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Önsöz 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Akdeniz 

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

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Özelde Akdeniz Bölgesi illeri (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye dâhil) ile bu illerimizin ilçeleri ve her türlü yerleşim 

birimlerini ele alan, genelde ise aşağıdaki alanlara giren her türlü bilimsel araştırma ve 

akademik çalışmaya sempozyum kapsamında yer verildi. 

Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin 

kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yaşam alanlarındandır. 

Mersin Akademi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile bu eşsiz coğrafyaya yönelik olarak 

düzenlenen bu uluslararası sempozyumda, geçmişten geleceğe Akdeniz Bölgesi’ne, 

Çukurova’ya, Doğu Akdeniz Havzası’na ilgi duyan, bu güzide coğrafyaya gönül bağı olan siz 

akademisyen ve araştırmacıları aynı çatı altında, akademik bir ortamda buluşturmaktan onur ve 

mutluluk duyduk.  

Akdeniz Bölgesi’ne dair her türlü bilgi ve belgeyi aynı potada toplayıp kayıt altına 

almak ve güncel bir Akdeniz bilgi platformu oluşturmak temel hedefimizdir. Bu bilgi birikimi, 

müteakip süreçte, ilgi duyan herkes ile dijital, matbu, sözlü, görsel-işitsel ortamlarda 

paylaşılacaktır.  

Akdeniz ve havalisi 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 Akdeniz Bölgesi üzerine çekerek; Yöremize 

dair her türlü konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut 

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

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için 

teşekkür eder, bundan sonraki sempozyumlarda da sizleri aramızda görmekten mutluluk 

duyarız. 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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B. Hakan KARAASLAN-Banu SUGÖZÜ  

AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN İLLERİN TURİZM TEŞVİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Erdinç KARADENİZ-Cemile ÖCEK  

ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN 

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ 

 

İlknur KAVACIK-Ahmet AKBAŞ  

ATÖLYE ORTAMININ ERGONOMİK OLARAK İNCELENMESİ  

İrem Ersöz KAYA-İlker SUGÖZÜ  
KIZILCIK MEYVESİ, BİLEŞİM ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI  

Serpil Yalım KAYA – Deniz CANLI  

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN 

TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Yusuf KEPİR-Banu SUGÖZÜ  

MERSIN İLINDEKI TÜRKIYE ŞAMPIYONASINA KATILAN RİTMİK 

CİMNASTİKÇİLERDE LATERALİZASYONA GÖRE DİNAMİK 

DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İnci KESİLMİŞ-Manolya AKIN  

KERKÜK'TE YAZILAN İLK YERLI TÜRKÇE SÖZLÜK: LUGÂT-I 

TÜRKIYYE VE KERKÜKLÜ HACI ABDULLAH SÂFÎ 

 

Necat KEVSEROĞLU  

PREDICS YAZILIMI İLE HASSAS RADAR KESİT ALANI BENZETİMİ 

VE ANALİZİ 

 

Özkan KIRIK-Caner ÖZDEMİR  
PAGET HASTALIĞINDA ÇENE KEMİĞİ BELİRTİLERİ: BİR OLGU SUNUMU  

Nazan KOÇAK  

MİKROALGAL BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI VE 2015-2016 

DÖNEMİNDE ERDEMLİ SAHİLİNDE MİKROALG TÜR 

KOMPOZİSYONUNUN VE HAFTALIK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

 

Merve KONUCU-Elif Eker-DEVELİ  

AKDENİZ BÖLGESİ İLLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İŞGÜCÜ 

İHTİYAÇLARI VE MESLEKİ BECERİ BEKLENTİLERİ 

 

Levent KOŞAN-Fatih GÜNAY  
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FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINDA ÇALIŞTIRILMASI  

Ercan KÖSE  
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN SICAKLIĞA BAĞLI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

PERFORMANSININ ANALİZ EDİLMESİ 
 

Ercan KÖSE  
HATAY İLİ ORMAN FİDANLARINDA GÖRÜLEN SOLGUNLUK VE KÖK 

ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ FUNGAL PATOJENLERİN KARAKTERİZASYONU 
 

Şener KURT-Aysun UYSAL-Soner SOYLU-E. Mine SOYLU-Merve KARA  

SANAT TERAPİSİ VE KANSER  

Diğdem LAFCI -Ebru YILDIZ-Fadime TORU  

KÜLTÜREL ROTALAR BAĞLAMINDA MERSİN İLİNİN İNANÇ 

TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yasemin Sarıkaya LEVENT- Meltem UÇAR  

FARKLI YIKAMA UYGULAMALARININ ELASTAN İÇEREN DENİM 

KUMAŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Serin MEZARCIÖZ-R. Tuğrul OĞULATA  

PAIRWISE COMPARISON SCALE FOR ESTIMATING PUBLIC 

TRANSPORT SUPPLY QUALITY 

 

Sarbast MOSLEM-Szabolcs DULEBA  
YAZLIK KABAKLARDA (Cucurbita pepo L.) MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER 

