’ı yağışın az olduğu yerlerde 

yapılmaktadır, yağış miktarının az olması o bölgede kuraklık stresinin yaşanmasına neden 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
225 

olmaktadır. Bitkiler kuraklık stresine maruz kaldıklarında stomaları kapanır, stomaların 

kapanması dışarıdan alınan karbondioksit miktarının azalmasına ve buna bağlı olarakta 

fotosentez aktivitesinin düşmesine neden olur. Fotosentez aktivitesinin azalması karbonlu 

bileşiklerin oluşumunun azalmasına ve buna bağlı gelişen çok basamaklı, uzun metabolik 

olaylar neticesinde de ürün veriminin düşmesine neden olur.  Nohut kuraklığa nispeten 

dayanıklı bir bitki olarak bilinse de bu konuda yapılmış çalışmalar kuraklık stresi kaynaklı 

nohut ürün kaybının 3.3 milyon ton civarında olduğunu göstermektedir (Ryan, 1997). Cancı ve 

Toker (2009) yaptıkları çalışmada nohutun ürün verme kapasitesinin 4.000 kg/hektar civarında 

olduğunu ancak çevresel stres kaynaklı kayıplar nedeniyle günümüzde ancak 968 kg/hektar 

civarında ürün alınabildiğini rapor etmişlerdir. 

 

İklim bilimciler küresel ısınma kaynaklı olarak dünyanın birçok bölgesinde kuraklığın 

artacağını öngörmektedir. Bu nedenle kuraklık stresi ve bitkilere olan etkileri günümüzde çok 

daha önemli derecede araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. 

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bitkiler özellikle yazları gün içerisinde yüksek ışık, yüksek 

sıcaklık ve kuraklık gibi çeşitli stres etmenlerine uzun süre maruz kalmaktadır. Bu durum 

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen tüm bitkiler için oldukça olumsuz bir etmendir.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Nohut ekonomik olarak oldukça önemli ve yüksek protein içeriği nedeniyle de stratejik 

bir bitkidir. Günümüzde yüksek nohut fiyatları bu bitkiye yönelimi arttırmış olsa da, nohut 

üretimi ülkemiz için hala istenilen seviyede değildir. Üretimin arttırılabilmesi için politikaların 

geliştirilmesi ve teşviklerin arttırılması gerekmektedir. 

 

 Tüm bunların yanında nohut yetiştiriciliği konusunda çiftçiler bilinçlendirilmelidir, 

çünkü çiftçiler arasındaki yaygın uygulamada kuraklığa dayanıklı olduğu varsayılan nohuta can 

suyu dışında çok fazla su verilmemektedir ve bu durum bitkinin uzun süreli kuraklık stresine 

maruz kalmasını sağlamakta ve ciddi ürün kayıplarına neden olmaktadır. 

 Nohut üretimini sınırlayan en önemli etmen kuraklık olarak görünse de bitkilerdeki 

karmaşık çevresel stres yanıtlarının daha fazla araştırılması ve mekanizmanın daha çok 

anlaşılmasıyla ürün kayıplarının en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.   

 

 

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
226 

KAYNAKÇA 

Burucu, D. (2017). Ürün Raporu:NOHUT. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. 

ISBN: 978-605-2207-14-7. 

 

Canci, H. ve Toker, C. (2009). Evaluation of yield criteria for drought and heat resistance in 

chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 195: 47–54. 

 

Cevik S. Yıldızlı A. et al. (2014). Some synthetic cyclitol derivatives alleviate the effect of 

water deficit in cultivated and wild-type chickpea species. J Plant Physiol 171:807–816. 

 

Çevik, S. ve Ünyayar, S. (2015). The Effects of Exogenous Application of Ascorbate and 

Glutathione on Antioxidant System in Cultivated Cicer arietinum and Wild Type C. reticulatum 

under Drought Stress. SDU Journal of Natural and Applied Science, 19(1): 91-97. 

 

Eyidogan, F. ve Öz, M.T. (2007). Effect of salinity on antioxidant responses of chickpea 

seedlings. Acta Physiol Plant, 29: 485-493. 

 

FAO, 2017. Dünya nohut üretim istatistikleri. 

 

Güneş, A., İnal, A., Adak, M.S., Bağcı, E.G., Çiçek, N., Eraslan, F. (2008). Effect of drought 

stress ımplemented at pre- or post-anthesis stage on some physiological parameters as 

screening criteria in Chickpea cultivars. Russian Journal of Plant Physiology, 55:59-67. 

 

Kalefetoğlu, T. ve Ekmekçi, Y. (2005). The effects of drought on plants and tolerance 

mechanisms. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18:723-740. 

 

Karabak, S ve Cevher, C. (2002) Determınatıon Of Socıo-Economıcs Factors Lımıtıng 

Chıckpea And Lentıl Productıon In Central Anatolıa Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü Dergisi 11 (1-2), 99-119. 

Ladizinsky, G. ve Adler, A. (1976) Genetic relationships among the annual species of Cicer 

L. Theor. Appl. Genet, 48: 197-203. 

 

Okutucu, R. Uysal, S. Subaşı O.S. 2013. Mersin Bakliyat Sektörü Analizi. TR62-12-DFD / 25  

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
227 

Ryan, JG. (1997). A global perspective on pigeonpea and chickpea sustainable production 

systems: present status and future potential. In: Asthana AN, Ali M (eds) Recent advances in 

pulses research, Indian Society of Pulses Research and Development, IIPR, Kanpur, 1-30. 

 

Taiz, L. ve Zeiger, E. (2008) İ. Türkan (Çeviri ed.), Bitki Fizyolojisi, 3. Baskı, Ankara, s. 591-

592. 

 

TÜİK, 2012. Bitkisel Üretim İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 

 

TÜİK, 2018. Bitkisel Üretim İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 

 

Unkovich, M. J. ve Pate, J. S. (2000). An appraisal of recent field measurements of symbiotic 

N2 fixation by annual legumes. Field Crops Research, 65: 211-228. 

 

  

  

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

228 

Bir Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşuna 2012-2017 Yılları Arası Başvuran 

Gebe Populasyonda Toksoplasma gondii Sıklığı 

Hüseyin DURUKAN20 

Mürşide ÇEVİKOĞLU KILLI21 

ÖZET 

Bir zoonoz olan toksoplazmozis tüm dünyada yaygın olarak görülmekle birlikte sıklığı 

coğrafi bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Hastalık enfekte hayvanların çiğ veya az 

pişmiş etlerinin yenmesiyle veya doğal ara konak olan kedigillerin sekresyon ve dışkılarıyla 

atılan sporokistler ile bulaşmış besinlerin ağızdan alınmasıyla bulaşmaktadır. Hastalık 

erişkinlerde hafif belirtilerle veya belirtisiz geçirilmektedir. Gebelerde ise düşük, erken doğum, 

ölü doğum veya bebekte ağır sekellere sebep olabilmektedir. Hastalığın gebelerde erken 

tanınması uygun korunma ve tedavinin yapılarak fetusun etkilenmesini önlemek açısından 

önemlidir. Buna rağmen toksoplazmanın rutin taranması halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın 

amacı bölgemizde gebelikte geçirilen toksoplazma sıklığını belirleyerek tarama ve yönetim 

stratejilerine katkıda bulunmaktır. 

Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi bilgi işlem sistemi 

kullanılarak 2012-2017 yılları arasında polikliniğine başvuran 15-49 yaş aralığındaki gebeler 

ilk trimesterde yapılan toksoplasma Ig M antikorları yönünden tarandı. Olgular yaş gruplarına 

göre üç gruba ayrıldı. Avidite sonuçlarına göre yüksek risk taşıyan hastalardan kabul eden 61 

olguya amniyosentez yapılarak toksoplazma Polimeraz Chain Reaction (PCR) çalışıldı. 

01 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında toksoplazma Ig M tetkiki istenilen 

kriterleri uygun olan gebe hasta sayısı 3680 olarak saptandı. Seropozitifliğinin 15-25 yaş 

gurubunda en fazla görüldüğü, yaş ilerledikçe seropozitiflik sıklığının giderek azaldığı tespit 

edildi. Sonuçta Mersin’de hastanemize başvuran gebelerde toksoplazma sıklığı % 7,66 olarak 

belirlendi. Amniyosentez-PCR çalışılan hastaların 1 tanesinde konjenital toksoplazmozis 

saptandı.   

Anahtar Sözcükler: Toksoplazma, Gebelik, Fetal Anomali 

 

Abstract 
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Prevalence of Toxoplasma gondii in a Pregnant Population Presenting to a Third-Step 

Health Institution Between 2012 and 2017 

Toxoplasmosis is a zoonosis,  seen widely all over the world and its frequency varies 

according to geographical regions. The disease is transmitted by the ingestion of raw or 

undercooked meats of infected animals or by ingestion of nutrients infected with sporocysts 

excreted into the secretions and feces of cats that are naturally intermediate hosts. The disease 

processes is only with mild symptoms or without symptoms in adults. In pregnant women; 

toxoplazmosis may cause abortion, premature birth, stillbirth or severe sequelae in neonates. 

Early recognition of the disease in pregnant women as well as appropriate protection and 

treatment is important to prevent the fetus from being affected. However, routine screening of 

toxoplasmosis is still controversial. The aim of this study is to determine the frequency of 

toxoplasma infection during pregnancy in our region and to contribute to screening and 

management strategies. 

After the approval of the Ethics Committee, pregnant women in the first trimester of 

pregnancy and between the ages of 15-49 who applied to the outpatient clinic of the Faculty of 

Medicine from 2012-2017 were screened for toxoplasma Ig M antibodies. Data were gathered 

from hospital records. Cases were divided into three groups according to age groups. Among 

test positive patients, according to the results of toxoplasma avidity tests, 61 patients were 

accepted as having high risk and were applied amniocentesis for the test of toxoplasma 

Polymerase Chain Reaction (PCR).  

Between January 01, 2012 and December 31, 2017, the number of pregnant women who 

were eligible for toksoplasma Ig M was 3680. Seropositivity was most common in the 15-25 

age group, and the frequency of seropositivity decreased gradually as the age progressed. As a 

result, the frequency of toxoplasma in pregnant women in Mersin University hospital was 

determined to be 7,66%. Congenital toxoplasmosis was detected in 1 patient with 

amniocentesis-PCR 

Key Words: Toxoplasma, Pregnancy, Frequency 

 

GİRİŞ 

Toksoplazma gondiinin neden olduğu toksoplazmozis tüm dünyada yaygın olarak 

görülmekle birlikte sıklığı coğrafi bölgelere göre farklılıklar göstermektedir (Uludağ ve ark. 

1993). Hastalık enfekte hayvanların çiğ veya az pişmiş etlerinin yenmesiyle dokularındaki 

kistlerin veya doğal ara konak olan kedigillerin sekresyon ve dışkılarıyla atılan sporokistler ile 

bulaşmış sebze meyve ve suyun oral yoldan alınmasıyla insanlara bulaşmaktadır (4). Primer 
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enfeksiyon erişkinlerde bazen semptomatik, hastaların %90’ında ise asemptomatik olarak 

geçirilmektedir. Semptomatik enfeksiyonda halsizlik, yorgunluk, boğaz ve kas ağrıları, ateş, 

boyunda lenfadenopati, nadiren sarılık ve hepatomegali görülürken immunsupresif hastalarda 

ensefalit, koryoretinit, myokardit gibi ciddi komplikasyonlarla seyretmektedir (Uludağ ve ark. 

1993). Hastalık gebelikte geçirildiğinde düşük, erken doğum, ölü doğum veya canlı doğan 

bebekte ağır doğumsal anomalilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle gebelik esnasında oluşan 

toksoplazmozisin erken tanınması uygun korunma ve tedavinin yapılarak fetusun etkilenmesini 

önlemek açısından önemlidir. Buna rağmen toksoplazmanın rutin taranması halen tartışmalı 

olup sadece endemik bölgelerde taranmasını öneren yazarlar mevcuttur (American College of 

Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 151 2015;  Dunn et al 1999; Gilbert ve 

Peckham 2002; Paquet ve Yudin 2013). Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir 

önerisi olmadığı için farklı kuruluşlar toksoplasma tarama ve yönetimini farklı şekilde 

yapmaktadırlar (Müngen 2010). Bu çalışmanın amacı bölgemizde gebelikte geçirilen 

toksoplazma sıklığını belirleyerek tarama ve yönetim stratejilerine katkıda bulunmaktır. 

 

YÖNTEM 

Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Mersin 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bilgi işlem sistemi kullanılarak 2012-2017 yılları arasında 

Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine ilk trimesterde başvuran 15-49 yaş aralığındaki 

gebelerin kayıtları tarandı. Sağlık uygulama tebliği ödeme esasları gözönüne alınarak hastalara 

ilk etapta toksoplasma IgM antikorları bakıldığı, Toksoplazma IgM (+) bulunanlara 

toksoplazma IgG ve avidite testi yapıldığı görüldü. Hastaların kan örnekleri mikropartikül EIA 

(Axsym, Abbott,USA) yöntemiyle çalışıldı. Üretici firma tarafından avidite testinde antikor 

titresi %50’den az tespit edilenler düşük avidite; üç aydan yeni enfeksiyon, %60 ve üzeri yüksek 

avidite; 3 aydan eski enfeksiyon, %50-59,9 aralığı ise grayzone olarak belirtilmiş; iki hafta 

sonra testin tekrarı önerilmiştir. Avidite testinde grayzone bulunan olguların test tekrarında 

düşük avidite bulunanlar ile en baştan aviditesi düşük olan hastalara konjenital toksoplazma 

enfeksiyonu için yüksek risk altında olduklarından olası fetal enfeksiyon varlığının tespit 

edilmesi amacıyla amniyosentez önerildi. Amniyosentez işleminin gerekliliği ve riskleri 

anlatıldı. İşlemi kabul eden hastalara amniyosentez yapılarak amniyos sıvısından Polimeraz 

Chain Reaction (PCR) yöntemiyle toksoplazma gondii DNA parçacıkları araştırıldı, sonuçlar 

değerlendirildi. Olgular toksoplazma IgM sıklığı ve avidite  sonuçları yaş gruplarına göre 16-

25, 26-35, 36-49 olmak üzere üç gruba ayrıldı (Tablo 1,3). Toksoplazma Ig M pozitifliği ayrıca 

yıllara göre de kategorize edildi (Tablo 2).  
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BULGULAR 

01 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum polikliniğine birinci trimesterde başvurup toksoplazma IgM tetkiki istenilen hasta 

sayısı 3680 olarak saptandı. Verilerine ulaşılamayan 61 hasta ve takip sürecindeki 145 mükerrer 

istem kayıt dışı bırakıldı. Bu süreçte birden fazla kez gebe kalan hasta sayısı 118 idi. Hastaların 

yaş ortalaması 29,78 olarak bulundu. Toksoplazma IgM sıklığının 15-25 yaş gurubunda en fazla 

görüldüğü, yaş ilerledikçe seropozitiflik sıklığının giderek azaldığı tespit edildi. Toplamda 

Mersin İlinde üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran gebelerde toksoplazma sıklığı % 

7,66 olarak belirlendi (Tablo 1). 

Yaş grupları Hasta sayısı Toksoplazma IgM 

(+) 

Yüzde % 

15-25 869 100 11,51 

26-35 2001 138 6,90 

36-49 604 28 4,64 

Toplam 3474 266 7,66 

Tablo 1: Toksoplazma IgM (+) olguların yaş gruplarına göre dağılımı ve toplam görülme 

sıklığı. 

Yıllara göre yapılan değerlendirmede ise 2013, 2014 ve 2015 yıllarında IgM pozitifliği 

yüzdesinin daha fazla olduğu izlendi (Tablo 2).  

 

Yıllar 

 

Hasta sayısı 

 

Toksoplazma IgM 

(+) 

 

Yüzde % 

2012 822 48 5,83 

2013 486 49 10,08 

2014 451 47 10,42 

2015 537 53 9,86 

2016 506 41 8,10 

2017 672 28 4,16 

Toplam 3474 266 7,66 

Tablo 2: Yıllara göre Toksoplazma IgM pozitifliği 

Toksoplazma IgM sonucu pozitif bulunan 266 hastanın daha sonra bakılan toksoplazma 

IgG testinde hastaların 253’ünde IgG (+), 13’ünde IgG (-) negatif bulundu.   Avidite 112 

hastada düşük yani hastalar konjenital toksoplazmozis yönünden yüksek riskli idi (Tablo 3).  
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Hastalara amniyosentezin neden gerekli olduğu ve yapıldığı takdirde olası riskleri 

anlatıldı. 112 hastadan işlemi kabul eden 61 hastaya aydınlatılmış onamları alınarak 

amniyosentez yapıldı. Alınan materyal toksoplazma PCR bakılmak üzere referans 

laboratuvarına gönderildi.   

Yaş Toksoplazma 

IgM (+) 

Toksoplazma 

IgG (+) 

Yüzde 

% 

Düşük 

avidite 

Yüzde 

% 

15-25 100 98 98 42 42 

26-35 138 128 92 63 46 

36-49 28 27 96 7 25 

Toplam 266 253 95 112 42 

Tablo 3: Toksoplazma IgM (+) çıkan hastaların Ig G ve avidite sonuçları 

Hastaların hiçbirisinde amniyosentez komplikasyonlarına rastlanmadı. Hastalardan 1 

tanesinde Toksoplazma PCR (+) yani fetüsün enfekte olduğu anlaşıldı. Bu hastaya 

toksoplazmozisin süreci, tedavi, takip ve terminasyon seçenekleri hakkında detaylı bilgi verildi, 

hastanın terminasyon seçeneğini tercih ettiği görüldü. Amniyosentez ve toksoplazma PCR (-) 

bulunan hastaların 3x1 gr/gün spiramisin tedavisine gebeliğin sonuna kadar devam edildi.  

TARTIŞMA 

Tüm dünyada yaygın olarak görülen toksoplazmozis; iklim ve çevresel farklılıklar 

nedeniyle ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişik sıklıklarda görülmektedir. Hastalığın 

etkeni olan Toksoplazma gondii zorunlu hücre içi parazitidir, insanla birlikte diğer memeli 

canlılarda ve bazı kuş türlerinde enfeksiyon oluşturma potansiyeline sahiptir (Uludağ ve ark. 

1993). Enfeksiyon genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde edinilir, şayet immun sistem 

yeterliyse hastalık doku hasarı oluşması sınırlandırılarak nöron ve kas dokusunda latent formda 

kalır. Nadiren, özelikle immun yetersizliği olan hastalarda sekonder enfeksiyon söz konusu 

olabilir (Remington et al 2006; Welton et al. 2005). Toksoplazma gondiinin akut enfeksiyon 

esnasında hızlı üreyen taşizoid, yavaş büyüyen doku kisti şekli olan bradizoid ve sadece kedi 

feçesi ile atılan ookist (doğada sporlandığında sporozoid adını almaktadır) olarak 3 formu 

vardır. Kediler geçirmekte oldukları toksoplazma enfeksiyonu esnasında 1- 3 hafta süreyle her 

gün milyonlarca ookisti feçesleriyle doğaya salar. Ookistler beş gün içerisinde olgunlaşıp 

sporozoid haline gelerek bir yıl boyunca enfeksiyöz halde kalırlar. Ortamın ılık ve nemli olması 

bu sürece katkıda bulunur. İnsan ve memeli hayvanlar toprakta bulunan sporokistlerle bulaşmış 
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olan su, iyi yıkanmamış sebze meyvelerin tüketilmesiyle, bir de buna ek olarak kas dokularında 

bradizoid (doku kisti) içeren hayvan etlerinin çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesiyle enfeksiyon 

bulaşır. Daha az sıklıkta midye istiridye gibi su ürünleri ve nadiren insandan insana kan veya 

organ nakli ile bulaşma olabilmektedir (Remington et al 2006; Welton et al. 2005). Enfeksiyon 

genellikle asemptomatik olarak seyreder. Semptomatik enfeksiyonda halsizlik, yorgunluk, 

boğaz ve kas ağrıları, ateş, boyunda lenfadenopati, nadiren sarılık ve hepatomegali görülürken 

immunsupresif hastalarda ensefalit, koryoretinit, myokardit gibi ciddi komplikasyonlarla 

seyretmektedir (Uludağ ve ark. 1993). Bu nedenle gebelik esnasında oluşan toksoplazmozisin 

erken tanınması uygun korunma ve tedavinin yapılarak fetusun etkilenmesini önlemek 

açısından önem arz etmektedir. Anneden fetusa geçiş oranı gebelik haftalarına göre farklılık 

göstermektedir. Gestasyonel yaş ilerledikçe vertikal geçiş oranı artmakta iken fetusun 

konjenital toksoplazmozisten etkilenme oranı daha azalmaktadır.  Konjenital toksoplazma riski 

bir metaanalizde birinci, ikinci, üçüncü trimesterde sırasıyla  % 15,  % 44, % 71 olarak 

bildirilmekteyken (Systematic Review on Congenital Toxoplasmosis study group- SYROCOT 

2007),  sekel oranının sırasıyla % 61, % 25 ve % 9 olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur 

(Dunn et al 1999). Bununla paralel olarak klinik sekel gelişiminin ilerleyen her gebelik haftası 

başına % 4 azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (SYROCOT 2007).  

Gebelikte toksoplazma taraması için tüm dünyada halen bir konsensus oluşmamıştır. Amerika 

Birleşik Devletlerinde (ABD), Kanada ve Birleşik Krallıkta (UK) hastalığın prevalansının 

göreceli olarak düşük olması, etkin tedavisinin olmaması ve tarama maliyetlerinin fazla olması 

gerekçeleriyle taramaya karşı olan görüşler vardır (American College of Obstetricians and 

Gynecologists. Practice bulletin no. 151 2015, Gilbert ve Peckam 2002, Paquet ve Yudin 2013). 

Toksoplazma seroprevalansı sırasıyla Amerika birleşik devletlerinde %9, Birleşik Krallıkta 

%10 olarak bulunmuştur. Fransa’da seroprevalans oranı daha yüksek (% 37-44) olduğu için 

tarama önerilmektedir.  Diğer Avrupa ülkelerinde ise insidans Slovenya % 34,  Avusturya % 

33,  İspanya % 32, İtalya % 19, Norveç % 7 olarak bildirilmiştir (Gilbert R ve Petersen E 2018).  

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir önerisi olmadığı için farklı kuruluşlar 

toksoplasma tarama ve yönetimini farklı şekilde yapmaktadırlar (Müngen, E. 2010). 

Hastanemizde de sağlık uygulama tebliği ödeme esasları gözönüne alınarak hastalara ilk etapta 

toksoplasma IgM antikorları bakılmakta, Toksoplazma IgM (+) bulunanlara IgG ve avidite testi 

yapılmaktadır. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarla toksoplazma sıklığında 

farklı sonuçlar elde edilmiştir (Tablo 4). Bizim çalışmamızda toksoplazma IgM sıklığı % 7,66 

olarak bulunmuştur. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında bu oranın 
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oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Bunun nedeni çalışmanın üçüncü basamak sağlık 

kuruluşunda yapılmış olması nedeniyle yüksek riskli hastaların yönlendirilmiş olması, bu 

bölgenin dört mevsim boyunca toksoplazma yaşam döngüsü için çok elverişli, ılıman ve nemli 

bir iklime sahip olması, Mersin ilinin özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesinden yoğun bir iç göç almasıyla birlikte Suriye’den mülteci akımı olması, gelen bu 

insanların ve yerleşik popülasyonun çiğ et tüketimi gibi beslenme alışkanlıkları ile kötü 

hijyenik koşulları olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 4: Ülkemizde değişik bölgelerde toksoplazma sıklığı  

Bölge  Yıl IgG (+)  % IgM (+) % 

Denizli 1997 43,0 0.40 

Afyonkarahisar 2004 30,7 1,60 

Aydın  2005 30,1 Taranmamış 

Hatay 2007 52,1 0,54 

Van 2009 36,0 0,30 

Kocaeli   2009 48,3 0,40 

Adıyaman 2009 48,0 0,65 

Mardin 2010 17,5 4,60 

Kayseri  2010 33,9 2,50 

Uşak 2011 18,3 3.00 

Şanlıurfa 2012 68,9 2,80 

Kahramanmaraş 2014 47,1 2,26 

Kayseri 2018 28,9 1.00 

Mersin (Bu çalışma) 2018 Taranmadı 7.66 

*Gebelerde Toksoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı, Bakacak M ve 

arkadaşları’ndan uyarlanmıştır (Bakacak ve ark. 2014). 

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde Toksoplazma Ig M sıklığının bizim 

çalışmamızda 15-25 yaş gurubunda en fazla görüldüğü, yaş ilerledikçe popülasyonda bağışık 

insanların sayısının artması nedeniyle seropozitiflik sıklığının giderek azaldığı tespit edildi. 

Buna paralel olarak ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda yaşla birlikte IgG sıklığının giderek 

artığı belirtilmiştir (Çiçek ve ark. 2012).  
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Gebelikte toksoplazma enfeksiyonunun tanı amacı, tedavi için antibiyotik seçimine 

rehberlik etmek aile tarafından gebeliğe devam edilip edilmeme kararının verilmesine yardımcı 

olmak ve şayet fetus enfekte değilse gereksiz postnatal tedavinin engellenmesi olarak 

özetlenebilir (Gilbert ve Peckham 2002).  Toksoplazma  enfeksiyonunda IgM antikorları 

genellikle bir hafta içinde ortaya çıkar ve bir süre artmaya devam eder, sonra giderek azalır ve 

kaybolur, fakat bazı hastalarda aylarca hatta yıllarca pozitif kalabilir (Montoya 2002; Montaya 

ve Liesenfeld 2004). Toksoplazma IgG antikorları yaklaşık iki hafta sonra artmaya başlar sekiz 

hafta sonra zirve yapar ve sonraki iki yıl içinde azalmakla birlikte ömür boyu pozitif kalır. Seri 

testlerle hem IgM hem de IgG’ nin negatifken pozitife dönüşmesi ile toksoplazmoz tanısı 

kolaylıkla konulabilir. Ancak hastada hem IgM hem de IgG (+) ise enfeksiyonun akut mu 

kronik mi olduğu araştırılmalıdır. Bu amaçla avidite testi kullanılmaktadır. Yüksek IgG 

aviditesi, 4 aydan daha eski kronik enfeksiyonu gösterir, düşük IgG aviditesi ise tanı koydurucu 

değildir çünkü bazen yıllarca devam edebilmektedir. Bu durumda amniyosentez yapılarak 

amniyos sıvısında PCR yöntemiyle toksoplazma DNA parçacıkları araştırılmalıdır. De Oliviera 

ve arkadaşları 2016 yılında yaptığı meta analizde fetal toksoplazma enfeksiyonunun tanısında 

amniyos sıvısında toksoplazma PCR analizinin en iyi yöntem olduğunu bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda da hastalara ilk etapta toksoplasma IgM antikorları bakılmış, 

Toksoplazma IgM (+) bulunanlara IgG ve avidite testi yapılmıştır. Aviditesi düşük bulunan; 

yani konjenital toksoplazmozis için yüksek riskli olan 112 hastaya amniyosentez ve PCR 

önerilmiştir. Bu çalışma ülkemizde yapılan çalışmalar içerisinde avidite sonuçlarının 

değerlendirildiği ilk çalışmadır. 

Ultrasonografik değerlendirme konjenital toksoplazmozisin tanısına ve prognozun 

öngörülmesine katkıda bulunur. Ultrasonografiyle intrakraniyal kalsifikasyonlar, hidrosefali, 

intrahepatik kalsifikasyonlar, hepatosplenomegali, ekojenik barsak, assit, pleural-perkardiyal 

effüzyonlar, hidrops fetalis,  plasental kalınlaşma ve kalsifikasyonlar, İntrauterin gelişme 

kısıtlanması araştırılmalıdır. Cortina-Borja M ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptığı konjenital 

toksoplazmaya bağlı nörolojik sekeli araştıran prospektif çalışmada intrakraniyal kalsifikasyon 

veya ventriküler dilatasyon gibi anormal bulguların % 6 oranında görüldüğü bildirilmiştir.   

Bizim çalışmamızda da hastaların tamamına 18 haftayı geçtikten sonra amniyosentez 

işleminden bağımsız olarak detaylı ultrasonografi yapılarak konjenital toksoplazmozisin 

ultrasonografik bulguları araştırılmış ancak hiç bir olguda bulguya rastlanmamıştır. Bazı 

çalışmalarda anormal kranial bulguların sadece 21. gebelik haftasından sonra ortaya çıktığı da 

bildirilmektedir (Cortina-Borja et al. 2010).  
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Amniyosentez ve PCR önerilen 112 hastadan 61’işlemi kabul etmiş bunlardan 1 

tanesinde toksoplazma PCR pozitif yani fetusta enfeksiyon tespit edilmiştir. Hasta ve 

yakınlarına tedavi seçenekleri ve olası sonuçlar anlatılmış ancak hasta gebeliğinin 

sonlandırılmasını istemiştir.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak Mersin ilinde üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda 

toksoplazma IgM sıklığı %7.66 olarak bulunmuştur. Bunun sebebinin Mersin ilinin coğrafik 

konumu nedeniyle ılıman iklime sahip olması, yoğun bir şekilde iç ve dış göçe ev sahipliği 

yapması, insanların sosyal yaşam, beslenme ve hijyenik koşulları olduğu düşünülmüştür. Bu 

oran Ülkemizde yapılan prevalans çalışmalarına göre oldukça yüksektir. Bu nedenle bu bölgede 

gebelerin toksoplazma yönünden rutin olarak taranmasının faydalı olabileceği kanaati 

oluşmuştur. 
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DOĞU AKDENİZ’İN ULUSLARARASI  DENİZ TİCARETİ VE ENERJİ 

KAYNAKLARI AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMİ: ENERJİ KAYNAKLARININ 

PAYLAŞIMI 

 

                 Nur Jale ECE* 

 

Özet 

Avrupa ile Asya arasında deniz ticaretinin ana güzergahında olan Doğu Akdeniz ulaştırma, 

ticaret, askeri ve potansiyel zengin enerji kaynakları açısından jeostratejik ve jeopolitik önemi 

(öneme yerine önemi doğru kelime) haizdir. Mersin’in önemli bir dış ticaret merkezi 

konumunda ve lojistik üs olma potansiyaline sahip olması, Mersin ve İskenderun Limanları’nın 

uluslararası deniz taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunması ve bölgenin zengin 

hidrokarbon kaynaklarına sahip olması Doğu Akdeniz’in önemini daha da arttırmaktadır. Doğu 

Akdeniz’de kıyıdaş devletler enerji kaynaklarını paylaşmak amacıyla Münhasır Ekonomik 

Bölge (MEB)’lerini 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’ni dikkate almaksızın ve bölgedeki üçüncü 

devletlerin hakkını gözetmeksizin tek taraflı olarak ilan etmekte ve ikili sınırlandırma 

antlaşmaları yapmaktadır. Çalışmada, Doğu Akdeniz’in uluslararası deniz ticareti ve 

taşımacılığı ile hidrokarbon enerji kaynakları açısından jeo-stratejik ve jeo-politik önemi, Doğu 

Akdeniz’de hidrokarbon rezervleri, bu bölgeden çıkarılacak doğalgazın muhtemel 

güzergahları, MEB kavramı, Doğu Akdeniz’de kıyıdaş ülkelerin MEB sınırlandırma 

anlaşmaları incelenmiş olup, bu hususlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ve 

önerilerde bulunulmuştur. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de MEB İlanı etmesinin yapmasının, 

barışçıl politikasını sürdürmesinin, hidrokarbon arama faaliyetlerine devam etmesinin; kıyıdaş 

devletlerle MEB  sınırlandırma anlaşmaları yapmasının ve yeni stratejiler geliştirmesinin 

Türkiye’nin ulusal ve ekonomik çıkarlarını korumasına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, münhasır ekonomik bölge,sınırlandırma anlaşmaları, 

uluslararası deniz ticareti, hidrokarbon kaynakları. 
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Abstract 

The Eastern Mediterranean Sea as the main maritime trade routes between Europe and Asia has 

great geostrategic and geopolitical importance from the point of transport, trade, military and 

rich potential energy resources. The importance of Eastern Mediterranean is increasing much 

more due to Mersin which is as the trade centre position and potential logistic base, Mersin and 

İskenderun Ports which are located on the main international shipping lines and potential rich 

potential hydrocarbon resources of the region. The states in the region declare the delimitation of the 

Exclusive Economic Zones (EEZ) without in accordance with  1982 United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS) and without considering the rights of the third Statesand enter 

into bilateral delimination treaties in order to share the energy resources in the region. In the 

study, the importance of geo-politial and geo-strategic of Eastern Mediterranean in terms of 

international maritime trade, transport and hydrocarbon energy resources in the region, possible 

supply routes of energy resources after drilling into the earth, the concept of the exclusive 

economic zone, the delimitation treaties of coastal states in the Eastern Mediterranean have been examined, 

carried out general evaluation and put forward suggestions on these matters. It is concluded that the 

declaration of EEZ by Turkey in Eastern Meditarranean; maintaining peaceful policy; carrrying 

out hydrocarbon exploration activities; signing the delimitation agreements of the EEZ with the 

riparian states; developing new strategies will contribute Turkey’s national and other economic 

interests.  

 

Keywords: Eastern Mediterranean, exclusive economic zone,delimitation agreements, 

international trade, hydrocarbon resources.  

 

1. Giriş 

 

Doğu Akdeniz; Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

(GKRY), Ürdün, Suriye, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus, Filistin ve Libya kıyıları ile çevrili 

stratejik bir deniz alanıdır (Yaycı, 2012: 2). Süveyş Kanalı vasıtasıyla Avrupa ile Asya arasında 

deniz taşımacılığı ve dolayısyla Doğu-Batı deniz ticaretinin ana güzergahı üzerine yer alan 

Doğu Akdeniz; ulaştırma, ticaret, askeri ve su ve potansiyel zengin enerji kaynakları açısından 

jeostratejik ve jeopolitik önemi haizdir. Doğu Akdeniz'in; Cebelitarık Boğazı ile Atlas 

Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz üzerinden Hint Okyanusuna, Ege Denizi ve Türk 

Boğazları üzerinden Karadeniz’e oradan da Rusya’ya ulaşan deniz yollarının kesişim 
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noktasında yer alması nedeniyle dünya ticaretinde çok önemli bir konumdadır (Turhan, 2016: 

20-21). 

 

         Akdeniz’de yılda 20.000’den fazla gemi seyir yapmakta, Dünya deniz trafiğinin %30’u, 

petrol taşımacılığının %25’i Akdeniz’den üzerinden geçmektedir (Canyaş vd., 2013: 113). 

Doğu Akdeniz’de önemli bir dış ticaret merkezi konumunda ve lojistik üs olma potansiyealine 

sahip Mersin ve İskenderun Limanları bulunmaktadır. Mersin Limanı (Uluslararası Liman 

İşletmeciliği A.Ş. (MIP)’nın uluslararası deniz taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunması, 

ana aktarma limanı olma potansiyeline sahip olması, geniş bir hinterlanda ve  serbest bölgeye 

sahip olması, İran, Irak gibi Orta Doğu Ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri için transit merkezi 

ve demiryolu, karayolu ve havayolu gibi çok modlu bağlantısının olması nedeniyle Doğu 

Akdeniz'in önemli limanlarından biridir (IMEAK DTO 2017: 176). Doğu Akdeniz Havzasında, 

Türkiye’nin Marmara Bölgesinden sonra İkinci Limanlar bölgesi olan İskenderun limanı 

(LimakPort); özellikle Orta Doğu, Suriye, Adana, Gaziantep, GAP bölgesi, Irak ve İran başta 

olmak üzere önemli ve geniş hinterlanda sahiptir. İskenderun limanı denizyolu ile dünyaya 

Cebelitarık  Tarık boğazı ile Atlas Ookyanusundan, Süveyş Kkanalı, Kızıl deniz ve Aden 

Körfezi ile Hint Ookyanusundan, Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Karadeniz’e açılmaktadır 

(Ateş, 2014: 448). Dünya konteyner taşımacılığının yaklaşık % 25’i Akdeniz’den geçmektedir 

(Ateş, 2014: 446). Ayrıca, Doğu Akdeniz’de yaklaşık toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 

milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilmektedir (Ertürk, 

2017: 16).  

 

Çalışmannın Birnci Bölümü olan Giriş Bölümünde Avrupa ile Asya arasında deniz 

ticaretinin ana güzergahında olan Doğu Akdeniz‘in ulaştırma, ticaret, askeri ve potansiyel 

zengin enerji kaynakları açısından jeostratejik ve jeopolitik önemi ile uluslararası deniz 

taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunan Mersin ve İskenderın Limanlarının kısaca 

öneminden bahsedilmiştir. Çalışmanın İkinci Bölümünde Doğu Akdeniz’de potansiyel 

hidrokarbon rezervleri, Üçüncü Bölümde münhasır ekonomik bölge kavramı, Dördüncü 

Bölümde Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sınırlandırmaları, Beşinci Bölümde 

Doğu Akdeniz’de çıkarılacak doğalgazın muhtemel güzergahları yer almaktadır. Altıncı Bölüm 

Sonuç ve Değerlendirme’de genel bir değerlendirme yapılmış olup, Türkiye’nin Doğu Akdeniz 

Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesindeki milli ve sair iktisadi menfaatlerini 

korunmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  
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Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervleri, bu bölgeden çıkarılacak doğalgazın muhtemel 

güzergahları, MEB kavramı, Doğu Akdeniz’de kıyıdaş ülkelerin MEB sınırlandırma 

anlaşmalarıincelenmiş olup,bu hususlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ve önerilerde 

bulunulmuştur.  

 

2. Doğu Akdeniz’de Potansiyel Hidrokarbon Rezervleri 

 

Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil 

petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu tahmin edilmektedir.ABD Jeolojik 

Araştırmalar Merkezi tarafından Nil Delta Havzasında yaklaşık 1.8 milyar varil petrol; 6,3 

trilyon metreküp (223 trilyon kübik feet) doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervinin 

olduğunun tahmin edilmektedir (Ertürk, 2017: 16).  

 

2010 yılında ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (United States Geological Survey 

(USGS) tarafından yayımlanan raporda, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Filistin/İsrail arasında kalan 

ve Levant Havzası olarak isimlendirilen Afrodit bölgesinde 3,45 trilyon metreküp (122 trilyon 

kübik feetlik) doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğunun tahmin edildiği belirtilmektedir 

(Karagöl, 2017: 16; Ratner, 2016: 1). 

 

Sıvılaştırılmış doğalgaz miktarının (LNG) ise 9 milyon m3 ve petrol miktarının ise 3,5 

milyar varil civarında olduğu tahmin edilmektedir..Kıbrıs Adası’nın çevresinde ise de 8 milyar 

varil olduğu söylenen petrol rezervinin yaklaşık değerinin 400 milyar dolar civarında olduğu 

açıklanmıştır (Ertürk,2017: 16). Tablo 1’de görüldüğü üzere, Doğu Akdeniz’de en büyük 

doğalgaz rezervleri ine 850 milyar metreküp ile Nil Deltası içerisindeki Zohr daha sonra 

sırasıyla sahası 509 milyar metreküp ile Leviathan, 283 milyar metreküp Tamar ve 198 milyar 

metreküp ile Afrodit Sahası’dır. 

 

Tablo 1: Doğu Akdeniz’de Keşfedilen Doğalgaz Sahaları ve Rezerv Miktarları 

Ülkeler Doğalgaz Sahaları Rezerv Miktarı  
(Milyar Metreküp) 

Keşfedildiği Tarih 

GKRY Afrodit 198 2011 

İsrail Tamar 283 2009 

 Karish 51 2013 

 Mari-B 43 2000 

 Tanin 34 2012 

 Dalit 14 2009 
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 Shimpson 8.5 2012 

 Dolphin 2.25 2011 

 Noa 1.13 1999 

 Leviathan 509 2010 

Filistin Gaza Marine 28.3 2000 

Mısır Zohr 850 2015 

Kaynak: Karagöl ve Özdemir 2017:14. 

 

İsrail, 2013’te Tamar doğalgaz sahasında üretime başlamıştır (Karagöl ve Özdemir, 2017, 

25). Leviathan sSahasında da 2019 yılında üretime başlaması öngörülmüştür. İsrail ayrıca 

EnergeanOil&Gas Group ile Karish ve Tanin sahalarının üretime açılması için bir anlaşma 

imzalamıştır (Karagöl ve Özdemir,2017: 29).  

 

3. Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı 

 

Münhasır Ekonomik Bölge 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi-BMDHS 

(United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’de düzenlenmiştir (Madde 55- 

75). 1982 tarihli BMDHS 'nin arasında düzenlenen münhasır ekonomik bölge, bir kıyı 

devletinin karasuları esas hattından başlayarak 200 deniz mil genişlikteki deniz alanlarının 

deniz yatağı ve toprak altının ve ayrıca üzerindeki suların canlı olan ve olmayan doğal 

kaynakları üzerinde kıyı devletlerine bazı ekonomik hakların tanınmasını öngören bir 

kavramdır. Bir kıyı devletinin Münhasır Ekonomik Bölge’ye sahip olabilmesi için sözleşmeye 

taraf olmasına gerek olmayıp bunu ilan etmesi yeterlidir (Ece,, 2017: 84). Kıta sahanlığı 

üzerindeki haklar ve yetkiler, münhasır olarak kıyı devletine ait olup, bunlara sahip olmak için 

kıyı devletinin herhangi bir ilan veya işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, kıyı 

devletinin kıta sahanlığı üzerindeki hakları fiilen (ipsofacto) ve başlangıçtan beri (ab initio) 

mevcuttur (DEHUKAM, 2016: 15). 

 

 Münhasır Ekonomik Bölge’de sahildar devletlerin hakları, yetkisi veya yükümlükleri 

BMDHS’nin 56.1. Maddesinde yer almaktadır. Bunlar; deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz 

yataklarında ve bunların toprak altında canlı ve cansız doğal kaynaklarının araştırılması, 

işletilmesi muhafazası ve yönetimi ve ayrıca sudan, akıntılardan ve rüzgarlardan enerji üretimi 

gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere 

ilişkin egemen hakları içermektedir (UNIC Ankara BM Ankara Enformasyon Merkezi, 2001). 

BMDHS’nin 56.2. Maddesi’de Münhasır Ekonomik Bölge’de sahildar devletin, bahsi geçen 

sSözleşme uyarınca haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, diğer 
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devletlerin haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği şekilde gözönünde bulunduracak ve 

sSözleşme hükümleriyle bağdaşacak biçimde hareket edecektir (UNIC Ankara BM Ankara 

Enformasyon Merkezi, 2001:18). Münhasır ekonomik bölge üzerinde egemenlik değil, 

"işlevsel yetkiler" söz konusudur. BMDH’nin 59 uncu maddesine göre MEB’deki 

uyuşmazlıkların hakkaniyet prensibi ve tüm uluslararası toplum dikkate alınarak çözülmesi 

gerekmektedir lidir (UNIC Ankara BM Ankara Enformasyon Merkezi, 2001: 19) . 

 

4. Doğu  Akdeniz’de Münhasir Ekonomik Bölge Sınırlandırmaları 

  

    Doğu Akdeniz’de sahildar devletler bu bölgedeki potansiyel hidrokarbon enerji kaynaklarını 

araştırmak ve işletmek amacıyla MEB ilanı ve sınırlandırmaları yapmaktadır. Doğu Akdeniz’in 

coğrafi yapısı itibariyle dar olması sahildar ülkelerin deniz yetki alanlarının sınırlarının 

çakışmasına neden olmaktadır. Doğu Akdeniz’de sahildar devletler bu bölgede yer alan diğer 

devletlerle herhangi bir anlaşma yapmadan ve izin almadan MEB’lerini tek taraflı olarak 

etmekte ve ikili antlaşmalar yapmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), KKTC ve 

Türkiye ile anlaşma yoluna gitmeden “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına 21 Mart 2003 tarihinde  200 

mil genişliğinde MEB ilanında bulunmuştur. GKRY 26 Ocak 2007 tarihinde Kıbrıs Adası’nın 

güneyinde 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan ederek, bu sahaları ihale etmiş olup,  12 

numaralı sahaya ait haklar ABD Noble Energy şirketi tarafından alınmıştır  (Ertürk, 2017: 1). 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 30 Ocak 2007’de Kıbrıs Adası'nın deniz alanlarında 

KKTC'nin de hak ve yetkileri bulunmadığını, GKRY’nin Kıbrıs Adası’nın tümünü temsil 

etmediği için GKRY'nin konu ile ilgili çıkardığı yasaların ve yaptığı anlaşınaların Türkiye 

Cumhuriyeti açısından bir hükmü bulunmadığını açıklamıştır (Başeren, 2010: 30). Söz konusu 

sözde sahalardan 5’i Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etmekte, 8’inde ise KKTC’nin de hakkı 

bulunmaktadır (Başeren, 2010: 13). GKRY’nin ihaleye çıktığı Kıbrıs Adası’nın civarındaki 

sözde 4, 5, 6, 7 ve 1 nNo’lu sahalar Türkiye'nin kıta sahanlığı alanlarıyla çakışmaktadır.  Ayrıca, 

KKTC’nin 22 Eylül 2011 tarihinde deniz yetki alanlarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO)’ya verdiği petrol ve doğalgaz arama ruhsat sahaları sözkonusu karının Kıbrıs 

Adası’nın civarındaki deniz sahalarında petrol ve doğalgaz arama ruhsat sahalarıyla 

çakışmaktadır (Ertürk, 2017: 20).  

 

Türkiye, 15 Şubat 2012 tarihinde Doğu Akdeniz’dei GKRY’nin ilan ettiği sözde ruhsat 

sahalarının Türkiye’nin kıta sahanlığı alanlarıyla ve ayrıca Kıbrıs Adası’nın güneyinde 

KKTC’nin 22 Eylül 2011 tarihinde TPAO’ya verdiği Kıbrıs Türklerinin ruhsat sahalarıyla da 
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çakıştığı belirtilerek, söz konusu ihaleye ilgi gösterebilecek şirketlerin durumun hassasiyetini 

ve Ada’daki diğer kurucu halk olan Kıbrıs Türklerinin iradesini, eşit ve tabii haklarını da 

dikkate almaları gerektiği gerekliliğini vurgulanmıştır (Ertürk, 2017: 20-21). Türkiye 21 Eylül 

2011’de KKTC ile “Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma”sını 

imzalamıştır. Ayrıca, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO arasında 02 Kasım 2011 tarihinde “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim 

Paylaşım Sözleşmesi” de imzalanmıştır (Doğru, 2014: 39; Ece, 2017: 87).   

 

GKRY ile İsrail 17 Aralık 2010’de ortay hat esasını dikkate alarak MEB sınırlandırma 

anlaşması imzalamıştır (Yaycı, 2012: 17).  GKRY ile Mısır 17 Şubat 2003 tarihinde MEB 

sınırlandırma antlaşması imzalamış ve 2004 yılında bu antlaşmayı Birleşmiş Milletlere tecil 

ettirmiştir (Başeren, 2010: 12). GKRY ile Suriye arasında herhangi bir MEB sınırlandırılması 

anlaşması imzalanmamıştır.Yunanistan; Mısır, Libya ve GKRY ile ortay hat prensibini dikkate 

alarak sınırlandırma anlaşması yapma çalışmaları devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında 

MEB Sınırlandırmasına İlişkin Antdlaşma 17 Şubat 2003 tarihinde ortay hat esasına göre 

imzalanmış ve Şubat 2004'de de BM'ye tescil ettirilmiştir (Başeren, 2010: 12). GKRY ile 

Lübnan ile ortay hat ilkesini esas alarak MEB’nin sınırlandırılmasına ilişkin 17 0cak 2007’de 

bir anlaşma imzalamış olup, Türkiye’nin çabaları sonucunda Lübnan Hükümeti bu anlaşmayı 

onaylamamıştır (Başeren, 2010, 13,25). GKRY’nin 26 Ocak 2007 tarihinde 2007’de Mısır ve 

Lübnan ile çizdiği sınırların içerisinde ilan ettiği söz konusu 13 adet hidrokarbon arama ruhsat 

sahası ilan etmiştir. Söz konusu sahalardan sahalarından bazıları Türkiye’nin kıta sahanlığı 

sahaları ile çakışmakta olup, Türkiye, 2 Mart 2004 tarihinde söz konusu sahalardaki haklarını 

saklı tuttuğunu belirten notayı BM Genel Sekreterliğine bildirmiştir. 20 Ekim 2014 tarihinde 

son teknolojik donanımlara sahip Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Kıbrıs’ın 

güneyinde sismik araştırmalara başlamış ve sismik veri toplama çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

Ayrıca, Türkiye´nin ilk sondaj gemisi Fatih yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı derine 

ve birden fazla kuleden sondaj yapabilme potansiyeline sahip ve çevre dostu olup, Antalya 

açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda çalışmalarına başlamıştır. 

 

Yunanistan; Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek GKRY ile 

birlikte ortay hatları esas alıp bunları hakkaniyete uygun hale getirmekten kaçınarak Türkiye’ye 

sadece Antalya Körfezi ile sınırlı çok az bir kıta sahanlığı ve MEB alanı bırakacak şekilde 

hareket etmektedir. Yunanistan’ın Türkiye’nin sınırlandırma bölgesine cepheli sözkonusu kıyı 

şeridini ortadan kaldıran yeni bir kıyı oluşturması mümkün değildir (Ertürk, 2017: 18). Ayrıca, 
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İngiltere’nin Kıbrıs adasında Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya adlı iki üssü bulunmakta olup, söz 

konusu üsler 1960 Kıbrıs Anayasası, Londra ve Zürih Anlaşmalarına göre egemen üs 

statüsündedir. Söz konusu üslerden dolayı İngiltere de kıta sahanlığı ve akabinde MEB’nin ilan 

etmek isteyebilir (Tamçelik, 2011:23).  

 

5. Doğu Akdeniz’de çıkarılacak doğalgazın muhtemel güzergahları 

 

    Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya ve dünya piyasalarına ihracına ilişkin 

birçok  proje gündeme gelmekte olup, muhtemel güzergahlar aşağıda verilmektedir: 

 

Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline ((East-

Med)) Projesi ve Türkiye güzergahı söz konusu güzergahların başında gelmektedir. Doğu 

Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi; Kıbrıs açıklarında İsrail ve GKRY’nin faaliyet gösterdiği 

sahalardan çıkarılacak gazın Akdeniz üzerinden Avrupa’ya transferini öngören bu güzergah ile 

gazın önce Girit adasına, oradan da Yunanistan’a iletilmesi ve buradan da Avrupa pazarlarına 

iletilmesi planlanmaktadır (Karagöl, 2017: 47). Söz konusu Projenin büyük bir kısmının denizin 

altından geçirilmesi oldukça  maliyetlidir. Ayrıca, projenin Türkiye’nin Akdeniz’deki münhasır 

deniz yetki alanlarından geçmesi nedeniyle Türkiye’nin izninin alınması gerekli olup, 

Türkiye’nin karşı çıkması durumunda projenin uygulanabilirliği söz konusu değildir( Karagöl, 

2017: 48). İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz (East-Med) adı verilen 

boru hattının yapımı konusunda 8 Mayıs 2018 tarihinde ön anlaşmaya varmışlardır (Aslan, 

2018:1) .  

  

İsrail-Türkiye Güzegahı; Leviathan sahasından çıkarılacak doğal gazın Kıbrıs üzerinden bir 

boru hattı ile Ceyhan Limanı’na taşınması ve buradan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 

(Trans Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP) ve devamı niteliğindeki Trans Adriyatik 

Doğalgaz Boru Hattı (Trans Adriatic Pipeline, TAP) vasıtasıyla Türkiye’den Yunanistan ve 

İtalya aracılığıyla Avrupa’ya ulaştırılmasıdır (Karagöl, 2017: 57). Doğu Akdeniz’den 

çıkarılacak doğal gazın Türkiye üzerinden geçirilip Avrupa’ya ihraç edilmesi en ekonomik ve 

en güvenli enerji rotası olup, geçendir Batı’ya açılmasını sağlayacak en ideal ve güvenli bir 

enerji rotası olarak seçenek olarak öne çıkmaktadır. (Karagöl, 2017: 11).  Ancak İsrail ile 

Türkiye arasında inşa edilecek bir boru hattının GKRY’nin MEB’inden geçirilmesi gerekmekte 

olup, bu durum Türkiye ile GKRY arasında yeni anlaşmazlıklara neden olabilir (Karagöl, 2017: 

51) 
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İsrail doğalgazının ihraç edilmesi konusundaki bir diğer alternatif güzergah; İsrail 

MEB’indeki gazın boru hatları aracılığıyla Mısır’ın sahip olduğu sıvılaştırma terminallerine 

taşınması ve buradan pazarlara ulaştırılmasını sağlayacak olan İsrail-Mısır Güzergahı’dır 

(Karagöl, 2017: 52). GKRY-Mısır Güzergahı’nda Afrodit sahasından çıkarılacak doğalgazın 

Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine taşınarcak doğalgazın burada işlenerek sıvı halde Avrupa 

ülkelerine planlanmaktadır. GKRY, Mısır ile Kıbrıs'tan Mısır'a doğal gaz ihracında kullanılmak 

üzere bir boru hattı inşasını öngören anlaşmayı 19 Ekim 2018’de imzalamıştır  (Dünya 

Gazetesi, 2018: 1). 

 

Doğu Akdeniz doğal gazının dünya pazarlarına ihracatında planlanan bir diğer güzergah ise 

Vasilikos’ta inşa edilecek bir sıvılaştırma tesisi (LNG terminali) ile İsrail ve Kıbrıs 

doğalgazının gemilerle Avrupa’ya taşınmasıdır. Söz konusu projenin oldukça maliyetli olması 

nedeniyle avantajlı olarak görülmemektedir. Söz konusu alternatif güzegahlarından biri olan 

Enterkonnekte İletım Hattı Projesi ile rezerv sahibi ülkelerin topraklarından başlayacak bir 

elektrik iletim hattının gaz ihraç edilmesi düşünülen ülkelere ulaştırılması planlanmaktadır. 

Proje kapsamında doğal gaz rezervine  sahip sahildar ülkeler enerji kaynaklarnıı kendi sınırları 

içerisindeki elektrik üretim santrallerinde kullanarak elektrik üretecek olup, doğalgaz yerine 

elektrik ihraç edeceklerdir. Söz konusu Projenin boru hattı inşa edilmesine göre daha az 

maliyetli olduğu öngörülmektedir  (Karagöl, 2017: 53-54) 

 

6.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Doğu Akdeniz; Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz 

üzerinden Hint Okyanusuna, Ege Denizi ve Türk Boğazları üzerinden Karadeniz’e oradan da 

Rusya’ya ulaşan deniz yollarının kesişim noktasında olduğundan dünya ticaretinde çok önemli 

bir konumda olup, ayrıca ulaştırma, ticaret, askeri ve potansiyel zengin enerji kaynakları 

açısından jeostratejik ve jeopolitik öneme de sahiptir. i haizdir. Mersin ve İskenderun 

Limanları’nın uluslararası deniz taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunması, İran, Irak gibi 

Orta Doğu üÜlkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri için transit merkezi ve demiryolu, karayolu ve 

havayolu gibi çok modlu bağlantısının olması nedeniyle Doğu Akdeniz'in önemini 

arttırmaktadır.  
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  1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre Münhasır Ekonomik Bölge’de 

sahildar devletin, MEB’deki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, diğer 

devletlerin haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği şekilde gözönünde bulundurması, 

hakkaniyet ilkelerine göre yapması ve Sözleşme hükümleriyle bağdaşacak biçimde hareket 

etmesi  gerekmektedir. Doğu Akdeniz’e sahildar devletler bu bölgede yer alan diğer devletlerle 

herhangi bir anlaşma yapmadan ve izin almadan MEB’lerini tek taraflı olarak etmekte ve ikili 

deniz yetki alanlarını sınırlandırma antlaşmaları yapmaktadır. GKRY), Türkiye ve KKTC ile 

anlaşma yoluna gitmeden, KKTC halkının haklarını dikkate almadan “Kıbrıs Cumhuriyeti” 

adına MEB ilanında bulunmuş olup, 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan ederek, bu sahaları 

ihale etmiştir. Doğu Akdeniz’de yer alan kıyıdaş ülkelerin sınırlarının çakışması nedeniyle 

ihtilaflar yaşanmaktadır. GKRY’nin ihaleye çıktığı sözde 4, 5, 6, 7 ve 1 No’lu sahalar 

Türkiye'nin kıta sahanlığı alanlarıyla çakışmaktadır. Türkiye, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de 

sahildar devletlerle imzaladığı kıta sahanlığı/ ve MEB deniz yetki alanları sınırlandırma 

anlaşmalarının geçersiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmiştir. Yunanistan; ise 

Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek MEB sınırlandırması yapmak 

istemektedir.  

 

 Doğu Akdeniz’e sahildar ülkelerin Münhasır Ekonomik Bölge’ye ilişkin anlaşmaları 

imzalarken bu bölgedeki sahildar diğer ülkelere bildirimde bulunması, izin alması, diğer 

sahildar ülkelerin deniz yetki alanlarını daraltmaması, diğer sahildar ülkelerin ve halklarının 

haklarını ihlal etmemesi ve deniz yetki alanları sınırlandırmalarını uluslararası hukuk dikkate 

alınarak hakkaniyet ilkesine göre yapması gerekmektedir. Doğu Akdeniz’de enerji 

kaynaklarının paylaşımı konusunda mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da artması 

beklenmektedir.  

 

  Türkiye’nin, Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölgesindeki milli ve sair iktisadi 

menfaatlerini korumak amacıyla bu bölgede deniz ticareti ve enerji politikalarımıza ilişkin 

amaçlar ve hedeflerini belirlenmesinin, stratejiler geliştirilmesinin ve hayata geçirmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, Mersin Limanı’nın hub liman konumuna 

getirilmesinin; Mersin ve İskenderun’nun lojistik üs konumuna getirilmesinin; Doğu 

Akdeniz’in ana ticaret yolları üzerinde olması ve bölgedeki konjonktürel gelişmeler nedeniyle 

Doğu Akdeniz’de tersaneler yapılmasının; Doğu Akdeniz’de MEB İlanı ve MEB ilanına ilişkin 

iç hukukta düzenlemeler yapılmasının;  Doğu Akdeniz’in deniz yetki alanlarını gösteren 

haritalar, teknik veriler ve buna ilişkin dokumanlar gibi gerekli alt yapıların hazırlanmasının, 
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sahildar devletlerle işbirliğinmim geliştirilmesi ve deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları 

yapılmasının; "Münhasır Ekonomik Bölge Kanunu"nu çıkarılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Ayrıca, Türkiye’nin barışçıl politikasını sürdürmesinin; KKTC ile stratejik işbirliğini 

geliştirilmesinin; Doğu Akdeniz’in deniz yetki alanlarını gösteren haritalar, teknik veriler ve 

buna ilişkin dokumanlar gibi gerekli alt yapıların hazırlanmasının; uluslararası daha etkin lobi 

çalışması yapılmasının; hidrokarbon arama faaliyetlerine devam edilmesinin; KKTC’de deniz, 

kara ve hava “egemen üssü” kurulrmasının; Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın en az 

maliyetli ve etkin yolu olan Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşınmasına ilişkin stratejiler 

geliştirilmesinin ve buna ilişkin teknik ve hukuki altyapısının hazırlanmasının; Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nın yeniden yapılandırılarak rekabet gücünün 

arttırılmasının ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile birleştirilmesinin; 

üniversiteler ile işbirliği kurarak “Doğu Akdeniz Enerji Araştırma Merkezi” ve “Doğu Akdeniz 

Stratejik Araştırmalar Merkezi” kurulmasının; bölgernin enerji hub’ı konumuna getirilmesine 

ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulamaya konulmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 

stratejik konumunu daha da güçlendireceği düşünülmektedir. 
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Shipping 4.0 Kapsamında İnsansız Gemiler ve 

Deniz Taşımacılığı’na Etkileri 

Öğr. Gör. Volkan EFECAN 22 

 

Özet 

 

Sanayi 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya’da yapılan Hannover Sanayi fuarında 

dile getirilmiştir ve modern bilişim sistemlerinin üretim süreçlerinde kullanılması ile dördüncü 

Sanayi Devrimi’ne girildiği ifade edilmiştir. Shipping 4.0 ise, Sanayi 4.0 teriminin bir bileşeni 

olup, denizyolu taşımacılığında kullanılan cihaz ve ekipmanların, birbiriyle veya insanlarla, 

yapay zekâ ve veri alışverişi yoluyla, gerçek zamanlı etkileşimde bulunması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda elektrifikasyon, dijitalleşme ve bağlantı gücü, gerek geminin 

sevk ve idare becerisi, gerekse operasyonel ve yönetimsel beceri açısından denizlerde gemi ve 

insan gücüne bambaşka bir boyut kazandırabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda, insan 

kaynaklı gemi kazalarını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla insansız gemi fikri gündeme 

gelmiştir. Bu konuda Avrupa Birliği ve Uzakdoğu ülkelerinde hem devlet hem özel sektör iş 

birliğiyle büyük yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemizde de kısmen çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu çalışmada, insansız gemilere geçiş aşamasındaki yenilikler, projeler, mevcut alt ve üst yapı 

yeterliliği, çevre duyarlılığı, operasyonel, teknik, ekonomik altyapı, avantaj ve dezavantajlar 

gibi konuların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 2008-2018 yılları 

arasındaki yayınların literatür taraması yapılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, insan 

kontrolündeki gemi otomasyon sistemlerinin hızla ilerlediği ve bağımsızlaştığı, gemi 

cihazlarıyla entegre edilmiş karar destek sistemlerinin etkin rol oynadığı, deneysel ortamın 

oluşturulma güçlükleri ve maliyetinden dolayı projelerin yavaş fakat kararlılıkla ilerlediği 

görülmektedir. Maliyet açısından sağlanan önemli ölçüdeki fayda dikkat çekmiştir. İnsansız 

gemi tasarımcılarının en önemli argümanlarından biri personelin olası yetersiz müdahale yetisi 

olurken, gerekli hukuki altyapının oluşturularak tarafların sorumluluğunun netliğe 

kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca siber güvenlik unsurlarının üzerinde durulması, gemi 

karar destek sistemlerinin tehlikeli durumlarda insanlı gemilere oranla üstünlüklerinin ve 
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handikaplarının farklı perspektiflerde irdelenmesi, mevcut bilimsel çalışmaların sayılarının 

arttırılması ve kapsamlarının genişletilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Gemi, İnsansız, Deniz Taşımacılığı, Otomasyon. 

 

Unmanned Ships Within The Scope Of Shipping 4.0 And Their Effects On Sea 

Transportation 

Abstract 

The term of Industry 4.0 was first mentioned at the Hannover Industrial Fair in Germany 

in 2011 and it was stated that the modern industrial systems were used in the production 

processes and the 4th Industrial Revolution. Shipping 4.0 is a component of the term Industry 

4.0 and is defined as the real-time interaction of devices and equipment used in maritime 

transport by means of artificial intelligence and data exchange with each other or with people. 

In this context, electrification, digitalization and connection power, both in terms of the ship's 

ability to handle and manage, as well as operational and managerial skills, are thought to bring 

a different dimension to the ships and manpower in the seas. In recent years, the idea of 

unmanned ships has come to the fore in order to prevent human-induced ship accidents and 

environmental pollution. In this regard, large investments are made in the European Union and 

Far East countries with the cooperation of both the state and the private sector. In this study, it 

is aimed to evaluate issues such as innovations, projects, existing infrastructure, superstructure, 

environmental sensitivity, operational, technical, economic infrastructure, advantages and 

disadvantages. The data of the study were collected by reviewing the literature from 2008 to 

2018. As a result of the study, it is seen that ship automation systems in human control are 

progressing and becoming independent, decision support systems integrated with ship devices, 

play an active role and projects progress slowly but decisively due to the difficulties and cost 

of creating experimental environment. Significant benefits in terms of cost have attracted 

attention. One of the most important arguments of the unmanned ship designers is the ability of 

the personnel to perform insufficient intervention, while the necessary legal infrastructure 

should be established and the responsibility of the parties should be clarified. It is necessary to 

emphasize cyber security elements, to examine the superiority and handicaps of ship decision 

support systems in dangerous situations over manned ships in different situations, to increase 

the number of existing scientific studies and to expand their scope.  

Key Words: Ship, Unmanned, Sea Transport, Automation. 
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GİRİŞ 

2011 yılında dile getirilen “Sanayi 4.0” ile birlikte, modern bilişim sistemleri üretim 

süreçlerinde kullanılmaya başlandı. Shipping 4.0 ise, Sanayi 4.0 paralelinde olup, denizyolu 

taşımacılığında kullanılan cihaz ve ekipmanların, birbiriyle ve/veya insanlarla, yapay zekâ ve 

veri alışverişi yoluyla, gerçek zamanlı etkileşimde bulunması olarak tanımlanabilir. (Barreto, 

L., Amaral, A., Pereira, T., 2017) 

Bu bağlamda elektrifikasyon, dijitalleşme ve bağlantı gücü, gerek geminin sevk ve idare 

becerisi, gerekse operasyonel ve yönetimsel beceri açısından denizlerde gemi ve insan gücüne 

bambaşka bir boyut kazandırabileceği düşünülmektedir.  

Son yıllarda, insan kaynaklı gemi kazalarını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla 

insansız gemi fikri gündeme gelmiştir. İnsansız gemiler (unmanned vessel) tam otomasyon 

gemilerden farklı olup köprü üstü sevk ve manevra becerilerini insani işgücü yerine akıllı 

makinalara bırakan muhtemel yeni nesil gemilerdir. Geçmişte, deniz ulaştırmasında, buharlı 

makinelerin yerini alan dizel makinalar nasıl bir devrim yaratmışsa, insansız gemiler de yakın 

gelecekte ikinci bir devrim olarak yerini alacaktır. Böylelikle, insan kaynaklı gemi kazaları, 

çevre kirliliği, gemi işletme maliyetleri (running cost) azalacak ve bu faktörler taşıma 

ücretlerine (navlun) aşağı yönde yansıyacaktır.  

Otonom ve İnsansız gemiler ile ilgili Avrupa Birliği ve Uzakdoğu ülkelerinde hem devlet 

hem özel sektör iş birliğiyle büyük yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemizde de savaş sanayiinde 

olmak üzere çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada “İnsansız Gemi” projelerini, bu 

alanlarda yapılmış akademik çalışmaları, geleneksel gemilere kıyasla teknik, ekonomik 

açılardan incelemek ve sektörel bir öngörüde bulunmak amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 Çalışmanın verileri 2010-2018 yılları arasındaki yayınların literatür taraması yapılarak ve 

günümüz projelerinin internet üzerindeki verilerine ulaşılarak toplanmıştır. Bunun dışında 

Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bağlı Denizcilik Emniyet Komitesi (Maritime Safety 

Committee) tutanakları incelenerek denizcilik sektöründe söz sahibi uluslararası örgütlerin 

konuya yaklaşımı tespit edilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

        Shipping 4.0 kapsamında günümüz proje gemi tasarımlarında, otonom seyir, durumsal 

farkındalık, uzaktan kontrol sistemi, çatışma önleme ve emniyet konularında akıllı karar destek 

sistemlerinin, gemi otomasyonuna entegre edilerek gemiler üstünde aktif bulunan personele 

olan bağımlılığın giderilmesi planlanmaktadır. Bu proje süreçleri dünya genelinde ağırlıklı 

olarak Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile oldukça yavaş bir şekilde seyretmektedir. Bunun nedeni 

ise mevcut teknolojik gelişime ayak uydurma çabasının sektörel hazırlıksızlık ile karşı karşıya 

kalması olarak gösterilebilir.  

         İnsansız gemiler, üzerinde mürettebat bulunmayan, sahilde konumlanan komuta 

merkezlerinden yönetilecektir. Bu komuta merkezlerinde, sevk ve idare sürecini işletmelerine 

yardımcı olacak detektörler, yüksek çözünürlüklü kameralar, gelişmiş uydu haberleşme 

sistemleri ile birlikte kaptanlar ve mühendisler bulunacaktır. Nicola Tesla fikir olarak insansız 

gemileri tartışmış ve simule etmiş (“Remote Control Boat”) olsa da kavram olarak ilk kez Rolf 

Schonknecht’in 1970'lerde yayınladığı “Geleceğin Gemileri ve Gemiciliği” adlı kitabında yer 

almaktadır.  Rolf Schonknecht kitabında kaptanların ve gemi mühendislerinin görevlerini sahil 

istasyonlarında yapacakları ve gemilerin bilgisayar desteği ile uzaktan seyredeceğini 

belirtmektedir. 1980’lere gelindiğinde ise Japonlar, personel giderlerini düşürmek adına 

yabancı bayrak ve yabancı personel ile oluşturduğu deniz taşımacılığı politikasını kötü 

tecrübelerden sonra terk etmesi ile, insansız ve otonom gemiler üzerine çalışmalarını 

yoğunlaştırmaya başlamışlar,  1990'lı yıllarda ise bir tekne tasarımcısı, küçük teknelerin GPS 

kullanımıyla üzerinde insan bulunmadan seyredebileceğini, hemen ardından da bir gemi inşa 

mühendisi, yapay zekanın gemilere de uygulanabileceğinden bahsetmiştir. Konu her ne kadar 

denizcilik camiası tarafından çekici bulunmuş olsa da yüksek yatırım ve bakım maliyetleri 

nedenlerinden ötürü armatör firma çıkarlarına ters düşmüştür. Buna karşın 2005 yılında 2020 

vizyonunu açıklayan “The Waterborne TP” adlı Avrupa kökenli denizcilik paydaşlarından 

oluşan araştırma ekibi, 2006 yılında stratejik araştırma ajandasını ve nihayet 2007 yılında 

Uygulama Planı’nı yayınlayarak konu ile ilgili büyük bir adım atmış, birkaç on yıl içinde 

gerçekleşecek olan ilk insansız geminin (unmanned/autonomous) fiziksel görünümünü, teknik 

ana hatlarını, kullanılabilecek yeni teknolojileri, e-seyir konseptinde açıkça ortaya koymuştur. 

2012 yılında bir Avrupa birliği projesi olan MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through 

Intelligence in Networks) projesi, içerisinde enstitüler ve otomasyon teknolojisi firmalarının da 

bulunduğu sekiz paydaşın iş birliğiyle yürütmeye başlamıştır. Proje üç yıl süren yoğun 
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çalışmalarla böyle bir projenin gerçek hayatta yer bulabilirliğini tespit etmeye çalışmışlardır 

(Burmeister, 2012). Uzaktan navigasyon, tam otomatik güç üreteçleri (makine ve jeneratörler), 

pervane ve dümen sistemleri, haberleşme sistemleri ve sahil istasyonu ile arasındaki bağlantı 

teknolojisi, yapay zekalı köprü üstü seyir cihazlarının entegrasyonu, gemilerin gemilerle 

iletişimi gibi konularda derin çalışmalar yapmış ve bazı sonuçlara ulaşmışlardır; İnsansız gemi 

fikrinin günümüz teknolojisi ile uygulanabileceği fakat seyir süreçlerinin sadece açık deniz 

geçişlerinde mümkün olduğunu savunmuşlardır. Dar su yolları, liman yaklaşımları ve yoğun 

trafiğin olduğu bölgelerde, kontrolün ve denetimin yapay zekâ yerine sahildeki bir kontrol 

merkezinde, bilişim ve gemi kullanma konularında yeterli donanıma sahip kaptan ve 

mühendislerden oluşan ekiplere bırakılması gerekliliğini belirtmişlerdir. Ayrıca uydu kör 

sahalarında ve bant aralığının dar olduğu bölgelerde iletişim maliyetlerinin gemiyi ekonomik 

olmaktan çıkaracağını, en az bir personelin gemi üzerinde bulunma gereksinimine 

değinmişlerdir. Yeni ve umut verici bir diğer proje de AAWA (Advanced Autonomous 

Waterborne Applications)’dır. AAWA projesi Rolls-Royce firmasının yürüttüğü ve otonom 

gemi projelerinin hayata geçirilmesinin önündeki ekonomik, sosyal, hukuki ve teknolojik 

engelleri kaldırmak için üniversiteler, araştırma enstitüleri, gemi inşa ve teknoloji firmaları, 

ekipman üreticileri ve şartnameleri oluşturacak gemi klas kuruluşları ile iş birliği yaptığı 

projedir.  Proje üç aşamadan oluşmaktadır. Genel hatların belirlenmesi ilk aşama olup 

halihazırda tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise teknik, hukuki ve emniyet ile ilgili sorunların 

çözülmesi sürecidir ve devam etmektedir. AAWA projesinin üçüncü aşamasında ise insansız 

geminin inşa edilmesi ve ilk seferini gerçekleştirmesidir. Firma öncelikle 2020 itibariyle yakın 

kıyısal sularda ilk seyrini gerçekleştirmek, uluslararası şartnamelerin oluşturulmasının ve 

otonominin eksiklerinin giderilmesinin ardından 2025 itibariyle de uluslararası sularda insansız 

gemiye sefer attırmayı hedeflemektedir. Nitekim Birleşmiş Milletler’e bağlı IMO insansız 

gemilerin okyanuslarda faaliyet göstermesine izin verecek komite toplantılarını sürdürmekte ve 

tutanaklarını yayınlamaktadır. (IMO MSC, 2018). Tam otomatik gemilerin, filo işletme 

maliyetlerinde oldukça büyük yarar sağladığı günümüzde, otonom gemiler, verimliliği 

arttırmaya ve bu tür teknolojilere yatırım yapan taşımacılık şirketlerine daha fazla fayda 

sağlamaya odaklanarak denizcilik endüstrisine büyük katkı sağlayabilir. Moore Stephens’in 

2017 yılına ait “Future Operating Cost Survey” raporuna göre gemi işletme maliyetlerinin orta 

büyüklükte bir kuru yük gemisi için toplan günlük maliyetin yüzde ellisinin üzerinde olduğu 

belirtilmektedir, İnsansız, uzaktan işletilen bir gemi için bu maliyetin yıllık bazda yansıması 

yaklaşık 1M $ civarındadır ki azımsanamayacak bir meblağdır. Bir tanker için bu maliyetler 

yaklaşık %50 artış ile yıllık tasarruf meblağsı 1.5 milyon $ olduğu belirtilmektedir (Stephens, 
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2017). Kargo gemilerinin geliri, yükleyebilecekleri maksimum kargo miktarına bağlıdır. Şayet 

gemide hiç mürettebat bulunmayacaksa, gemilerin yaşam mahalleri çok daha küçük olacaktır 

veya olmayacaktır. Bu durum, geminin karlılığını artıracak olup kargo yüklemesi için daha 

fazla alanın kullanılmasına imkân verecektir. Örnek olarak, geminin dedveytinin %10 oranında 

artması, bir yıl boyunca yaklaşık olarak 0.5 milyon $ ek gelir anlamına gelecektir.  

(Kretschman, Burmeister, Jahn, 2017). Rolls-Royce firmasının AAWA kapsamında 

gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçlarına göre, otonom gemiler; personel için ayrılmış bir 

yaşam mahalinin olmamasından dolayı %5'e kadar daha hafif olacak ve bu nedenle de yaklaşık 

%15 daha az yakıt kullanacaklar böylelikle geminin sefer masrafları da taşınan birim ton başına 

olmak üzere düşecektir. Orta büyüklükte (Handysize)  bir dökme yük gemisi, günde yaklaşık 

26 metrik ton yüksek sülfürlü fuel oil (HFO) tüketmekte ve yılda yaklaşık 250 gün seyir yaptığı 

varsayımı ile toplam tasarrufun yıllık yaklaşık 0.3 milyon dolar olması beklenmektedir. 

(Kretschman, Burmeister, Jahn, 2017). Bu avantajlar filo işletmesinin toplam karlılığını 

arttırıyor gibi göründüğünden tek boyutlu değerlendirildiğinde insansız gemilerin tercih 

edilmesi için yeterli gibi görünmektedir. Projeyi ekonomik açıdan ele alınacaksa, kurulum 

maliyetlerinin de değerlendirilmesi gerekir. Çünkü yüksek çözünürlüklü kameralar, yapay zekâ 

teknolojisi ve tüm ekipmana uygulanması, gelişmiş güç üreteç sistemleri, veri transferi ve 

büyük veri problemi, otomatik palamar ekipmanları, lazer sensörler, uzun ömürlü basınç 

sensörleri, yangın önleme ek sistemleri, muhtemel bir acil durumda, önleyici faaliyetlerin ve 

müdahalelerin insansız kurgulanması gerekliliği maliyeti arttıracak unsurlardan bazılarıdır. 

Ayrıca insansız geminin yaşının ilerleyeceği göz önünde bulundurularak, bakım tutum ve tamir 

masraflarının da konvansiyonel gemilerle karşılaştırılması gerekmektedir.  

         Sektörel olarak hazırlıklı olma durumu ise bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öncelikle yerel ve uluslararası sularda deniz hukuku insansız gemilerle ilgili herhangi bir 

düzenleme barındırmadığı ve açık olmadığı görülmektedir. Özellikle uluslararası kurallarda 

inşa ve emniyet konularında düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç bulunduğu görülmektedir. 

Günümüzde IMO standartlarına göre her geminin minimum donatmakla yükümlü olduğu 

personel vardır ve emniyetli donatma sertifikası ile belirtilir (Safe Manning Certificate). 

Donatılması gereken personel sayısı geminin karakteristik özelliklerine göre değişkenlik arz 

ederken, makine dairesinin insansız olması, köprü üstünün entegre seyir sistemlerinin 

donatılmış olması gibi spesifik durumlara göre şekillenir. Aynı şekilde geminin emniyet ve 

güvenlik ile ilgili donatması gereken ekipman ve tesisat da bazı kriterler göz önüne alınarak 

belirlenir ve inşa aşamasında uygulanır. Eğer insansız gemi projeleri hayata geçirilecekse, 

elbette insanla donatılan konvansiyonel gemilerle aynı yerel ve uluslararası sularda seyir 
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yapacağından, özellikle çatışma ile ilgili olmak üzere yeni oluşturulacak kurallarda bütünsel bir 

yaklaşıma ihtiyaç vardır. Gemi inşa ve bakım standartları ile ilgilenen klas kuruluşları ise 

insansız gemi tasarımlarını ve yeni teknolojileri de kapsayacak şekilde yeni donanım ve kalifiye 

personele ihtiyaç duyacaktır. AAWA projesi üyeleri ve bunun dışında farklı Avrupa kökenli 

grup, potansiyel kural değişiklikleri ile ilgilenmektedir. Bunlardan biri İsveç’in öncülüğünde 

ve diğer altı farklı ülkenin katılımında oluşturulan SARUM (Safety Regulations for European 

Unmanned Maritime Systems) ekibidir. Diğeri ise İngiltere’de “The Maritime Autonomous 

Systems Regulatory Working Group” “Denizde Can ve Mal Emniyeti” kurallarının otonom 

gemilere uyarlanabilirliğini araştırmaktadır. Seyir emniyeti ve güvenirlik, siber saldırılara 

hazırlıklı olma durumu ise çözülmesi gereken asıl büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çünkü sektörde direnç oluşmasının en büyük nedenlerinden biri emniyet, güvenlik zaaflarının 

oluşmasına zemin yaratma riskidir. Denizlerde seyreden binlerce gemi her gün binlerce risk ile 

karşılaşmaktadır. Bunlar hava koşulları, yoğun trafik, yanaşma ve kalkış manevraları, ekipman 

hataları, insan faktörü, haberleşme zafiyetleri, yangın karaya oturma gibi acil durumlar gibi 

birçok nedenden ötürü gelişebilmektedir.  

        Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı, 2016 verilerine göre, 2011-2015 yılları arasında 

gerçekleşen 880 deniz kazasının %62'sinin “insan kaynaklı olduğunu tespit etmiştir.  2017’de 

yayınlanan bir makalede; 1999-2015 yılları arasında meydana gelen 100 deniz kazasında; 

Gemilerin insansız olma durumunun kazanın gerçekleşmesine etkisi incelenmiş olup karaya 

oturma ve çatışma olasılıklarının büyük oranda düştüğünü belirlemişlerdir (Wrobel, Montewka, 

Kujala, 2017). Bu verilerden hareketle, otonom gemiler ile insan faktörü devre dışı bırakılabilir 

fakat, gemi üzerinde fiilen görevlerini icra eden kalifiye personelin de verdikleri kararlar ile 

sayısız kazayı önledikleri göz ardı edilmemelidir. Diğer yandan personelin müdahale yetisini 

ne derecede ve hangi etkinlikle kullandığı da bir başka tartışma konusu olmalıdır. Sektör 

paydaşlarının sorumluluk düzeyleri yeniden ele alınmalı ve karışıklığa mahal vermeyen yeni 

kurallar oluşturulmalıdır. Gelecekte liman manevralarının da insansız gerçekleştirileceği 

düşünüldüğünde, yeni inşa edilen veya halihazırda işletilmekte olan liman tesislerinin de 

hazırlıklarını yapması, usturmaça, yakıt veya enerji aktarımı ve de palamar ekipmanlarının 

altyapılarını oluşturmaları gerekmektedir.  İnsansız gemiler ve geleneksel gemiler arasında 

kurulum ve işletme maliyetleri (running cost) açısından farklılıklar oluşacağından navlun 

fiyatlarının etkilenmesi muhtemeldir.  
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SONUÇ 

Yapılan çalışmada, bu alandaki ilerlemenin devam ettiği, maliyet açısından büyük 

kazanım sağlanabileceği gibi emniyet, güvenlik, hukuki sorumluluk paylaşımı gibi konularda 

aydınlatılması gereken noktalar olduğu görülmüştür. Otonom sistemlerin, teknolojik alt 

yapısının ve operasyonlarının insan operatörlerin kontrolünde olduğu ve emniyetli yönetim 

perpektifinde sürdürülmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yüzden, otonom sistemlerin rekor 

hızda geliştiği günümüzde, denizcilik sektöründe de yeni uzmanlık alanları ve yeni meslekler 

oluşacaktır. Sektörde insanlı ve insansız gemiler ayrımının yapılıp yapılmayacağı, risk 

değerlendirmeleri, değerleme, sigorta primleri, gemi kira ve de taşıma ücretleri ile ilgili yeni 

prosedür ve yöntemler geliştirilmelidir. İnsansız gemilerde kullanılması planlanan akıllı karar 

destek sistemlerinin, kurulum ve işletim maliyetleri, emniyet ve siber güvenlik ile ilgili 

üstünlükleri ve handikapları irdelenmeli, uluslararası hukuki zemin oluşturulmalı, sorumluluk 

sınırları net bir şekilde belirlenmeli, konu ile ilgili bilimsel çalışmaların sayıları arttırılmalı ve 

kapsamları genişletilmelidir. 
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Mersin Bölgesi'nde Üretilen Zeytinyağının Kalite Standartlarına Göre 

Araştırılması 
Cihan GEÇGEL 23 

Sevda İLDAN ÖZMEN 1 

 

Özet 

Zeytinyağı, Akdeniz bölgesinde oldukça yüksek üretim potansiyeline sahip önemli bir 

besin kaynağıdır. Mersin'de de zeytinyağı Tarsus, Mut, Gülnar gibi çeşitli bölgelerde 

yetiştirilen zeytinlerden üretilmektedir. Üretilen bu zeytinyağlarının Uluslararası Zeytinyağı 

Konseyinin (IOOC) ve Türk Gıda Kodeksinin belirlediği bazı kalite standartlarına uygunluğu 

hem sağlık hem ticari açıdan oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Mersin bölgesinde üretilen ve 

kontrolsüz bir şekilde doğrudan tüketiciye ulaşan zeytinyağlarının IOOC’nin belirlediği 

zeytinyağı kalite kriterlerine uygunluğu araştırılmıştır. Bu amaçla Mersin’in çeşitli bölgelerinde 

üretilen 12 farklı zeytinyağının asit sayısı, yağ asidi bileşimi, kırılma indisi, iyot sayısı ve nem 

miktarı ölçülmüştür. Asit sayısı, yağ asidi bileşimi ve kırılma indisi değerlerinin 4 

zeytinyağında analitik standartları uymadığı belirlenmiştir. Asit sayısı bakımından, sadece 2 

zeytinyağı örneği, en üst kalite olan doğal sızma zeytinyağı standartlarını karşılamıştır. 

Zeytinyağında kimyasal ve fiziksel parametreler; zeytin çeşidi, iklim ve toprak koşulları ve 

zeytinyağı üretim yöntemi gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Sonuç olarak, zeytin 

üretimi için iklim ve toprak koşulları uygun, zeytin çeşitliliğine sahip Mersin düşünüldüğünde; 

daha kaliteli zeytinyağı üretimi, üreticilerin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesiyle sağlanabilir.    

Anahtar Sözcükler: Zeytinyağı, Kalite Standartları, Mersin Bölgesi 

 

Abstract 

Investigation of Olive Oil Produced in Mersin Region accordance to Quality Standards 

Olive oil is an important nutrient source with a high production potential in the 

Mediterranean region. In Mersin also, olive oil is produced from olives grown in various regions 

such as Tarsus, Mut and Gülnar. The compliance of these produced olive oil with some quality 

standards determined by International Olive Oil Council (IOOC) and Turkish Food Codex is 

very important both in health and commercial terms. In this study, olive oil which is produced 

in Mersin region and reached to the consumer in an uncontrolled manner was investigated to 

                                                 

23 Adres: Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çiftlikköy Kampusu, 
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meet the olive oil quality criteria determined by IOOC. For this purpose, acid number, fatty 

acid composition, refractive index, iodine number and moisture content of 12 different olive oil 

produced in various regions of Mersin were analyzed. The acid number, fatty acid composition 

and refractive index values did not meet the analytical standards in the 4 olive oil.  In terms of 

acid number, only 2 olive oil samples met the highest quality natürel virgin olive oil standards. 

Chemical and physical parameters in olive oil; olive varieties, climate and soil conditions and 

olive oil production method may vary according to many factors. As a result, considering 

Mersin, which is suitable for climate and soil conditions suitable for olive production; better 

quality olive oil production can be achieved by raising awareness of producers and consumers. 

Keywords: Olive Oil, Quality Standards, Mersin Region 

 

GİRİŞ  

Birçok meyve, tohum, sebze ve bitki, yenilebilir yağlar içerir. Yağlar birçok açıdan 

benzerdir, ancak birkaç küçük farkın yağın özellikleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. 

Özellikle zeytinyağında, zeytin üreticisi ve zeytinyağı işleme prosedürü kaliteyi önemli ölçüde 

etkilemektedir(Mailer 2006). Zeytinyağının kalitesi zeytin çeşidi, iklim ve toprak koşulları, 

zeytinin olgunlaşma derecesi,  zeytinyağı üretiminde kullanılan yöntemler gibi birçok faktöre 

bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Gergin,2008; Mailer, 2006, Giovacchino, 2002).  

Zeytinyağları üretim yöntemine göre genel olarak natürel, rafine ve riviera olmak üzere 

üç sınıfa ayrılır. Aslında rafine ve riviera zeytinyağları piyasa değeri düşük olan naturel 

zeytinyağlarının işlenmesi ile elde edilir. Rafine zeytinyağı, yüksek asitli zeytinyağlarının doğal 

yapısını değiştirmeden yenilebilir hale getirilmesi ile elde edilir. Rafinasyon aşamaları, yağ 

asitlerinin ayrıştırılması, renginin açılması, tat ve kokusunun ayrıştırılması gibi süreçlerden 

oluşur. Riviera zeytinyağları ise natürel ile rafine zeytinyağlarının karıştırılmasıyla elde edilir 

(IOOC,2018; Congar,2018).  

Natürel zeytinyağları, düşük termal koşullar altında, yağda değişikliğe yol açmayan 

tamamen fiziksel işlemler (yıkama, santrifüj ve filtrasyon gibi) ile zeytin ağacının olgun 

meyvelerinden (Olea europaea L.) elde edilen yağlardır (IOOC, 2018).  Sızma zeytinyağı insan 

sağlığı için çok önemli olan içerdiği tekli doymuş yağ ve antioksidanlar nedeniyle en kıymetli 

zeytinyağı sınıfına girmektedir. Natürel zeytinyağlarının kalitesi serbest yağ asitliğine göre 

belirlenir ve natürel sızma, natürel birinci ve natürel ikinci olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. 

Natürel sızma zeytinyağı,  oleik asit cinsinden serbest yağ asitliği 0.8 'in altında olan yağlardır. 

Kusursuz olan bu zeytinyağı, erken hasat zamanı toplanan zeytinlerin soğuk sıkım yöntemiyle 

sıkılmasıyla elde edilir. Tadı meyvemsi ve hafif acımtıraktır, boğazda hafif yanmaya sebep olur 
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ve çiğ olarak tüketmeye uygundur. Natürel birinci zeytinyağı, oleik asit cinsinden asitliği 2'yi 

geçmeyen natürel sızmaya göre daha asidik olan yağlardır. Hem fiyat hem de nitelik açısından 

sıcak yemeklerde kullanımı uygundur. Natürel ikinci zeytinyağı, serbest yağ asitliği, oleik asit 

cinsinden her 100 gramda 2,0 ile 3,3 gram arasındadır. Asit derecesi yüksektir, dolayısıyla en 

düşük kaliteli yağdır (IOOC 2018; Congar 2018). 

Dünyada 30-45 paralellerinde yer alan tüm bölgelerde zeytin yetiştiriciliği ve üretimi 

yapılmaktadır. Dünya zeytin üretiminin büyük bir kısmı sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, 

Türkiye, Tunus ve Fas olmak üzere Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından 

sağlanmaktadır(Congar, 2018; Türkoğlu, 2012). İklimsel koşulları, coğrafi konumu ve arazi 

yapısı ile zeytin tarımına oldukça elverişli tarımsal alanlara sahip olan Türkiye 

zeytinyağı tüketimine ilginin artmasıyla üretimde büyüme göstermektedir. Türkiye'de zeytin ve 

zeytinyağı üretiminde Ege ve Marmara ilk sıralarda yer almaktadır. Akdeniz Bölgesi bu 

bölgelerin gerisinde kalsa da, zeytin yetiştiriciliği için oldukça elverişli tarımsal alanlara ve 

iklime sahiptir. Mersin'de de zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi Mut, Gülnar, Silifke, 

Çamlıyayla, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde üretilen zeytinyağları, 

sıklıkla kalite kontrol basamaklarından geçmeden tüketiciyle buluşmaktadır. Bu çalışmada da 

bu bölgelerden üretilen ve etiketsiz olarak satışa sunulan zeytinyağlarının, bazı zeytinyağı kalite 

parametrelerine uygunluğu araştırılmıştır.    

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Zeytinyağları Mersin’in Mut, Gülnar, Silifke, Çamlıyayla, Erdemli ve Tarsus 

bölgelerinden, zeytin üreticilerinin ürettiği etiketsiz satışa sunulan zeytinyağlarından elde 

edilmiştir. Toplanan yağların; TS/342‘e göre NaOH titrasyonu ile asit sayısı (oleik asit 

cinsinden), TS/4664’e göre GC-FID (Gas Chromatography-Flame Ionization Detector) ile yağ 

asitleri bileşimi, TS/4960’e göre refraktometre ile kırılma indisi (n, 20 ºC’de ), TS/4961’e göre 

Na2S2O3 titrasyonu ile iyot sayısı, TS/4962’e göre sabunlaşma sayısı (mg KOH/g yağ), 

TS/1607’e göre Rutubet ve uçucu madde (RUM) (6 saat 105 ºC etüvde kütle kaybı, %),   

analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

SONUÇLAR 

Mersin’in farklı bölgelerinde yetiştirilen zeytinlerinden elde edilen zeytinyağlarının 

GC-FID ile belirlenen yağ asidi bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de 1, 3, 4 ve 5 

numaralı örneklerin yağ asidi bileşimi bakımından IOOC ve Türk Gıda Kodeksinin belirlediği 

standartları karşılamadığı görülmektedir. Özellikle 3 ve 4 numaralı örneklerde zeytinyağının 18 
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karbonlu tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit yüzdesinin düşük, çiftli doymamış yağ asidi 

olan linoleik asit yüzdesinin yüksek çıkması zeytinyağına ayçiçeği yağının karıştığı ihtimalini 

düşündürmektedir. Ayrıca 3 ve 4 numaralı örneklerin Tablo 2 ‘de verilen kırılma indisi, iyot 

sayısı,  sabunlaşma sayısı değerleri de örneklerin zeytinyağı standartlarına uymadığını 

göstermektedir.   

 

Tablo 1. Farklı Bölgelerden Toplanan Zeytinyağlarının yağ asidi bileşimi ve standart değerlere 

uygunluğu 
  (C16:0)   (C16:1)  (C17:0)  (C17:1)   (C18:0)  (C18:1)   (C18:2)   (C18:3)   (C20:0)  

1  14.27  1.00  0.28  0.45  3.40  65.43  10.11  0.50 0.46  

2  13.38  0.80  0.15  0.23  2.52  71.27  9.90 0.47  0.39  

3  11.54  0.36  0.02  0.24  4.23  36.87  39.72  1.11  0.53  

4  14.75  0.18  0.08  0.06  3.59  21.99  52.49  3.11  0.72  

5  15.27  1.49  2.06  0.29  3.04  68.64  6.15  0.60 0.45  

6  14.94  1.39  0.15  0.24  2.87  68.99  8.19  0.64  0.35  

7  15.46  1.37  0.13  0.23  2.70 66.68  11.03  0.64  0.34  

8  13.72  1.01  0.13  0.23  3.03  69.64  10.81  0.54  0.23  

9  15.70 1.10 0.13  0.21  2.85  66.44  11.7  0.45  0.43  

10  15.06  1.10 0.17  0.28  2.71  65.56  10.5  0.67  0.59  

11  12.31  1.14  0.12  0.23  2.80 73.48  5.14  0.48  0.45  

12  14.68  1.41  0.10  0.20  2.87  69.93  8.66  0.57  0.34  

Std 7.5-20.0 0.3-3.5 <0.3 <0.3 0.5-5.0 55.0-83.0 3.5-21.0 <1.0 <0.6 

 C16:0 Palmitik asit, C16:1 Palmitoleik asit, C17:0 Heptadekanoik asit, C17:1 Heptadesanoik asit, C18:0 Stearik asit, C18:1 

Oleik asit, C18:Linoleik asit, C18:3 Linolenik asit, C20:0 Araşidik asit. 

 

 Tablo 2’de zeytinyağlarının ölçülen kırılma indisi (n), iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, 

rutubet ve uçucu madde (RUM) ve asit sayısı değerleri verilmiştir. Asit sayısı bakımından 5 

zeytinyağı örneği, 0.8 asitlik değerinin altında kalsa da, diğer parametreler ile birlikte 

değerlendirildiğinde sadece 2 ve 12 numaralı örnekler en üst kalite olan natürel sızma 

zeytinyağı sınıfına girmektedir. Zeytinyağının saflığını gösteren parametrelerden kırılma indisi 

değerleri 3, 4 ve 5 numaralı örneklerde yağ asidi bileşiminde olduğu gibi zeytinyağı standardı 

dışında kalmıştır. 7, 8 ve 9 numaralı örneklerin n, iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, RUM ve asit 

sayısı değerleri natürel birinci zeytinyağı sınıfına girmektedir. Bütün örneklerin RUM 

değerlerinin % 0.2 altında olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Zeytinyağlarının Ölçülen Kimyasal Parametreleri 

Analiz adı n (200C) İyot 

Sayısı 

Sabunlaşma 

Sayısı 

RUM % 

(1050C) 

Asit Sayısı 

Metod TS/4960 TS/4961 TS/4962 TS/1607 TS/342 

1 1.4690 76.3 198.9 <0,2 0,7 

2 1.4689 80.4 193.0 <0,2 0,6 

3 1.4721 103.3 202.6 <0,2 5,1 

4 1.4740 117.4 197.5 <0,2 0,2 

5 1.4660 72.4 196.4 <0,2 7,8 

6 1.4687 76.2 196.8 <0,2 2,2 

7 1.4688 79.10 195.4 <0,2 1,3 

8 1.4690 80.6 193.6 <0,2 1,7 

9 1.4690 79.3 194.6 <0,2 1,1 

10 1.4691 77.10 198.7 <0,2 2,1 

11 1.4685 74.1 199.1 <0,2 0,8 

12 1.4687 78.6 194.7 <0,2 0,8 

Standart 1,4677-1,4700 78-88 184-196 <0,2 1-2 

Asit sayısı; Natürel sızma≤0.8, Natürel Birinci  ≤2,  2≤Natürel ikinci  ≤3.3 

 

TARTIŞMA 

Taze, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı, dünyanın en sağlıklı gıdalarından biridir. 

Hastalıkların azaltılmasına ve önlenmesine yardımcı olduğu kanıtlanmış antioksidanlar ve 

fenolik bileşikler içermektedir. Sızma zeytinyağı kalitesi, zeytin çeşidi, zeytin ağacı 

yetiştiriciliği ve zeytin toplama, depolama ve işleme gibi farklı faktörlere bağlıdır. Sağlık 

açısından bu kadar önemli ve piyasa değeri oldukça yüksek zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı 

üretimi Mersin bölgesinde de yapılmaktadır. Mersin gerek iklimsel koşulları, gerekse coğrafi 

konumu ve arazi yapısı ile zeytin tarımına oldukça elverişli tarımsal alanlara sahiptir. Bu 

çalışmada da Mersin bölgesinde kontrolsüz bir şekilde piyasa sürülen zeytinyağı örneklerinden 

iki tanesinin en üst kalite zeytinyağı özelliği taşıması bunu doğrulamaktadır. Ancak doğal 

zeytinyağı olarak temin edilen diğer örneklerin düşük kalite ve hatta 4 örneğin zeytinyağı sınıfı 

dışında çıkması bilinçsiz üretimi ve tüketimi göstermektedir. Bu nedenle zeytin üreticilerinin 

zeytinyağlarını, piyasa değeri yükselecek biçimde üretmeleri, uygun tarım ve uygun üretim 

yöntemini belirlemeleri ve pazarlamaları gerekmektedir. Tüketicilerin de kalite kontrol 

kriterlerinden geçmiş zeytinyağını tercih etmeleri daha faydalı olabilir. Bu anlamda Mersin’de 
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daha kaliteli zeytinyağı üretimi için butik zeytinyağı üreticiliğine yönlendirme ve destekleme 

teşvik edilebilir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KULLANIMININ TÜRKİYE’DE CO2 EMİSYON AZALTIMINA ETKİSİ 

Dr. Çağdaş GÖNEN24     

   Dr. Ece Ümmü DEVECİ25 

Özet  

Enerji üretimi, endüstriyel üretimler ve günlük faaliyetler sonucunda artan sera etkisi nedeniyle 

dünya sıcaklığındaki artışın hızla devam ettiği bilinmektedir. Özellikle sanayi devriminden 

sonra dünya sıcaklığının 0.75 oC arttığı tüm otoriterlerce kabul edilmektedir. Şu anda sera gazı 

etkisine ve iklim değişikliğine neden olan tüm gazların atmosfere salınımının önüne geçsek bile 

atmosferde bu gazların konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle dünya sıcaklığı artmaya 

devam edecektir. Stern’in yaptığı çalışmaya göre bugünden itibaren herhangi bir emisyon 

salınmasa dahi küresel sıcaklığın gelecek on yıllar içinde 0.5oC ile 1oC artamaya devam 

edeceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle iklim değişikliği sonuçlarının sel, baskın, kuraklık, 

tarımsal verim azalması gibi etkilerle yaşamsal faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkilememesi 

için uluslararası politikalarla hükümetler Paris iklim zirvesi gibi çeşitli toplantılar aracılığıyla 

uluslararası kararlar almaktadırlar. Türkiye bu alanda teknolojik altyapısı nedeniyle uluslararası 

payda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye’nin jeolojik ve iklim kuşağındaki yeri nedeniyle 

yenilenebilir enerjilerin uygulanması açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada iklim 

değişikliği ile mücadelede güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 

CO2 emisyonunun azaltımındaki potansiyeli Türkiye açısından değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelime: İklim değişikliği, Enerji, Küresel ısınma, karbondioksit emisyonu 

The Effect Of Renewable Energy Using On Co2 Emission Reduction In 

Turkey For The Climate Change Mitigation 

Abstract 

It is known that the increase in world temperature is continuing rapidly due to the increasing 

greenhouse effect as a result of energy production, industrial production and daily activities. 

Especially after the industrial revolution, the world temperature is increased by 0.75 °C and 
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accepted by all authoritarians. At present, the global warming will continue to increase because 

of the high concentrations of these gases in the atmosphere, even if all greenhouse gases and 

all the gases causing climate change are prevented from being released into the atmosphere. 

According to Stern's work, the global warming will continue to rise by 0.5°C to 1°C over the 

next decades, even if no emissions are released from today. For this reason, international 

policies and governments take international decisions through various meetings such as the 

PARIS climate summit so that the consequences of climate change do not adversely affect our 

vital activities, such as floods, dominance, drought, agricultural productivity decline. Turkey 

has an important place in international denominator because of the technological infrastructure 

in this area. It also has a high potential for the implementation of renewable energy because of 

its place in Turkey's geological and climatic zone. In this study work to take precautions climate 

change, how it would impact on the reduction of CO2 emissions, renewable energy sources like 

solar power, wind, geothermal and biomass will be evaluated in terms of Turkey. 

Keywords: Climate change, Energy, Global warming, Carbon dioxide emissions. 

GİRİŞ 

Enerjinin hayatın varlığını sürdürmesi için gerekli bir ihtiyaçtır. Sürdürülebilir enerji, gelecek 

kuşakların taleplerine yetecek kaynakları gelecek için tehlikeye atmadan, mevcut ihtiyaçlarını 

sağlayan enerji olarak açıklanabilir.  

Her türlü çevre maliyeti enerji ile doğrudan bağlantılıdır. Örneğin ısı yalıtımı yapıldığında yakıt 

harcamaları kış aylarında % 45 düşmekte, daha az yakıt ile ısınma sağlanmakta ve 

karbondioksit emisyonları da buna bağlı olarak düşmektedir. 

1. Enerji ve Çevre 

Çevrenin korunması Avrupa Birliği (AB) enerji politikaların arasında öncelikli alanlardadır. 

Birlik sınırlarındaki sera gazı emisyonlarının (karbondioksit) %95’i fosil yakıtlardan 

kaynaklanmaktadır. AB çıkardığı yasalar ile sera gazlarını sadece azalmak ve çevreyi korumak 

değil bunun yanında iklim değişikliği etkilerinin azaltılması içinde çaba sarf etmektedir. AB bu 

amaçla başlıca enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, temiz 

enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, düşük CO2 emisyonlu akaryakıtların geliştirilmesi gibi 

hedefler koymuştur.  

İnsanlığın ve medeniyetin ilerlemesi ve refahın korunması amacıyla gereken her türlü faaliyet 

enerjiye muhtaçtır. Enerjinin üretilebilmesi için yapılan her türlü faaliyetin de çevresel boyutta 
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maliyeti ve sıklıkla çevreye geri dönüşü olmayan etkileri bulunmaktadır (Demir,2014). Enerji 

ve çevrenin ilişkisi enerji üretiminin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bunun en açık kanıtı 

insan kaynaklı üretilen fosil türevli yakıtlardan neden olduğu iklim değişikliği konusudur. 

Dünyadaki Enerji tüketimi 1990-2008 yılları arasında %40 artmıştır. Bu enerjinin %80’i fosil 

yakıtlardandır  (Demir,2014). 

Çağımızda enerji tüketimlerinin odak noktaları, kentlerdir. Kentlerde kullanılan enerji miktarı 

(sanayi, ulaşım aydınlatma, ısıtma), toplam enerjinin çok yüksek bir bölümünü oluşturmaktadır 

(yaklaşık %80 düzeyinde). Kentlerde enerji sorununu çözmek, bütün insanlığın enerji sorununu 

çözmek anlamına geliyor. Kentlerde ekolojik dengeleri bozmayan, maliyeti düşük, yenilebilir 

enerjilere radikal şekilde geçilebilmesi fosil enerjilere dayalı sistemin, yakın gelecekteki olası 

krizlerine karşı da güçlü bir alternatif olacaktır(Olcay, 2013). 

Bilindiği gibi fosil yakıtların yakın gelecekte tükenebilir olması, insanlık için büyük bir tehlike 

oluşturuyor. Bu tehlikelerin baş kaynağı uluslararası çatışma ve savaş, diğerleri ise evrensel 

boyutta yüksek enflasyon ve buna bağlı ekonomik krizlerdir. Tükenebilir enerjilere bağlı bir 

medeniyeti, bugünkü konjonktür içinde uzun süre sürdürebilmek, politik, ekonomik ve ekolojik 

riskleri ve tehlikeleri göz önüne almak demektir(Ateş,2009). 

2. Dünyada Enerji Kaynaklarında Yaşanan Değişmeler  

Dünya çapında kullanılan enerjinin kaynağa göre değişimi Şekil 4’te gösterilmiştir. Sanayi 

devriminden sonra temiz kaynaklardan elde edilen enerji, insanlara yetmemeye başlamıştır. 

 

Şekil 1.Dünyada Enerji Kaynaklarında Yaşanan Değişmeler 
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Şekil 1‘de Antropolog Leslie White’ın 1943 yılında da belirttiği gibi; diğer şartlar sabitken, 

kültürel gelişim kişi başına düşen enerji tüketim miktarıyla doğru orantılıdır. 20.yy’ın 

başlarında kömür en çok kullanılan enerji kaynağı olsa da daha fazla enerji potansiyeline sahip 

olan petrol, etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. İçten yanmalı motorun icadı ve petrolle 

çalışan gemilerin kullanılmaya başlanması, enerji tüketiminde yaşanacak olan yeni bir yapısal 

değişimi işaret etmekteydi. İnsanların teknik uzmanlıkları arttıkça, fosil yakıtları daha verimli 

olarak kullanmaya başlamışlardır. 21.yy’a gelindiğinde insanlar için kömür ve petrol gibi fosil 

yakıtlar önemini yitirmeye başlamış, doğal gaz gibi daha verimli kaynaklara önem kazanmıştır. 

Çevreye daha duyarlı ve daha temiz enerji teknolojisi potansiyeli olarak azımsanmayacak bir 

gelişmedir.  Bilim insanlarının biyoteknolojik olarak biyoyakıtları keşfetmesi ile bu ürünün 

tüketiminin artacağı öngörülmektedir. Enerji kaynaklarının değişiminde en önemli rollerden 

birini de hidrojen enerjisi oluşturmakta olup, ileri zamanlarda gerek araçlarda gerek genel enerji 

ihtiyacında yaygın olarak kullanılacağı düşünülmektedir (Koç,2012). 

3. Küresel Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi 

Toplu küresel yenilenebilir elektrik kurulu gücü, 2014 yılında %8 büyümüştür. Küresel 

yenilenebilir elektrik kapasitesi eklemeler 2013 ile karşılaştırıldığında %24 artmıştır.  

Yenilenebilir kaynaklar, dünya çapında tüm elektrik üretiminin neredeyse %24'ü ise  2014 

yılında (5507 TWH) dır. Küresel güneş Polivinil (PV) ve Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi 

(Concentrated solar power-CSP) Kurulu kapasite sırasıyla, 2014 yılında % 28 ve% 29 oranında 

artmıştır. Rüzgâr kurulu gücü küresel % 16 oranında büyümüştür. Çin yenilenebilir enerjide 

2014 yılında dünyaya önderlik ederken elektrik kapasitesini kümülatif rüzgar ve hidroelektrik 

kurulu gücünden sağlanmaktadır. Almanya tüm enerjisinin %36’sını yenilenebilir enerjiden 

sağlayarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında dünyada 4. sırada yer almaktadır. 

Tablo 1. Küresel Yenilenebilir Kümülatif Elektrik Kapasitesi Yıllık Yüzde Değişim 

 Hidroelektrik Polivinil CSP Rüzgâr Jeotermal Biokütle 
Tüm 

Yenilenebilir 

2004 %1 %33 %0 %20 %0 %0 %1 

2005 %2 %38 %0 %23 %4 %13 %4 

2006 %2 %32 %0 %25 %3 %7 %4 

2007 %3 %5 %5 %27 %0 %6 %4 

2008 %3 %71 %14 %29 %4 %4 %6 

2009 %3 %62 %22 %31 %7 %15 %7 

2010 %3 %90 %83 %25 %3 %13 %8 

2011 %3 %78 %43 %20 %1 %9 %8 

2012 %3 %41 %57 %19 %5 %12 %8 
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2013 %3 %38 %36 %13 %3 %6 %7 

2014 %4 %28 %29 %16 %6 %6 %8 

 

Enerji, Tablo 1’de gösterildiği üzere üretim kaynağına göre üç ana başlıkta sınıflandırmaktadır. 

Şu ana kadar elde edilebilen enerji çeşitleri kaynaklarına göre; yenilenemez (Fosil) enerji 

kaynakları, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji olarak sıralanmıştır. 

Tablo 2.Yenilenebilir enerjiden tüketilen enerji miktarları 

 Hidroelektrik Güneş Biokütle Rüzgâr Jeotermal 
Tüm 

Yenilen
ebilir 

Yenilenebilir 
Kapasite (GW) 

2004 17.3 0.0 1.1 0.8 0.3 19.5 3.247,899 
2005 16.9 0.0 1.2 0.9 0.3 19.5 3.358,626 
2007 16.4 0.1 1.3 1.3 0.3 19.5 3.644,173 
2008 16.6 0.1 1.3 1.7 0.3 20.0 3.822,689 
2010 16.6 0.3 1.6 2.6 0.3 21.3 4.319,733 
2011 16.4 0.4 1.7 3.0 0.3 21.7 4.582,578 
2012 16.3 0.6 1.8 3.4 0.3 22.4 4.891,891 
2013 16.2 0.8 1.8 3.7 0.3 22.9 5.161,742 
2014 16.3 1.0 1.9 4.2 0.3 23.6 5.506,624 

 

Dünyada tüketilen enerji miktarlarının uluslararası kıyaslaması Tablo 2 da gösterilmiştir. HSBC 

Bank’ınn yapmış olduğu çalışma sonunda 2050 yılında gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 

ülkelerin birçoğundan daha fazla enerji harcayacağını göstermiştir. Pricewaterhouse Coopers 

(PWC) ve HSBC Bank’ın yapmış olduğu projeksiyonların ve enerji ile ekonomik büyüme 

arasındaki doğrusal ilişkinin bilgileri ışığında, geleceğin ekonomik liderlerinin batı uygarlıkları 

tarafından ezilen ülkeler olacağı görülmektedir (Yılmaz, 2011). 

4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir enerji, "enerji kaynağından alınan enerjiye ait oranda veya kaynağın tükenme 

hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilen enerji kaynağı" olarak tanımlanır 

(Akaydın, 2005).  

Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının başka avantajları mevcuttur. Çevreyi 

kirletmiyor olması ve doğa dostu olması en önemli tercih nedenidir. Dezavantajları ise dünya 

üzerinde her noktada istenilen seviyede bulunması ve birim alanda yoğun enerji formları 

olmamaları enerjinin geniş alanlardan toplanmaya zorlamaktadır.  
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En temel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını; Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle 

enerjisi jeotermal enerji ve hidrojen enerjisi olarak sıralayabiliriz (Tablo 3) (Güneroğlu, 2012). 

Tablo 3.Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Su enerjisi Jeotermal Enerji 

Rüzgar Enerjisi Güneş Enerjisi Dalga ve 

Biyo Yakıt Hidrojen Enerjisi 

Gelgit Dalga Enerjisi Okyanus Akıntı Enerjisi 

 

Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi bilinen yenilebilir enerji kaynaklarının en yaygın uygulama alanı bulunan 

türüdür. Özellikle son yıllardaki teşvikler daha da yaygınlaşmıştır. Doğa dostu ve en temel 

enerji kaynağı güneştir ve son yıllarda ülkemizin sınırları içinde olduğu 36° ve 42° kuzey ve 

güney enlemleri arasında olan “Güneş Kuşağı Ülkeleri” denilen ülkeler başta olmak üzere, 

bütün dünyada ilgi çekmiştir. Daha verimli enerji tüketimi, daha fazla yenilenebilir enerji 

kullanımı daha ihtiyaca dönük sanayi üretimi gibi değişimler toplumun refahı açısından önemli 

arz ettiği için çok sık kullanılmaya başlanılmıştır (Uzun,2010). 

Güneş her saatte enerji taleplerimizi bütün bir yıl karşılamaya yetecek kadar enerji yollamaktır. 

Güneş enerjisi; yoğunluğu sabit (1370 W/m2) olan ve yer küre üzerinde 0 ila 1100 W/m2 

değerlerinde olan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisini elektrik enerjisine döndüren 

Fotovoltaik panellere talep sürekli artmaktadır. Günümüzde güneş enerjisini kullanabilen temel 

iki farklı sistem mevcuttur. Bir sistem güneşin ısı enerjisini kullanarak sıcak su üretir. İkinci 

sistem ise fotonların üzerinde gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. 

(Köroğlu, 2010). 

Coğrafi konumu göz önüne alındığında güney ve güneydoğu bölgleri başta olamak üzere 

Türkiye güneş enerjisini verimli şekilde kullanabilecek elverişliliğe sahiptir. Günümüzde 

elektrik enerjisi için kullanılan oran artarak devam etse de güneş enerjisi yoğun olarak su 

ısıtılmasında kullanılmaktadır. Buna ek olarak tarımsal amaçlı seraların ısıtılmasında da güneş 

enerjisi tercih edilmektedir. Kurulu ve çalışır haldeki güneş kolektörü sayısının yaklaşık 3 

milyon civarında olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ortalama olarak 2650 saat yıllık güneş alma 

süresi vardır (ışınım şiddeti 1311 KWH/m²-yıl (günlük 3,6 KWH/m²). En uzun süreler 360 saat 

ile Temmuz ayında ve en kısa süreler ise 98 saat ile Aralık ayında görülmektedir. Buna rağmen 
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Türkiye’de yüksek güneş enerjisi potansiyeli mevcutken bu durum verimli olarak 

kullanılamamaktadır. Türkiye'deki 1644 Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 1362 

MW olduğu bilinmektedir. (Köroğlu, 2010, Kumbur, 2005).  

 

Şekil 2..Türkiye’nin Aldığı Toplam Güneş Radyasyonu 

  

Tablo 4.Türkiye’de Bölgelerin Yıllık Güneşlenme Süreleri 

Bölge Yıllık Güneşlenme Süresi (Saat) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3016 saat 

Akdeniz Bölgesi 2923saat 

Ege Bölgesi 2726saat 

İç Anadolu Bölgesi 2712saat 

Doğu Anadolu Bölgesi 2693saat 

Marmara Bölgesi 2528saat 

Karadeniz Bölgesi 1966saat 
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Şekil 3.Türkiye’de Bölgelere Göre Yıllık Güneşlenme Süreleri 

 

Güneş enerjisinden en yüksek seviyede fayda saplamak için, yapıların ve kentlerin mimarisini 

enerjiyi en iyi kullanabileceği şekilde tasarlamak gereklidir. Öncelikle tercih, güneş 

radyasyonundaki enerjiyi ısıya çevirmektir. Yüzeyinde güneş den gelen radyasyonu 

absorblayan malzemeyle kaplı olan ısı toplayıcıları, içinden geçen akışkana (su veya yağ) enerji 

transfer olur ve bu sıvı yapılardaki sıcak su ihtiyacının giderilmesinde kullanılabilir. (Altın, 

2002). Türkiye’deki Düzlemsel güneş kolektörleri kullanımı kişi başına ortalama 0,15 m²’dir. 

Türkiye’deki imkanlar göz önüne alındığında bu değerin kişi başı 0,5 m2’ye çıkabileceği 

bilinmektedir.  

Halen dünyada hızla gelişen diğer bir teknoloji güneşten gelen radyasyon enerjisini doğrudan 

elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Fotovoltaik hücrelerin bir araya getirilmesiyle üretilen 

paneller sayesinde elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Fotovoltaik paneller, dünyada çok 

yaygın olarak yapıların çatılarına konulmakta veya uygun arazilerde güneş enerjisi tesislerinde 

yere monte edilmesi ile kullanılmaktadır (Altın,2002). 

Yaygın olmasa da halen geliştirilmekte olan diğer bir sistem ise güneşten gelen radyasyonu 

farklı toplama ve yansıtma yöntemleri kullanarak tek bir nokta veya bir çizgiye odaklanması 

ile enerji taşıyan sıvının (130°C) ısıtılması yöntemidir. Bu işlem genellikle yoğunlaştırıcı veya 

odaklı toplayıcı ismi verilen sistemler aracılığı ile yapılabilmektedir. 
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Şekil 4.Güneş Enerjisini Kullanarak Enerji İhtiyacını Karşılayan Bina 

Rüzgar enerjisi 

Rüzgâr enerjisini üretebilmek için kurulan rüzgâr tarlaları adı verilen tesisler, çok fazla 

miktarda çelik ve beton inşaatı gerektirmekte olup, bu konuda yapılan yeni çalışmalarla daha 

az kurulum maliyetine sahip daha yüksek enerji üretimi sağlayan tesisler üretime geçilmiştir. 

Türkiye'deki Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) sayısı 172 olup bu tesislerin kurulu gücü 5790 

MW'dır. 2016 bu santraller aracığı ile 15.370 GWH elektrik üretimi yapılabilmiştir. Bu enerji 

Türkiye’nin 2018’de tükettiği elektriğin  % 6,3'üne denktir. 2018 yılı sonuna kadar EPDK'dan 

lisans ve ön lisanslı rüzgar santralleri işletmeye alındığında Türkiye’deki RES kurulu 

kapasitesinin 12.768 MW'a çıkması ve böylelikle yıllık elektrik ihtiyacının %12'sinin 

giderilebileceği beklenmektedir.  

Su gücü (Hidroelektrik enerjisi)  

Barajlarda potansiyel enerji olarak biriktirilen yüksek kot seviyesindeki suyun daha düşük kot 

seviyelerine düşürülmesi sırasında açığa çıkan kinetik enerjiden elektrik üreten santrallere 

hidroelektrik santrali denir. Türkiye’deki elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık % 40’ı 

hidroelektrik santrallerden sağlanmaktadır. 2003 yılı verilerine göre, hidroelektrik enerjisi 

dünyanın enerji talebinin sadece %16'sına denktir. Bunun yanında, Norveç, enerji ihtiyacının 

yüzde 99'unu hidroelektrik santrallerden karşılayabilmektedir. Türkiye mevut 623 adet 

hidroelektrik enerji santrali ile 71.900 GWH elektrik enerjisi sağlayabilmektedir.  
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Jeotermal enerji 

Jeotermal enerji, yer kabuğu alt tabakalarındaki sıcak su veya su buharından ısınma veya 

elektrik enerjisi elde edilmesi olarak tanımlanabilir. Dünyada enerji tüketimindeki payı çok 

düşük seviyelerde olup sadece %0,4'dür. Jeotermal sular, ısıtma amacıyla kullanılmak amacıyla 

doğrudan binalara pompalanırken diğer bir alternatif yer altından çıkartılan enerjisi yüksek 

sıvının enerjisi başka bir enerji taşıyıcıyı akışkana transfer edilir ve kaynağın korunması için 

çekilen su tekrar jeotermal kaynağa geri pompalanır. Ülkemizde yaklaşık 1000 adet sıcak su 

veya mineralli su kaynağı olan jeotermal enerji noktası bulunmaktadır. Özellikle Ege 

Bölgesi’nde Germencik (Aydın), Balçova (İzmir), Sandıklı (Afyon) ve Sarayköy (Denizli) 

bölgelerinde jeotermal kaynaklar vardır. Şu ana 40 adet jeotermal kaynaktan enerji üretilmekte 

olup toplam yıllık enerji üretimimiz yaklaşık 6.792 GWH’dir.  

4.6.Hidrojen enerjisi 

Günümüzde hidrojen enerjisi üretimi depolanması ve taşınması gibi konularda yeterli ve yaygın 

sonuçlar alınamadığından başlıca bir enerji kaynağı olarak kabul edilmese de hidrojen enerjisi 

gelecek için önemli bir enerji kaynağı ve yakıttır. Hidrojen gazı, enerjiyi taşıma kabiliyetine 

sahip ve aynı zamanda kalıcı veya geçici çevre problemlerine açmayan bir enerji kaynağıdır. 

Hidrojen gazının saklanması ve taşınması hidrojen molekülünün en küçük molekül olmadı 

nedeniyle çok güçtür. Enerjinin depolanması amacıyla kullanıldığında günümüzde ihtiyaç 

fazlası elektrik enerjisi üretimlerinde bu enerjisinin hidrojen yakıtı olarak saklanması verimli 

bir yöntemdir. Hidrojen yakıtında depolanan enerjinin günlük hayatta kullanılabilmesi 

alternatifi olarak; kentlerde toplu taşıma araçlarında hidrojen yakıt piline dayalı teknolojilerinin 

geliştirilmesi günümüzde devam etmektedir. (Gökrem, 2014). 

4.7.Biyoenerji ve Biyoyakıtlar  

Biyokütle terimi henüz fosilleşmemiş genellikle canlı organizma kökenli organik maddeler 

olarak tanımlanabilir. Bitkiler, tarımsal atıklar, canlı hayvan dışkıları ve kalıntıları ve 

endüstriyel gıda üretimi artıklar Biyokütle olarak sayılabilir. Bahsedilen Biyokütle fiziko-

kimyasal veya biyolojik süreçler sonrasında yakıta veya enerji taşıyıcıya dönüştürülebilir. 

Hammadde olarak biokütleden, biyoetanol, biyodizel ve biyogaz olmak üzere üç farklı doğa 

dostu enerji kaynağı üretilebilmektedir.  

Biyokütle yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, yaygın olarak bir çok coğrafyada bulunabilen, , 

sosyal ve ekonomik olarak bölgesinde gelişme sağlayan, doğa dostu, elektrik enerjisi elde 

edilebilen, stratejik bir enerji kaynağıdır. Birincil nesil teknoloji olarak tanımlanan biyokütlenin 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
275 

doğrudan yakılması veya fiziksel süreçler (kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon 

vb.) ve dönüşüm süreçleri (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) yakıt kalitesini yükseltilip, 

mevcut yakıtlara denk alternatif biyoyakıtlar elde edilebilmektedir.  

Türkiye’de özellikle biyogaz konusunda ciddi sanayi uygulamaları mevcuttur. Sütaş 

fabrikasında üretilen CO2 emisyonlarının azaltılması ve biyogaz verimliliğinin arttırılması 

üzerine ciddi çalışmalar yapmaktadır. Fabrikada çiğ sütbaşına sera gazı salınımı 2013 yılından 

bu yana %39 oranında azaltılmıştır. Aynı şekilde fabrikanın toplam cirosu artış gösterirken,  

toplam sera gazı salınımı 179 bin ton CO2’den 116 bin ton CO2’e düşmüştür. Tüm yakın 

çevrenin tarımsal atıklarının da kullanıldığı biyogaz sistemine çiftçilerden gelen gübreler, 

üretim sırasında çıkan tüm organik atıklar kullanılmaktadır. Elde edilen biyogaz çevrilerek, 

elektrik, sıcak su ve buhar üretilmektedir. Üretilen enerji elektrik ihtiyacının %41’ini, buhar 

ihtiyacımızın ise %10’unu karşılamaktadır (https://www.sutas.com.tr/tr). 

Türkiye’de biyogaz uygulamalarının önemli bir kısmını da çöp gazı üretimi oluşturmaktadır. 

Şu ana kadar kurulu olan 100 adet tesisin 41 adedini çöp gazı tesisinden oluşmaktadır. 

Türkiye’nin toplam kurulu gücü 530 MWe, toplam kurulu güce oranı % 0,64, yıllık elektrik 

üretimi ise yaklaşık 2.277 GWh’dir. 

5. Türkiye’de Planlanan Yatırımları    

Türkiye, ülkedeki elektrik üretimindeki toplam kurulu güçteki yenilenebilir enerji payını 2023 

yılı itibarıyla % 30 seviyelerine yükseltmeyi öncelikli alanlara almıştır. Bunu yanında,  bireysel 

ve kurumsal seviyelerde enerji tasarrufu sağlamaya yönelik yasalar ve düzenlemeler 

hazırlanmaktadır. Ayrıca enerji verimliliğinin geliştirilmesi için teknolojik yatırımlara 

destekler sağlayarak enerji verimliliği felsefesini ülkede yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki enerji stratejisinde yenilenebilir kaynakların yanında 

atıkların kaynağında ayrılması ve işlenmesi ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve azaltılması 

gibi konulardaki teknolojiler ve uygulamalarda yaygınlaştırılacaktır. (Alkan,2012). 

Enerji, gelecekte ülkemiz açısından daha çok önem arz eden bir sektör olacaktır. Türkiye, enerji 

sağlama güvenliği açısından dışarıya bağımlı bir ülkedir. Ülkenin enerji sağlama güvenliğine 

katkıda bulunacak, Orta Asya ve Kafkaslardan ülkemize gelmesi düşünülen boru hatları 

konusunda da bu çalışmada bilgi verilmiş ve bu konuda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Petrol, Türk enerji sektörünün ana arz kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda doğal 

gaz tüketiminde önemli artış gözlenmiştir. Kömür, ülkemizde üretilen en önemli enerji 
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kaynaklarının başında gelmektedir. Sektörde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yöneliş de 

son yıllarda artış göstermiştir. Ülkemizdeki karar verme mekanizmaları son derece basit 

işlemektedir. Bu sebeple enerji sektöründe rasyonel kararların alınması zor gözükmektedir. 

Türk siyasi hayatındaki istikrarsızlık, enerji alanında kalıcı ve istikrarlı politika üretilmesini 

zorlaştırmaktadır (Koç, 2012). 
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Equidea ve Ruminant Kalbine Anatomik Bakış 

Ayşe HALIGUR26 

 Sema OZKADIF27 

 ÖZET 

Yapılan bu derleme ile equidea ve ruminant kalbinin yeri, bağlantıları ve komşulukları, 

kalbin arter ve venöz damarlarını karşılaştırılması amaçlandı. Kalp dolaşım sistemininin 

merkezidir. Pompa gibi çalışan ve kanın vücuttaki hareketini sağlayan içi boş kassel bir 

organdır. Equidea’de kalp dolgun, ruminant’ta ise uç kesimi (apex cordis) çok sivri bir koni 

şeklindedir. Kalbin beslenmesini sağlayan koroner (arterial ve venöz) damarlar kalbin dış 

yüzünde bulunan bazı oluklar içerisinde seyreder. Bunlar; sulcus coronarius, sulcus 

interventricularis paraconalis (sulcus longitudinalis sinister) ile sulcus interventricularis 

subsinousus (sulcus longitudinalis dexter)' tur. Aorta kalbin en kalın atardamarıdır. Kalbin 

duvarlarının venöz kanını taşıyan damarlar, kalbin atrial yüzünde bulunan ve atrium dextrum'un 

bir çukurluğundan ibaret olan sinus coronarius'a açılırlar. Kalp venalarından en kalını ve en 

önemlisi vena cordis magna'dır. Bu derlemede herbivor olan ve yaşam şekilleri farklı olan 

equide ile ruminant’ın kalplerindeki anatomik farklılıklar ortaya konuldu. Bu derlemenin 

anatomi ve diğer klinik bilimlerde çalışan araştırmacılara yardımcı olacağı düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Dolaşım sistemi, Kalp, Herbivor, Anatomi 

 

Anatomical Inspection to the Equidea and Ruminant Heart 

ABSTRACT 

The aim of this review is to compare the location, connections, neighborhood and the 

arterial-venous vessels of the heart in equidea and ruminant. It is the center of the heart 

circulatory system. It is a hollow muscular organ that works like a pump and provides the 

movement of blood in the body. In equidea, the heart is flattened cone, while in the ruminant, 

the apex cordis is in the form of a very sharp cone. The coronary (arterial and venous) vessels 

that provide the heart feeding are seen in some grooves on the outer face of the heart. These; 

sulcus coronarius, sulcus interventricularis paraconalis (sulcus longitudinalis sinister) and 

sulcus interventricularis subsinousus (sulcus longitudinalis dexter). The aorta is the thickest 
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artery of the cor. The veins carrying the venous blood of the walls of the heart are opened to 

the sinus coronarius, which consists of a pit of the atrium dextrum and located in the atrial face 

of the heart. The most important and thick of the heart vein is vena cordis magna. In this review, 

anatomical differences in the hearts of equidea and ruminant which were herbivorous had 

different lifestyles were demonstrated. It was thought that this review would help the 

researchers working in anatomy and other clinical sciences. 

Key words: Circular system, Cor, Herbivora, Anatomy 

 

GİRİŞ 

 Kalp dolaşım sistemininin merkezidir. Pompa gibi çalışan ve kanın vücuttaki 

hareketini sağlayan içi boş kassel bir organdır. Evcil hayvanlarda kalbin şekli türler arasında 

biraz değişiklik gösterir. Bununla beraber genellikle yanlardan biraz basık, tabanı yukarıda, 

tepesi aşağıda, olan bir koniye benzer (Doğuer ve Erençim, 1966). Equidea de dolgun, 

ruminantia’da ise uç kesimi (apex cordis) çok sivri bir konidir (Dursun, 2010). Kalbin vücuttaki 

konumu hayvan türüne, yaşına, cinsiyetine göre farklılık gösterir. Yan taraflardan akciğerler 

tarafından kuşatılmış olan kalp, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran diaphragma'nın 

önünde, columna vertabralis'in altında sternum'un üzerinde yer alır. Kalp, mediastinum'un iki 

yaprağı arasında yani spatium mediastini’de ve cavum pectoris'in ventral yarımı içinde 

kendisini saran ve aynı biçimde olan pericardium adındaki zarsel, özel bir kese içinde bulunur 

(Dursun, 1981). 

 Ruminantia'da kalp dik, Equidea'da orta derecede dik pozisyonda görülür (Nickel ve 

ark., 1981). Sığırlarda kalp 3. costa ile 5. spatium intercostale arasında, apex cordis ise 5. 

cartilago costalis hizasında bulunur (Karadağ ve Soygüder, 1989). Koyunlarda 2. - 5., keçilerde 

3. - 6. intercostal aralıklarda yer alır (Tıpırdamaz, 1987). Kalp atta ilk 3. - 6. intercostal aralıklar 

arasında, merkepte 2. - 5. intercostal aralıklar arasında yer alır (Dursun, 1981). Kalp aorta ve 

vena azygos vasıtasıyla göğüs boşluğunun tavanına (Doğuer ve Erençim, 1966), truncus 

pulmonalis ile akciğerlere bağlanmış olup, diaphragma'ya vena cava caudalis, göğüs boşluğu 

girişine (apertura thoracis cranialis) ise vena cava cranialis ile tutunur (König ve Liebich, 2015). 

 Kalp, ventral bağlantısını da pericardium'un apex kesiminden orijin alan fibros bir 

band vasıtasıyla yapar. Bu band, kalbin göğüs boşluğu içinde dik ya da yatık pozisyonda 

bulunuşuna göre ya sternum'a ya da diaphragma'ya bağlanır. Atta, merkepte ve ruminantia'da 

bu band sternum'a bağlandığı için "ligamentum sternopericardiaca"  adını alır (Dursun, 2010). 

Pericardium kalbin şekline uyan ve onu dıştan çepeçevre saran torba şeklinde bir örtüdür. Kalbe 

giren ve kalpten çıkan damarların kalbe yakın olan kesimlerini örter. Pericardium kalbin 
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değişen hacmine ve fonksiyonlarına uyum gösterir. Pericardium iki yapraktan oluşmuştur 

(Nickel ve ark., 1981). Bu yapraklardan dışta bulunanı “pericardium fibrosum”, içte bulunanı 

ise  “pericardium serosum” dur (Dursun, 2010). 

 Pericardium açıldıktan sonra, kalbe bakıldığında, kalbin dış yüzünün, pericardium 

serosum'un seröz ince bir yaprağı olan lamina visceralis veya epicardium ile örtülmesi nedeni 

ile onun parlak ve kaygan olduğu görülür (Getty, 1975).    

 Kalbin geniş olan ve yukarıda yer alan tabanına  "basis cordis", altta bulunan tepe, uç 

kesimine de "apex cordis" denir. Apex cordis'te sulcus intervetricularis paraconalis ile sulcus 

intervetricularis subsinousus'un birleştiği yerde "incisura apicis cordis"  denilen bir çentik 

bulunur (Dursun, 2010). 

 Tipik bir koniyi andıran kalp, yanlardan biraz basık olduğu için üzerinde bir sağ, diğeri 

sol olmak üzere iki yüzü görülür. Sol yüz, "facies auricularis", auricula’ların bu yüze dönük 

oluşu sebebiyle bu adı almıştır. Sağ yüz, "facies atrialis" ise atriumların bulunduğu yüzdür. Bu 

yüzler, önde dış bükeylik gösteren "margo ventricularis dexter" (margo cranialis),  arkada düz 

ya da iç bükey olan "margo ventricularis sinister" (margo caudalis) vasıtasıyla birbirine 

bağlanırlar (Dursun, 1981). 

 

1. KALBİN SULKUSLARI 

 Kalbin beslenmesini sağlayan koroner damarlar kalbin dış yüzünde bulunan bazı 

oluklar üzerinden geçer.      

 Kalbin dış yüzünde az veya çok miktarda yağ ile dolu başlıca üç oluk görülür. Bunlar 

sulcus coronarius, sulcus interventricularis paraconalis (sulcus longitudinalis sinister) ile sulcus 

interventricularis subsinousus (sulcus longitudinalis dexter)' tur (König ve Liebich, 2015). 

1.1. Sulcus coronarius: Ventriküller ile atriumlar arasındaki sınırı dıştan gösteren bir oluktur. 

Kalbi tamamen dolanır fakat truncus pulmonalis'in başlangıç kesiminde kesintiye uğrar (Nickel 

ve ark., 1981). Kalbin uzun eksenine dik seyreder ve transversal yönde kalbin etrafını çepeçevre 

dolaşır (Dursun, 1981). Sulcus coronarius içinde arteria (a.) coronaria sinistra ve a. coronaria 

dextra'nın ince bir dalı ile vena (v.) cordis magna'nın aynı isimli dalı bulunur (Dursun, 2010). 

1.2. Sulcus interventricularis paraconalis: Kalbin sol yüzü üzerinde yer alan, sulcus 

coronarius’tan apex cordis’e kadar uzanan, hatta kısmen kalbin sağ yüzüne de geçen bir oluktur 

(Nickel ve ark., 1981). Sulcus interventricularis paraconalis’in içinde a. coronaria sinistra'nın 

ramus (r.) interventricularis paraconalis dalı ile v.  cordis magna seyreder (Dursun, 2010). 

1.3. Sulcus interventricularis subsinuosus: Kalbin sağ yüzü üzerinde yer alır. Sulcus 

coronarius'tan başlar. Dik bir seyirle apex cordis'e iner. Sulcus interventricularis paraconalis'e 
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nazaran daha sığ bir oluktur (Dursun, 1981). A. coronaria dextra’nın r. interventricularis 

subsinuosus adlı dalı ile v.cordis media sulcus interventricularis subsinuosus’un içerisinde 

birlikte seyreder (Dursun, 2010).  

 Sulcus coronarius, sulcus interventricularis paraconalis, sulcus interventricularis 

subsinuosus’tan başka sığırda bulunabilen bir oluk daha vardır. Margo ventricularis sinister 

üzerinde yer alan bu oluğa “sulcus intermedius” denir. Sulcus coronarius'tan başlayıp apex 

cordis'e ulaşamadan sonlanır. Kalbin diğer oluklarına göre daha sığdır ve içinde r. circumflex 

sinister'in bir dalı olan r. intermedius (marginis ventricularis sinister) bulunur (König ve 

Liebich, 2015). 

 

2. AORTA 

 Aorta vücudun en kalın atardamarıdır. Sol karıncığın (ventriculus sinister) taban 

kesiminden başlangıç alır. Orta düzlemin biraz solunda, önce öne ve yukarı, hemen sonra da 

dışbükeyliği öne ve yukarı dönük geniş bir kemer yaparak arkaya doğru seyreder. Bu kemerden 

sonra altıncı sırt omuru düzeyinde, columna vertebralis'e yetişir. Columna vertebralis'in altında 

ve orta düzlemin solunda geriye doğru gider. Diaphragma üzerindeki hiatus aorticus'tan geçer 

ve karın boşluğuna girer. Son lumbal omur hizasında bilateral olarak a. iliaca externa dexter ve 

a. iliaca externa sinister'i verir. Çok kısa bir seyirden sonra, birinci sakral omur hizasında, a. 

iliaca interna dexter ve a. iliaca interna sinister diye iki ana dala ayrılarak sonlanır. İki a. iliaca 

interna'nın arasındaki açı içinden a. sacralis mediana başlangıç alır  (Dursun, 2010). 

 

3. KALBİN KORONER ARTERLERİ  

 Kalbin ana arterlerine, epicardium ile myocardium arasında kalbi taç şeklinde 

sarmaları ve "corona"’nın da taç anlamına gelmesi nedeniyle, "koroner arterler" denilmektedir. 

Kalp aorta'nın orijininden hemen sonra ayrılan a. coronaria dextra ve a. coronaria sinistra 

tarafından beslenmektedir (Tıpırdamaz, 1987; Dursun ve Türkmenoğlu, 1996). A. coronaria 

sinistra, a. coronaria dextra'dan daha geniştir. Sol seminular kapakçığın aortic sinus bölgesinden 

başlangıcı alırlar. Daha sonra truncus pulmonalis'in orijini ve sol atrium arasında kısa bir yeri 

takip eder ( Getty, 1975). 

3.1. Arteria coronaria sinistra  

 A. coronaria sinistra, valvula seminularis sinistra düzeyinden aorta’nın başlangıcından 

(Dursun, 1978), sol sinus aortae’den (Getty, 1975) valvula seminularis cranialis'inin yanından 

çıkar (Doğuer ve Erençim, 1966). 
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 Atta a. coronaria sinistra a. coronaria dextra'dan biraz daha kalındır ve 1.5 cm 

uzunluğundadır. Truncus pulmonalis ile auricula sinistra arasında aşağıya doğru seyreder ve 

sulcus coronarius'a varır (Karadağ ve Soygüder, 1989). Sulcus coronarius'a vardıktan sonra dik 

bir açı ile r. circumflexus sinister ve r.interventricularis paraconalis adında iki kola ayrılır. 

Bunlar yoğun bir yağ kitlesi altında bulunurlar (Dursun, 1981). 

Arteria coronaria sinistra'nın kolları   

3.1.1. Ramus circumflexus sinister: Sulcus coronarius içinde margo ventricularis sinister'e 

doğru gider. Bu kenarı aştıktan sonra kalbin facies atrialis'inde Equidea’de a. coronaria 

dextra'nın ince bir kolu ile anastomoz yapar (Dursun, 1981). Ramus circumflexus sinister gerek 

atrium sinistrum gerek ventriculus sinister'in vaskularizasyonu için adlandırılmış kalın kollar 

verir (Dursun, 1989). Ramus interventricularis paraconalis'ten daha kalın bir daldır (Karadağ 

ve Soygüder, 1989). Atta r. circumflexus sinister a. coronaria sinistra’nın ikinci koludur. Ramus 

circumflexus sinister sulcus coronarius’ta seyreder. Sol ventriculus’un kenarına kadar uzanır. 

Verdiği dallar ile septum interatriale’nin, sol atriumun ve sol ventrikülün vaskularizasyonunu 

sağlar (Nickel ve ark., 1981).    

 Ruminantia’da r. circumflexus sinister sulcus coronarius içinde margo ventricularis 

sinister'e doğru yönelir. Margo ventricularis sinister'i aştıktan sonra kalbin atrial yüzüne geçer 

ve sulcus interventricularis subsinuosus'a varır. Ramus circumflexus sinister, ramus 

interventricularis subsinuosus adıyla apex cordis yakınına kadar devam eder ve apex cordis'e 

varmadan ventriculus sinister'in duvarına girer (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

 Ramus circumflexus sinister atrium sinistrum için birçok dal verir. Bunlar sırasıyla 

şunlardan oluşur: Ramus proximalis atrii sinistri, Ramus intermedius atrii sinistri ve Ramus 

distalis atrii sinistri’dir. Ramus circumflexus sinister'in ventriculus sinister için verdiği kollar 

şunlardır: Ramus proximalis ventriculi sinistri, Ramus marginis ventriculi sinistri (r. marginis 

concavi), Ramus distalis ventriculi sinistri’dir (Dursun, 2010). 

3.1.1.1.Ramus proximalis atrii sinistri: Atlarda sol atrium’un büyük bir kısmını besler ve iki 

ince dal verir. Bunlar sol auriculanın duvarına giden rami auriculares dexter ile rami auriculares 

sinister adlarını alır (Nickel ve ark., 1981). 

 Merkepte r. proximalis atrii sinistri’nin orijini r. circumflexus sinister'den olmasına 

karşın bazı olaylarda a. coronaria sinistra'dan da çıktığı gözlenmiştir. Ramus intermedius atrii 

sinistri ile r. proximalis atrii sinistri arasında anastomoz olduğu görülebilir (Dursun, 1977). 

 Koyunlarda r.  proximalis atrii sinistri, r. circumflexus sinister'in orijininden 1-1.5 cm 

kadar sonra çıkar. Auricula sinistra ile örtülü olarak caudale doğru ilerler ve r. intermedius atrii 

sinistri ile ağızlaşır (Karadağ ve Soygüder, 1989). 
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 Mandada r. proximalis atrii sinistri genellikle r. circumflexus sinister'in orijini 

yakınından ya da aynı kolun başlangıcından 1-2 cm sonra çıkar. Bununla beraber nadiren de 

olsa a. coronaria sinistra'nın kollarına ayrıldığı açı içinden ya da doğrudan a. coronaria 

sinistra'dan çıkabilir. İki dala ayrılır. Bu dallardan biri auricula sinistra'nın serbest kenarı 

boyunca, sulcus coronarius'a paralel bir seyirle gider ve r. intermedius atrii sinistri ile anastomoz 

olur. Diğer dal ise auricula'nın aorta'ya bakan yüzünde, aorta ile auricula sinistra arasında geriye 

ve yukarıya doğru seyreder ve böylece auricula dextra'nın medial yüzüne varır (Dursun ve ark., 

1977).  

3.1.1.2. Ramus intermedius atrii sinistri: Atta bu dal r.circumflexus sinister’in dorsal 

yüzünden çıkar. Kalın bir daldır.  Sol atrium’un büyük bir kısmını r. proximalis sinistri ile 

birlikte besler (Nickel ve ark., 1981). 

 Manda da ince bir koldur. Ramus circumflexus sinister'in dorsal kenarından çıkar. 

Başlangıcından hemen sonra dik bir seyirle auricula sinistra'nın serbest kenarı iç yüzüne varan 

bu damar iki kola ayrılır. Bu kollardan biri auricula sinistra ile atrium sinistrum'da dağılır. Diğer 

kol ise cranial yönde seyreder ve ender olarak da r.proximalis atrii sinistri ile anastomoz olur. 

Ramus intermedius atrii sinistri manda bazan bulunmayabilir. Bu durumda damarın beslemesi 

gereken bölge r. proximalis atrii sinistri'den ayrılan bir kol tarafından beslenebilir (Dursun ve 

ark., 1977). Koyunlarda da aynı şekilde seyreder ve bu dal r. proximalis atrii sinistri'den sonra 

çıkar (Nickel ve ark., 1981). 

3.1.1.3. Ramus distalis atrii sinistri: Mandada margo ventricularis sinister düzeyinde, r. 

circumflexus sinister'in dorsal yüzünden başlangıç alır. Kalın bir damardır. Auricula sinistra'nın 

medial yüzünün vaskularizasyonuna katılır (Dursun ve ark., 1977). 

3.1.1.4. Ramus proximalis ventriculi sinistri: Atta r. proximalis ventriculi sinistri r. 

angularis’ten hemen sonra çıkar. Kalın bir kol olan bu ramusun kolları r. angularis ile r. 

marginalis ventriculi sinistri arasında uzanarak ventriculus sinister’in vaskularizasyonuna 

katılır (Ozgel ve ark., 2004). 

 Sığırda r. circumflexus sinister'den orijin alan ventriculer kolların en kalın olanıdır. 

Genellikle r.circumflexus sinister'in başlangıcından sonra çıkmasına rağmen, bazan de r. 

circumflexus sinister ile r. interventricularis paraconalis'in arasındaki açıdan çıkar. Distale ve 

biraz da caudale doğru yönlenen damar, kısa bir seyirden sonra ventriculus sinister'in duvarında 

sona erer (Dursun ve ark., 1977).  

 Mandada r. proximalis ventriculi sinistri’nin genel seyri normal piyeslerdekinden 

farklı değildir. Ancak orijininden sonra iki kola ayrılır. Ramus collateralis sinister proximalis 
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ile r. marginis concavi (r. margini ventriculi sinistri) arasında kalan bölgenin 

vascularizasyonunu sağlar (Dursun, 1978). 

3.1.1.5.  Ramus marginis ventriculi sinistri: Atta bulunan r. marginis ventricularis sinistri, r. 

proximalis ventriculi sinistri’nin biraz ilerisinden çıkar ve ventriculus sinister’in 

vascularizasyonunu sağlar (Nickel ve ark., 1981).  

 Mandada r. marginis ventriculi sinistri margo ventricularis sinister düzeyinde, r. 

circumflexus sinister'in ventral duvarından çıkar. Bazan bu damarın belirtilen düzeye gelmeden 

önce de çıktığı görülebilir. Margo ventricularis sinister'in tüm uzunluğunun distal 2/3 üne kadar 

uzanır ve ventriculus sinister'in duvarı içinde dağılır. Damarın son kollarından biri 

r.interventricularis paraconalis'ten ayrılan r. collateralis sinister'in son kollarından biriyle 

anastomoz olur (Dursun ve ark., 1977). 

3.1.1.6.  Ramus distalis ventricularis sinistri: Manda da r. circumflexus sinister'den çıkan 

ventricular kolların sonuncusudur. Ramus marginis concavi (r. marginis ventricularis sinistri) 

'den hemen sonra çıkar, distale yönelir ve apex cordis'e varmadan sona erer. Bu damar, 

ventriculus sinister'in atrial yüzdeki kesimini ve r. marginis concavi (r.marginis ventricularis 

sinistri) ile r.interventricularis subsinuosus arasındaki bölgenin üst yarımını 

vaskularizasyonunu sağlar (Dursun, 1978). 

3.1.2. Ramus interventricularis paraconalis: 

 Ramus interventricularis paraconalis orijininden, r.interventricularis subsinuosus'la 

normalde anastomoz olduğu bölgeye kadar ki seyrinde verdiği dallarıyla ventriculus sinister'in 

ve septum interventriculare'nin beslenmesini sağladığı gibi, verdiği zayıf 2 veya 3 kolu ile de 

sağ ventriculus'un sol interventricular oluğa komşu kesiminin beslenmesini sağlar. Ramus 

interventricularis paraconalis'in kolları şunlardır: Ramus coni arteriosi, Ramus collateralis 

sinister proximalis ve Ramus collateralis sinister distalis (Dursun, 2010). 

3.1.2.1. Ramus coni arteriosi: Atta r. coni arteriosi ventriclus dexter’in duvarının 

vaskularizasyonunda önemli bir yer tutar (Nickel ve ark., 1981). Sığırda ve mandada r. coni 

arteriosi r. interventriventricularis paraconalis'in başlangıcının 1-1.5 cm distalinden orijin alır. 

Aynı damarın ender olarak a. coronaria sinistra'dan da çıktığı saptanmıştır. Ramus coni arteriosi 

iki dal halinde de bulunabilir. Truncus pulmonalis'in infindubulum'u üzerinde, yoğun bir yağ 

dokusu altında seyreder. A. coronaria dextra'dan orijin alan aynı adlı, homolog damarla 

anastomozlaşır (Dursun ve ark., 1977). Koyun ve keçide r. coni arteriosi’nin orijini yaklaşık 1 

cm sonra olursa da koyunlardaki keçilere nazaran daha kalındır (Nickel ve ark., 1981).  

3.1.2.2. Ramus collateralis sinister proximalis: Atta r. interventricularis paraconalis’ten çıkan 

ilk damar r. collateralis sinister proximalis’tir. Margo ventricularis sinister’e doğru oblik bir 
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şekilde iner ve ventriculus sinister’in vaskularizasyona katılır (Ozgel ve ark., 2004). Sığırda r. 

collateralis sinister proximalis r. interventricularis paraconalis’in 3,5 - 4 cm kadar distalinden 

margo ventricularis sinister'e doğru gider. Ramus margini concavi anastomoz olur (Karadağ ve 

Soygüder, 1989). Manda kalbinde r.interventricularis paraconalis'in uzunluğunun orta 1/3 

ünden çıkar. Damarın son kolu r. circumflexus sinister'in ventricular kollarından olan r.marginis 

ventriculi sinistri'nin sonu ile margo ventricularis sinister düzeyinde anastomoz olur (Dursun 

ve ark., 1977). 

3.1.2.3. Ramus collateralis sinister distalis: Atta r. collateralis sinister distalis r. 

interventricularis paraconalis’ten ayrılan ikinci koldur. Ramus collateralis proximalis’e nazaran 

daha distalden ayrılır. Margo ventricularis sinister’in vaskularizasyonunu sağlar (Nickel ve ark., 

1981). Sığırda r. interventricularis paraconalis’in 6 - 6,5 cm distalinden başlangıç alarak margo 

ventricularis sinister’e doğru uzanır (Karadağ ve Soygüder, 1989). Mandada r. interventricularis 

paraconalis'in r. collateralis sinister'i verdikten sonra, apex cordis'e varmadan önce ventriculus 

sinister için verdiği bir koldur. Başlangıcından itibaren r.collateralis sinister proximalis'e paralel 

bir seyirle margo ventricularis sinister'e doğru gider ve ventriculus sinister'in duvarına dalarak 

sona erer (Dursun ve ark., 1977). 

 Ramus interventricularis paraconalis adlandırılmış bu üç koldan başka septum 

interventriculare’ye kalın, ventriculus dexter'in duvarına ise zayıf birkaç kol verir. 

3.2. Arteria coronaria dextra: A. coronaria dextra ostium aortae'nin valvula semilunaris 

dextra'sı düzeyinde aorta'dan ayrılır (Dursun, 1989). Truncus pulmonalis ile auricula dextra 

arasında sulcus coronarius'a varır (Nickel ve ark., 1981). Sulcus coronarius içinde, sulcus 

interventricularis subsinuosus’un başlangıcına kadar kıvrımlı bir şekilde devam eder ve bu 

seviyede sona erer (Dursun, 1989).    

 Merkepte a. coronaria dextra'nın kolu olan r. interventricularis subsinuosus sığırda a. 

coronaria sinistra'nın kolu olan r. circumflexus sinister tarafından oluşturulmaktadır. A. 

coronaria dextra a. coronaria sinistra’dan daha kalındır (Dursun, 1979). 

 Normal olarak a. coronaria dextra'nın kolu olan r. interventricularis subsinuosus, 

sığırda a. coronaria sinistra'nın r. circumflexus sinister'i tarafından şekillendirildiği için a. 

coronaria dextra sadece r.circumflexus dexter'den oluşmuştur (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

3.2.1. Ramus circumflexus dexter: Ramus circumflexus sinister atta r. circumflexus dexter 

gibidir. Sulcus coronarius boyunca uzanır. Uzunluğu boyunca aşağıya ve yukarıya doğru 

verdiği dallarla hem atrium dexter’in ve hem de ventriculus dexter'in vaskularizasyonuna katılır. 

Ayrıca r. circumflexus dexter’in r. coronarius sinister kolu yanlız atlarda bulunur. Ramus 

coronarius ile r. circumflexus arasında anastomoz mevcut değildir (Nickel ve ark., 1981).  
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 Ramus circumflexus dexter Ruminantia a. coronaria sinister’in dalı olan r. 

circumflexus sinister’e göre daha incedir (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

 Ramus circumflexus dexter hem atrium dexter ve hem de ventriculus dexter'e özgü 

kollar verir (Dursun, 1979). Ramus circumflexus dexter'in atrium dextrum için verdiği kollar 

şunlardır: Ramus proximalis atrii dextri, Ramus intermedius atrii dextri ve Ramus distalis atrii 

dextri’dir. Mandada sulcus interventricularis subsinuosus yakınında, a. coronaria dextra'nın 

dorsal kenarından çıkar. Başlangıcından hemen sonra verdiği zayıf kollarla sulcus coronarius 

bölgesine dağılır. Ramus intermedius atrii dextri'den daha kalın bir koldur (Dursun ve ark., 

1977). Ramus circumflexus dexter'in ventriculus dexter için verdiği kollar şunlardır: Ramus 

coni arteriosi, Ramus proximalis ventriculi dextri, Ramus marginis ventricularis dextri, Ramus 

distalis ventricularis dextri ve Ramus coronarius sinister (Equidea) (Ozgel ve ark., 2004). 

3.2.1.1. Ramus proximalis atrii dextri: Sığırda r. proximalis atrii dextri a.coronaria dextra'nın 

orijininden 1-1,5 cm kadar ilerisinden çıkar. İki kola ayrılır. Bu kollardan bir tanesi auricula 

dextra'nın medial yüzünü vaskülarize eder. Diğer kol ise, auricula dextra'nın aorta'ya bakan 

yüzüne dağılır. Ancak, aynı bölgenin vaskülarizasyonuna katılan r. proximalis atrii sinistri ile 

anastomoz yapmaz (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

3.2.1.2. Ramus intermedius atrii dextri: Sığırda a. coronaria dextra, margo ventricularis 

dexter'i geçtikten sonra r. intermedius atrii dextri'yi verir. Ramus proximalis atrii dextri ve r. 

proximalis atrii sinistri ile ağızlaşan iki kola ayrılır. Atrium dextrum'un vaskülarizasyonunu 

sağlar (Karadağ ve Soygüder, 1989).  

 Mandada r.intermedius atrii dextri başlagıcından hemen sonra auricula dextra'nın 

serbest yüzüne varır. Bu noktada verdiği bir kol atrium dextrum'un dış yüzüne dağılır (Dursun 

ve ark., 1977).  

3.2.1. 3. Ramus distalis atrii dextri: Ramus distalis atrii dextri sığırda sağ atrium'a 

dağılmaktadır (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

3.2.1.4. Ramus coni arteriosi: Atta r. coni arteriosi bulbus aortae ve conus arteriosi’nin 

vaskularizasyonunu sağlar (Nickel ve ark., 1981). 

 Sığırda r. coni arteriosi a. coronaria dextra'nın çıkışı yerinden köken alan ve r. 

interventricularis paraconalis'ten ayrılan aynı adlı kol ile truncus pulmonalis 'in kökü üzerinde 

anstomosis yapan damardır (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

 Ramus coni arteriosi mandada a. coronaria dextra'nın hemen orijini yakınından çıkar. 

Çoğunlukla tek bir kol olmasına rağmen, birbiri yakınından çıkan iki kol halinde de bulunur. 

Orijininden sonra, yoğun bir yağ dokusu ile örtülü olduğu halde, truncus pulmonalis'in 
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infundibulum'u üzerine yönelir ve bu bölgede r. interventricularis paraconalis'ten, bazen de a. 

coronaria sinistra'dan çıkan homolog kol ile anastomoz olur (Dursun ve ark., 1977). 

3.2.1. 5.  Ramus proximalis ventriculi dextri: Atta r. proximalis ventriculi dextri,  r. 

proximalis dexter ve r. coni arteriosi dexter’den sonra çıkar. Ventriculus dexter’e ait olan margo 

ventricularis dexter’in vascularizasyonuna r. marginis ventriculi dextri ile birlikte sağlar (Nickel 

ve ark., 1981).  

 Sığırda a. coronaria dextra orijini düzeyinde r. proximalis ventriculi dextri'yi verir. Bu 

güçlü kol distale doğru uzanır ve sağ ventriculus'un duvarında son bulur (13). 

 Mandada r. proximalis ventriculi dextri a. coronaria dextra'nın margo ventricularis 

dexter düzeyine gelmeden ventrale doğru verdiği kalın bir koludur. Seyrinin aşağı yukarı 

ortasında iki kola ayrılır. Bu kollardan biri ventriculus dexter'in duvarı içine dalarak son bulur. 

Diğer kol ise, kalbin auricular yüzüne yönlenir, r.interventricularis paraconalis'in ventriculus 

dexter için verdiği isimsiz bir kolla karşılaşır, ancak anastomoz olmaz (Dursun ve ark., 1977). 

3.2.1.6. Ramus margini ventriculi dextri (r. marginis convexi): Atta r.proximalis dextri’den 

sonra çıkar ve sağ ventrikulusa ait margo ventricularis dexter’in vaskularizasyonuna katılır 

(Nickel ve ark., 1981). 

 Sığırda a. coronaria dextra'nın margo ventricularis dexter boyunca uzanan güçlü bir 

koludur. Ventriculus dexter'in duvarına girerek sonlanır (Karadağ ve Soygüder, 1989). 

 Mandada r. marginis convexi a. coronaria dextra'nın  margo ventricularis dexter 

düzeyinde verdiği bir koludur. Bu damar bazan r.proximalis ventriculi dextri'nin yakınında 

çıkabilir. Orijininden itibaren kalbin cranial kenarı üzerinde, kıvrımlı bir seyirle distale iner. 

Cranial kenarın aşağı yukarı orta 1/3 ünde ventriculus dexter'in duvarına dalarak sona erer 

(Dursun ve ark., 1977).  

3.2.1.7. Ramus distalis ventriculi dextri: Atta r. distalis ventriculi dextri r.circumflexus 

dexter’den çıkar, ventriculus dexter’in atrial yüzünün vaskularizasyonunu sağlar (Nickel ve 

ark., 1981).  

 Sığırda distalis ventriculi dextri yanal kollar vererek apex cordis’e doğru uzanır 

(Karadağ ve Soygüder, 1989). 

 Mandada a. coronaria dextra'nın sulcus interventricularis subsinuosus'un başlangıcına 

varmadan az önce verdiği zayıf bir koldur. Aşağı yukarı sulcus interventricularis subsinuosus'un 

yönüne paralel bir seyirle gider. Kısa bir seyirden sonra ventriculus dexter'in duvarına dalarak 

sona erer (Dursun ve ark., 1977). 

3.2.1.8. Ramus coronarius sinister: Yanlız atlarda bulunan bu kol r.circumflexus sinister’den, 

r. interventricularis subsinuosus’un ayrıldığı yerden çıkar. Sulcus coronarius’un dexter’inde, 
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ventriculus sinister’in caudal kenarına kadar uzanır. Ventriculus sinister’in vaskularizasyonuna 

katılır (Nickel ve ark., 1981). 

3.2.2. Ramus interventricularis subsinuosus: Atta r.interventricularis subsinuosus a. 

coronaria dextra’nın bir kolu olup kalbin apex’ine kadar uzanan sulcus interventricularis 

subsinuosus’un içinde seyreder. Sağ ve sol ventrikülün atrial yüzünü vaskularize eden birçok 

kol verir (Nickel ve ark., 1981). 

 Sığırda yönü itibariyle r. circumflexus sinister'in devamıdır. Sulcus interventricularis 

subsinuosus içinde, çoğu kez yetişemediği apex cordis'e kadar uzanır ve bu bölgede r. 

interventricularis paraconalis ile anastomoz olur. Ramus interventricularis subsinuosus seyri 

sırasında verdiği zayıf kollarla da septum interventriculare'nin vaskularizasyonuna katılır 

(Dursun, 1989). 

 Mandada r. interventricularis subsinuosus, a. coronaria dextra'nın r.circumflexus 

dexter'ine oranla daha kalındır. Kalın olması nedeniyle ana damarın devamı olarakta kabul 

edilebilir. A. coronaria dextra'dan ayrıldıktan sonra, sulcus interventricularis subsinuosus 

içinde, apex cordis'e doğru yönelir. Apex cordis'i aşarak kalbin auricular yüzüne geçen 

r.interventricularis subsinuosus, a. coronaria sinistra'nın kolu olan r. interventricularis 

paraconalis'in bir kolu ile anastomoz olur. Ramus interventricularis subsinuosus seyri sırasında 

septum interventriculare, ventriculus sinister ve ventriculus dexter için birçok yanal kol verir. 

Bu kollardan en önemlileri, özellikle ventriculus dexter'in vaskularizasyonunda büyük yer tutan 

r.collateralis dexter proximalis ile r. collateralis dexter distalis'tir (Dursun ve ark., 1977). 

 

4. KALBİN KORONER VENALARI  

 Kalbin duvarlarının venöz kanını taşıyan bu damarlar, kalbin atrial yüzünde bulunan 

ve atrium dextrum'un bir çukurluğundan ibaret olan sinus coronarius'a açılırlar. Kalp 

venalarından en kalını ve en önemlisi vena cordis magna'dır. İnsandaki kalbin venalarının 

isimleri hayvanların kalp venaları ile aynıdır.  

4.1. Vena cordis magna: Kalbin apex kesiminin venöz kanını toplayan v.interventricularis 

paraconalis'le başlar. Bu damar sulcus interventricularis paraconalis içerisinde r. 

interventricularis paraconalis eşliğinde seyrederek sulcus coronarius'a varır. Adı geçen oluk 

içinde r. circumflexus adıyla devam eder ve margo ventricularis sinister'i katederek kalbin atrial 

yüzüne geçer. Sulcus interventricularis subsinuosus'unn başlangıç düzeyinde sinus coronarius'a 

açılarak sona erer. Ancak sinus'a açılmadan hemen önce v.pulmonalis'lerin atrium sinistrum'a 

açıldıkları yerden gelen, ayrıca equide’de varolan v. obliqua atrii sinistri'yi de alır (Dursun, 

2010). 
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 V. interventricularis paraconalis seyri sırasında r. collateralis sinister proximalis'i, r. 

circumflexus ise r. proximalis ventriculi sinistri adında, aynı adlı arteriel kollara eşlik eden 

venöz kolları da alırlar (Getty, 1975). 

4.2.Vena cordis media (v. interventricularis subsinuosus): Sulcus interventricularis 

subsinuosus içinde seyreden bu vena kalbin apex'inden basis'ine doğru seyreder. Seyrinde r. 

interventricularis subsinuosus'a arkadaşlık eder. Bu vena özellikle ventriculus'ların atrial 

yüzünün ve septum interventriculare'nin aynı yüze bakan kesiminin venöz kanını toplar. V. 

cordis magna'nın sona erdiği yer yakınında sinus coronarius'a dökülerek sona erer (Dursun, 

2010). 

4.3. Vena cordis parva: İnce bir damardır. A. coronaria dextra'nın r.circumflexus dexter'ine 

eşlik ederek sulcus coronarius içinde seyreder. Ventriculus dexter ile atrium dextrum'un venöz 

kanını toplar ve v. cordis media'nın sinus coronarius'a açıldığı yer düzeyinde son bulur (Getty, 

1975). 

4.4. Vv. cordis minimae: Çok sayıda ve ince olan bu venalar bulundukları bölgeden 

topladıkları venöz kanı, kendilerine en yakın kalp boşluğuna dökerler. Bu venöz damarlara 

genellikle kalbin tüm boşluklarında rastlanırsa da en çok atrium dextrum'da ve biraz daha az 

olarak da atrium sinistrum'da bulunurlar. Bu vena'ların açıldıkları deliklere  "foramina venarum 

minimarum"  veya  "foramina Theabesii" denir (Dursun, 1981). 

SONUÇ 

 Equide ve ruminant kalbinin anatomik yapısı bu derleme çalışması ile ortaya 

konulmuştur. Kalbin beslenmesini sağlayan coroner arter ve venöz kanını toplayan coroner 

venler karşılaştırılmıştır. 

 

 

KAYNAKLAR 

1. Christensen, C.G. and Campeti, L.F. (1959). Anatomic And Functioanal Studies Of The 

Coronary Circulation In The Dog And Pig. American Journel Veterinary Research. 

2. Getty, R. (1975). The Anatomy Of The Domestic Animals. Vol. I.II. W.B. Sounders 

Company. Philadelphia-London-Toronto. 

3. Karadağ, H, ve Soygüder, Z. (1989). Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırında Kalp Ve Kalp 
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Isaurıa’daki Sinabıç’tan (Dalisandos?) Doğu Sigillata a (dsa) Seramikleri ve 

Taklitleri  

  Hatice KÖRSULU 

Özet 

Sinabıç (Dalisandos?), Mersin’in Mut ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır. Antik 

yerleşim alanı, doğu tarafı dışında üç tarafı uçurum olan doğal korunaklı yüksek bir tepe 

üzerindedir. Yerleşimin bulunduğu tepe üzerinde çeşitli yapı kalıntıları görülmektedir. Doğu 

yamaçta sur duvarının dış tarafında ve kuzey yamaçlarda kentin nekropolisi bulunmaktadır. 

Burada yürütülen yüzey araştırmalarında yoğun Hellenistik ve Roma dönemlerine ait 

seramikler tespit edilmiştir. Çalışmanın konusunu, bu seramikler arasında önemli bir yer tutan 

Doğu Sigillata A seramikleri ve bunların taklitleri oluşturmaktadır. Doğu Sigillata A Kapları, 

Geç Hellenistik ve Erken Roma döneminde Kilikia ve Suriye-Filistin kıyılarının üretimi kırmızı 

astarlı kaplardır. Sinabıç yüzey araştırmalarında Doğu Sigillata A kaplarına ait az miktarda ithal 

örnek tespit edilmiştir. Bununla birlikte tipin çok sayıdaki taklitleri kentte dikkat çekmektedir. 

Sinabıç ile Ermenek (Germanikapolis) ve çevresindeki antik yerleşimlerde tespit edilen 

seramiklerde kap grupları, kil yapıları ve astar-bezeme özellikleri birbirine benzerlikler 

göstermektedir. Buna göre bölgenin ortak bir seramik kültürünün olduğu görünmektedir. Henüz 

çok araştırılmış olmayan bölgede seramik üretimine dair herhangi bir kanıt (seramik fırını gibi) 

bulunmamaktadır. Ancak yakın geçmişte Ermenek’te kil yataklarının bulunduğundan ve 

seramik üretildiğinden söz edilmektedir. Bunun antik dönemde de söz konusu olması 

muhtemeldir. Çalışmada, bütün bu verilerle birlikte Doğu Sigillata A taklidi örnekler,  Sinabıç 

ve çevresindeki seramik üretimi üzerine kanıt olabilir mi bir ön değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Isauria Bölgesi, Sinabıç (Dalisandos?), Hellenistik ve Roma Dönemi, 

Doğu Sigillata A, İthal ve yerel üretim. 

Eastern Sigillata A (Esa) Ceramics And Imitations From Sinabiç 

(Dalisandos?) In Isauria 

Abstract 

Sinabıç (Dalisandos?), is located to the north of Mut District of Mersin. The ancient 

settlement area is on a high hill that has a natural shelter with a cliff on three sides apart from 

                                                 
 Dr. Öğr. Ü., Karamanaoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Yunus Emre 

Yerleşkesi  70100 Karaman/TÜRKİYE, hkorsulu@gmail.com. 
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the east side. There are various ruins on the hill where the settlement is located. The 

necropolis  takes place outside the city walls on the eastern slope and on the northern slopes. 

During the surveys conducted here, intensive Hellenistic and Roman ceramics were identified. 

The main subject of the study covers the East Sigillata A ceramics and their imitations which 

holds an important place among those ceramics. East Sigillata A, are the red-lined containers 

of Cilician and Syrian-Palestinian coasts in the late Hellenistic and early Roman period. In the 

Sinabıç surveys, a small quantity of imported Eastern Sigillata A vessels samples were 

identified.  However, the numerous imitations of East Sigillata A draw attention in the city. The 

pot groups, clay structures and lining-decoration features of the ceramics identified in Sinabıç, 

Ermenek (Germanikapolis) and its ancient settlements share similarities. Therefore the region 

seems to have a common ceramic culture. There is no evidence of ceramic production (such as 

a ceramic furnace) in the region which has not been researched yet. However, It is said that 

there were clay beds and ceramic production in Ermenek in the recent past. This is likely to be 

the case in antiquity either. In this study, a preliminary assessment will be conducted whether 

all these data and the examples of Eastern Sigillata A imitations in Sinabıç might be an evidence 

of the ceramic production in and around Sinabıç. 

Key Words: Isauria Region, Sinabıç (Dalisandos?), Hellenistic and Roman Period, Eastern 

Sigillata A, Import and local production. 

 

Giriş 

Sinabıç (Dalisandos?), Mersin’in Mut İlçesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Antik ve 

modern bazı kaynaklarda buranın Dalisandos kenti olduğu önerilmektedir. Ancak bu 

tartışmalıdır. Antik yazar Hierokles, Dalisandos’u Kladiupolis’in (Mut) yakınında Isauria 

kentleri arasında saymaktadır (Hierocles, 710.2). Konstantin Porphyrogennotes, Isauria 

dekapolisinin onuncu şehri olarak sıralamaktadır (Konst. Porph. De them. 77). French, Dalisandos’u 

Lykaonia bölgesindeki Belören yerleşimine lokalize etmektedir (French, 1984, 87). Bean-Mitford 

(Bean-Mitford, 1964-1968, 224), Ramsay (Ramsay, 1890, 459) kenti Mut yakınındaki Sinabıç’a 

vermiştir. Hellenkemper-Hild de Dalisandos’un yeri için Hagia Thekla Miracula’nın coğrafi ve 

çevre anlatımına Sinabıç’ın daha uygun olduğunu önermektedir (Hild – Hellenkemper 1990, 233).  

Antik yerleşim alanı, doğu tarafı dışında üç tarafı uçurum olan doğal korunaklı yüksek 

bir tepe üzerindedir. Yerleşimin bulunduğu tepe üzerinde çeşitli yapı kalıntıları görülmektedir. 

Doğu yamaçta sur duvarının dışında ve kuzey yamaçlarda kentin nekropolisi bulunmaktadır 

(Aşkın 2016, 50-51). Sinabıç’ta (Dalisandos?) yürütülen yüzey araştırmalarında yoğun Hellenistik 

ve Roma dönemlerine ait seramikler tespit edilmiştir. Çalışmanın konusunu, bu seramikler 
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arasında önemli bir yer tutan Doğu Sigillata A seramikleri ve bunların taklitleri oluşturmaktadır. 

Az sayıdaki ithal tipleri yanında Doğu Sigillata A taklidi örnekler,  Sinabıç ve çevresindeki 

seramik üretimi üzerine kanıt olabilir mi bir ön değerlendirmesi yapılacaktır.  

Terra sigilllata, Roma’nın Doğu ve Batısında birbirinden farklı tekniklerle ve bezeme 

anlayışıyla üretilen kırmızı astarlı seramikler için kullanılan bir terimdir (Dragendorff, 1895, 18-

155). Doğu Sigillata A Kapları, bu türün Doğu üretimlerinin en erken grubudur. Doğu Sigillata 

A Kapları’nın ilk keşfedildiği dönemde Pergamon kökenli oldukları ve diğer merkezlere 

buradan yayıldığı düşünülmekteydi (Zahn, 1904, 447-448). Daha sonra Kenyon ve Crowfoot, bu 

kaplar için “Doğu Sigillata A” tanımını kullanmıştır ve bunların orijininin Doğu Akdeniz 

olduğunu önermiştir (Crowfoot, Crowfoot ve Kenyon, 1957, 281-283). Pek kabul görmese de Kıbrıs’ın 

Doğu kesiminde de DSA üretiminin olduğu önerilmektedir (Gunneweg, Perlman ve Yellin, 1983, 10-

14, 109-110; Williams, 1989, 8). Genel olarak MÖ 2. yüzyıl ortalarında üretilmeye başlandığı kabul 

edilmektedir. Tarsos ve Antocheia buluntularının ise bu tarihten biraz daha erkene işaret 

etmektedir (Hayes, 2008, 19). Gunneweg, Perlman ve Yellin, bu tarihi MÖ 3. yüzyıl sonları veya 

MÖ 2. yüzyıl başlarına kadar geri çekmişlerdir (Gunneweg, Perlman ve Yellin, 1983, 95, 109). En geç 

tarih olarak ise MS 2. yüzyıl başlarını önermişlerdir (Gunneweg, Perlman ve Yellin, 1983, 101-102). 

1985 yılında Hayes, o güne kadar yapılmış yayınlarda tespit edilen tiplerini bir araya getirerek 

bugünde çok kabul gören yeni bir sınıflandırma oluşturmuştur. Hayes’in burada geç seri olarak 

ele aldığı genellikle barbotin ve “cut-glass” denilen tekniklerde üretilen çok yaygın olmayan 

tiplerle DSA üretiminin MS 2. yüzyıl sonlarına kadar sürdüğü anlaşılmaktadır (Hayes, 1985a, 42; 

Hayes, 2008, 20). DSA kapları, Doğu sigillatalarının en uzun süre üretimi yapılan, aynı zamanda 

bütün Doğu Akdeniz bölgesi ve Batı Akdeniz’deki merkezlere kadar da ulaşan en yaygın 

gruptur. Sinabıç’ta az sayıda ithal örnekleri ile bunun yanında yoğun miktarda bu türün taklidi 

kaplar ele geçmiştir.  

 

Sinabıç (Dalisandos?) İthal Doğu Sigillata A Kapları 

Sinabıç’ta az sayıda örnekle temsil edilmektedir. Üç adet ağız-gövde, bir adet kaide-

gövde ve bir adet dudak kenarı altı ve gövde bölümü korunmuş toplam üç adet formu belirlenen 

ithal örnek tespit edilmiştir. Bunların dışında da birkaç parça Doğu Sigillata A türü gövde 

parçası ele geçmiştir. Formu tespit edilen örnekler arasında Hayes’in sınıflandırmasına göre 

Form 2, 40, 49-50, 60b tipleri bulunmaktadır. Bu çalışmada kısa bir değerlendirmesine yer 

verilen tiplerin genel olarak Hayes’e göre tarihlemesi verilecektir.  

Sinabıç’ta tek örneği tespit edilen Hayes Form 2 tipi, dudak kenarı korunmuş küçük bir 

parçadır (Fig. 1). Doğu Sigillata A kaplarının en erken gruplarındandır. Antiocheia Form 120 
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(Waage, 1948, 23, Tav. III), Samaria Form 1(Crowfoot, Crowfoot ve Kenyon, 1957, 312-314, Fig. 73, 1–2) 

bu tip kaplardır. Ayrıca bu kaplara Sultantepe (Lloyd, 1954, 102-103, Fig. 1, 18), Tarsos-Gözlükule 

(Jones, 1950, 231, Fig. 188 A), Dura-Europos (Cox, 1949, 8, 39, 42) ve Hama’da (Christensen – Johansen, 

1971, 58, Form 1, Fig. 26, 3-5) da rastlanmıştır. Hayes, bunları MÖ 2. yüzyılın 2. yarısı ile aşağı 

yukarı en geç MÖ 100 arasına vermiştir (Hayes, 1985a, 14, Tav. I, 3-6). 

Hayes Form 40’a ait kaide ve gövde bölümü korunmuş tek örnek ele geçmiştir. Yüksek 

ve kalın halka kaideli örneğin cidarı yukarıya doğru incelmektedir (Fig. 2) ve Hayes Form 40c 

tipi gibi keskin açı ile gövdenin üst yarısına geçtiği anlaşılmaktadır. Doğu Sigillata A kaplarının 

çok yaygın bir formu olamayan tipi Hayes, aşağı yukarı MS 80-120 arasına tarihlemiştir (Hayes, 

1985a, 32, Tav. VI, 1). 

Hayes Form 49 tipi Sinabıç fincanı, dudak kenarı korunamamış ancak gövdeye geçiş 

bölümü ve bu geçişteki belirgin dışa çıkıntılı kısmı ile dikey gövdesiyle bu tip DSA kaplarından 

olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 3). Antiocheia 470 tipi (Waage, 1948, 35, Tav. VI, 470) olan form, 

Hama (Christensen – Johansen, 1971, 172, Form 24.1, Fig. 69) ve Kenchreai’da (Adamsheck, 1979, 57, ER 

23 e, Pl. 15) da tespit edilmiştir. Hayes, nadir olduğunu belirttiği grubun kronolojisinin Form 48 

(aşağı yukarı MS 40-70) ile benzer olduğunu söylemiştir (Hayes, 1985a, 36, Tav. VI, 17).  

Hayes Form 50 örneği, sadece ağız kenarı korunmuş küçük bir parçadır (Fig. 4). 

Antiocheia Form 465-468 (Waage, 1948, 33-34, 38, Pl. V, 465-468), Samaria Form 24 (Crowfoot, 

Crowfoot ve Kenyon, 1957, 312, 338-339, Fig. 81, 17-19, 21, 22, 24) tipini oluşturan bu DSA formuna 

Tarsos-Gözlüküle Höyük (Jones, 1950, 248, Fig. 194, 499), Atina Agorası (Hayes, 2008, 138, Fig. 6, 

161), Zeugma (Adak, 1997, 55-57, Fig. 12, 24. 7), Tarsus Cumhuriyet Alanı (Yıldız, 2006, 104-105, Lev. 

64-66, 459-488), Kelenderis (Tekocak, 2006, 41, Lev. 3, 27), Anemurium (Williams, 1989, 13, Fig. 5, 69), 

Hama (Christensen – Johansen, 1971, Fig. 69, 24.1-2), Gindaros (Kramer, 2004, 194, Taf. 87, ESA168-170), 

Jeruselam (Hayes, 1985b, 190, Fig. 54, 17), Ashdod (Dothan, 1971, 56, Fig. 16. 22), Nabate Oboda 

(Negew, 1986, 24-25, Fig. 166-168, 171), Caesarea Hipodrumu (Riley, 1975,44-45, 73-75, 78), Berenike 

(Kenrick, 1985, 238-239, Fig. 43, 336) ve Kenchreai’da (Adamsheck, 1979, 56-57, Pl. 15, ER 23a, b, d, e) da 

rastlamıştır. Hayes bu fincanları MS 1. yüzyıl ortalarına doğru aşağı yukarı MS 60/70 ile 100 

arasına vermiştir (Hayes, 1985a, 36-37, Tav. VI, 18). 

Sinabıç’ta ağız ve gövde kenarından oluşan tek örneğin temsil edildiği (Fig. 5) Hayes 

Form 60b’yi Hayes, MS 2. yüzyıla vermiştir (Hayes, 1985, 40, Tav. VII, 14). Samaria Form 7 tipine 

ait örnekleri arasında yer alan Samaria örneği de MS 2. yüzyıla tarihlenmiştir (Crowfoot, Crowfoot 

ve Kenyon, 1957, Fig. 77, 11).  Sinabıç’ta bunların dışında Doğu Sigillata A kaplarına ait bir adet 

kabartma bezemeli gövde parçası (Fig. 6) ve çok sayıda bezemesiz gövde parçaları (Fig. 7) 

tespit edilmiştir. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
295 

Sinabıç (Dalisandos?) Doğu Sigillata A Taklitleri 

İthal Doğu Sigillata A kapları yanında, taklit örnekler daha yoğundur. Hayes’in 

sınıflandırmasına göre Form 4A, 7, 28, 42, 45, 47, 34-37, 50 ve 54 tipleriyle ilişkili kaplar tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte ilerleyen çalışmalarda bu sayının arması büyük olasılıktır.  

Bunlardan Hayes Form 4A ile uyuşan kap, kaide ve gövdesinin bir bölümü korunmuş tek 

örnektir. Ağız kenarı korunmasa da bu tipler içe çekik ağız kenarlı sığ ve geniş tabaklardır. 

Doğu sigillata A’nın en erken kaplarındandır. Sinabıç örneği, gövde ve kaide yapısıyla Doğu 

Sigillata A’nın bu tipinin direkt taklidi olarak görünmektedir (Fig. 8). Bu tabakları Hayes, 

bunları genel olarak MÖ 2. yüzyıl sonu ile aşağı yukarı MS 10/20 arasına tarihlemiştir (Hayes, 

1985a, Tav. 1, 9–12).  

Kısa ve düz dudak tablalı kaseler olan Hayes Form 7, aşağı yukarı MÖ 50-1 arasına 

tarihlemiştir (Hayes, 1985a, Tav. II, 5). Sinabıç’tan örnekler, kısa ve düz dudak tablası gövdedeki 

keskin açısı ve kaideye doğru kalınlaşarak devam eden cidarıyla Hayes’in bu grup Doğu 

Sigillata A kaplarının bu tipiyle ayırt edilemeyecek kadar yakındır. Ancak kil yapısı ve astar 

özellikleri kabı Doğu Sigillata A’dan ayırt etmeyi sağlamaktadır (Fig. 9-10).   

Hayes Form 28, dışa çekik ağız kenarı üzerindeki ince olukla karakteristiktir. Ağız 

kenarından keskin bir açı ile gövdeye bağlanmaktadır. Hayes, bunları Erken Roma dönemi 

içinde muhtemelen MÖ 10/1 ile aşağı yukarı MS 15–30 arasına tarihlemiştir (Hayes, 1985a, 27, 

Tav. IV, 10-12). Sinabıç buluntuları, dışa çekik ağızlı ve ağız kenarında ince oluklu kaselerdir. 

Gövde de ise aynı şekilde keskin bir açı bulunmaktadır. Kırmızı, kırmızı-kahverengi ve mat 

siyah astar renklerinin görüldüğü örneklerdir (Fig. 11).   

Hayes Form 42, dışa doğru genişletilmiş duvarlı fincanlardır. Batıda Arretine 

sigillatalarının taklididir. DSB kaplarında da kullanılan bir tiptir. Hayes bu tipi MÖ 10-MS 

20/30 arasına vermiştir (Hayes, 1985a, 32-33, Tav. VI, 4-7). Ağız ve gövdesinin bir bölümü 

korunmuş olan Sinobiç örnekleri Doğu Siğillata A tiplerine yakındır. Kil ve astar özellikleriyle 

de Doğu Siğillata A’dan ayrılmaktadır (Fig. 12). 

Hayes Form 45, içbükey kenarlı, konik gövdeli fincanlardır. Hayes bunları MS 1/10-

50/60 arasına tarihlemektedir (Hayes, 1985a, 34, Tav. VI, 11-12). Ağız kenarı ve gövdeye geçişte az 

bir bölümü korunmuş olan Sinabıç’tan tek örnek, Hayes’in bu tipiyle uyuşmaktadır. Gri kili ve 

mat siyah, kahverengi-kırmızı astarıyla ise ayrıdır (Fig. 13).  

Hayes Form 47, yüksek profilli fincanlardır. Hayes bunları Arretine’de Haltern Form 8 

ile karşılaştırmıştır. Aşağı yukarı MS 10–60/70 arasına tarihlemiştir (Hayes, 1985a, 35, Tav. VI, 15). 

Crowfoot, bunların Batı’da Dragendorff Form 26 ile eşdeğer olduğunu ve bazen “calathus cup” 

olarak tanımlandığını söylemiştir. Samaria’daki en erken örneğini Batı’da da ilk ortaya çıkışına 
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denk gelen Augustus Dönemi’ne vermiş ve MS 1. yüzyılın karakteristik formlarından biri 

olduğunu belirtmiştir (Crowfoot, Crowfoot ve Kenyon, 1957, 338, Fig. 68, 8, Fig. 81, 5–10). Sinabıç’te bu 

tip ile ilişkili üç ağız-gövde ile bir adet kaide-gövde parçası ele geçmiştir. Çok az bir bölümleri 

korunmuş olan ağız-gövde parçalarının kısa kenarları “S” profillidir. Ağızdan gövdeye keskin 

birer dönüş yapmaktadırlar. Gövdeleri ise koniktir. Dış yüzeylerinde dudak kenarı ve gövdeye 

geçişlerinde ince yivler bulunmaktadır (Fig. 14).  

Hayes Form 34–37, dikey kenarlı küçük tabaklardır.  Hem Doğu hem de Batı 

sigillatalarında görülen bu tabaklar, kenarı altında dışa doğru uzanan çıkıntısı ile 

karakteristiktir. Bu çıkıntıdan direkt gövdeye bağlanır. Genellikle halka kaidelidir. Hayes Form 

34’ü MS 1. yüzyılın 2. çeyreği ile ortalarına, Form 35’i MS 40-70, Form 36 ve 37’yi MS 60-

100 arasına vermiştir (Hayes, 1985a, 29–31, Tav. 5, 6–13). Sinabıç’ta ağız ve gövde bölümü 

korunmuş tek örnek tespit edilmiştir. Örnek, birbiri ile yakın formlar olan Hayes’in 

sınıflandırmasındaki bu gruplarla aynı tiptedir (Fig. 15).   

Hayes Form 50, dikey kenarlı fincanlardır. Hayes, bu fincanları Kenyon gibi aynı 

şekilde iki tipe ayırmıştır. Ancak MS 1. yüzyıl ortalarına doğru aşağı yukarı MS 60/70 ile 100 

arasına vermiştir (Hayes 1985a, 36-37, Tav. VI, 18). Sinabıç’ta bu fincanların ithal örnekleri de ele 

geçmiştir. Taklidi olduğun anlaşılan kaplarda ise düz kenarlı ve profilli kenarlı olan iki tipine 

de ait parça tespit edilmiştir (Fig. 16).    

Hayes Form 54, gövdesi profilli, geniş tabaklardır. Hayes bunları MS 75/80-130/150 

arasına vermiştir (Hayes, 1985a, 38-39, Tav. VII, 4-5). Bu tabaklar, Sinabıç taklid örnekleri arasında 

en yoğun gruplardan biridir. Ağız ve gövdesinin bir bölümü korunmuş örnekler profilli 

gövdesiyle Hayes’in sınıflandırmasında Form 54 tipi ile benzerdir. Diğer gruplara göre tespiti 

biraz daha zor olsa da Hayes’in bu tipi en yakın formdur (Fig. 17). Doğu Sigillata A tiplerinin 

taklidi bu kaplar dışında kentte bunlarla aynı tipten olabilecek ağız kenarları ve gövde parçaları 

ele geçmiştir (Fig. 18).    

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Antik Dalisandos kenti olabileceği önerilen Sinabıç antik yerleşim alanı, Doğu Akdeniz 

kıyılarını Anadolu’nun iç kesimlerine bağlayan, bugün olduğu gibi antik dönemin de önemli 

geçitlerinden Sertavul geçidi üzerinde bulunmaktadır. Kilikia, Suriye-Filistin ve Kıbrıs için 

Anadolu içlerine ulaşımı sağlayan önemli bir yol güzergahı üzerinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla Sinabıç’te (Dalisandos?) Kilikia, Suriye-Filistin bölgesinde bir veya birkaç yerde 

üretildiği düşünülen ithal DSA kaplarının ele geçmesi olağandır. Hatta Sinabıç DSA kaplarının, 

Hellenistik ve Roma dönemlerinde Doğu’daki seramik üretici kentlerden biri olduğunu 
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bildiğimiz ve DSA kaplarının da muhtemel üretici kentlerinden biri olan Tarsos’tan gelme 

olasılığı oldukça yüksektir. Bununla birlikte Sinabıç’te (Dalisandos?) tipin çok sayıdaki 

taklitleri dikkat çekmektedir. DSA kaplarına MÖ 50’den sonra Batı sigillatalarının etkisi 

girmektedir.  DSA taklidi Sinabıç kaplarının bu tarihten sonraya ait örneklerinde DSB etkisinin 

de olduğu düşünülebilir. Ancak kaplar Doğu Sigillata A versiyonlarına daha yakın durmaktadır. 

Bununla birlikte MÖ 50 öncesi ve sonrasına ait bazı örnekler, DSA tiplerinin birebir taklidi 

gibidir. Diğer taraftan söz konusu kaplar ister DSA ister başka bir grubun taklidi veya benzeri 

olarak düşünülsün Sinabıç buluntuları arasında, Sinabıç veya çevresinde bir yerde üretilmiş bir 

seramik grubunun varlığı söz konusudur.  Henüz çok araştırılmış olmayan bölgede seramik 

üretimine dair şimdiye kadar herhangi bir kanıt (seramik fırını gibi) bulunamamıştır. Yalnız 

buraya biraz uzak olsa da bugün Konya il sınırı içinde bulunan Astra (Bolat Yaylası) antik 

kentinde yapılan kurtarma kazılarında bir seramik fırını tespit edilmiştir (Zoroğlu, 2000, 31-

34). Yakın geçmişte de Ermenek’te kil yataklarının bulunduğundan ve seramik üretildiğinden 

söz edilmektedir. Bunun antik dönemde de söz konusu olması muhtemeldir. 

Sinabıç ile Ermenek (Germanikapolis) ve çevresindeki antik yerleşimlerde tespit edilen 

seramiklerde kap grupları, kil yapıları ve astar-bezeme özellikleri birbirine benzerlikler 

göstermektedir. Bölgede yapılan yüzey araştırmalarında aynı tip kap formları ve bezemeli 

örneklere farklı kentlerde rastlanmaktadır. Buna göre bölgenin ortak bir seramik kültürünün 

olduğu görünmektedir. Bu konuda çalışmalarımız sürmektedir. Ancak söz konusu seramik 

malzemenin Sinabıç veya çevresinde üretilmiş olması muhtemeldir.  
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Comparison of Fuel Consumption of Hydrostatic Drive Method and 

Auxiliary Motor Drive Method in Road Sweepers 

Mehmet Ali KURGUN28 
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Dr. Öğr. Üyesi İskender ÖZKUL30 

Abstract 

Due to the challenge of increasing populations and the pollution brought by 

urbanization, the importance of road sweeper machines is increasing. In this study, the 

hydrostatic drive method, which is used as an alternative to the auxiliary motor product used in 

the driving of the on-the pass road sweeper machines for the purpose of cleaning needs, is being 

investigated. In the hydrostatic drive method, power is transmitted to the hydraulic pump by an 

auxiliary transmission disposed on the shaft located at the output of the vehicle main 

transmission. The oil produced by the hydraulic pumps is used in the vacuum fan and on the 

car moving. As a result, the hydrostatic drive has been found to be quieter, less fuel 

consumption and less costly than the auxiliary engine drive. 

Keywords: road sweepers, hydrostatic drive method, hydraulic pumps 
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Özet 

Yol süpürgelerinde yardımcı motorlu tahrik yöntemi ve hidrostatik tahrik yönteminin 

yakıt tüketimlerinin mukayesesi 

Artan nüfus ve şehirleşmenin getirdiği kirlilik ile mücadelede araç üstü yol 

süpürgelerinin önemi günden güne artmaktadır. Bu çalışmada, temizlik ihtiyacının karşılanması 

amacıyla üretilen araç üstü yol süpürgelerinde, yüksek güç gerektiren vakum fanlarının 

tahriğinde kullanılan yardımcı motor ürününe alternatif olarak hidrostatik tahrik yöntemi 

incelenmiştir. Hidrostatik tahrik yönteminde araç ana şanzıman çıkışında yer alan şaft üzerine 

yerleştirilen bir yardımcı şanzıman vasıtası ile hidrolik pompalara güç aktarır. Hidrolik 

pompaların ürettiği yağ debisi vakum fanında ve araç yürüyüşünde kullanılmaktadır. İnceleme 

sonucunda, hidrostatik tahrik yönteminin yardımcı motorlu tahrik yöntemine göre daha sessiz 

çalıştığı, daha az yakıt tükettiği ve bakım masraflarının daha az olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: yol süpürgeleri, hidrostatik tahrik yöntemi, hidrolik pompalar 

 

INTRODUCTION AND METHOD 

With the increase in population and urbanization, the number of vehicles in the 

machinery park of municipalities is increasing. The road sweepers play an important role in the 

cleaning of the streets. Municipalities prefer superstructure-shaped brooms on the truck, which 

is a carrier vehicle, because of their high cleaning capacity. These tools are necessary to make 

the life centers cleaner and livable and are preferred by municipalities due to the simplicity of 

use. The total length of road and parts of human interaction within municipal boundaries are 

too high to be undeniable. In addition to natural causes, the pollution caused by human impacts 

is a problem for municipalities. The preferred way to clean the broom is to take this load for the 

municipality and increase the quality of the service. Municipalities should pay attention to 

investment costs and operating costs of road cleaners. The operation of the investment and the 

consumables also require a study. In this study, the comparison of the amount of fuel used by 

the municipalities for road cleaning by using two different propulsion systems is done by 

theoretical calculations.  
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In road sweepers, the cleaning process is done with the suction power of the vacuum 

fan. These tools generally work in two different systems. Although the working systems are 

different, the work they do is the same. These two systems are described under different 

headings (Johnston, 2018).  

Figure 1. Working principle of road sweeper 

 

Kaynak: Veimas (2018). https://veimas.no/images/maskiner/vrange-brochure-79041.pdf  

 

AUXILIARY MOTOR DRIVE METHOD IN ROAD SWEEPERS 

Usually an auxiliary motor is used to obtain the vacuum power of road sweepers. 

Hydraulic power is generated through hydraulic pumps connected to the auxiliary motor. The 

vacuum fan is rotated by means of a hydraulic motor. The auxiliary motor is operated at 

constant speeds with optimum torque and power (Scarab, 2018).  

In this study, an 85 kW auxiliary motor road sweeper placed on a 130 kW vehicle and 

hydrostatic transmission road sweeper placed on a 170 kW vehicle were compared. Both 

vehicles have a load capacity of 15 tones and a 6m3 garbage tank. The fuel consumption curves 

of the 130 kW vehicle are given in Graph 1 (Mercedes, 2018). The fuel consumption curves of 

the 85 kW auxiliary engine are given in Graph 2 (JCB, 2018).

https://veimas.no/images/maskiner/vrange-brochure-79041.pdf
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Graph 1. Power-torque and fuel consumption        Graph 2. Power – torque and fuel consumption curves of 

curves of 130 kW engine       85 kW auxiliary motor  

 

Kaynak:  Mercedes-Benz and JCB (2018).  

https://www.mercedes-benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-

MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf  

https://www.jcb.com/en-gb/products/engines/ipu/tier-3-ipu  

https://www.mercedes-benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf
https://www.mercedes-benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf
https://www.jcb.com/en-gb/products/engines/ipu/tier-3-ipu
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HYDROSTATIC DRIVE METHOD IN ROAD SWEEPERS 

Hydrostatic road sweepers are considered as an alternative to auxiliary motor sweepers. 

These vehicles are fitted with an auxiliary transmission which can be connected to hydraulic 

pumps on the main vehicle shaft. The layout of the transmission is shown in Figure 2 (Scarab, 

2018). Hydraulic pumps are produced with hydraulic pumps connected to the transmission and 

the vacuum fan is rotated by a hydraulic motor. In the hydrostatic drive method, the vehicle 

transfers power to the hydraulic pumps by means of an auxiliary gearbox placed on the shaft 

located at the main gearbox output. The oil flow rate produced by hydraulic pumps is used in 

vacuum fan and vehicle movement. The motor curves of the 170 kW vehicle are given in Graph 

3 (Mercedes Benz, 2018). 

Figure 2. Placement of hydrostatic    Graph 3. Power-torque and fuel  

transmission         consumption curves of 170  

      kW engine 

 

Kaynak: Scarab (2018). http://www.scarabsweepers.com/Ticket/attachment.php?id=26  

http://www.scarabsweepers.com/Ticket/attachment.php?id=26
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Mercedes-Benz (2018). https://www.mercedes-

benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-

MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf. 

THEORICAL CALCULATIONS 

In the auxiliary motorized road sweeper, the vehicle is envisaged to operate at 100 kW 

power, 1400 rpm at engine speed and the auxiliary motor at 80 kW power at 1800 rpm. 

Carrier Vehicle Fuel Consumption Account (Sarvestani, 2016); 

Theoretical Fuel Consumption Formula: Fce = P (kW) x Fc (g/kWh) / d (g/lt) 

Fce = 100 x 190 / 835 

Fce = 22.8 lt/h  

Auxiliary Engine Fuel Consumption Account (Sarvestani, 2016); 

Fce = 80 x 218 / 835 

Fce = 20.9 lt/h 

Total Fuel Consumption: 22.8 + 20.9 = 43.7 lt/h is found. 

In the hydrostatic road vacuum cleaner, the vehicle is envisaged to operate at 160 kW 

power and 1800 rpm. 

Carrier Vehicle Fuel Consumption Account 

Theoretical Fuel Consumption Formula: Fce = P (kW) x Fc (g/kWh) / d (g/lt) 

Fce = 160 x 197 / 835 

Fce = 37.8 lt/h is found. 

Hydrostatic road vacuum cleaners are calculated as theoretically lower fuel 

consumption than auxiliary motor road sweepers. In addition to the fuel consumption, Table 1 

shows the advantages and disadvantages of both systems. 

 

 

https://www.mercedes-benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf
https://www.mercedes-benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf
https://www.mercedes-benz.co.za/content/media_library/south_africa/mpc/trucks_ng/atego_specs_brochure.object-Single-MEDIA.download.tmp/Atego+Spec+Brochure.pdf
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Table 1. Comparison of use of auxiliary motor and hydrostatic transmission in road sweepers 

  HYDROSTATIC TRANSMISSION 

SWEEPER 

 

 AUXILIARY MOTOR SWEEPER 

A
D

V
A

N
T

A
G

E
S

 

Low fuel consumption 

Low exhaust gas emission 

Low noise 

Lighter sweeper 

Saving auxiliary engine maintenance 

costs 

Option to add extra water tank 

Longer clutch life 

Less effortless driving system 

independent of vehicle gear 

0-15 km/h sweep speed 

A
D

V
A

N
T

A
G

E
S

 

 

Uninterrupted power from the auxiliary 

motor during very steep ramp climbing 

Standard driving. 

Short driver training 

5-20 km/h sweeper speed 

 

 

 

 

 

D
IS

A
D

V
A

N
T

A
G

E
S

  

The power reduces due to the use of 

common power in very steep ramp 

climbing. 

Complex hydraulic system 

 

D
IS

A
D

V
A

N
T

A
G

E
S

  

Higher fuel consumption 

Higher exhaust gas emissions 

High noise 

Heavy sweeper 

Auxiliary engine maintenance cost 

 

RESULTS 

In this study, the effects of road sweepers, which is an important issue for municipalities, 

on the fuel consumption of the drive elements in different methods were investigated. In order 

to drive the systems other than the movement system in the vehicles, the comparison of the 

propulsion systems provided by the auxiliary motor systems and an additional hydrostatic 

distributor was done. According to the theoretical calculations, hydrostatic road sweeper 

consumes less fuel. In addition, it is stated that both systems have advantages and disadvantages 

on different subjects, and it is seen that hydrostatic transmission sweepers are more 

advantageous. 
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Silifke Yöresi Kaşık Oyunlarında Ritmik Yapılar Üzerine Bir İnceleme 

                Betül YARAR31  

                 Hale Birgül AKÇAKMAK32 

Duygu Deniz DEMİREL33  

Özet 

Türk Halk Müziği’nin önemli bir unsuru olan kaşık havaları, halkın eğlence aracı olarak 

günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Silifke Halk Oyunları açık ve kapalı mekanlarda 

kadın-erkek birlikte oynanan (alacalı) aşk ve sevgi temalı oyunlardır. Ezginin nakarat 

bölümlerinde ortak hareketler, türkü bölümlerinde ise serbest hareketler yapılır. Keklik, 

Silifke’nin Yoğurdu, Yayla Yolları, Türkmen Kızı ve Ger Ali gibi oyunlar bu yöreye ait kaşık 

oyunları olarak kategorize edilirler. Genelde çift olarak oynanan oyunlarda kaşık temel oyun 

aracıdır. Silifke yöresi  Güney Anadolu’nun Akdeniz’e açılan kesimleri çerçevesinde kaşık 

bölgesi olarak tanımlanır. Kaşık oyunları üzerine yapılan araştırmalarda kaşık oyununun 

sınıflandırma yapılırken karşılaşılan en karmaşık tür olarak nitelendirildiği göze çarpmaktadır. 

Geniş bir coğrafyaya yayılan bu türün, Silifke yöresine ait örnekleri üzerine yapılacak 

araştırmalar ile yöreye ait kaşık oyunlarının ritmik yapısı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

Bu çalışmada; betimsel araştırma yöntemlerinden literatür tarama, içerik analizi ve 

müziksel analiz yöntemi ile verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. TRT repertuvarından ve 

kayıtlardan elde edilen bilgiler ışığında, Silifke yöresi genel müzik kültürü içerisinde önemli 

bir yeri olan kaşık oyunları incelenecek, kaşık oyunlarının ritmik analizleri yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 1. Kaşık Oyunları 2. Silifke Türküleri, 3. Ritmik Yapılar 

 

A Study On The Rhytmical Structures Of The Spoon Dances In Silifke Region 

Abstract 

Spoon dances, an important element of Turkish Folk Music has survived to the present 

day as a entertainment tool of the public.  Love and affection are the main subjects of the dances 

which are performed together in open air and  also in public spaces. In these specific dances, 
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syncronized movements which are common to be in a chorus and quasi free movements are to 

be in the rest of the folk song. Specially, plays such as Keklik, Silifkenin Yoğurdu, Yayla 

Yolları, Turkmen Kızı and Ger Ali are categorized as spoon dancing of this region. Spoon 

dances that are usually performed in pairs which the spoon is the basic tool. Silifke region is 

defined as a spoon region within the framework of the parts of the South Anatolia opening to 

the Mediterranean. Researches on spoon dances show that they are considered to be the most 

complex type encountered in this classification. 

The aim of the study is to examine the style comparatively , which is spreaded over a 

wide geography, by a research on the samples of the Silifke region and the rhythmic structure 

of the spoon dances of the region. In this study, it is also aimed to obtain data by descriptive 

research methods, literature review, content analysis and musical analysis method. Spoon 

dances, which has an important place in the general music culture of the Silifke region will be 

examined and rhythmically analized from the archive of Turkish Radio and Television TRT. 

Keywords: 1. Spoon Dances 2. Silifke Region 3. Rhythmic Analysis 

 

Giriş 

Halk müziği, mikrotonal yapısından kaynaklı zengin çeşitlilik gösteren ses dizileri, 

ritmik yapısı, biçimleri, çalgıları, yöresel özelliklerin yansıtıldığı çalış ve söyleyiş tavırları, 

sözlü ve sözsüz halk oyunları müzikleri gibi unsurların birleşimiyle oluşan ulusal niteliği ile 

halkın her türlü duygu ve düşüncesini estetik bir anlatımla yansıtan, dünya halk müzikleri 

içerisinde özellikli bir yere sahip olan müzik çeşididir (İnanıcı, 2017:7). Halk oyunları ise ait 

olduğu bölgenin kültürel kimliğini ifade etme biçimidir. Aynı zamanda, yöresinin görsel ve 

işitsel kültürel mirası olan halk oyunları, müzikal yapıları ve söz içerikleri ile halk kültürünün 

aynası olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tarihi oldukça eskilere dayanan Silifke tarih boyunca önemli bir mevki olagelmiştir. 

Silifke tarihte Dağlık Kilikya, Taşeli, İçel gibi isimlerle adlandırılan Taşeli Yaylası’nın doğal 

merkezi olmuş; stratejik ve ticari açıdan çeşitli kavimlerin ilgisini çekmiş, nihayetinde Türk 

hâkimiyetine girmiştir. Türk idaresine girdikten sonra yöre Türkler tarafından iskân edilmiş 

olup yörede Orta Asya’ya kadar uzanan Türk kültürü egemen olmuştur. Karamanoğulları’nın 

en önemli dayanak noktasından biri olan Silifke, Osmanlı Devleti devrinde de önemini 

korumuştur. Osmanlı’dan devraldığı mirası da Cumhuriyet dönemine taşımıştır (Nural, 2007: 

3).  
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Türkiye’nin kaşık oyunlarıyla ve oyunlar sırasında söylenen türküleriyle ün kazanmış 

yöresi Silifke’dir (Uğurlu, 2009: 542). Silifke yöresine ait türkü ve oyun havalarına Anadolu 

göçer kültürü kaynaklık etmektedir. Silifke yöresinde yaşamış Bozdoğan yörükleri, 

Boynuinceli yörükleri, Sarıkeçililer, Keşlitürkmenli, Döneli ve Tekeli yörüklerine ait bu 

oyunların dikkat çekici bir çeşitliliğe sahip olduğu görülmektedir. 1940’lı yıllardan itibaren 

halkevleri tarafından büyük şehirlerde düzenlenen festival ve kutlamalarda farklı yörelere ait 

türkülerin seslendirilmesi ve oyunların sergilenmesiyle başlayan dönem ile birlikte, Silifke 

Yöresi halk müziği ve halk oyunlarının Silifke kültürünün tanıtımında önemli bir yerinin 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Araştırmaya konu olan Mersin ili Silifke kaşık oyunlarının, düğün, nişan, asker 

uğurlama, sünnet töreni, yaylaya göçme ve festival gibi ortamlarda oynanmakta olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda Silifke kaşık oyunları yörenin sosyal hayatını ve kültürel 

zenginliğini vurgulayan kültürel unsurlarının başında gelmektedir.  

Çalışmada halk müziği, halk oyunu ve kaşık oyunu kavramları açıklanmış, bu türlerin 

gelenek içerisindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Silifke yöresinin genel müzik kültürü ve 

yaygın kullanılan enstrümanları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra kaşık oyunlarının 

performans pratikleri ve ritmik yapıları üzerinde durulmuştur. Bölge oyunlarının ritmik yapısı; 

TRT repertuvarında var olan Silifke Türküleri kaynak alınarak karşılaştırmalı bir biçimde 

incelenmiştir. 

Silifke Yöresi Genel Müzik Kültürü 

“Müzik Kültürü; toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun, genel kültürün yanında 

kazandığı müzik sanatına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile müzik ortamlarında 

geçerli ahlak kuralları, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık 

bir bütündür” (Günay, 2006: 99). 

Silifke ilçesi; liman bölgesi olması, tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerinin 

yanı sıra, çeşitli etnik grupları ve mezhepleri barındıran zengin ve renkli bir folklora sahiptir. 

Sünnet, düğün, nişan ve ölüm en önemli toplumsal olaylar olup, gelenekler aslına uygun olarak 

bu törenlerle yaşatılmaktadır.  

Silifke’de günümüzde çoğunlukla yörükler yaşamaktadır. Sahil ve yayla sembollerinin 

aynı anda yaşandığı bir coğrafyaya sahip olan Silifke’de, halk müziği ve halk oyunları kültürün 

önemli bir parçasıdır (Erol, 2012: 1). Dünya çapında ün kazanmış olan halkoyunları yörük 

yaşantısını yansıtmaktadır. Kış aylarında ılıman bölgelerde yaşayan yörükler, ilkbahar 
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aylarında sürülerini otlatmak amacıyla yaylalara çıkmaktadırlar. Yörüklerin yaşam biçimlerinin 

yanı sıra, yaylaya göçlerin hazırlık sürecini ve dönüşlerini konu alan eğlenceler ve şenlikler 

(yazlak-kışlak törenleri)  günümüzde varlığını sürdürmektedir. 

Silifke türküleri ve oyunları kıvrak halk oyunlarından, zeybeklerden ve oturak 

havalarından oluşmaktadır. Bunun yanında Alevi Türkmenlerin çalıp söylediği bir de mengi 

vardır. Kıvrak çalınıp söylenen halk türküleri ve oyunları içerisinde “Silifke’nin Yoğurdu”, 

“Ham Çökelek”, “Türkmen Kızı”, “Yayla Yolları”, “Sallama” eserleri başta gelir. Zeybekler 

içinde ise en önemlileri “Portakal”, “Çaya Vardım”, “Silifke Zeybeği”, “Kıbrıs Zeybeği”, 

“Kerem”, “Urfani”, “Sarı Yayla” dır. Bunlara “Kullar Olam”, “Tımbıllı”, “Mandilli”, “A Kızım 

Sana”, “Kızlar Zeybeği”, “Serenler Zeybeği” gibi isimleri eklemek mümkündür. Silifke ve 

köylerinde köklü ve yaşayan bir halk müziği kültürü vardır (Erol, 2012: 17). Bölgenin kaşık 

havaları, oyun havaları, semahları, mengileri, ağıtları, zeybekleri, manileri ve ninnileri, müzik 

ve folklor zenginliğinin göstergesidir.  

Silifke Yöresi Müziğinde Çalgılar 

Özcan Seyhan’ın 1977 yılında I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi kitabında 

yayınlanmış olan “Silifke Yöresinde Türkmen Ezgileri” başlıklı araştırmasında;  Selçuklular 

döneminde 1228 yılından beri Karamanlı Türkmen Boyları’nın yaşadığını ve Silifke yöresinde 

geleneklerin büyük ölçüde korunduğunu belirtmiştir. Ayrıca yörede kullanılan çalgıları da telli, 

nefesli ve vurmalı olmak üzere üç kümeye ayırarak; yaylılardan Kemane (Kemene), Kemençe; 

Tırnak Kemanesi, tezenelilerden Bağlama, Cura ve Çöğürden; üflemelilerden de Koval, Düdük 

ve Zippi ile vurma çalgılardan Zilli Def, Köşeli Davul, Kucak Davulu, Zilli Maşa, Kaşık ve 

Tandır Kaşık gibi çalgıların kullanıldığını belirterek ve bu çalgılar hakkında teknik bilgiler 

vermiştir  (Gedikli, 2013:18). 

Günümüzde yöre halk oyunlarında kullanılan ve batı müziği çalgılarından olan klarnet 

1820'li yıllarda Mızıka-i Hümayun'da tanınmış ve kullanılmıştır. Klarnet ismi, eski halk 

söylemi ile “Glarnet” ya da “Gırnata” olarak bilinmektedir.  

Diğer bir taraftan günümüzde artık rastlanmayan bir davul türü olan,  “Köşeli Davul”, 

“Türkmen Davulu” ya da “Kırtıl Davulu” adlarıyla bilinen davulun ve dünyada sadece Tibet 

Özerk Bölgesinde, Anadolu’da ise sadece Silifke yöresinde kullanılmış olduğu bilinmektedir. 

Picken, “bu davulun yörede “oturak alemi” denilen ve kapalı mekanda gerçekleştirilen bir 

müzikli toplantıda kullanıldığını belirtmektedir” (Picken, 1975:150). 

Silifke Yöresi Halk Oyunları 
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Silifke yöresi, köklü tarihinin yanı sıra çok zengin halk oyunlarına sahiptir. Söz konusu 

bu oyunlar uluslararası bir üne sahiptir. Oyunların tarihsel kökeni düşünüldüğünde yüzyıllar 

öncesinden gelen konargöçer kültürünün ve geleneklerinin izleri görülür. Hayvancılığa dayalı 

bu kültürün ve yayla hayatının getirdiği birlik beraberliğin oyunlarda kendisini gösterdiği 

söylenebilir (Bali, 2017:84). 

Silifke halk oyunları açık ve kapalı mekanlarda kadın-erkek oynanan (alacalı) aşk ve 

sevgi temalı oyunlardır. Genelde çift olarak oynanan oyunlarda kaşık temel oyun aracıdır. 

Ezginin nakarat bölümlerinde ortak hareketler ve türkü bölümlerinde serbest hareketler yapılır. 

Mengi: Mengiler özellikle Tahtacı ve Abdalların yaşadığı Taşeli( Silifke, Mut, Anamur) 

Pozantı dolaylarında yaygın olarak görülen Türk-Alevi oyunlarındandır. Bağlama, kemane, 

kaval, zilli def, davul, cura, köşeli davul oyunlara eşlik eder. Kesinlikle darbuka kullanılmaz. 

Bazı mengilerde ritim değişikliklerine de rastlanmaktadır. Tahtacı oyunlarının mistik (dini) 

olanlarına Samah, profan (dini olmayan) olanlarına da Mengi adı verilmektedir. 

Semah: Semah Alevi ve Bektaşi törenlerinde yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan 

tören nitelikli ayindir. Semahlar, Alevi topluluklar tarafından dini seremonilerde oynanan zarif, 

yumuşak ve ince bir danstır. Fakat son yıllarda halka açık gösterilerde de yapılmaya başlamıştır. 

Müzik yapısı çok özel ve zengin, figür yapısı çok farklıdır. Semahın müzik ölçüsü 5/8, 7/8 ve 

9/8’dir ve geleneksel enstrümanları bağlamadır.  

Zeybek: Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak görülen bu halk oyunu türü Anadolu 

köylüsünün yaşam biçimini yansıtır. Başlıca figürleri, çiftli yürüme, tekil yürüme, dönme, 

çökme ve dönerek çökmeden oluşur. Zeybek, meydanlarda davul, zurna ve klarnet, kapalı 

ortamlarda ise cura, bağlama, divan sazı ve dümbelek eşliğinde oynanır. Genellikle  9/8’lik 

ritimlele oynanır. 

Silifke Kaşık Oyunlarının Özellikleri 

Silifke kaşık oyunları bölgesi içinde bulunmaktadır. Silifke'nin hemen hemen bütün 

oyunları kaşıkla oynanmaktadır. Oynanan bu danslarda Anadolu insanının günlük yaşamı 

çeşitli safhalarıyla anlatılmaktadır. Danslar hareketli, canlı ve neşelidir (Ağcalar, 2009: 239). 

Kaşık oyunları da genel olarak zengin melodileri, hareketli, kıvrak ve renkli yapıları ile göze 

çarpmaktadır. Silifke yöresine ait Türkü ve oyun havaları, müzik ve ritim yapıları bakımından 

Teke yöresi formları ile benzerlik göstermektedir. Silifke ilçesinde düğün, asker yollama, 

sünnet töreni vb. ortamlar halk oyunlarının oynandığı ve eğlencelerin düzenlendiği ortamları 

oluşturmaktadır. 
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Silifke kaşık oyunlarının çoğu türkülüdür. Oyunlar 2/4, 4/4 zamanlıdır. Hareketli, canlı, 

akıcı, ritim ve ezginin hareketle birleştiği, bazıları taklite dayalı, ahenkli oyunlardır. Kaşıklar 

oyunda ritim saz görevini de yürütmektedir (Tarcan, 1996: 69). Oyunlar, türküleriyle birlikte 

çalınıp söylenerek, kaşık kullanarak, kız ve erkeklerden oluşan gruplarla birarada 

oynanmaktadır. Silifke'de oynanan kaşık oyunlarının en büyük özelliklerinden biri de söz 

unsurunu içinde barındırmasıdır.  

Kaşık büyük bir kısmı kaşık ile oyunlarda kullanılan kaşıklar şimşir veya dişbudak 

ağacından özel olarak yapılır ve oyunda ritmi sağlayan en önemli elemandır. “Kaşık, halk 

oyunlarımızın bir tamamlayıcısı olup, ritim çalgısı olarak da önemi büyüktür. Elin iç ve dış 

tarafları parmaklar, diz hatta ağız bile kaşık çalmakta önemli rol oynamaktadır. Sapları kısa 

kaşıklara “şavşak”, çok iyi derecede kaşık çalmaya da “döktürü” denir. Kaşık, çarpmalı çalgılar 

grubundan tahta çarpmalılar sınıfına girer.” (Emnalar 1998:106-107).  Oyun esnasında ritim 

saz görevini yürüten kaşıkların ortaya koyduğu ritmik yapının bağlamada tezene ile 

seslendirilmesiyle Silifke tavrının oluştuğunu söylemek mümkündür (İnanıcı, 2017:7).  

Kaşığın oyunlarda ve müzik topluluklarında bir ritim aracı olarak kullanılması çok 

eskilere dayanır. Horasan, Türkistan, Kuzey Afganistan ve Uygur Türklerinde oyun ve müzik 

aracı olarak kaşık kullanıldığı bilinmektedir. Kaşık oyunun eskiliği Selçuklular dönemine kadar 

çıkar. 16. ve 17. yüzyıllardan kalma minyatürlerde kaşık oyunun oynandığı görülmektedir 

(Uğurlu, 2009: 541-542). 

Kaşık oyunları klarinet, bağlama, keman, kemane, darbuka ya da elle çalınan küçük 

davul, kabak kemane, sipsi, kaşık, tırnak kemençe, cura, zilli maşa eşliğinde oynanır. Yöre 

türkülerinde koltuk davulu, klarnet ve kemanla icraları da görülmektedir. 

Çalgı grubu içinde bir solist olarak kaşıkçı bir de türkücü bulunmaktadır. Genellikle 

daire biçiminde birçok oyuncu tarafından oynanan oyunda her oyuncunun iki elinde ikişer kaşık 

bulunur. Oyuncular birbirine tutunmadan oynarlar. Bu halaylar ve barlar gibi meydan oyunu 

değildir. Daha çok oda ve meclis dansı niteliğini taşır. Davul, zurna gibi yüksek sesli sazlardan 

çok darbuka, klarnet, keman, cümbüş saz ve elle çalınan küçük davul eşliğinde oynanır. Erkek 

meclislerinde erkekler, kadın meclislerinde kadınlar tarafından oynanır. Bazen de karışık olarak 

oynanır.  

SİLİFKE YÖRESİ KAŞIK OYUNLARINDA RİTMİK YAPILAR 
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Bir müzik eserinin vasıflarını aydınlatmak amacıyla yapısal modelini ve teknik 

özelliklerini çözümleme çalışmasına analiz denir. Ritmik Analiz, ezgilerin usul, ölçü birimi ve 

nota değerleri gibi yapısal özelliklerinin incelenmesidir. 

Batılı araştırmacılar, “usul” kavramına bağlı olarak müzik yapma alışkanlığına sahip 

olan kültürlere ilişkin incelemelerinde, “usul” kavramını açıklamak için sık sık “isorhythmic” 

(eş-ritimli, aynı ritimden oluşan) ve “isometric” (eş-ölçülü, aynı ölçü sayısına sahip) 

nitelemelerini kullanmaktadır. “Rhytmic mode” (ritm kalıbı) kavramı da, yine usul için 

kullanılan bir diğer terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terimlerle yaklaştığımızda, usul 

kavramını ritmik ve metrik bakımdan tanımlayan en önemli kriterlerin, öncelikle belirgin bir 

“kalıp” (mode, pattern) oluşturması ve yine bu kalıbın, “düzenli” bir tekrarlanma ve dağılım 

sergilemesi olduklarını görüyoruz (Öztürk, 2005). 

Yakın zamana kadar notaya alınarak yayımlanmış Silifke yöresi türkülerinde 4 zamanlı 

usullerin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir, usullerde vurgu kullanımının çok önemli bir 

yeri vardır. Çalışma kapsamında 6 adet türkülü kaşık oyunu incelenmiştir. Bunlar, Nereden 

Gelirsin (Keklik), Türkmen Kızı, Silifkenin Yoğurdu,  Mandilli Bahçeye Gel Göreyim, Ham 

Çökelek ve Açıl Ey Ömrümün Varı türküleridir.  

Silifke türkülerinin ritmik analizleri, “giriş ezgilerinde kullanılan ortak yapılar, 

tekrarlanan ara ezgilerdeki ortak yapılar, ara bağlantı ezgilerindeki ritmik yapılar” olarak 

ayrıştırılmıştır. Buna göre; derlenen türkülerdeki ritmik yapılar, içinde “ortak yapılarda” 

değerlendirilmek üzere aşağıdaki gibi şekillenmiştir.  

 

1. Keklik Türküsünün Ritmik Analizi 
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Keklik türküsü 4/4 lük usulde yazılmıştır. Saz Giriş Ezgisi-Sözlü Orta kısım (serbest 

ritim) ve Nakarattan oluşmaktadır. Giriş ezgisiyle, nakarat ezgisi birbirinin aynısıdır; küçük 

nota değeri farkları sözlerden kaynaklanmaktadır. Orta kısım serbest ritimde yazılmıştır. 

Saza giriş ezgisi ile nakarat ezgisindeki ritmik yapı aynıdır. Türkünün giriş motifi ve 

motif tekrarı arasında, nota değerlerinin oluşturduğu bir fark görülmektedir. Bu farkın, 

türkünün sözlerinden kaynaklandığı nakarat kısmına bakıldığında anlaşılmaktadır.  

Sözlü ezgilerde prozodiyi (söz ve ezginin uyumu)  incelediğimizde, söze ezgiyi 

uydurabilmek adına yapılan bu tip nota değeri farklılıklarının normal olduğu görülmektedir. 

Söze giriş ezgisi serbest ritimde yazılmıştır. Sol sesi ve türkünün karar sesi olan La sesi 

arasındaki B7 li aralığı saz ile söz arasında geçiş motifi olarak kullanılmıştır. Her heceye bir 

nota düşecek şekilde kelime ritmine uyan resitatif (konuşma biçimiyle söyleme)  bir yapıdadır.   

 

 

 

Nakarat:  Orta kısımdan nakarata, onaltılık üçleme kalıbından oluşan  ve karar sesini 

onaylayan bir ölçüyle  geçiş yapılmaktadır ve giriş ezgisinin motifiyle aynıdır. Bu durum 

girişteki ezginin nakaratta kullanılmış olduğunu göstermektedir. Bundan ötürü ritmik yapıları 

da aynıdır. Kaşık havası, iki tip kalıpta çalınmaktadır. 1. Tip; “bir sekizlik+iki onaltılık” 

dediğimiz ritmik kalıptır. 2. Tip;  dörtlük nota değerinin de araya girmesiyle oluşmaktadır. 

Sözlü kısıma gelindiğinde, sözün girdiği yerde serbest ritm başladığı için kaşıklar susar, sadece 
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cümle sonlarında kaşıklar alkış tutarcasına birbirine vurulur. Nakaratta tekrardan ritmik 

kalıplara geri dönülür. 

 

 

2. Türkmen Kızı Türküsünün Ritmik Analizi 

 

 

 

 

Saza giriş ezgisiyle başlamaktadır. Bu ezgi ki cümleden oluşmaktadır. Birinci cümle iki 

ritim kalıbı yer alır. İlk kalıp sekizlik ve iki onaltılıktan oluşur ikinci kalıp ise iki onaltılık ve 

bir sekizlikten oluşur. Görülen diğer kalıplar bu iki temel kalıptan türerler. Saza giriş cümlesinin 

ikinci ezgisinin melodik yapısı farklı olmasına rağmen ritmik yapılanma aynı kalıplardan 

kurulmuştur 
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Söze giriş ezgisi : iki cümleden oluşmaktadır . Birinci cümlenin ezgisel motifi ve ritmik 

kalıbı  yukarı açıklanan yapı ile benzerlik taşır. İkinci cümle prozodi açısından farklılık gösterir. 

Bu nedenle aynı ritmik kalıpların küçük farklılıklarda çeşitlendiği görülmektedir.  Nakarat : 

Saza giriş ezgisinin birinci cümlesi aynı zamanda nakaratta da kullanılır. Kaşık ritmi: sekizlik 

ve iki onaltılıktan meydana gelir. 

 

 

 

3. Silifkenin Yoğurdu Türküsünün Ritmik Analizi 
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Bu türkü 2/4 lük usulde yazılmıştır. Saz Giriş ezgisi-Söz girişi (seslenme) – Nakarat (2 

cümle)-saz bağlantı ezgisi- Nakarat kısımlarından oluşmaktadır. Saza giriş ezgisi onaltılık nota 

kalıplarıyla dizili bir motifle ilerlemektedir. 

 

 

Söze giriş kısmı bir seslenmeyle başlar ve sözlerinin hecelerine  9 ölçülük nota kalıpları 

gelmiştir. “Sekizlik+Noktalı dörtlük”  ritmik kalıpta yazılmıştır. Bu kalıp, sazla giriş kalıbından 

farklıdır. Hecelerin uzatılması, türkünün bağlanacak olduğu nakarat kısmı ile arasındaki 

müzikal ve ritmik farklılıkları  ortaya koymaktadır. 

 

Nakarat kısmı 2 cümleden oluşmaktadır. Türkü sözünün ilk kıtası, türkünün  birinci 

cümlesi, ikinci kıtası da ikinci cümlesidir. İki cümle melodik olarak karşılaştırıldığında 

sözlerden ve prozodiden kaynaklanan değişimler  olduğu göze çarpmaktadır. Melodik kuruluş 

olarak iki cümlenin birbirinin aynısı olduğu görülmektedir. 
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Saz bağlantı ezgisi, 2 farklı motiften oluşmaktadır. Birincisi ikilik nota değerindedir. 

İkinci motif ise Noktalı dörtlük notalardan oluşmaktadır. Bu da bize söze giriş kısmında 

seslenen motifin ritmik yapısını hatırlatmaktadır. Kaşık ritmi, tek ritmik kalıpta ilerlemektedir. 

Kaşıklar, “Sekizlik+2onaltılık” ritim kalıbında türkü boyunca  çalınmaktadır. 

 

4. Ham Çökelek Türküsünün Ritmik Analizi 

Bu türkü 2/4 lük usulde yazılmıştır. Saza giriş ezgisi, Söze giriş ezgisi ve nakarat 

kısımlarından oluşmaktadır. Türkünün Saza giriş ezgisi ile nakarat ezgisi aynıdır. Ezginin motif 

tekrarı cümle boyunca tekrarlanmaktadır. 

 

Söze giriş ezgisi, türkünün orta kısımda  serbest ritimdedir. Bu türkünün orta sözlü kısmı 

“Keklik” türküsüne benzer biçimde; her heceye bir nota düşecek şekilde kelime ritmine uyan 

resitatif (konuşma biçimiyle söyleme)  bir yapıdadır. Nakarat ezgisi, saza giriş ezgisindeki 

cümleyle aynı şekilde yazılmıştır. Prozediden kaynaklı nota değeri değişikliklerinin olduğu 

görülmektedir. 
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Kaşık ritmi,  “sekizlik+ 2onaltılık” ritim kalıbındadır. 

 

5. Mandilli Türküsünün Ritmik Analizi 

 

Türkü 2/4 lük usulde yazılmıştır. Saza giriş ezgisi, söze giriş ezgisi, nakarat 

kısımlarından oluşmaktadır. Saza giriş ezgisi 4 ölçülük bir cümleden ibarettir. Bu cümlenin her 

3 ölçüsü sekizlik ve onaltılık ritim kalıplarının kombinasyonundan oluşmaktadır. 4.ölçü ise 2 

dörtlük nota ile biter. 

 

Söze giriş ezgisi iki ritmik yapıdan oluşmaktadır. Birincisi, 2 sekizlik, diğeri senkop 

diye adlandırdığımız ritmik kalıp kullanılmıştır. Bu gibi ritmik kombinasyonlar türküyü 

zenginleştirmektedir. Kaşık ritmi diğer kaşık türkülerinde de karşımıza çıkan 

“sekizlik+2onaltılık” ritmik kalıbıdır. 
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6. Silifke Sallaması (Acıl ey ömrümün varı) Türküsünün Ritmik Analizi 

Türkü 2/4lük usulde yazılmıştır. Türkü saza giriş ezgisi, söze giriş ezgisi ve nakarattan 

oluşmakta olup, bu 3 kısım üç farklı ezgi yapısındadır. 

 

Saza giriş ezgisi 2 cümleden oluşmaktadır. Motif 2’şer ölçülerle tekrarlanmaktadır. 

Türkünün ritmik kalıbını sekizlik ve onaltılık nota değerlerinin kombinasyonu oluşturmaktadır. 

Her iki ölçü sonunda onaltılıklardan sonra gelen “Dörtlük nota” değerleri, ezgide bir kalış; 

durak hissi uyandırmaktadır. 

 

Söze giriş ezgisinden önce 2 ölçülük bir bağlantı ezgisi vardır. Sazların çaldığı bu 

bağlantıda da, yine sekizlik+onaltılık nota değerleri kullanılmıştır. Söze giriş ezgisindeki ritmik 

kalıp türkünün genel ritmik yapısından  farklıdır. Bu kısımda sekizlik+noktalı dörtlük ritim 

kalıbı kullanılmıştır. İlk 4 ölçünün sadece “Mi” notası üzerinde olmasına rağmen, bu kısımdaki 

ezginin genel ritmik yapıdan farklı olması türküye zenginlik katmaktadır. 
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Nakarat ezgisi yine farklı ezgi ve ritmik yapıya sahiptir. 2’şerli motif tekrarlarından 

oluşmaktadır. Motifin 1. Ölçüsü “Noktalı sekizlik+onaltılık” ritim kalıbı ve “onaltılıklar”dan, 

2.ölçüsü ise “sekizlik”lerden oluşmaktadır. 2.ölçüsündeki son “iki sekizlik nota” sazlar ve 

kaşıkların eşliğinde çalınır. 

 

Türkünün kaşık ritmi diğer kaşık havalarındakine benzer şekilde “sekizlik+2onaltılık” 

ritim kalıbındadır. Nakarat kısmında bu kalıba ek olarak iki sekizlik nota değeri eklenmektedir. 

Bu sayede türkünün içindeki kaşık ritmi, küçük bir değişiklikle daha zengin seslenmektedir.  

 

 

 

 

Sonuç 

Silifke yöresi türkülerinin kendilerine has müzikal karakteristikleriyle öne çıkarak diğer 

türkü türlerinden ayrıldığı ve bu özellikleriyle THM nazariyatında özel bir tür olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. 

Silifke yöresi türkülerinin yöresel icralarında klarnet, keman ve koltuk davulunun 

yaygın olarak kullanıldığı ayrıca yöre türkülerinin saz bölümlerinde zengin müzikal içeriklerin 

mevcut olduğu görülmüştür. 

Çalışmada ritmik analizleri yapılan Silifke yöresine ait kaşık oyunları/ türkülerinin  2/4 

ve 4/4’lük basit usullerde yazıldığı görülmektedir.  Türkülerin ritmik yapılarına bakıldığında 

ise  birbirine çok benzeyen yapılar ile karşılaşılmaktadır. Onaltılık ve sekizlik nota değerlerinde 
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oluşan çeşitli kullanımları sıklıkla türkülerin saza giriş ezgileri ve nakarat ezgilerinde 

görülmektedir.  

Türkülerin neredeyse tamamında “Sekizlik + 2 onaltılık” ritim kalıbına rastlanmaktadır. 

İncelemedeki en önemli bulgulardan biri; “sekizlik+2 onaltılık” ritim kalıbının çoğu türkünün 

kaşık ritminde de kullanılmış olmasıdır. 

Türkülerin ortak özelliklerinden birinin saza giriş ezgisi ile nakarat ezgisinin melodik 

ve ritmik yönden benzerlikleri olduğu, bir başka ortak özelliğin ise söze giriş ezgisinin yer 

aldığı orta kısmın, serbest ritimde çalınıp söylenmesidir. “Hamçökelek” ve “Keklik”   bu 

özelliklere sahip türküleridir. 

İncelenen türkülerde genellikle söze giriş ezgilerinin, saza giriş ezgileri ve nakarat 

ezgilerinden farklı bir ritmik ve melodik yapıda olduğu göze çarpmaktadır. Bahsi geçen 

özellik   türkülerin kendi içindeki özgün yapısını ortaya koymaktadır. 
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Silifke Kalesi Kazılarında 2018 Yılında Bulunan Pipoların 

Değerlendirilmesi 

Halil SÖZLÜ34 

 

ÖZET 

Silifke Kalesi, Mersin-Konya yolu üzerinde ve Göksu nehri kenarında konumlanmıştır. 

Konumu itibariyle İç Anadolu Bölgesini Akdeniz’e bağlayan önemli bir yol üzerindedir. Bir 

orta çağ yapısı olan kale, 7. yüzyılda Bizanslıların, Müslüman Arap saldırılarına karşı Kilikya 

kıyılarını korumak amacıyla yaptıkları kalelerden biridir.  Kale bir süre Ermeniler tarafından 

kullanılmıştır. Daha sonra Haçlılar döneminde Rodos şövalyeleri ele geçirmiştir. Yaklaşık 20 

yıl Rodos şövalyelerinin elinde kalmıştır. Karamanoğulları ve Osmanlılar arasında uzun süre 

anlaşmazlık konusu olan kale, 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa’nın yöreyi almasıyla Osmanlı 

egemenliğine geçmiştir.  

2011 yılında başlayan Silifke Kalesi Kazı çalışmaları halen devam etmektedir. 2018 yılı 

kazı çalışmalarında ortaya çıkan çok sayıda pipo bulunmaktadır. Bunların çoğu kırık formda 

olup tüm ve tüme yakın olanları da vardır. Bildiri kapsamında bu lülelerden farklı özelliklere 

sahip olan pipolar seçilmiş ve genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu küçük 

buluntular bizlere o dönemin yaşam biçimi hakkında bilgiler vermektedir. Pipolar kendi içinde 

değerlendirme yapıldıktan sonra Anadolu’daki diğer benzer örnekleriyle karşılaştırması 

yapılacaktır. Daha sonra bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında çalışmamız bir sonuca 

bağlanacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Silifke, Kilikya, Kale, Lüle, Mersin. 

 

The Evaluation Of Pipes Found In 2018 Period Silifke Castle Excavations 

Abstract 

Silifke Castle is located on Mersin – Konya road and nearby Göksu River. It is located on a 

very important road connecting Middle Anatolia and Mediterranean in respect of its location. 

The castle from the middle age is one of the castles built by byzantians to protect the coast of 

Cilicia against to Muslim attacks. The castle was used by Armenians for a short time. After 

that, it was captured by Rhodes Knights. It was used by Rhodes Knights over twenty years. The 

                                                 
34 Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, halilsozlu@mersin.edu.tr 
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castle causing conflicts between Karamanogulları and Ottomans was captured by Ottomans 

through the conquest of region by Gedik Ahmet Pasha. 

The excavations of Silifke Castle started in 2011 and have been continuing. There are a lot of 

pipes found in excavations in 2018. Most of them are broken but there are also unbroken and 

nearly unbroken pipes. In the respect of the report, the pipes having different features were 

selected among these Lüles and it was tried to make a general evaluation. These little historical 

artifacts give us a lot of information about the lifestyle in that time. These pipes will be 

compared with the other similar examples in Anatolia after they are compared among 

themselves. Then our report is going to be finished in the respect of these evaluation and 

information. 

Key Words: Silifke, Cilicia, Castle, Pipe, Mersin. 

 

Giriş  

Lüle, çubuğun ucuna takılarak içine tütün veya tömbeki doldurulan pişmiş topraktan 

yapılmış fincan gibi ağzı açık ve dibinde deliği olan küçük kaptır. (Arseven, 1950: 1245.; 

Bakla, 2007: 58.) 

Lüleler, lületaşı, kil, ahşap, porselen, alçı, cam ve metal gibi çeşitli malzemeden 

yapılmıştır. Kullanımına göre yaygın olanı kilden yapılandır. Camdan yapılan lüleler 

genellikle kendirden elde edilen bir uyuşturucu için kullanılmaktaydı. (Ayhan, 2006:43) 

 

Çizim-1. Tüteklikli lülenin bölümleri (Yılmaz, 2010: 6) 
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Çizim-2. Lüle-çubuk-takatuka (Yılmaz,2010: 8) 

 

Silifke Kalesi Kazısı 2018 yılı çalışma döneminde, küçük kırık parçalar hariç 204 

adet lüle ortaya çıkmıştır. Ele geçen bu pipolardan tüme veya tüme yakın ve farklı özelliklere 

sahip 28 adet pipoyu tanımladıktan sonra, bu yıl ortaya çıkan lüleler değerlendirilerek sonuca 

bağlanmıştır.   

 

ÖRNEK:1  

Tanım: Pişmiş topraktan yapılmış olan lüle A 10 mekanında bulunmuştur. Orta doku ve 

gözenekli, orta pişmiş durumdadır, kum, taşçık, kireç ve mika katkılıdır. Açık kahverengi 

perdahlı olan lüle kalıp tekniği ile yapılmıştır.  Tüteklikli lüleler grubundandır. Tüteklik ve 

gövde bağlantısı eğimli olarak yapılmıştır. Ağız kısmı kırık olup basık kürevi çanaklıdır. Tütün 

çanağı üzerinde dikey ve içbükey yivlerle dilimlere ayrılmış süsleme bulunmaktadır. Üzerinde 

damga veya mühür yoktur. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmaktadır. 

   

Ölçüleri: Yükseklik:5 / Genişlik:5 /Gövde ağzı:1.1 / Tüteklik: 5 / Tüteklik ağzı 1.5 cm 
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ÖRNEK:2 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılan lüle A 10 mekanında bulunmuştur. Orta doku ve gözenekli, 

kötü pişmiş, taşçık, mika, kum ve kireç katkılıdır. Açık krem renkle perdahlı hamura sahip olup 

kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Tüteklikli lüleler grubundandır. Tüteklik ve gövde bağlantısı 

eğimli olarak yapılmıştır. Ağız kısmı kırık olup kürevi çanaklıdır. Çanak kısmından gövdeye 

geçişte daralma olmuş ve baskı kalıp tekniğiyle yapılmış zik zak motifi görülmektedir. Gövde 

ağzı kırık vaziyettedir. Tüteklik kısmı kısa ve tüteklik ağzı bombeli bir biçimde yapılmıştır. 

Çanağın alt kısmında tüteklik bölümünün bittiği yeri belirten “V” şeklinde, baskı kalıp 

tekniğiyle yapılmış şerit yer almaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanan lülede 

damga veya mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yükseklik:3.3 /Genişlik:5.3 / Gövde ağzı:3.1/Tüteklik:2.6/Tüteklik ağzı:2.1 cm 
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ÖRNEK:3 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılan lüle kırmızı hamura sahip olup orta doku ve gözenekli, kum, 

kireç, taşçık ve mika katkılı, orta pişmiş durumdadır. Baskı kalıp tekniğiyle yapılmış olan eser  

A10 mekanında bulunmuştur. Tüteklikli lülelerden olup çanak kısmı kırıktır. Bu nedenle çanak 

kısmının formu tam olarak anlaşılamamaktadır. Tüteklik bölümü kısa tutulmuş ve ağzı bombeli 

şekilde yapılmıştır. Bombeli olan kısım testere dişi şeklinde yapılmıştır. Duman yolu üçgen 

uçla bağlanmıştır. Baskı kalıp tekniğiyle yapılmış olan “V” şeklinde geometrik süsleme vardır. 

Tütekliğin altında, dairesel formlu bir mühür vardır fakat tam olarak okunamamıştır.  

 

Ölçüleri:  Yükseklik:2.8 / Genişlik:4.2 / Gövde ağzı:3 / Tüteklik: 2.7 / Tüteklik ağzı:1.2       
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ÖRNEK:4 

Tanım: Pişmiş topraktan ve kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Hamuru, orta doku ve gözenekli, iyi 

pişmiş, kum, kireç ve taşçık katkılıdır. Gri renkle perdahlanmıştır. Tüteklikli lüleler 

grubundadır. Tüteklik kısmı kısa tutulmuş olup ağız kısmı bombeli şekilde yapılmıştır. Çanak 

kısmından gövdeye geçişte daralma olmuş ve baskı kalıp tekniğiyle yapılmış geometrik 

süsleme vardır. Çanak kürevi biçimdedir ve üzerinde içbükey yivlerle yapılmış bezeme 

görülmektedir. Hem tüteklik ağzında hem de gövde ağzında kırılma olmuştur. Duman yolu 

doğrudan tütün çanağına bağlanan lülede mühür veya damga yoktur. A10 mekanında 

bulunmuştur.  

Ölçüleri: Yükseklik:3.8 / Genişlik:5.1 / Gövde ağzı: 3 / Tüteklik: 3 / Tüteklik ağzı:1.7 cm  
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ÖRNEK:5 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılmış olan lüle, tüteklikli lüleler grubundadır.  Kırmızı renkli 

hamurla yapılmış olup orta doku ve gözenekli, kötü pişmiş durumda, kum, taşçık ve kireç 

katkılıdır. Lüle, kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Tüteklik kısmı kısa tutulmuş ve ağız kısmı bombeli 

şekilde yapılmıştır. Bombeli kısmın üzerinde rulet baskı tekniğiyle yapılmış eşkenar dörtgen 

motifleri vardır.  Kürevi tütün çanağının kırık vaziyettedir. Çanağın alt kısmında tüteklik 

bölümünün bittiği yeri belirten “V” şeklinde, baskı kalıp tekniğiyle yapılmış şerit yer 

almaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanan lülede damga veya mühür yoktur. 

Ölçüleri: Yükseklik:3.2 / Genişlik:5.4 /Gövde ağzı:3.5/Tüteklik:2.5/Tüteklik ağzı:1.5 cm  
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ÖRNEK:6 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılan lüle, tüteklikli lüleler grubundadır. Açık kırmızı renkli 

hamura sahip olup seyrek doku ve gözenekli, kum, taşçık, kireç ve mika katkılı, kötü pişmiş 

durumdadır. Kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Tüteklik ağzı bombeli biçimde yapılmıştır. Bombeli 

kısımdan önce bilezik şeklinde bir genişleme yapılmıştır. Çanak yüzeyinde dikey şekilde 

yapılmış içbükey yivler vardır. Bunlar baskı kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Gövde ağız kısmı kırık 

vaziyettedir. Çanak içten çatlamış durumdadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına kaynamış 

olan piponun tüteklik alt kısmında dairesel form içerisine yazılmış bir mühür bulunmaktadır 

fakat okunamamıştır. 

Ölçüleri:Yükseklik:2.4/Genişlik:5.2/Gövde Ağzı:2.4/Tüteklik:2.5 /Tüteklik Ağzı:1.6 cm 
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ÖRNEK:7 

Tanım: Kırmızı renki hamurdan yapılmış olan pipo, sık doku ve gözenekli, iyi pişmiş 

durumda, kum, kireç ve taşçık katkılıdır.  Tüteklikli lüleler grubunda olup, tüteklik ve gövde 

bağlantısı eğimli olarak yapılmıştır. Kürevi çanaklı ve uzun silindir gövdeli olan lüle kalıp 

tekniğiyle yapılmıştır. Ağız ve gövde kısmında kırık vardır. Tüteklik kısmının çanakla 

birleştiği yer ince, ağıza doğru genişlemektedir. Çanak alt kısmında “V” şeklinde, baskı kalıp 

tekniğiyle yapılmış çift sıra geometrik süsleme görülür. Duman yolu doğrudan tütün çanağına 

bağlanmıştır. Damga veya mühür yoktur. 

Ölçüleri: Yükseklik:4.4 /Genişlik:5.2 / Gövde ağzı:2.4/Tüteklik:2.5/Tüteklik ağzı:2.1 cm   
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ÖRNEK:8 

Tanım: Açık gri renkli hamura sahip olan lüle, orta doku ve gözenekli, kum, kireç ve taşçık 

katkılı, iyi pişmiş durumdadır. Tüteklikli lüleler grubundadır. Çanak ve gövde kısmı kırık 

durumdadır. Tüteklik ağzı bombe yaparak daralmaktadır. Tüteklik üzerinde üçgen şeklinde ve 

baskı kalıp tekniğiyle yapılmış geometrik süslemeler görülmektedir. Tüteklik bitimi “V” 

şeklindeki geometrik süslemeyle vurgulanmıştır. Kalıp tekniğiyle yapılmış olan pipoda damga 

veya mühre rastlanmamıştır. 

 

Ölçüleri: yükseklik:2.5/Genişlik:5.9/Gövde ağzı:2.9 / Tüteklik:2.7 / Tüteklik ağzı:2.1 cm      
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ÖRNEK:9 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılmış olup açık kırmızı renkli hamura sahiptir. Hamur, orta doku 

ve gözenekli, kötü pişmiş, kireç, kum ve taşçık katkılıdır. Tüteklikli lüleler grubunda olup 

duman yolu eğimlidir. Tüteklik ağzında kırıklar oluşmuştur. Tüteklik ağzına doğru zik zak 

motifi ve bombeli bilezik kısım vardır. Duman yolu bitimi “V” biçiminde geometrik bezeme 

ile belirtilmiştir. Çanak yüzeyinde hafif oyuntularla dilimli bir görünüm sağlanmıştır. Gövde 

kısmı kırılmıştır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmış pipoda damga veya mühür 

yoktur.   

 

Ölçüleri: Yükseklik:2.5/Genişlik:5.3/Gövde ağzı:2.4 /Tüteklik:2.9/Tüteklik ağzı:1.9 cm. 
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ÖRNEK:10 

Tanım: açık krem renkli hamura sahip olup hamuru, seyrek doku ve gözenekli, kireç ve taşçık 

katkılı, kötü pişmiş durumdadır. Tüteklikli lüleler grubundadır. Piponun sadece tüteklik kısmı 

sağlam durumda ele geçmiştir. Çanak ve gövde kısımları kırılmış bir şekilde bulunmuştur. 

Tüteklik bölümü çokgen bir yüzeye sahip olup ağıza doğru bombeli bir biçimde devam edip 

ağız daralmaktadır. Piponun üzerinde bordür şeklinde, baskı kalıp tekniğiyle yazılmış mühür 

yer alır. Tütekliğin çokgen yüzeyinin bitiminden hemen sonra gelen yazı kuşağı tam olarak 

okunamamıştır. 

  

Ölçüleri: Yükseklik:2 / Genişlik:4.3 /Gövde ağzı:- /Tüteklik:4.3 / Tüteklik ağzı: 1.6 cm. 

 

 

 

 

ÖRNEK:11 
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Tanım: Pişmiş topraktan yapılan lülenin hamuru, sık doku ve gözenekli, kireç, kum ve taşçık 

katkılı ve iyi pişmiş durumdadır. Tüteklikli lüleler grubunda olup tüteklik gövde bağlantısı 

eğimlidir. Lülenin tütün çanağı karinalı olup köşeleri yuvarlatılmış ve dışa taşıntılı yapılmıştır. 

Tüteklik ağız kısmından önce, üzerinde kalıp tekniğiyle yapılmış yaprak motifli bombeli bilezik 

kısmı görülür. Aynı süsleme tütekliğin bittiği yerde de kuşak olarak yapılmıştır. Tüteklik 

gövdesi çokgen yüzeyli olarak yapılmıştır. Gövdede, altta iki sıra silme sonrasında bitkisel 

süsleme kuşağı ve tekrar iki sıra silme yapılarak gövde kısmı sonlanmaktadır. Duman yolu 

doğrudan tütün çanağına bağlanmış olan pipoda damga veya mühür yoktur. Lüle kalıp 

tekniğiyle yapılmıştır. 

 

Ölçüleri: Yükseklik:4.1/Genişlil:6.8 /Gövde ağzı:2.2 /Tüteklik:4.7 /Tüteklik ağzı:2.1 cm.  

 

 

 

 

 

  

 

ÖRNEK:12 
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Tanım: Tüteklikli lüleler grubundadır. Pembe renk hamurlu piponun dışı yeşil renkli sıra 

sahiptir. Hamuru, sık doku ve gözenekli, kum-taşçık katkılı ve iyi pişmiş durumdadır. Piponun 

sadece tüteklik kısmı sağlam durumdadır. Çanak ve gövde kısımları kırılmış bir şekilde 

bulunmuştur. Tüteklik gövdesi çokgen bir yüzeye sahip olup ağıza doğru bombeli bir biçimde 

devam edip ağız daralmaktadır. Bombeli kısmın altında bordür şeklinde baskı kalıpla yapılmış 

olan zik zak motifi işlenmiştir. Damga veya mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yükseklik:2.2 /Genişlik:3.5 /Gövde ağzı:- / Tüteklik: 3.5 / Tüteklik ağzı:1.7 cm 

 

 

 

 

ÖRNEK:13 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubundadır. Soluk sarı renkli hamura sahip lülenin tüteklik kısmı 

kısa tutulmuştur. Hamuru, sık doku ve gözenekli, kum ve taşçık katkılı, iyi pişmiş durumdadır.  

Kürevi çanaklı piponun gövde ağızında kırılma olmuştur. Gövdesinde ayrıca baskı kalıp 

tekniğiyle yapılmış süsleme kuşağı vardır. Tüteklikte rulet baskı ile yapılmış ince bir kuşak, 

sonrasında baskı kalıp tekniğiyle yapılmış çizgisel süslemeler vardır. Pipo tüme yakın bir 

şekildedir. Duman yolu eğimli olup doğrudan tütün çanağına bağlanmaktadır. Kalıp tekniğiyle 

yapılmış olan pipoda damga veya mühür yoktur. 

   

Ölçüleri: Yükseklik:2.5 /Genişlik: 5.4/ Gövde ağzı:2.4/Tüteklik:3.1/Tüteklik ağzı:1.8 cm    
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ÖRNEK:14 

Tanım: Kalıp tekniğiyle yapılmış olan lüle açık krem renkli hamurla perdahlıdır. Sık doku ve 

gözenekli hamur, kum ve taşçık katkılı, iyi pişmiş durumdadır. Tüteklikli lüleler grubunda olup, 

tüteklik - gövde bağlantısı eğimlidir. Tüteklik kısmı uzun tutulmuştur. Karinalı çanaklıdır ve 

çanak üzerinde süsleme yoktur. Gövde kısmında “S” şekline benzer motiflerin 

tekrarlanmasından oluşan bir kuşak vardır. Aynı süsleme kuşağı tüteklik gövdesinde ve 

bombeli kısmın üzerinde de görülmektedir. Gövdenin bir parçası kırılmış durumdadır. Piponun 

ağız kısmı daralarak sonlanmaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanan lülede 

damga veya mühür yoktur. 

   

Ölçüleri: Yükseklik:3.5/Genişlik:6.4 / Gövde ağzı:2.1/Tüteklik:4.9/ Tüteklik ağzı:1.9 cm 
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ÖRNEK:15 

Tanım: Gri renkli hamurlu ve perdahlı lüle, tüteklikli lüleler grubunda olup tüteklik – çanak 

bağlantısı eğimlidir. Hamur, sık doku ve gözenekli, kireç, kum ve taşçık katkılı, orta pişmiş 

durumdadır.  Basık kürevi çanaklı olup kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Çanak ve gövde kısmında 

baskı kalıp tekniğiyle yapılmış geometrik süslemeler görülür. Aynı süsleme tüteklikte ince bir 

şerit olarak tekrarlanmıştır. Pipo, ağız kısmına doğru bombe yaparak sonlanmaktadır. Çanak ve 

tütekliğin birleştiği alt kısımda bitkisel süslemeler vardır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına 

bağlanmaktadır. Damga veya mühür yoktur. 

  

Ölçüleri:Yükseklik:2.5/Genişlik:5.6 /Gövde ağzı:2.4 /Tüteklik:3.1 / Tüteklik ağzı:2 cm   
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ÖRNEK:16 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılmış olan lüle tüteklikli lüleler grubunda olup tüteklik – çanak 

bağlantısı eğimlidir. Açık kiremit renk perdahlı piponun hamuru, sık doku ve gözenekli, kireç, 

kum ve taşçık katkılı, orta pişmiş durumdadır.  Karinalı çanaklı piponun gövde kısmı kırılmış 

vaziyettedir. Tüteklik kısmında rulet baskı tekniğiyle yapılmış çizgisel süslemeler vardır. Ağız 

kısmı bombe yaptıktan sonra daralarak sonlanmaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına 

bağlanmaktadır. Damga veya mühür yoktur. 

   

Ölçüleri: Yükseklik:9.1/Genişlik:5.6 /Gövde ağzı:1.9 /Tüteklik:3.4 /Tüteklik ağzı:1.6 cm 
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ÖRNEK:17 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda olup tüteklik – çanak bağlantısı eğimlidir. Koyu gri renkli 

hamurdan yapılmış olan lüle, sık doku ve gözenekli, kireç, kum ve taşçık katkılı, orta pişmiş 

durumdadır.  Kürevi çanaklı olan piponun gövde kısmı kırılmıştır. Kalan izlerden gövdede çok 

derin olmayan yivlerden oluşan geometrik süsleme görülür. Uzun olan tüteklikte kuşak şeklinde 

rulet baskıyla yapılmış bitkisel süsleme yer alır. Ağız kısmı bombe yaptıktan sonra daralarak 

sonlanmaktadır. Bombeli bölümün üzerinde de aynı bitkisel süsleme tekrar edilmiştir. Doman 

yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmıştır. Damga veya mühür yoktur. 

 

Ölçüleri: Yükseklik:2 /Genişlik:2 / Gövde ağzı:2.1 / Tütüeklik:4.4 / Tüteklik ağzı:1.8 cm     
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ÖRNEK:18 

Tanım: Pişmiş topraktan yapılmış olan pipo, tüteklikli lüleler grubundadır. Gri renkli hamur 

ve perdahlı lülenin hamuru; orta doku ve gözenekli, kireç, kum ve mika katkılı, iyi pişmiş 

durumdadır. Piponun sadece ağız kısmına yakın yeri sağlam kalmıştır. Bombeli kısmın 

üzerinde yivler vardır. Ağız daralarak sonlanmaktadır. Tüteklik üzerinde bordür içerisinde tam 

olarak okunamayan silindir mühür vardır. Lüle kalıp tekniğiyle yapılmıştır. 

   

Ölçüleri: Yükseklik:2 / Genişlik:4 / Gövde ağzı:- / Tüteklik:4 / Tüteklik ağzı:1.8 cm   

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK:19 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubundadır. Kalıp tekniğiyle gri renkli hamurdan yapılmıştır. 

Hamur, orta doku ve gözenekli, kireç, kum, taşçık ve mika katkılı, iyi pişmiş durumdadır. Basık 

kürevi çanaklı piponun gövde ve çanak kısmında kırıklar vardır. Çanak kısmı yüzeyinde kazıma 

tekniğiyle yapılmış çizgisel yivler yer alır. Tüteklikte, bombeli kısmın yüzeyinde yüzeysel 
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yivler vardır. Ağız kısmı daralarak sonlanmaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına 

bağlanmaktadır. Damda veya mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yükseklik:2.1 /Genişlik:2.7/Gövde ağzı:2.3 / Tüteklik:3.1 Tüteklik ağzı:1.7 cm    

 

  

 

 

  

 

 

 

ÖRNEK:20 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda olup tüteklik çanağa eğimli bir şekilde bağlanmıştır. Gri 

renk hamurlu ve kırmızı perdahlıdır.  Hamuru, orta doku ve gözenekli, taşçık, kum ve kireç 

katkılı, orta pişmiş durumdadır. Kürevi konaklı çanak yüzeyi sade olup alt kısmında bitkisel 

süsleme vardır. Gövde kısmı kırık vaziyettedir. Tüteklik ağzında baskı kalıp tekniğiyle yapılmış 
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yüzeysel yivler yer almaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanır. Damga veya 

mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yütkseklik:2.9 /Genişlik:6.3/Gövde ağzı:3.5 / Tüteklik:3.7 / Tüteklik ağzı:2 cm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK:21 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubundadır. Tüteklik kısmı kısa tutulmuş olup ağzı kırıktır. 

Kırmızıya yakın gri renkli hamura sahip olup hamuru, orta doku ve gözenekli, taşçık, kireç, 

kum ve bitki katkılı, orta pişmiş durumdadır. Kürevi çanaklı olan piponun yüzeyinde yüzeysel 
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yivler vardır. Gövde üzerinde rulet baskı ile yapılmış geometrik süslemeler görülmektedir. 

Gövde ağzı kırılmış durumdadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmaktadır. Kalıp 

tekniğiyle yapılan lülede damga veya mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yükseklik:4.6/ Genişlik:4.7 / Gövde ağzı:2.6 / Tüteklik:3 Tüteklik ağzı: 1.1 cm    

 

 

 

  

 

 

 

ÖRNEK:22 

Tanım: Tüteklikli lüler grubunda olup tüteklik uzun tutulmuştur. Gri renkli hamura sahip ve 

hamuru, orta doku ve gözenekli, mika, kum, kireç ve taşçık katkılı, orta pişmiş durumdadır.  

Açık kahverengi perdahlıdır. Çanak kısmı kırık olarak bulunmuştur. Kalan izlerden tütün 

çanağının kürevi olduğu anlaşılmaktadır. Çanak yüzeyinde bitkisel süsleme vardır. Tüteklikte 

rulet baskı ile yapılmış bordür içerisinde geometrik süsleme görülmektedir. Ağız kısmı 

daralarak sonlanmaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmaktadır. Damga veya 

mühür yoktur. 
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Ölçüleri: Yükseklik:2.2 / Genişlik:6.1 gövde ağzı:2.8 Tüteklik:4.4 Tüteklik ağzı:1.8 cm  

 

 
 

  

 

 

 

ÖRNEK:23 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda olup tüteklik kısmı kırılmış durumdadır. Gri renk hamur ve 

perdaha sahiptir. Hamuru, orta doku ve gözenekli, kireç, kum ve taşçık katkılı, orta pişmiş 

durumdadır. Çanak yüzeyinde iki farklı yaprak motifi alternatif dizilişle bordür 

oluşturmaktadır. Gövde yüzeyinde rulet baskı tekniğiyle yapılmış geometrik süslemeler vardır.  

Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmaktadır. Damga veya mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yükseklik:3 / Genişlik:3.4 / Gövde ağzı:2.2 / Tüteklik:- / Tüteklik ağzı:-  
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ÖRNEK:24 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubundadır. Tüteklik kısmı kırık vaziyettedir. Gri renk hamurlu lüle 

gölgeli kırmızı renkle perdahlıdır. Hamuru, orta doku ve gözenekli, taşçık ve kum katkılı, orta 

pişmiş durumdadır. Piponun kalan kısımlarından hareketle kürevi çanaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Duman yolunun bittiği kısım çanak altında “V” şeklindeki hatla belirtilmiştir. 

Çanaktan gövdeye geçişte bordür vardır. Bordür içerisinde rulet baskı tekniğiyle yapılmış 

geometrik süsleme görülür. Gövde sağlam olup silindirik formdadır. Duman yolu doğrudan 

tütün çanağına bağlanmıştır. Damga veya mühür yoktur.   

 

Ölçüleri: Yükseklik:2.9 / Genişlik:4.5 / Gövde ağzı:2.6 cm / Tüteklik:- / Tüteklik ağzı: -   
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ÖRNEK:25 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda yer alır. Koyu gri renk hamurla yapılmış olan lüle aynı 

renkle perdahlıdır. Hamuru, orta doku ve gözenekli, kum, mika, taşçık ve kireç katkılı, orta 

pişmiş durumdadır. Tüteklik üzerinde rulet baskıyla yapılmış geometrik süslemeler 

görülmektedir. Bu süslemeler tüteklik yüzeyinde boşluk kalmayacak şekilde yapılmış 

durumdadır. Bombeli kısımdan sonra ağız daralarak sonlanır. Çanak ve gövde kısımları 

tamamen kırık olduğu için tespit edilememiştir. Damga veya mühür yoktur.  

 

Ölçüleri: Yükseklik:2.9 / Genişlik:3.9 Gövde ağzı:- Tüteklik:3.9 / Tüteklik ağzı: 1.8 cm 
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ÖRNEK:26 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda yer alır. Çok açık renk kahverengi hamura sahiptir. 

Hamuru, sık doku ve gözenekli, kum katkılı, iyi pişmiş durumdadır. Tüteklik üzerinde rulet 

baskıyla yapılmış çizgisel bordürler vardır. Dairesel çanaklı piponun çanak yüzeyinde baykuş 

figürü yer almaktadır. Baykuş figürü, altta ve üstte yarım yuvarlak şeklinde yayla 

sınırlandırılmış, alttaki yayın uçları volütlü şekilde sonlanmıştır. Ortada gözleri 

belirginleştirilmiştir. Çanak ve tütekliğin birleştiği yerde zik zak motifli bir bordür 

oluşturulmuştur. Piponun gövdesi büyük oranda kırılmış durumdadır. Kalan izlerden çanak ve 

gövde arasında yüzeysel çizgilerle yapılan sade bir bordür vardır. Duman yolu doğrudan tütün 

çanağına bağlanmaktadır. Damga veya mühür yoktur. 

  

Ölçüleri: Yükseklik:3.6 /Genişlik:5.6Gövde ağzı:2.6 /Tüteklik:3.7 / Tüteklik ağzı:2.2 cm   
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ÖRNEK:27 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda yer alır. Gri renkli hamuru, orta doku ve gözenekli, mika, 

kum ve kireç katkılı, iyi pişmiş durumdadır. Tütekliğin bombeli bilezik kısmı üzerinde baskı 

kalıp tekniğiyle yapılmış çiçek motifi vardır.  Tüteklik üzerinde bordür şeklinde zik zak motifi 

işlenmiştir. Tüteklik ağzı daralarak sonlanmaktadır. Duman yolu, tütün çanağı ve gövde kısmı 

kırık olduğu için anlaşılamamaktadır. Damga veya mühür yoktur.  

Ölçüleri: Yükseklik:2 / Genişlik:4 / Gövde ağzı:2.6 Tüteklik:4 /Tüteklik ağzı:1.8 cm   
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ÖRNEK:28 

Tanım: Tüteklikli lüleler grubunda yer alır. Pişmiş topraktan yapılmış olan lüle gri renkli 

hamurludur. Hamur, orta doku ve gözenekli, kum, taşcık kireç ve mika katkılı, iyi pişmiş 

durumdadır. Tüteklik, çanak ve gövde yüzeyinde baskı kalıp tekniğiyle yapılmış geometrik 

süslemeler vardır. Çanak kısmı hafif kürevi çanaklıdır. Çanağın altında hafif çizgisel hatlar 

oluşturulmuştur. Tüteklik kırılmış durumdadır. Gövde kısmı daralan piponun gövde ağzı hafif 

genişleyerek son bulmaktadır. Duman yolu doğrudan tütün çanağına bağlanmaktadır. Piponun 

çanak yan taraflarında dairesel form içerisine «Sinan» ismi yazılı mühür yer almaktadır. 

Ölçüleri: Yükseklik:4.1 / Genişlik:5.6 / Gövde ağzı:2.5 cm   
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Değerlendirme ve Sonuç  

2018 yılı Silifke Kalesi Kazısında çıkan lüleler tüteklikli lüleler grubunda olup tüm, 

tüme yakın veya kırık parçalar halinde ele geçmiştir. Bu dönemdeki kazılar, kalenin 

güneyindeki hisarpeçede, iç kalede caminin güneyinde, iç kalenin batısında komutan konutu 

olarak adlandırdığımız burçta bulunan sarnıç içerisinde, A 10 mekanında, kalenin kuzeyindeki 

giriş burcunda ve hendek üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Bulunan lülelerin tamamı tüteklikli lüleler grubunda olup bunlar, tütün çanağı formuna 

göre; basık kürevi çanaklı, kürevi çanaklı, karinalı çanaklı olarak alt gruplara ayrılmıştır. Ayrıca 

mühür veya damgası olan lüleleri de ayrı bir grup olarak değerlendirilmiştir. Sadece tüteklik 

kısmı ele geçen pipo parçalarının tütün çanağı formu belirlenemediği için, üzerinde yazı veya 

mühür olanlar bu gruba dahil edilmiştir. 2018 yılında ele geçen lülelerin çoğunluğunu kürevi 

çanaklı tipler oluşturmaktadır.  

Basık kürevi çanaklı lüleler; kahverengi, gri ve açık gri renkli hamurla ve orta derecede 

pişmiş bir durumdadır. 

Kürevi çanaklı lüleler; açık krem, gri, kırmızı, açık kırmızı, açık kremit rengi, açık krem, 

siyah ve açık kahverengi hamurla daha çok yapıldıkları görülmektedir. Bunlar orta ve kötü 

pişmiş durumdadır.  

Karinalı çanaklı lüleler; kırmızı, açık krem ve gri renkli hamurla yapılmış olarak ele 

geçmiştir. Bunların çoğu iyi pişmiş durumdadırlar.  

Mühürlü lülelere baktığımızda; yazılı mühürler damga ve silindir mühür olmak üzere 

iki gruba ayrılmaktadır. Silifke Kalesi’nde 2018 yılında 5 adet mühürlü lüle ele geçmiştir. 

Bunlardan üçü damga ikisi silindir mühür formundadır. Silindir mühürlerdeki yazılar tam 

olarak okunamamıştır. Damga mühürlü lülelerden “Sinan” ve “Fenni” isimleri okunabilmiştir. 

Bu isimlerin usta olduğu ve İstanbul’daki lülelerde (Bakla, 2007:177-178) de aynı isimlere 

rastlandığı görülmektedir. İzmir Etnografya Müzesi’nde 2181 envanter numaralı lülede 

(Ayhan, 2006:145) de “Sinan” ismi geçmektedir. Mühürlerdeki yazıların karakterleri ta’lik 

hatta yakın bir özellik göstermektedir. Bu da lülelerin yapım dönemleriyle uyumlu bir özellik 

olarak görülebilir. 17-19. yüzyılları arasında yapıldıkları kuvvetle muhtemel olan lülelerin 

üzerindeki yazılar da o dönemin özelliğini gösteren yazı karakterleri ile yazılmışlardır. Mühür 

veya damgalı lülelerden ikisi iyi pişmiş, biri orta biri de kötü pişmiş durumdadır. Bu örneklerde 

de kırmızı, açık krem ve gri renkli hamurlar görülmektedir.  
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Figürlü tek örnek ise krem renkli hamura sahiptir. Çok iyi pişmiş durumdadır. Bu 

örnekte görülen baykuş figürüne benzer bir örnek Edirne Saray kazılarında (Cengiz, 2011: 52) 

ortaya çıkmıştır.  

Bunların dışındaki, lüleler kırık parça olarak ele geçenlerdir. Bu örneklerde de siyah, 

gri, kırmızı renkte hamurlar görülmektedir.  

Pipoların üzerindeki süslemeler bitkisel, geometrik ve figür olarak üçe ayrılmaktadır. 

Geometrik süslemeler daha çok çizgisel hatlar, baklava dilimleri, kafes şeklinde taramalar, 

çentikler ve dörtgen motifler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tütün çanağının altında 

tütekliğin bittiğini belirten “V” şeklinde geometrik süsleme ve zik zak motifi de görülmektedir.  

Bitkisel süslemeler çiçek ve yaprak motifi olarak görülmektedir. Karanfil çiçeği, selvi 

ağacına benzer motifler vardır. Bitkisel süsleme yapılırken genellikle baskı kalıp tekniği 

uygulanmıştır. Bu tür süslemeler daha çok tütün çanağı üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Aynı 

süslemelere Hasankeyf Kazısında çıkan bir örnekte (Foto) (Ayhan, 2010:21) ve Topkapı Sarayı 

Müzesi 1354/2 envanter numaralı lülede (Foto) (Ayhan,2006:126) rastlanmaktadır.   

2018 yılında bulunan figürlü tek örnek iyi bir işçilik göstermektedir. Açık krem renkli 

perdaha sahip olan bu piponun tütün çanağı üzerinde baykuş figürü görülmektedir. Benzer 

örnek Edirne Sarayı Kazılarında çıkan bir lülede görülmektedir. (Foto) (Cengiz,2011:52) 

Duman yolu açısından bakıldığında; tüm ve tüme yakın ele geçen lülelerin tamamında 

duman yolunun doğrudan tütün çanağına bağlandığı görülmektedir.  

Lülelerin kalıp tekniğiyle yapıldığı anlaşılmış ve üzerlerinde bulunan süslemelerin de 

baskı kalıp, rulet baskı ve kazıma tekniğiyle yapıldığı görülmektedir. Bazı süslemelerin, hamur 

kalıptan çıktıktan sonra henüz yaş iken yapıldığı anlaşılmaktadır.    

     Silifke Kalesi 2018 yılında bulunan lülelerin biçim, form, hamur, astar gibi 

özelliklerinden hareketle lüleleri 17.yüzyıl ile 20.yüzyılın başı aralığına tarihlendirmek 

mümkündür.    
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Özet 

Okul öncesi dönemde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlıkta önemli 

bir yer tutmaktadır. Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönemde geliştirilen okuma 

kavramlarına ilişkin becerilerin, ileriki yıllarda okuma başarısını olumlu yönde etkilediğini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca okul öncesi dönemde el kaslarını çalıştıracakları birçok etkinlik ve 

çizgi çalışmaları yapılmasına rağmen ilkokula başladıkları zaman çocuklar yine zorlanmakta 

ve çalışmaları büyük bir zorlukla yapmaktadırlar. Bundan dolayı çocukları ilkokula 

hazırlayacak şekilde çizgi çalışmalarını hikâye resimleme yöntemini kullanarak dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, dinlediğini, mekânda konuma uygun olarak resim yoluyla çizebilme, 

okuma yazma farkındalığını çocuklarda oluşturma ve el kaslarını güçlendirme çalışmalarında 

etkili olacaktır. Bu çalışmada okul öncesinde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında hikâye 

resimleme yönteminin tanıtılması amaçlanmıştır. Hikâye resimleme çocukların kitapları 

tanıma, inceleme, dikkatli dinleme, düşünme, konuşma, ifade etme, görsel algı ve çeşitli 

kavramları geliştirmeleri açısından yararlanılabilecek bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanmadan 

önce çocuklarla çizgi çalışmaları yapılır. Öğretmen çocukların düzeyine uygun bir hikâye okur. 

Öğrenciler hikâyeye uygun bir şekilde resimler. Çalışmanın son aşamasında ise çocuklarkendi 

hikâyelerini kendileri çizerek oluşturarak evde aileden birine hikâyelerini yazdırabilirler. 

Hikâyeyi okulda arkadaşlarına da anlatarak bu çalışma sonlandırılır. Çalışma sonunda ilkokula 

hazırlık çizgi çalışmasında gelişme kaydedilecektir.  

Anahtar Sözcükler: 

Okul öncesi, okuma yazmaya hazırlık, yöntem, hikâye resimleme yöntemi, çizgi çalışmaları.  
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Abstract  

THE IMPORTANCE OF STORY IMAGE METHOD IN PREPARATION 

STUDIESOF READING-WRİTTİNG 

Inpre-schoolperiod, readinesstoreadandwriteplays an important role in thepreparation of 

primaryschool. Intheresearches, it has 

beenrevealedthattheskillsrelatedtoreadingconceptsdeveloped in pre-schoolperiodhave a 

positiveeffect on readingsuccess in futureyears. Inaddition, 

althoughmanyactivitiesandlinestudiesarecarriedout in thepre-schoolperiod, handmusclesare 

hard to do andtheywork hard whentheystartprimaryschool. Forthisreason, it will be effective in 

drawing, speaking, reading, writing, listening, drawing in accordancewiththeposition in 

thespace, creatingliteracyawareness in childrenandstrengtheninghandmuscles. Inthisstudy, it is 

aimedtointroduce story drawingmethod in pre-schoolpreparationstudiesofreading-writting. 

Story illustration is a methodthat can be usedforstudentstorecognize, examine, listen carefully, 

thinking, speaking, expressing, visualperceptionanddevelopingvariousconcepts. 

Linestudiesaredonewiththestudentsbeforethismethod is applied. Theteacherreads a story 

appropriatetothestudents' level. Studentstake a picture of the story. Inthe final stage of thestudy, 

studentscreatetheirownstories. Forthis, they can printtheirstoriestoone of thefamily at home. 

Thisstudy is endedbytellingthe story tofriends in theschool. At theend of thestudy, progresswill 

be made in primaryschoolpreparationlinestudy. 

Key Words: 

Pre-school, readingandwritingpreparation, story illustrationmethod, linestudies. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

“Okul öncesi eğitim, çocuğa beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemde çeşitli zengin 

deneyim fırsatları sunarak bu gelişmeyi desteklemekte ve zihinsel fonksiyonları arttırmaktadır” 

(Kuru Turaşlı, 2007: 8).Ayrıca okul öncesi eğitim, çocukların ilköğretime başlamadan önce 

bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor gelişimlerini ve özbakım becerilerini bir bütün olarak 

geliştirmesini amaçlamaktadır. Bu amaçların; çocukların kişilik yapılarının, yaratıcılıklarının 

ve iletişim becerilerinin gelişmesini destekleyecek, güçlendirecek şekilde uygun bir eğitimle 

verilmesi gerekmektedir (Başal, 2005; Kuruturaşlı, 2007). Çocukların eğitim süreçlerinin 

başlangıcı ve kritik bir evre olmasından dolayı okul öncesi dönem oldukça önemlidir.  

Okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına bakıldığında ise; Okul 

Öncesi Eğitim Programında çocuklara okuma yazma öğretimi değil okuma yazmaya hazırlık 

çalışmaları yapılması önerilmektedir. Örneğin: “Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları 

(kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, 

katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)” çalışmaları yapılması tavsiye edilmektedir (MEB 2013: 

43). Bu tavsiyelerin de “Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan 

kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok 

farklı etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir” (MEB 2013: 42). 

Tüm etkinlik çeşitlerini kapsayacak şekilde olması gerektiği vurgulanmaktadır.  
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Bu yaş çocukların büyük ve küçük kasları, el-göz koordinasyonları henüz gelişmemiş 

olmasından dolayı ince ve küçük hareketleri çok iyi yapmaları beklenmemelidir. Kasların henüz 

gelişim aşamasında olduğu için sosyal, zihinsel, dil gelişim alanlarında da hazırbulunuşluk 

düzeyleri dikkate alınarak çocuklar hakkında bilgi sahibi olunmalı ve yapılacak olan çalışmalar 

iyi bir şekilde aşamalı olarak planlanmalıdır. Planlamanın basitten zora doğru olmasına dikkat 

edilmelidir(Akyıldız, 2006; Polat, 2011; Tahiroğlu, 2016, ).  

Çocukların okuma yazmaya hazırlık ile ilgili öğrenme süreçlerini okul ortamına 

başlamadan önce de çevre ve ev yaşantıları ile ilgili de bir deneyimle okula başladıkları göz 

ardı edilmemelidir. “Çocuklar okuma-yazma deneyimlerinin birçoğunu okula başlamadan önce 

kazanmaktadırlar. Çocuğun evde doğal ortamda ve okul öncesi eğitim aracılığıyla kazandığı dil 

becerileri sınıfa uygulanacak olan okuma yazma çalışmalarında belirlenmesi rol oynamaktadır. 

Çocukların okumaya hazırbulunuşluk seviyeleri bu açıdan önem kazanmaktadır” (Bıyık & 

Erdoğan, 2016: 98). Bundan dolayı sınıfın hazırbulunuşluk seviyesini tespit etme oldukça 

önemlidir. 

“Erken çocukluk eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık programının çocuğun 

dil gelişiminde de etkili rolü vardır. Çocuklara zaman zaman kitap okumak, kitap sevgisi ve 

bazı kavramları ona kazandırır. Okuma ve yazma eğitimine hazırlık çalışmaları erken çocukluk 

eğitim programında mutlaka yer alır ve birçok etkinlik içinde planlanabilir. Çocuk okumayı, 

konuşmayla öğrenir” (MEGEP, 2007: 8).  

Çocukların gelişimlerinin en hızlı olduğu bu dönemde insanların akademik başarısını 

olarak sadece okuma yazmanın temel amaç olduğu düşünülmemelidir. Sözcük dağarcığını 

geliştirme, düzgün konuşma, okuduğunu- dinlediğini anlama, yazdığı an kendisini doğru 

anlatarak ifade edebilen kişilerin daha başarılı olduğunu ve bunlarında çok küçük yaşlardan 

itibaren kitaplarla tanışarak iyi bir iletişim kurmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır (Öztürk, 

2005; Tuğluk, Kök, Koçyiğit, Kaya &Gençdoğan, 2008).  

“Okul öncesi dönemde dinleme/izleme eğitiminde öğretmenin en çok yararlanacağı 

çocuk edebiyatı ürünlerinin başında resimli çocuk kitapları gelir. Çocuk kitaplarında yer alan 

resimler, öğrencinin izleme becerisini kullanarak görsel okuma yapmalarına katkı sağladıkları 

gibi öğretmenle öğrenci arasında kurulan diyaloglarla, dinleme-konuşma becerilerine yönelik 

eğitim ortamlarının temel malzemesi olabilirler” (Baş, 2015: 35).  

Dil gelişiminde sadece hikaye kitapları okuma yeterli gelmemekte, sınıfın ve 

materyallerin hazır olmasının ardından öğretmenin yöntemi de oldukça etkili olarak kullanması, 

çocuklara kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlaması gerekmektedir. Çünkü okul öncesi dönemde 

okuma yazmaya hazırlık ile ilgili çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen ilkokula başladıkları 
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anda da çok zorlandıkları görülmektedir. “Çocukların okula başladıklarında okumayı 

öğrenmede karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan araştırmaların 

sonuçları, okul öncesi dönemde okumaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesi konusunu 

gündeme getirmiştir” (Kargın, Ergül, Büyüköztürk&Güldenoğlu, 2015: 238). 

İlkokula hazırlık aşamasında okuma ve yazma çalışmalarında dinleme, anlama, ifade 

etme gibi becerilerinin kazandırılması ile daha başarılı olacaklarının vurgulandığı çalışma 

sayfalarının yanı sıra çocukların dil becerilerinin önemi üzerinde de durulması gerekir. Bundan 

dolayı çocukların dil becerilerini geliştirmek adına eğitim programında bulunan kazanımlardan 

yola çıkarak kitap okuma ve kitaplarla yapılan etkinlikler ile tüm gelişim alanlarının 

desteklenmesi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kitap okuma ile sadece dinleme, anlama 

becerileri değil aynı zamanda görsel okuma, alıcı dil ve ifade edici dil becerileri de 

gelişmektedir. 

“Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ise okula gelen çocuklar için, 

hazırbulunuşluk düzeylerini göz önünde bulundurarak bilgiyi yapılandırma, anlamlı hale 

getirme, bilginin yapısını ve üretmelerini anlamalarına yardımcı olmalarıdır.Bunun içinde 

uygun bir sınıf ortamı yaratmaları, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanması önemlidir” 

(Acat, 2003; Uyanık & Kandır, 2010). 

“Okul öncesi öğretmenleri en çok anlatım yöntemini kullanmaktadırlar” 

(Karamustafaoğlu ve Kandaz, 2006). Ancak okul öncesi dönemde anlatım dışında diğer 

yöntemlerden de yararlanılmalıdır. Çünkü geleceğin nesillerini yetiştirmede sadece anlatım 

yöntemi yeterli olmayacatır. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak yöntem ve tekniklerin 

öğretmenlerce biliniyor olması gerekir. Derslerdeçeşitli öğretim materyallerine ve çok sayıda 

öğretim yöntemine başvurulmalıdır.“Bir yöntem kullanılarak sınıfta başarılı olmak zordur. Bu 

nedenle öğretmenlerin derslerde başarı için çok sayıda yöntemden yararlanmaları 

gerekmektedir” (Şahin, 1998). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yararlanılabilecek 

öğretim yöntemlerinden biri de hikâye resimleme yöntemidir.  

Okul öncesinde yer alan çocuklar; ilkokul programında bulunan çizgi çalışmalarını 

aşamaları ile bu yöntemle birlikte daha anlamlı kazanabilirler. Bu çizgi çalışmaları ile çocuklara 

hikâye oluşturularak anlatılması ve anlatılan hikâyelerini resmetmeleri istenerek “Hikâye 

Resimleme Yöntemi” uygulanabilir. Çalışmanın son basamağında ise çocuklar aileleriyle kendi 

hikâyelerini kendileri oluşturarak serbest özgün bir hikâye resimleyerek ailelerine yazdırarak 

ve sınıfta arkadaşlarına anlatarak okuma yazma farkındalığını, konuşma ve kendilerini ifade 

etme gibi becerileri de kazandırılabilir.  
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Çocuklarda dinleme/izleme, dikkat, ifade etme gibi becerilerinin gelişmesi içinde sınıfta 

bulunan hikâye kitaplarının çeşitliliği olması ve ardından anlama ve dinleme/izleme becerilerini 

ölçmek adına hikâye resimleme yöntemi kullanılarak resim yoluyla ifade etmeleri gözlenebilir.

 Hikâye resimleme öğrencilerde kitapları tanıma, inceleme, dikkatli dinleme, düşünme, 

konuşma, ifade etme, görsel algı ve çeşitli kavramları geliştirmeleri açısından 

yararlanılabilecek bir yöntemdir.  

Bu yöntem uygulanmadan önce öğrencilerle çizgi çalışmaları yapılır. Bu çizgi 

çalışmaları basitten zora doğru olacak şekilde sıralanarak uygulanır. Öğretmen çocukların 

düzeyine uygun bir hikâye okur. Öğrenciler hikâyeye uygun bir şekilde resimler. Çalışmanın 

son aşamasında ise öğrenciler kendi hikâyelerini kendileri çizerek oluşturur. Bunun için evde 

aileden birine hikâyelerini yazdırabilirler. Hikâyeyi okulda arkadaşlarına anlatarak bu çalışma 

sonlandırılır. Çalışma sonunda okuma yazmaya hazırlık çalışması yapılarak, dinleme/izleme, 

anlama ve çizgi çalışmasıyla da ifade etme gibi gelişme kaydedilecektir.   

Bu yöntemde; çocukların dinleme, anlama, anladığını resmetme, görsel algı, yaşamla 

ilişkilendirme, kâğıdı orantılı kullanma, mekânda konum, dikkat, kalem kontrolü, çizme ve 

boyama gibi birçok beceriyi kazanmalarına etkisi olarak ve yapılan çalışma anlamlı olarak daha 

kalıcı bir şekilde çocukların farkındalığını arttıracaktır. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri olan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile 

çocukların, yaşam boyu kullanacağı okuma ve yazmayı destekleyici çalışmaların yapılması, 

kavramların öğretilmesi öğrenilenlerinde beceriye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönem 

kritik bir evreye sahip olmasından dolayı okuma alışkanlığı kazanma, okuduğunu anlama, dili 

doğru ve akıcı şekilde kullanma, dinleme, kendini sözel olarak ve yazı ile ifade edebilme, 

gerekli tutum, davranış ve bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi oldukça önemlidir (Cevher 

Kalburan, 2010; Polat, 2011).  

Okul öncesi eğitim kurumlarda görevli öğretmenlerin de çocuklarda kalıcı öğrenmeyi 

sağlamaları açısından nitelikli bir öğretim için uygun bir öğretim ortamı oluşturması ve öğretim 

sürecini çocuklara ve kazanımlara göre düzenlemesi gerekir. Okul öncesi öğretmenlerinin: 

“Yazılı materyaller yönünden zengin ve iyi düzenlenmiş bir sınıf ortamının oluşturulması, 

kaliteli bir eğitim programı ile çeşitli teknik ve yöntemlerle bu programın çocuklara aktarılması 

gerekmektedir” (Uyanık & Kandır, 2010: 122). Okul öncesi dönemde pek çok öğretim yöntemi 

kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri de hikâye resimleme yöntemidir. 
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Hikâye resimleme yöntemi, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında öğretmenlerin 

yararlanabilecekleri yöntemlerden biridir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta ise 

hikâye kitabı veya oluşturulan hikayenin çocukların seviyesine uygun bir şekilde aşamalı olarak 

yapılması gerekmektedir. Çünkü “Çocuklar okumayı ve yazmayı öğrenmeden önce, sözlü dili 

algılamayı ve ifade etmeyi öğrenmektedirler. Çocuğun edindiği konuşma dili, görsel-işitsel 

ayırt etme, düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, sıralama, genelleme yapabilme okumaya 

hazırlık evreleri olup okul öncesi dönemden başlayarak gelişmektedir” (Cevher Kalburan, 

2010). Bu evrelere göre yapılmayarak oluşturulacak çalışma çocukların özgüvenini zedeleyerek 

başarısızlık duygusunun kapılmasına sebep olabilir. Bu amaçla okul öncesi eğitimde okuma 

yazmaya hazırlık çalışmaları tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde iyi bir planlama ile 

yapılmalıdır.  

Bu yöntemde, hikâye okunurken ya da hikâye bittikten sonra çocuklar hikâyeye ile 

ilişkili resimler çizer. Hikâye resimleme, hikâye okuma, dinleme, çizgi çalışmaları, resim ile 

ifade etme, görsel okuma, mekânda konum, sıralama, düşünme, kâğıdı orantılı kullanma, dikkat 

ve yaşamla ilişkilendirme açısından okul öncesinde yararlı bir yöntemdir.  
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Hemşirelikte İnovasyon 

Fadime TORU37 

Özet 

Yenileşim, “bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde 

yenilenmesi, buluş yaratmak, farklı olmak” şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm dünyada 

yükseköğretim programları, gelecekteki işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için yenileşim 

stratejiler uygulayarak eğitim kapasitelerini genişletmeye çalışmaktadırlar. Hemşirelik 

eğitimcileri de, yenileşim için mevcut müfredatlarda köklü değişikliklerin gerekli olduğunu 

bildirmektedir.  

Küreselleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte hemşireler 

yetiştirebilmek için hemşirelik eğitimine yenileşimci stratejiler uygulamak zorunlu hale 

gelmiştir. Bunun nedeni olarak, mevcut müfredatların içeriğinin fazla yüklü olması, farklı 

derslerde içeriğin tekrarlanması, öğrencilerin öğrenmek istedikleri konuların eğitimcilerce  

dikkate almaması, yenileşimci yaklaşımların ve elektronik öğrenme araçlarının kullanımının 

yeteri kadar desteklenmemesi gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik eğitiminde ortak 

bir gelecek vizyonu sağlamanın önemine ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin 

gelişmesini destekleyen yenileşim ile ilgili stratejiler çerçevesinde entegrasyon yöntemlerine 

dikkat çekmektir.   

Günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek artmakta ve sağlık bakım uygulamaları 

hızla değişmektedir. Nüfusun giderek yaşlanması, akut hastalıkların kronikleşmesi ve bunlara 

bağlı olarak tedavi modellerinin hızla değişmesi, hasta bakımına ve bakımın niteliğine olan 

bakış açısını da değiştirmiştir. Ayrıca teknolojideki gelişimler ile yüksek öğrenime gelen 

öğrenci profilindeki ve beklentilerindeki değişimler de eğitimde yenileşim gereksinimini ortaya 

çıkarmıştır. Tüm dünyada yükseköğretim programları gelecekteki işgücü ihtiyacını 

karşılayabilmek için yenileşimci stratejileri uygulayarak eğitim kapasitelerini genişletmektedir.  

Hemşirelik eğitiminde de son yıllarda uygulamaların kanıta dayalı olması, bilginin 

beceriye dönüştürülebilmesi amaçlı öğrencilerin simülasyon sistematiği ile eğitilmesi, hasta 

bakımında standartlaştırma ve denklik (akreditasyon) çalışmalarında artış gibi gelişmeler 
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olmaktadır. Bu çalışmaların her biri hemşirelerin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini 

arttırarak, hemşirelikte yenileşim çalışmalarını kolaylaştırıcı olabilmektedir.  

Bununla birlikte hemşirelik eğitimcilerinin yenileşimi başlatabilmek ve sürdürebilmek 

için temel iki noktayı sürekli göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu temel noktalardan 

birincisi hemşirelik eğitimi veren kurumların ortak bir vizyon çerçevesinde stratejik planlar 

geliştirmeleri, ikincisi ise hemşirelik öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesini 

destekleyen yenileşimci stratejilerin  hemşirelik müfredatlarına entegrasyonu olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İnovasyon, Değişim. 

 

 

Innovation In Nursing 

Abstract 

Innovation is defined as ya renewal of science and technology in a way that provides 

economic and social benefit, creating an invention and being different In. higher education 

programs all over the world are trying to expand their educational capacities by implementing 

innovative strategies to meet the needs of future labor force. Nursing educators also report that 

fundamental changes in existing curricula are necessary for innovation. 

In order to train nurses capable of meeting the expectations of the globalizing world, it 

has become imperative to apply innovative strategies to nursing education. However, the 

content of existing curricula is overloaded, repetition of content in different courses, failure of 

educators to take into consideration the subjects they want to learn, not being adequately 

supported by innovative approaches and the use of electronic learning tools. The aim of this 

study is to draw attention to the importance of providing a common vision of the future and to 

highlight the integration methods within the framework of innovative strategies that support the 

development of students' professional knowledge and skills. 

Today, the importance of scientific knowledge is increasing and health care practices 

are changing rapidly. The aging of the population, the chronic diseases and the rapid change of 

the treatment models depending on them also changed the perspective of patient care and the 

quality of care. In addition, developments in technology and changes in student profile and 

expectations for higher education have created the need for innovation in education. Higher 

education programs all over the world are expanding their educational capacities by 

implementing innovative strategies to meet the needs of future labor force. 

In recent years, there have been developments in nursing education, such as evidence-

based practices, training of students with simulation systematics in order to transform 
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knowledge into skills, standardization in patient care and increase in accreditation studies. Each 

of these studies can facilitate nursing innovation studies by enhancing the critical thinking and 

decision making skills of nurses. 

However, nursing educators should take two basic points into consideration in order to 

be able to initiate and sustain innovation. The first of these basic points; the institutions 

providing nursing education should develop strategic plans within the framework of a common 

vision; the second one should be the integration of the innovative strategies supporting the 

development of the professional knowledge and skills of nursing students into the nursing 

curricula. 

Key Words: Nursing, innovation, change. 

 

GİRİŞ 

Yenileşim, “bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde 

yenilenmesi, buluş yaratmak, farklı olmak” şeklinde tanımlanır. Yenilikten kastedilen sadece 

teknolojik yenilik değil, yönetimsel, üretimsel ve pazarlama alanlarına da yönelik yeniliği ifade 

etmektedir (Yamaç 2001;  Herdman 2009). 

 Ancak “yenilenme” sözcüğü yenileşim sınırlı bir kısmını tanımlayabilmektedir. 

Bununla birlikte yenileşimin yalnızca bir icat-buluş olarak da algılanmaması gerekmektedir. Bu 

kavramların birbiriyle ilişkisi incelendiğinde yeni bir ürün veya süreç hakkında bir fikrin ilk 

kez ortaya çıkması “icat, bu fikrin uygulamaya geçirilmesi amacıyla yapılan ilk girişim 

“yenileşim” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle icat, yeni bir üründür; yenileşim ise 

yeni bir değerdir (Stanley 2012). Yenileşimin tarihçesine bakıldığında, kavramın “yeni ve 

değişik bir şey yapmak” anlamındaki Latince “innovare” kökünden türetildiği belirtilmektedir 

(Yamaç 2001;  Herdman ve Korkmaz 2009). 

Genelde sağlık alanına ve özelde de hemşireliğe yönelik yenileşim kavramı, yeni 

yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği bir süreç olarak 

açıklanmaktadır. Bu süreç, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara 

dönüştürme süreci olarak açıklanmaktadır (https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-

and-impact-award). Burada önemle vurgulanan, yeniliğin geliştirilmesinde bilim ve teknolojiyi 

kullanırken çıktılarında ekonomi ve topluma yönelik yarar oluşturmasıdır (Kartal ve Kantek 

2018).  

Hemşirelik literatürüne yenileşim kavramı, ilk kez 1980’li yıllarda, “Amerikan 

Hemşireler  Birliği: Hemşirelik Müfredatlarının Yeniden Yapılandırılması” çalışması ile 

https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-impact-award
https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-impact-award
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girmiştir. Bu çalışmada hemşirelik eğitimcilerinin verdikleri eğitimlerde, yenileşimci 

girişimleri destekleyen ve öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma 

yapabilme becerilerini geliştiren, kanıta dayalı eğitim yaklaşımlarıyla çağdaş eğitim-öğretim 

tekniklerine daha fazla önem vermeleri gerektiği vurgulanmıştır (Herdman ve Korkmaz 2009; 

Kartal ve Kantek 2018). 

 

TOPLUMLARA KALİTELİ HEMŞİRELİK HİZMETİ SUNULMASINDA 

İNOVASYONUN YERİ VE ÖNEMİ 

Sağlık bakım sistemi sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı bir ortamdır. Demografik 

özelliklerdeki ve hastalık biçimlerindeki değişiklikler, sağlık sisteminde yeni gereksinimleri 

ortaya çıkarmakta ve  küresel değişikliklere yol açmaktadır. Hemşirelik mesleğinin gelişimi de 

yıllar içinde teknolojik gelişmeler ve tedavi edici yöntemlerdeki değişimlere bağlı olarak hızla 

gelişme göstermiştir (http://inovatifhemsirelikdernegi.com/category/etkinlikler/page/2/; 

Clifton ve Roberts 2016). 

Yenileşim, hemşirelik bakımında kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hayati bir 

önem taşımaktadır. ICN (2009) raporunda belirtildiği üzere, hemşirelik uygulamalarında 

yenileşim, sağlığın desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin tanımlanması, 

önlenmesi ve sağlığı geliştirici davranışların artırılması, bakım ve tedavinin daha nitelikli 

verilebilmesi için yeni bilgilerin/metotların/hizmetlerin bulunmasında önemli rol oynamaktadır 

(https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-impact-award; Kara 2015). 

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, sunulması ve değerlendirilmesinde yenileşimci 

stratejilerin kullanılması, verilen hizmetin kalitesini doğrudan etkileyen önemli faktörler 

arasındadır. Çünkü hemşireler, sağlık sistemi içerisinde bakım gibi oldukça önemli ve karmaşık 

bir hizmeti verirken ne yaptıklarını, niçin yaptıklarını ve yaptıkları uygulamanın hangi bilimsel 

temele dayandığını bilmekle kalmayıp, verdikleri hizmeti sürekli gözden geçirme yoluyla 

uygun ve etkin olup olmadığını sorgulamakta, bununla birlikte hizmetin ne şekilde ve hangi 

yollarla verildiğinde daha etkili, kaliteli ve maliyet etkili verilebileceğini de araştırma 

sorumluluğunu taşımaktadırlar (https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-

impact-award; White ve ark. 2016). 

Modern hemşireliğin başlangıç ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale, 1800’lü 

yıllarda, “Daha yaşanılası bir dünya;  böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o halde hiç 

duraksamadan bu dünyayı oluşturmak için çalışalım. Yaşama uymak yerine onu 

değiştirmeliyiz” diyerek değişimin gerekliliğine ve kaçınılmazlığına dikkat çekmiştir.  Yine 

Florence Nightingale yenileşimin en eski örneklerinden biri olan doğumu takiben kadınlarda 

http://inovatifhemsirelikdernegi.com/category/etkinlikler/page/2/
https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-impact-award
https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-impact-award
https://www.icn.ch/kim-mo-im-policy-innovation-and-impact-award
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“puerperal ateş”in ortamla olan ilişkisini bulmuştur. Nightingale, kadın doğum ünitelerindeki 

yüksek ateşe bağlı ölüm oranlarını gözlemlemiş ve sonunda “kadınlar ev ortamında hastaneye 

göre daha mı çok ölüyor?” sorusunu sormuştur. Onun bu çalışması ölüm oranlarının ev 

ortamında daha yüksek olduğunu göstermiş ve onun bu yenilikçi düşüncesi pek çok kadının 

hayatının kurtulmasıyla sonuçlanmıştır (Aslan 2014; Karadağ ve ark. 2017). 

Kambarami (1999), ICN (2009) raporunda belirtildiği üzere preterm bebeklerin 

bakımında kuvöz kullanımının pahalı ve uygun yapılmadığında tehlikeli bir yöntem olması 

düşüncesinden hareketle, yenileşimle ilgili bir strateji olarak “kanguru bakımı”  modelini 

uygulamaya koymuştur. Bu modelde, annenin çıplak göğsüne bebeğin bırakılması ile sağlanan 

ten teması bebeğin vücut ısısının daha kolay kontrol edilmesini sağlamakla birlikte ekonomik, 

güvenli ve sosyal yönden uygulaması kolay kabul edilebilen bir yöntem olduğunu belirlemiştir. 

Bundan dolayı pek çok yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yöntemin uygulamasına yıllardır 

devam edilmektedir (Kartal ve Kantek 2018). 

 

HEMŞİRELİKTE İNOVASYON ÖRNEKLERİ 

Buzzy® , Amy Baxter tarafından geliştirilmiş bir yenileşim örneğidir. Aygıtın cilde 

temas eden kısmında kanat şeklinde bir buz paketi vardır. Sert plastikten yapılmış, pil ile çalışan 

ve arıya benzeyen bir cihazdır. Aygıtın düğmesine dokunulduğunda titreşim (vibrasyon) 

yapmaktadır. Aygıt enjeksiyon yapılacak bölgenin 3 cm üstüne yerleştirilir. Uygulama öncesi 

derin dondurucuda saklanan buz paketi aygıta yerleştirilir. Soğuk uygulama ve titreşim işlem 

öncesi başlar ve işlem sonuna kadar devam eder. Şahin ve ark. (2013) yetişkinlerde 

intramüsküler enjeksiyon uygulaması öncesinde ve sırasında uygulanan Buzzy’nin ağrı ve 

enjeksiyon memnuniyetine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada çalışma grubundaki 

33 hastaya intramüsküler enjeksiyon işlemi boyunca Buzzy uygulamış kontrol grubundaki 32 

hastaya ise sadece enjeksiyon işlemi gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda Buzzy uygulanan 

hastalarda ağrı düzeyi kontrol grubundaki göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük, 

enjeksiyondan memnuniyet ise kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur (Şahin 2013).  

Shotblocker, kas içi enjeksiyona bağlı ağrıyı azaltmada kullanılabilecek, her yaş grubu 

için uygun, ilaç özelliği taşımayan, küçük, yassı, at nalı şeklinde plastik bir araçtır. Enjeksiyon 

sırasında deri yüzeyinde tutularak kullanılmakta olup herhangi bir yan etkisi yoktur. 

Shotblocker’ın bir yüzünde deri ile bağlantı sağlayan kısa, sivri olmayan künt çıkıntıları vardır, 

aracın ortasında enjeksiyon bölgesini açıkta bırakacak şekilde bir delik bulunmaktadır. Aracın 

çıkıntılı yüzeyi, enjeksiyondan hemen önce uygulanacak bölgeye yerleştirilir. Shotblocker’ın 

yüzeyinde bulunan çıkıntılar deriyi delmez ve ağrı ile ilgili var olduğu düşünülen Kapı Kontrol 



 

379 

 

Teorisi için uyarı sağlar (Kozier ve Erb 2008; Cobb ve Cohen 2009; Drago 2009; Khorshıd 

2013). Aydın ve ark. (2015) kas içi enjeksiyona bağlı ağrının azaltılmasında Shotblocker’ın 

etkisinin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada enjeksiyon sırasında Shotblocker 

uygulaması sonrası ilk 1.dk’ da ağrı ölçümü yapımıştır. Shotblocker’ın kas içi enjeksiyona bağlı 

ağrıyı azaltılmada etkili olduğu saptanmıştır (Aydın 2015).  

Sawatzky ve arkadaşları (2013) Kanada’da 500 yataklı üçüncü düzey bakım merkezinde 

yaptıkları çalışmada, kardiyak cerrahi hastalarının taburculuk sonrası yorgunluk, uyku 

bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntı, iştahsızlık, hareket kısıtlılığı ve duygusal/psikolojik sorunlar 

yaşadıklarını ve hastaların taburcu olurken bu sorunlarla nasıl baş edeceklerine dair yeterince 

bilgilendirilmediklerini saptamışlardır. Ev ziyaretleri, telefonla hastanın takibi ve daha önce bu 

süreci atlatmış kişilerle görüşmeler yaparak hastaların taburculuk sonrası geri dönüşlerinde 

azalma sağlamışlardır (Sawatzky ve ark. 2013). 

Cheryl Bailey ve ekibi, hastaların taburculuk sonrası yaşadıkları sorunları ve hastaneye 

yeniden yatışları azaltacak, karşılaştıkları sorunları elektronik ortamda hastaneye gitmeden 

çözümlemelerini sağlayacak bir yöntem oluşturmaya çalışmıştır. Burada, hastaların taburculuk 

eğitimleri ve eğitim sırasında verilen taburculuk talimatlarına ilişkin verileri internet ortamına 

yükleyerek, hastaların ev ortamında telefon veya internet aracılığıyla öz bakımları için gereken 

talimatlara ve eğitim videolarına ulaşmalarına olanak sağlayan mobil sağlık programı 

geliştirmişlerdir. Bu sayede hastalar, hasta yakınları ve bakım vericiler arasında daha etkili bir 

iletişim olanağı da sağlanmıştır (www.rwjf.org).  

Hilbe ve ark. (2010) yataktan kalkma hareketi ile birlikte yatak içerisinde yataktan 

düşmelere neden olabilecek riskli pozisyonları göz önüne alarak düşmeyi önlemek amacıyla 

farklı bir yöntem geliştirmişlerdir. Oluşturulan sistemde basınca duyarlı sensörler kullanılmış 

ve hasta, yatağın kenarlarına yerleştirilmiştir. Hasta yataktan kalkmak için yatağın kenarına 

oturduğunda ya da yatak içerisinde düşme riski oluşturacak bir şekilde yatağın kenarına 

kaydığında basınca duyarlı sensörler bu bölgede oluşan basınç artışını algılamakta ve alarm 

sistemi devreye girmektedir. Araştırmada sensör kullanımı düşme oranında %91’lik bir azalma 

elde edilmiştir (Hilbe ve ark. 2010). 

Taburculuk sonrası hastaların ilaçlarını doğru kullanmamaları ve ilaçların istenmeyen 

etkileri nedeniyle hastaneye yeniden yatışları sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu durumu 

azaltmak ve hastaların günlük hayatlarına uyumunu kolaylaştırmak için Ruggiero ve ark. 

(2015), tıbbi veya cerrahi tedavi sonrası hastaların taburculuk işlemleri ve kullanacakları ilaçları 

düzenleyen bir protokol geliştirmişlerdir. Hastaların kullandıkları ilaçların dozları, taburculuk 

sonrası kullanacakları ilaçlar ve sıklığı gibi kontrol adımlarını içeren protokol hastanın doğru 

http://www.rwjf.org/
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dozda ve uygun ilaçla hastaneden taburcu olmasını sağlamıştır. Bu protokol sayesinde 

hastaların yanlış ilaç kullanma olasılığının azaldığı belirlenmiştir (Ruggiero ve ark. 2015). 

Transplantasyon ünitesi sorumlu hemşiresi Jamie Rutherford, hastaların böbrek nakli 

öncesinde plazma değişimi ve diyaliz için harcadıkları zamanı azaltmak için yola çıkmış ve 

diyaliz işleminin iki saatte tamamlanmasını sağlayan diyaliz pompası bağlantı aleti 

geliştirmiştir. Rutherford “transplantasyon uygulanacak hastalarda “filtrasyon plazma 

değişimi” konusunda yaptığı çalışma ile 2009 yılında hemşirelikte yenilikçilik ödülünü 

kazanmıştır (Herdman ve Korkmaz 2009).  

Türkiye’de hemşirelerin geliştirdiği bilinen ilk yenileşim uygulaması “Stomakit”dir. 

Stomakit, stoma pansumanında kullanılan kesici ve koruyucu iki parçadan oluşan bir araçtır. 

Kesici tarafı yara örtüsünde ya da adaptör üzerinde cilde zarar vermeden düzgün bir kesim 

sağlarken, koruyucu tarafı ise stoma içeriğini hapsederek güvenli ve kuru bir pansuman alanı 

oluşturur. Stomakit, kolostomi, ileostomi ve ürostomi stoma bakımında kullanılmaya uygun, 

kolay ve güvenli bir araçtır (www.stomakit.com).  

Ülkemizde geliştirilen diğer bir yenileşim örneği kemoterapi hastalarının infüzör 

aletinden kurtulmalarını sağlayan “Portlet” isimli atlettir. Kemoterapi ilacının Portlet’in özel 

ceplerine yerleştirilmesiyle hastaların günlük aktivitelerini normal şekilde sürdürmeleri 

sağlanmıştır. Ürün “Hemşirelikte Yaratıcılık” temalı proje yarışmasında birinciliği kazanmıştır. 

Aynı yarışmada tıkanmayan intraket ve akıllı pijama çalışması ise üçüncülüğü kazanmıştır 

(www.acibademhemsirelik.com)  

 

SONUÇ 

Hemşirelikte yenileşimin eğitim ve uygulamalarda yaygınlaştırılması için ulusal 

hemşirelik birlikleri/ dernekleri örgütsel yenileşimi geliştirecek şekilde çalışmalarını 

yapılandırmalıdır. Bu doğrultuda sağlık ekibi içerisindeki hemşireliğe yüklenen geleneksel 

bakım rolünü yaratıcı, dinamik ve yenileşimci yaklaşımlarla desteklenen hale dönüştürmek ve 

hemşirelerin yenileşim başarılarını motive etmek, çalışma ortamlarında yenileşim kültürünü 

arttırmak, yenileşim fikirlerini tartışılabildiği ve değişime hazır olmayı destekleyen “pozitif 

çalışma ortamları” geliştirmek, yenileşimin kısa ve uzun dönem bakım maliyetine etkilerinin, 

sağlık bakım organizatörleri, araştırmacılar ve politikacılar tarafından tartışılmasını ve 

uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır. Ayrıca bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki yenileşim 

ile ilgili gelişimleri sağlık alanı ile bütünleştirerek, ulusal bir politika oluşturmak, yenileşimin 

tartışıldığı ve fikir alışverişinin yapıldığı forumlar düzenlemek, hemşirelikte yenileşimi 

http://www.stomakit.com/
http://www.acibademhemsirelik.com/
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yönlendiren kişileri hemşirelere tanıtmak ve hemşirelikte yenileşimi ders müfredatlarına 

entegre etmek gereklidir.  
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Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Tamamlayıcı Terapide Kullanılması 
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Özet 

           Sanal gerçeklik, bireylerin görsel görüntüye eşlik eden sesleri ve karşılık gelen 

uyaranları kulaklık ile duymalarını ve hissetmelerini sağlayan bir bilgisayar simülasyon tekniği 

olup bilgisayar ortamında oluşturulmuş bir dünyanın parçası olmasına imkan veren, 

kullanıcılara gerçekmiş hissi veren ve bilgisayarda oluşturulmuş bu ortamla kullanıcı arasında 

karşılıklı iletişim olanağı tanıyan insan-bilgisayar etkileşiminin gelişmiş bir formudur. 

 Sanal gerçeklik gözlüğünün tıbbi durumlarda terapötik ortam yaratma imkanı sunarak 

semptomları gidermesi açısından klinik bakım uygulamalarında kullanımının önemine 

değinilmesi amaçlanmıştır. 

 Birey, cihaza bağlı gözlükle ve kulaklıktan gelen seslerle gerçek hayattan uzaklaşarak 

dikkatini görüntüde yoğunlaştırmakta ve bu üç boyutlu gözlük sayesinde kendini farklı bir 

dünyadaymış gibi hissetmektedir. Sanal gerçeklik gözlüğünü benzer uygulamalardan ayıran en 

temel özelliği ise kişilere gerçekmiş hissi vermesidir. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda 

sanal gerçeklik gözlüğü, ortopedi ameliyatı sonrası ve yanığı olan hastalarda pansuman 

değişimi sırasında, ağrılı medikal prosedür olarak bilinen invaziv girişimlerde, lomber 

ponksiyon, endoskopi, meme biyopsisi, sistoskopi ve kemoterapi uygulaması gibi işlemlerde 

kullanılmaktadır. Ayrıca sanal gerçeklik gözlüğünün kemoterapi tedavisi sırasında; 

semptomları ve kaygıyı yönetmek, meydana gelen psikolojik sorunları gidermek için 

kullanıldığı çalışmalara da rastlanılmıştır. Uygulanması ve kullanılması pahalı olmayan, yan 

etki oluşturmayan, fiziksel, psikolojik, sosyal, emosyonel ve manevi iyileşmede etkin bir role 

sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü bu özellikleri nedeniyle, hemşirelik uygulamalarında tercih 

edilebilecek bir girişimdir.  

 Sanal gerçeklik gözlüğü, aynı anda birden fazla duyuya yönelme ve çevre 

uyarılarından gelen duyuları engelleyebilme potansiyeline sahip bir araç olduğu için bireylerin 

uzun tedavi sürelerini kısa olarak hissetmelerini, anksiyete, yorgunluk, ağrı gibi semptomlarla 

başetme yöntemi olarak kullanılması ile de bireyin bulunduğu hastane ortamından 
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uzaklaşmasını, kendini başka bir dünyada hissetmesini sağlayarak son yıllarda yurt dışında 

hemşirelik bakımında sıklıkla tercih edilebilir hale gelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sanal gerçeklik gözlüğü, tamamlayıcı terapi, hemşirelik. 

 

Abstract 

Use Of Vırtual Realıty Glasses In Complementary Therapy 
Virtual reality is a computer simulation technique that enables individuals to hear and 

feel the sounds and corresponding stimuli that accompany the visual image, allowing them to 

be part of a world created in a computer environment, giving a real feeling to the users, and 

allowing the user to communicate with the user through this environment created in the 

computer is an advanced form of computer interaction. 

It is aimed to emphasize the importance of the use of virtual reality glasses in clinical 

care applications in order to relieve symptoms by providing a therapeutic environment in 

medical conditions. 

Individual, distracting from the real life with the glasses attached to the device and the 

sounds coming from the headphone, concentrates her attention on the image and feels like she 

is in a different world with these three dimensional glasses. What distinguishes virtual reality 

glasses from similar applications is that they give a real feeling to people. In some studies 

conducted in the literature, virtual reality glasses are used in procedures such as lumbar 

puncture, endoscopy, breast biopsy, cystoscopy and chemotherapy in invasive procedures 

known as painful medical procedure during the dressing change in patients with orthopedic 

surgery and after burns. Also during the treatment of virtual reality glasses chemotherapy; 

symptoms and anxiety management, psychological problems are used to resolve the work has 

been found. Because of these features, virtual reality glasses, which are inexpensive, do not 

have any side effects, have an effective role in physical, psychological, social, emotional and 

spiritual recovery, is an initiative that can be preferred in nursing practices. 

Virtual reality glasses are a tool that has the potential to move towards multiple senses 

at the same time and prevent the senses from environmental warnings, so that individuals feel 

short periods of treatment as a short method and use it as a method of coping with symptoms 

such as anxiety, fatigue and pain. In recent years, it has become preferable in nursing care 

abroad. 

Key Words: Virtual reality glasses, complementary therapy, nursing. 
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GİRİŞ 

 Hastalıkları tedavi etmek ve neden olabileceği semptomları hafifletmek amacı ile 

uygulanan tedavinin yan etkileri nedeni ile insanlar fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi 

(spiritual) birçok boyutta etkilenmektedir. Bakımın planlanması ve yönetilmesinden dolayı 

birey ile daha uzun süre birlikte olan hemşireler, tedavinin yan etkilerinde, farmakolojik ve 

nonfarmakolojik yöntemler kullanarak semptomlar ile baş etmede bireye rehberlik yapması, 

uygulamaların sonuçlarını izlemesi ve empati becerisini kullanması gibi nedenlerle, semptom 

kontrolünde etkin rol üstlenmektedirler (Çöçelli ve ark 2008; Kılıç ve Öztunç 2012; Arslan ve 

2013). Semptom kontrolünde, farmakolojik yöntemlere ek olarak akupunktur, aromaterapi, 

refleksoloji, akupressure, reiki, masaj, müzik dinleme, hayal kurma,  progresif gevşeme 

egzersizi ve dikkati başka yöne çekme gibi nonfarmakolojik yöntemler de kullanılmaktadır 

(Saatçioğlu 2001; Başaranoğlu ve ark 2006; Yıldırım ve ark 2009; Kılıç ve Öztunç 2012; Akça 

ve Arslan 2015). 

 Semptomların kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerden dikkati başka 

yöne çekme, bireyin dikkatinin farklı bir yerde odaklanması ile yaşadığı semptomların kontrol 

altına alınması ve azaltılmasının sağlanması ile etki göstermektedir (Çöçelli ve ark 2008). 

Semptomların duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyokültürel boyutlarını etkilemede kullanılan 

nonfarmakolojik yöntemler; bireyin kontrol hissini, aktivite düzeyini ve iş kapasitesini 

arttırmakta, ağrıyı, kaygı düzeyini, güçsüzlük hissini ve farmakolojik yöntemlerin yan etkilerini 

azaltmaktadır (Başaranoğlu ve ark 2006; Çöçelli ve ark 2008; Ay ve Alpar 2010; Özveren 2011; 

Kılıç ve Öztunç 2012; Akça ve Arslan 2015; Aştı ve Karadağ 2015). Dikkati başka yöne çekme 

yöntemlerinden biri olan sanal gerçeklik gözlüğü; tıbbi durumların değerlendirilmesi ve 

tedavisinde terapötik ortamlar yaratma imkanı sunarak semptomları gidermek için klinik tıbbi 

bakımda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ 

 Sanal gerçeklik, bireylerin görsel görüntüye eşlik eden ses ve uyaranları kulaklık ile 

duymalarını, hissetmelerini ve bilgisayar ortamında oluşturulmuş bir dünyanın parçası 

olmasına olanak sağlayarak, kullanıcılara gerçekmiş hissi veren ve ortamla kullanıcı arasında 

karşılıklı iletişim olanağı tanıyan bir simülasyon tekniği olup, insan-bilgisayar etkileşiminin 

gelişmiş bir formudur (Schneider ve ark 2004; Gershon ve ark 2004; Banos ve ark 2013; İnal 

ve Canbulut 2015; Youngjun ve ark 2017)  

 Birey, cihaza bağlı gözlük ve kulaklıktan gelen sesler ile gerçek hayattan uzaklaşarak 

dikkatini görüntüde yoğunlaştırmakta ve bu üç boyutlu gözlük sayesinde kendini farklı bir 

dünyadaymış gibi hissetmektedir. Sanal gerçeklik gözlüğünü benzer uygulamalardan ayıran en 
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temel özelliği ise kişilere gerçekmiş hissi vermesidir. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda 

sanal gerçeklik gözlüğü, ortopedi ameliyatı sonrası ve yanığı olan hastalarda pansuman 

değişimi sırasında, ağrılı medikal prosedür olarak bilinen invaziv girişimlerde, lomber 

ponksiyon, endoskopi, meme biyopsisi, sistoskopi ve kemoterapi uygulaması gibi işlemlerde 

kullanılmaktadır (Schneider ve ark 2004; Gershon ve ark 2004; Wolitzky ve ark 2005; 

Schneider ve Hood 2007; Malloy ve Milling 2010; Schneider ve ark 2011; Banos ve ark 2013; 

Walker ve ark 2014; İnal ve Canbulut 2015;  Youngjun ve ark 2017; Chan ve Scharf 2017). 

Ayrıca sanal gerçeklik gözlüğünün kemoterapi tedavisi sırasında; semptomları ve 

kaygıyı yönetmek, meydana gelen psikolojik sorunları gidermek için kullanıldığı çalışmalara 

da rastlanılmıştır (Schneider ve ark 2004; Schneider ve Hood 2007; Schneider ve ark 2011; 

Banos ve ark 2013). Uygulanması ve kullanılması pahalı olmayan, yan etki oluşturmayan, 

fiziksel, psikolojik, sosyal, emosyonel ve manevi iyileşmede etkin bir role sahip olan sanal 

gerçeklik gözlüğü bu özellikleri nedeniyle, hemşirelik uygulamalarında tercih edilebilecek bir 

girişimdir. (Weiss ve ark 2004; Sveistrup 2004; Schneider ve Hood 2007; Malloy ve Milling 

2010; Schneider ve ark 2011; Zoccolillo ve ark 2015). 

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Sander Wint ve ark. (2002) kanser tedavisi alan adölesanlara lomber ponksiyon işlemi 

sırasında sanal gerçeklik gözlüğünün ağrı düzeyi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; çalışma grubundaki 17 hastaya işlem boyunca sanal gerçeklik gözlüğü 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda sanal gerçeklik gözlüğü uygulanan hastalarda ağrı düzeyi 

kontrol grubundaki hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur.  

Gershon ve ark. (2004) 7-19 yaş grubu çocuklarda venöz port katater takılması sırasında 

uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; çalışma grubundaki 22 çocuğa venöz kateter port takılması boyunca sanal gerçeklik 

gözlüğü uygulanmış olup kontrol grubundaki 22 çocuğa ise sadece venöz kateter port 

takılmıştır. Çalışma sonucunda sanal gerçeklik gözlüğü uygulanan çocuklarda ağrı düzeyi 

kontrol grubundaki çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur. 

Hoffman ve ark. (2004) yanık derecesi yüksek olan hastada pansuman değişimi 

sırasında sanal gerçeklik gözlüğünün ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; çalışma grubundaki 12 hastaya pansuman değişimi boyunca sanal gerçeklik gözlüğü 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda sanal gerçeklik gözlüğü uygulanan hastalarda ağrı düzeyi 

kontrol grubundaki hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur. 
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Hoffman ve ark. (2004) sağlıklı yetişkinlerle yaptığı çalışmada; 14 yetişkine termal 

uyaran verilmesiyle oluşturulan ağrı sırasında 7 dakika boyunca sanal gerçeklik gözlüğü 

uygulanmış ve beyin fonksiyonları, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile 

değerlendirilerek ağrı ile ilgili bölümlerin aktivitelerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

azaldığını bildirmişlerdir.  

Biermeier ve ark. (2007), 5-18 yaş grubu çocuklarda venöz girişim sırasında uygulanan 

sanal gerçeklik gözlüğünün korku ve ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; çalışma grubundaki 28 çocuğa venöz girişim boyunca sanal gerçeklik gözlüğü 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda sanal gerçeklik gözlüğü uygulanan çocuklarda korku ve ağrı 

düzeyi kontrol grubundaki çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük 

bulunmuştur. 

Schneider ve Hood’un (2007) 18 yaş üstü birinci kür kemoterapi tedavisi alan meme, 

kolon ve akciğer kanserli hastalara uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün semptom sıkıntısı, 

yorgunluk ve anksiyete düzeyi üzerine etkisini inceledikleri çalışmada; 123 hastaya kemoterapi 

tedavisi boyunca (45-90 dakika) sanal gerçeklik gözlüğü ile videolar izletilmiştir. Hastalarda 

sanal gerçeklik gözlüğü uygulamasının zaman algısını değiştirmede, anksiyete ve yorgunluk 

düzeyini azaltmada etkili olduğu ancak semptom sıkıntısını hafifletmede etkili olmadığı 

görülmüştür.  

Schneider ve ark. (2011) kemoterapi tedavisi alan meme, akciğer ve kolon kanserli 

hastalara uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün anksiyete ve yorgunluk düzeyi üzerine etkisini 

inceledikleri çalışmada; çalışma ve kontrol grubundan oluşan 137 hastaya kemoterapi tedavisi 

boyunca (45-90 dakika) sanal gerçeklik gözlüğü ile videolar izletilmiştir. Çalışma sonucunda 

sanal gerçeklik gözlüğü uygulamasının dikkati başka yöne çeken bir uygulama olmasının yanı 

sıra çalışma grubundaki hastaların anksiyete ve yorgunluk düzeyinde azalma olduğu ve tedavi 

sürecinde zamanın daha hızlı geçtiği belirlenmiştir.  

Espinoza ve ark. (2012) 41-85 yaş arası onkoloji servisinde yatan metastatik kanserli 

hastaya tıbbi işlemler ve kemoterapiye bağlı ağrı ve sıkıntıyı azaltmak için uygulanan sanal 

gerçeklik gözlüğünün anksiyete düzeyi, mutluluk, ruh hali ve fiziksel rahatsızlık durumu 

üzerine etkisini inceledikleri çalışmada; hastanede kemoterapi tedavisi alan 33 hastaya bir hafta 

boyunca dört oturumdan oluşan yarım saatlik seanslar halinde park ve doğa yürüyüşleri sanal 

gerçeklik gözlüğü ile izletilmiştir. Sanal gerçeklik gözlüğü uygulamasından sonra hastalarda 

anksiyete ve depresyon düzeylerinin azaldığı, mutluluk düzeyinin ise arttığı görülmüştür.  

Banos ve ark. (2013) 29-85 yaş arası onkoloji servisinde yatan metastatik kanserli 

hastada olumlu duygular uyandırmak için uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün ruh hali, 
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fiziksel rahatsızlık ve memnuniyet durumu üzerine etkisini inceledikleri çalışmada; hastanede 

kemoterapi tedavisi alan 33 hastaya bir hafta boyunca dört oturumdan oluşan yarım saatlik 

seanslar park ve doğa yürüyüşleri sanal gerçeklik gözlüğü ile izletilmiştir. Sanal gerçeklik 

gözlüğü uygulamasından sonra hastalarda olumlu duyguların arttığı, olumsuz duyguların ise 

azaldığı görülmüştür.  

Guo ve ark. (2014) el yaralanması olan hastada pansuman değişimi sırasında sanal 

gerçeklik gözlüğünün ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada; çalışma 

grubundaki 49 hastaya pansuman değişimi boyunca sanal gerçeklik gözlüğü uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda sanal gerçeklik gözlüğü uygulanan hastalarda ağrı düzeyi kontrol 

grubundaki hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur. 

Karaman (2016) meme biyopsi örneği alınan hastalarda, işlem sırasında sanal gerçeklik 

uygulamasının ağrı ve anksiyete seviyeleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; deney grubundaki hastaların ağrı ve işlem sonrası durumluluk kaygı puan 

ortalamalarının, kontrol grubundaki hastaların puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı düşük olduğu bulunmuştur. 

Göksu (2017) kan alma işlemi sırasında sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılan dikkati 

dağıtma tekniğinin çocuğun ağrı seviyesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; deney grubundaki çocukların ağrı puan ortalamalarının, kontrol grubundaki 

çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük olduğu bulunmuştur. 

SONUÇ 

Sanal gerçeklik gözlüğü, aynı anda birden fazla duyuya yönelme ve çevreden gelen 

uyarıları engelleyebilme potansiyeline sahip bir araç olduğu için bireylerin uzun tedavi 

sürelerini kısa olarak hissetmelerini, anksiyete, yorgunluk ve ağrı gibi semptomlarla başetme 

yöntemi olarak kullanılması ile de bireyin bulunduğu hastane ortamından uzaklaşmasını, 

kendini başka bir dünyada hissetmesini sağlayarak son yıllarda yurt dışında hemşirelik 

bakımında sıklıkla tercih edilebilir hale gelmiştir (Weiss ve ark 2004; Sveistrup 2004; Bayraktar 

ve Kaleli 2007; Gunel ve ark 2014; Zoccolillo ve ark 2015). 
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Non-operative management in splenic injuries after blunt abdominal 

trauma 

Mehmet Aykut Yıldırım39 

Ahmet Tekin 

Introduction 

Non-operative management (NOM) is the current approach in patients with solid organ injury 

caused by blunt abdominal trauma. In recent years, conservative treatment is successfully 

employed by advances in imaging modalities, interventional radiology and intensive care 

management . However, there is no consensus on follow-up of trauma patients undergoing 

NOM. In this study, we aimed to highlight controversial issues in trauma patients undergoing 

NOM. 

Materials and methods 

In this study, we prospectively assessed 72 cases with splenic injury after blunt abdominal 

trauma that was managed by NOM between 2008 and 2012. In 10 patients, NOM was failed 

and the patients underwent laparotomy. Criteria for conversion to laparotomy include 

hemodynamic instability despite adequate resuscitation and presence of peritoneal irritation 

findings. The patients were classified as those with NOM success and those with NOM failure 

requiring laparotomy. 

Results 

Groups were compared regarding demographic characteristics, mechanism of injury, additional 

trauma, hemodynamic status at admission, severity of injury on CT scan, transfusion need for 

blood and blood products, need for laparotomy, length of hospital stay, need for ICU admission, 

change in hemoglobin/hematocrit value and leukocyte count, and initiation time of oral intake. 

All patients underwent CT scan during initial diagnostic workshop. 

Conclusion 

Imaging modalities should be used in the follow-up of patients with ≥grade 3 injury. Higher 

grades of injury result in increased costs and prolonged hospitalization. NOM failure is 

increased in high grade injuries. Another factor in NOM failure is perforation of non-solid 
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organs. Close hemodynamic monitorization, frequent physical examination and effective fluid 

resuscitation are essential in patients undergoing NOM. It should be kept in mind that 

complications such as re-bleeding and splenic abscess may occur at early period after discharge. 

Key Words: Non-operative management,splenic injury,blunt trauma 

 

Introduction 

Non-operative management (NOM) is the current approach in patients with solid organ injury 

caused by blunt abdominal trauma. In recent years, conservative treatment is successfully 

employed by advances in imaging modalities, interventional radiology and intensive care 

management [1, 2]. In solid organ injuries, NOM is choice of treatment in patients without 

hemodynamic instability [3]. However, there is no consensus on follow-up of trauma patients 

undergoing NOM. In this study, we aimed to highlight controversial issues in trauma patients 

undergoing NOM.  

Materials and methods 

In this study, we prospectively assessed 72 cases with splenic injury after blunt abdominal 

trauma that was managed by NOM between 2008 and 2012. In 10 patients, NOM was failed 

and the patients underwent laparotomy. Criteria for conversion to laparotomy include 

hemodynamic instability despite adequate resuscitation and presence of peritoneal irritation 

findings. The patients were classified as those with NOM success and those with NOM failure 

requiring laparotomy. In addition, the patients with isolated splenic trauma were compared after 

stratifying severity of injury. The patients were graded by using American Association for 

Surgery of Trauma Grading (Table 1). Groups were compared regarding demographic 

characteristics, mechanism of injury, additional trauma, hemodynamic status at admission, 

severity of injury on CT scan, transfusion need for blood and blood products, need for 

laparotomy, length of hospital stay, need for ICU admission, change in hemoglobin/hematocrit 

value and leukocyte count, and initiation time of oral intake. All patients underwent CT scan 

during initial diagnostic workshop.  

The patients assigned for NOM were closely monitored after initial assessment. Blood pressures 

(BP), heart rate (HR), Glasgow Coma Scale (GCS), hemoglobin, hematocrit and leukocyte 

values at admission were recorded. Hemoglobin and hematocrit values at baseline (hour 0) and 

on the hours 1, 6 and 24 after admission were measured. The patients with isolated grade 1 

splenic injury were monitored without admission to ICU. The patients with grade 2 and 3 

splenic injury and those with additional injury other than abdominal trauma were admitted to 

ICU. To assess peritoneal irritation findings, physical examination was performed on hours 0, 

1, 6, 12 and 24. 

The patients who developed hemodynamic instability or peritoneal irritation findings within 

first 6 hours underwent surgery. Oral intake was allowed on the hour 24 in the patients without 
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hemodynamic instability, findings of peritoneal irritation or significant decrease in hematocrit 

values. Abdominal sonography was obtained on the hour 24 in patients with hemodynamic 

stability but showing significant decreases in hematocrit and hemoglobin values. The patients 

with intra-abdominal fluid on abdominal sonography were re-assessed by abdominal CT scan. 

These patients were admitted to ICU until normalization of hemoglobin and hematocrit values 

by the consideration that hemodynamic status could be impaired.  

Among the patients with isolated splenic injury who assigned to NOM and admitted to ICU, 

those without hemodynamic instability, peritoneal irritation findings and significant decreases 

in hemoglobin and hematocrit values were discharged to ward on the hour 24. 

During follow-up at ward, abdominal examination (twice daily) and hemoglobin and hematocrit 

studies (once daily) were performed in stable patients. Vital signs were recorded with 4-hour 

intervals.  

The patients with stable vital signs, normal physical examination and stable hemoglobin and 

hematocrit values who had no actual complaint (particularly abdominal pain) were discharged. 

Complications during follow-up, drugs administered and length of hospital stay were recorded. 

The billing at discharge was also recorded. 

Two-week bed resting was recommended to the patients with grade 1 isolated injury whereas 

3-week bed resting to those with grade 2 and 3 injury.  

Outpatient control visits were scheduled on the day 3 and 7 after discharge. In control visits, 

vital signs were recorded. Complete blood count and sonography were performed in patients 

with abdominal pain. In addition, control visits on the months 1, 3 and 6 were scheduled in all 

patients, in which the patients were assessed by detailed history and physical examination. The 

patients with complaint were assessed by completed blood count, sonography or CT scan. In 

this study, patients were observed without interacting with therapeutic process and findings 

were recorded.  

Statistical analysis 

Data obtained were analyzed by using SPSS for Windows version 21.0. Kruskal-Wallis, chi-

square, Mann Whitney U, ANOVA and Tukey HSD tests were used for statistical analysis. 

Data were presented by tables. A p value<0.05 was considered as statistically significant.  

Findings 

In the study, mean age was 30.75 years in patients with splenic injury who underwent NOM 

whereas 25.60 years in those with NOM failure (p>0.05). There were 16 women (22.2%) and 

56 men (77.8%) in NOM group whereas there were 3 women (30%) and 7 men (70%) in the 

group with NOM failure (Table 2).  

When mechanism of injury was assessed in patients with splenic injury who underwent NOM, 

it was found that there were 6 (8.3%) out-of-vehicle traffic accidents, 37 (51.4%) in-vehicle 

traffic accidents, 22 (30.6%) motorcycle accidents and 7 (9.7%) falls. There were 6 (60%) in-
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vehicle traffic accidents, 3 (30%) motor cycle accidents, and one (10%) fall among patients 

with NOM failure. In addition, it was seen that there were 33 grade 1 (45.8%), 26 (grade 2 

(36.1%) and 13 grade 3 injuries (18.1%) among patients underwent NOM whereas two grade 2 

(20%) and 8 grade 3 injuries (80%) among patients with NOM failure. Hemodynamic status at 

presentation was considered as instable in 5 patients (6.9%) and stable in 67 patients (93.1%) 

among those who underwent NOM. All patients with hemodynamic instability were stabilized 

after first resuscitation. In the NOM failure group, there was 4 patients (40%) with 

hemodynamic instability and 6 patients (60%) without hemodynamic instability (p<0.05; Table 

2 and 3). 

Mean blood pressure and heart rate were calculated as 112 mmHg and 86.02/min in patients 

with splenic injury who underwent NOM, while 98.9 mmHg and 99/min in those with NOM 

failure, respectively (p<0.05). There was no significant difference in age, gender and 

mechanism of injury while there was significant difference in hemodynamic instability and 

severity of injury between groups.  

The mean hemoglobin, hematocrit and leukocyte values at admission were calculated as 12.6 

g/dL, 37.4% and 14,900/µL in patients with splenic injury who underwent NOM while 11.3 

g/dL, 31.04% and 16,900/µL in patients with NOM failure, respectively (p<0.05). Hemoglobin 

and hematocrit values were lower while leukocyte count was higher in patients with NOM 

failure when compared to those with splenic injury who underwent NOM. The difference was 

significant for hematocrit value and leukocyte count (p<0.05) but not for hemoglobin value 

(p>0.05; Table 2).  

When amount of blood transfusion during hospitalization was assessed, it was found as 1 unit 

in patients with splenic injury who underwent NOM while 2.9 units in those with NOM failure. 

It was seen that mean amount of blood transfusion was significantly lower in patients underwent 

NOM (p<0.05; Table 2).  

Mean length of ICU stay was found as 2.6 days in patients underwent NOM whereas 4.1 days 

in those with NOM failure. There was significant difference in length of ICU stay between 

patients (p<0.05; Table 2). 

Mean length of hospital stay was found as 6.9 days in patients underwent in patients underwent 

NOM whereas 9.9 days in those with NOM failure, indicating significant difference (p<0.05; 

Table 2). 

When blood pressure was assessed according to severity of injury in patients underwent NOM, 

it was found that mean blood pressure was 123.31, 111.83 and 115.32 mmHg in patients with 

grade 1, grade 2, and grade 3 injury, respectively. Mean heart rate was found as 80.6, 80.54 and 

92.33/min in patients with grade 1, grade 2, and grade 3 injury, respectively. When blood 

parameters were assessed, it was found that mean hemoglobin values were 13.4, 12.4 and 12.05 

g/dL whereas 39.49%, 35.81% and 40.4% in patients with grade 1, grade 2, and grade 3 injury, 

respectively. Mean leukocyte count was found to be 14,500, 13,040, and 16,320/µL in patients 

with grade 1, grade 2, and grade 3 injury, respectively. There was significant difference in blood 

pressure values between grade 1-3 and grade 1-2 by increasing severity of injury (ANOVA test; 
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p<0.05). There was no significant difference in blood pressure between patients with grade 2 

and grade 3 injury (Tukey HSD test; p>0.05). Significant differences were detected in blood 

pressure and heart rate between groups (p<0.05). Although there were numerical differences, 

no significant difference was detected in hematocrit, hemoglobin and leukocyte values (p>0.05; 

Table 3).  

In patients with isolated splenic injury who underwent NOM, mean length of ICU stay was 

0.31, 086 and 1.66 days whereas mean length of hospital stay was 2.94, 3.26 and 4.58 days in 

grade 1, grade 2, and grade 3 injury (p<0.05), respectively (Kruskal-Wallis test; p<0.05 for each 

parameter). It was found that lengths of ICU and hospital stay were significantly prolonged by 

increasing severity of injury (Table 3).  

Among patients with NOM failure, 2 patients underwent surgery due to peritoneal irritation 

findings while 8 patients underwent hemodynamic instability. Active bleeding was observed in 

4 of patients underwent surgery due to hemodynamic instability. Of these more severe injury 

was detected in 2 patients during surgery than those assessed by CT scan. In remaining 2 

patients, grade 3 injury with parenchymal bleeding was observed and splenoraphy was 

performed. In 4 patients underwent surgery due to hemodynamic instability, it was observed 

that there was no active bleeding, implying unnecessary surgery. There was empty organ 

perforation (jejunum) in 2 patients underwent surgery due to peritoneal irritation findings, 

These patients had grade 2 injury while no active bleeding was observed during surgery (Table 

4).  

No complication was observed in 69 (95.48%) while complication occurred in 3 (4.16%) of 

patients underwent NOM. One patient underwent splenectomy due to hemorrhage caused by 

delayed splenic rupture on the day 14 after discharge. In remaining 2 patients, splenic abscess 

was detected on the day 7 after discharge. The patients with splenic abscess were treated by 

antibiotic therapy and percutaneous drainage. In these patients, severity of injury was rated as 

grade 3.  

Of 72 patients underwent NOM, 5 (6.94) had complaints in the control visit on the month 1. 

These complaints included occasional abdominal pain and shoulder pain at left. Physical 

examination, complete blood count and sonography evaluations were normal in these patients. 

No complaint was reported by the patients in the control visits on the month 3 and 6.  

Mean cost was 626.44 TL in patients who underwent NOM while it was 4918.70 TL in those 

with NOM failure. It was seen that the patients who underwent NOM were managed with 

significantly lower costs than those with NOM failure (p<0.05). 

It was found that failure rate was increased while length of hospital stay was prolonged by 

increasing severity of injury as assessed by CT scan. In addition it was found that need for ICU 

care and blood transfusion, costs and complication rates were increased by severity of injury. 

No imaging modality was required in low grade splenic injury.  

Discussion 



 

397 

 

Conservative treatment has become an important therapeutic option for patients without 

hemodynamic instability in the management of abdominal solid organ injury caused by blunt 

trauma (4, 5, 6, 7, 8]. Before non-operative treatment, surgical exploration was the treatment 

modality employed in solid organ injuries caused by blunt trauma. The successful use of non-

operative treatment in pediatric patients with splenic injury and hemodynamic stability has led 

the use in adult patients [4, 5]. While In recent years, noon-operative treatment is increasingly 

used with success by advances in imaging modalities, interventional radiology and intensive 

care therapy, rate of surgical exploration has decreased in recent years. In addition, it was 

reported that non-operative treatment is associated less morbidity and mortality when compared 

to operative treatment while surgical treatment further increases bleeding in the literature [9, 

10, 11, 12, 13]. Non-operative treatment is indispensable in patients with solid organ injury and 

hemodynamic stability; however, it remains to define its effectiveness and management steps 

[4, 5, 9, 11, 14]. There are also questions regarding patient selection.  

When non-operative treatment was first introduced, factors such as age>55 years, presence of 

head trauma, higher severity of injury, presence of blood at periportal area, contrast material 

extravasation on CT scan, trauma score, amount of intraperitoneal blood and amount of blood 

transfusion were reported as major barriers  for non-operative treatment [4, 5]. In the literature, 

there are studies that consider factors including age>55 years, contrast material extravasation 

on CT scan, neurological status, higher grade of injury on CT scan and amount of 

intraperitoneal blood as absolute contraindications for non-operative treatment [12, 14, 15, 16]. 

However, there are studies advocating that age and severity of injury should be disregarded in 

patients with hemodynamic stability [17]. In our study, hemodynamic instability and peritoneal 

irritation findings were preferentially taken into account in patients with hepatic trauma when 

employing non-operative treatment. In our study, there were patients older than 55 years who 

underwent non-operative treatment due to hepatic injury or splenic injury. Mean age was 30.75 

years in patients who underwent non-operative treatment. We believe that age has no influence 

on none-operative treatment. 

Hemodynamic instability accounts for 75% of NOM failures. Delayed bleeding is seen in 2.8-

3.5% of patients, which is reported as most common cause of mortality [11]. In our patients 

with NOM failure, the decision of surgical treatment was made based on hemodynamic 

instability and peritoneal irritation findings. There were 8 patients who underwent surgery due 

to hemodynamic instability. Intraoperatively, it was found that there was no active bleeding in 

4 patients while there was ≥ grade 3 injury (higher than rated by CT scan) in 4 patients. We 

think that hemodynamic instability was solely due to inadequate resuscitation in patients 

without active bleeding. In the literature, the rate of NOM failure has been reported as 8-38% 

[44]. In consistent to literature, it was found as 12.1% in our study.  

In our study, complications were observed after discharge in 3 patients (4.16%) who underwent 

NOM, including splenic rupture (1.38%) and splenic abscess (2.7%). We think that the 

incidence of complications increases by increasing severity of injury. Splenic abscess was 

treated by percutaneous drainage and antibiotic therapy.  
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Definitive treatment is surgical exploration in patients with hemodynamic instability and in 

those peritoneal irritation findings [18, 19].  In addition, surgical treatment should be considered 

in case of suspected empty organ perforation and escalating abdominal pain [20]. In a study on 

227,972 patients with blunt abdominal trauma, Fakhyr et al. found the rate of empty organ 

perforation as 0.3% [12]. In our study, empty organ perforation was detected in 25% of patients 

with NOM failure. The empty organ perforation was the cause of peritoneal irritation in all 

patients with splenic injury.  

 In the management, CT scan is the most appropriate diagnostic modality in hemodynamically 

stable patients with blunt abdominal trauma. In addition, it has been reported that CT scan is 

rather useful to demonstrate pneumoperitoneum, retroperitoneal bleeding, amount of 

intraperitoneal bleeding and active bleeding [22, 23, 24]. In the literature, it was reported that 

CT isn't indicated in routine follow-up; however, it is indicated in presence of acute, 

unexplained decreases in hemoglobin and escalating abdominal pain [25, 26]. In the literature, 

there are studies reporting that 14.5% of surgeons use CT in the follow-up patients undergoing 

NOM [36]. In addition, it has been emphasized that repeated CT scans don't change treatment 

and that they are required for diagnosis of delayed pseudoaneurysm formation [27, 28]. In our 

study, no routine imaging study was performed before discharge. CT scan was used in the 

diagnosis of all patients in our study. We recommend using CT scan in case of marked decrease 

in stabilized hemoglobin and hematocrit value, increased intra-abdominal fluid in sonography, 

and suspicious physical examination findings.   

Need for continuous resuscitation, higher grade of injury, multiple solid organ injury, large 

hemoperitoneum and contrast material extravasation in CT scan have been reported as factors 

involved in NOM failure. In addition, it has been emphasized that such patients should require 

angioembolization or laparotomy [17, 19]. It has been reported that concurrent splenic and 

hepatic injury causes prolonged length of hospital stay, increased amount of blood transfusion 

and higher failure rate when compared to single organ injury; in addition, it was also reported 

that failure rate is high in grade 4 and 5 injuries [3, 5, 7, 9, 32, 33]. In a previous study, it was 

reported that 6.9-66.7% of patients who presented with splenic trauma underwent emergent 

laparotomy [34]. In some centers, surgical intervention is recommended as sole therapeutic 

modality for contrast extravasation on CT scan and high grade trauma [45]. In a study, it was 

reported that presence of contrast material extravasation isn't an absolute indication for surgery 

but may be indication for angioembolization [35]. In solid organ injuries caused by blunt 

trauma, particularly in splenic injury, angiography and embolization is recommended to 

hemodynamically stable patients if there is ≥grade 3 injury, moderate hemoperitoneum and 

contrast material extravasation on CT scan [5, 37, 38].  In splenic injuries, angioembolization 

prevents NOM failure [5, 39]. Angioembolization has complications including failure in 

controlling bleeding, splenic infarct and splenic abscess [5, 40]. Some authors performed 

angiography to all cases with contrast material extravasation on CT scan; however, they 

reported that embolization was performed in only 5-7% of these patients and no bleeding was 

observed in some patients [41, 42]. Some authors reported that they don't routinely perform 

angiography or surgery in all cases with contrast material extravasation [36]. There are studies 

advocating that angiography and embolization could be used either to stabilize hemodynamic 
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status before surgical intervention or achieve definitive therapy [37]. In our study, there was no 

multiple solid organ injury among patients underwent NOM. In addition, the patients with 

contrast material extravasation at diagnosis were stable in hemodynamic manner. We think that 

contrast material extravasation can be managed by close monitorization and complete blood 

count unless hemodynamic instability develops. In addition, we think that large or expanding 

hematoma is a factor that affects success of NOM. No angiographic study was performed in 

our patients underwent non-operative therapy but it might be used in patients with instable 

hemodynamic and peritoneal irritation findings. However, lack of our experience in this issue 

affects feasibility of angiography.  

Non-operative treatment includes serial physical examination, frequent measurements of 

hemoglobin and hematocrit values, close monitorization and bed resting. In the literature, there 

is no definitive data regarding duration and execution of above-mentioned procedures as well 

as need for ICU, timing of oral intake and duration of bed resting [10]. Non-operative treatment 

is recommended in patients without hemodynamic instability and peritoneal irritation findings 

in facilities where frequent physical examination, blood tests and close monitorization are 

available and has ability to manage complications and to perform emergent laparotomy [4, 5, 

19]. It was reported that 2-days bed resting at hospital could be sufficient in grade 1 and 2 

injuries [46]. In pediatric studies, it was reported that the patients discharged on the day 3 in 

earliest cases and 8-week bed resting is recommended after discharge. Some authors reported 

that they performed continuous monitorization in grade 1 and 2 injuries and that they discharged 

the patients with grade 1 injury after one or two days of hospitalization if hemoglobin and 

hematocrit values are stable. They also emphasized that length of hospitalization prolongs by 

increasing severity of injury [36]. In the literature, it was emphasized that hemoglobin and 

hematocrit measurements should be performed at admission and on the hours 6, 8 and 24 [2]. 

We think that hemoglobin and hematocrit values should be measures on the hours 0, 1, 6 and 

24 within first 24 hours and once daily at subsequent days. We recommend performing physical 

examination on the hours 0, 1, 6, 12, and 24 within first 24 hours and twice daily at subsequent 

days. In addition, we think that 2 days of hospitalization for grade 1 and 2 injuries whereas 4 or 

5 days of hospitalization for grade 3 injury. We think that it will be appropriate to follow grade 

1 patients with isolated solid organ injury by monitoring at ward whereas one or two days of 

ICU admission will be needed in patients with grade 2 and 3 injuries. We also recommend 

initiating oral intake after 24 hours in hemodynamically stable, conscious patients without 

peritoneal irritation findings. We believe that 3-week resting will be appropriate for patients 

with grade 1 and 2 whereas 4-week resting for patients with grade 3 injury. In the literature, it 

was suggested that treatment cost is lower in patients underwent NOM when compared to 

surgery [4, 5, 18]. In our study, it was seen that treatment cost was lower in patients underwent 

NOM when compared to those underwent surgery and that costs increased by increasing 

severity of injury 

Conclusion 

Imaging modalities should be used in the follow-up of patients with ≥grade 3 injury. Success 

rate is higher in low grade splenic and hepatic traumas. Higher grades of injury result in 

increased costs and prolonged hospitalization. Today, advances in endoscopic procedures and 
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interventional radiology improve success in non-operative treatment. NOM failure is increased 

in high grade injuries. Another factor in NOM failure is perforation of non-solid organs. Close 

hemodynamic monitorization, frequent physical examination and effective fluid resuscitation 

are essential in patients undergoing NOM. It should be kept in mind that complications such as 

re-bleeding and splenic abscess may occur at early period after discharge.  

Table 1: American Association for Surgery of Trauma Grading 

Grade             Hematoma Laceration  

1 Subcapsular: <10% surface area.   Capsular tera: <1 cm parenchymal 

depth 

2 Subcapsular: 10-50% surface area.   

Intraparenchymal: <5 cm diameter 

Capsular tear: 1-3cm parenchymal 

depth not involving a parenchymal 

vessel 

3 Subcapsular of greater than 50% of surface area or 

expanding and ruptured subcapsular or parenchymal 

hematoma 

Intraparenchymal > 5 cm or expanding 

 

> 3 cm in depth or involving trabecular 

vessels 

4 Ruptured intraparenchymal hematoma with active bleeding >3 cm parenchymal depth or involving 

trabecular vessels 

5 Hilar vascular injury with devascularized spleen Completely shattered spleen 

* Ugrade 1 grade for multiple injury in grade 1 and 2  
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Table 4: Assessment of patients during laparotomy  

 

Table 2: Comparison of patients with isolated splenic injury who underwent NOT or those with 

NOT failure  

 
 

 

Parameters  

NOT 
n=72 

 

 

 

NOT 
failure 

n=10 

 

 

  
 

 

p 

 

Mean age 30.75 25.60  p>0.05  

Gender  M 
78%  

M 
70% 

 p>0.05  
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F 
22% 

F 
30% 

Hemodynamic status 

(first assessment) 

Stable 93% Stable 

60% 

 p<0.05  

TA mmHg 112 mmHg 98 

mmHg 

 p<0.05  

Heart rate/min 86/min 99/min  p<0.05  

GCS >13 >11  p<0.05  

Hemoglobin(g/dl) 12.6 11.3  p>0.05  

Hematocrit  (%) 37.4 31  p<0.05  

Leukocyte (K/mm3) 14.9 16.9  p<0.05  

(ü) 1 2.9  p<0.05  

Length of ICU stay(days) 2.6 4.1  p<0.05  

Length of hospital stay (days) 6.9 9.9   

Severity of injury 

Grade 1 

 

45.8% 

 

0 

  

 

p<0.05 

 

Grade 2 36,1% 20%   

Grade 3 18,1% 80%   
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Table 3: Comparison of splenic injuries according to grade of injury 
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