YÖNTEMLERLE HETEROTİK GRUPLARIN TESPİT EDİLMESİ İLE BAZI 

BİTKİ VE BAZI MEYVE ÖZELLİKLERİNDE HETEROZİS 

 

Çetin NACAR-Nebahat SARI-Nedim MUTLU  
YAZLIK KABAKLARDA (CUCURBİTA PEPO L.) MELEZLEME YOLUYLA ELDE 

EDİLMİŞ HİBRİTLER İLE HİBRİTLERİN EBEVENLERİNİN MORFOLOJİK 

KARAKTERİZASYONU VE AKRABALIK DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Çetin NACAR  

  

CİLT 4 / VOLUME 4  

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN 

KALIP YARGILARI 

 

Burhan PARSAK-Leyla SARAÇ  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ/ÖĞRETMENLİK 

UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI 
 

Leyla SARAÇ-Eda MUŞTU  

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE YARA YERİNDEN İZOLE 

EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN TANIMLANMASI VE ETEST 

YÖNTEMİYLE ANTİFUNGAL DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ 

 

Hafize SAV  

TÜRK MUTFAĞINDA KAHVALTI KÜLTÜRÜ  

Dilek SAY-Mustafa Kadir ESEN-Nuray GÜZELER  

GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Levent SON-Aşkın BAHAR  
TÜRKİYE’DE ASİ NEHRİ’NDE İSTİLACI SU SÜMBÜLÜ EİCHHORNİA CRASSİPES 

BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN VE TANILANAN BAKTERİYEL ENDOFİTLERİN BİTKİ 

GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Soner SOYLU-Merve KARA-İlhan ÜREMİŞ-Şener KURT-E. Mine 

SOYLU-Aysun UYSAL 

 

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE MARKALARIN SAHİP OLMASI GEREKEN 

DİJİTAL PAZARLAMA YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Hatice Doğan SÜDAŞ - Sedef Şahin GEÇGEL-  
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MEDİKAL TURİZMDE TR62 BÖLGESİNİN POTANSİYELİ ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

 

Mehmet Sami SÜYGÜN-Fatih KAPLAN  

AKDENİZ BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR FONKSİYONEL DOMATES 

KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE SWOT ANALİZİ 

 

Tuncay ŞİMŞEK  - Orhan ERDEN-  
ÇUKUROVA’DA GELİNCİK ÇİÇEĞİNDEN YAPILAN GELİN OYUNU VE 

OYUNCAĞI YAPIMININ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Serdarhan Musa TAŞKAYA-Esin DÖNMEZLER  

ERDEMLİ ŞEYKEM CAMİSİ  

Lokman TAY  

HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN EĞİLİMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ-Mualla YILMAZ-Münevver BOĞAHAN -

Zeliha YAMAN-Hilal ALTUNDAL 

 

INVESTIGATION OF MICRO-DOPPLER SIGNATURES OF VARIOUS HUMAN 

MOVEMENTS BY THE HELP OF TIME-FREQUENCY ANALYSIS TOOLS 
 

Onur TEKİR-Caner ÖZDEMİR  

YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK MERSİN İÇİN 

GÜNLÜK GÜNEŞ RADYASYONUNUN MODELLENMESİ 

 

Erdinç TİMOÇİN-Samed ÇETİNKAYA  

AKDENİZ’E ÖZGÜ BİR KÜLTÜR VE TASARIM ETKİNLİĞİ:  MAVİ 

YOLCULUK VE BODRUM GULETİ 

 

Bülent İbrahim TURAN-Ahmet Can ÖZCAN  

GENETIC STRUCTURING OF BLACK SEA SHAD (ALOSA 

IMMACULATA BENNETT, 1835) POPULATIONS 

 

Cemal TURAN- Funda TURAN  

GENETİC DİFFERENTİATİON OF TWAİTE SHAD (ALOSA FALLAX 

NİLOTİCA) POPULATİONS 

 

Cemal TURAN- Funda TURAN  

BUĞDAY SAPLARINDAN ELDE EDİLEN KÂĞITLARIN FİZİKSEL VE 

OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POTASYUM BORHİDRÜRÜN ETKİSİ 

 

Ahmet TUTUŞ-Mustafa ÇİÇEKLER  
KAHRAMANMARAŞ KÂĞIT FABRİKASI ATIK SULARININ ARITILMASI  

Ahmet TUTUŞ-Ahmet LEBLEBİCİ  
DOĞU AKDENİZ YÖRESİ OKALİPTUS DİRİ VE ÖZ ODUNLARI LİF 

MORFOLOJİSİNİN KÂĞIT ÜRETİMİNE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 
 

Ahmet TUTUŞ-İbrahim BEKTAŞ-Gamze GÜLTEKİN  
6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK MOTİVASYON VE SİBER 

ZORBALIĞIN İNCELENMESİ 
 

A. Nasır TÜRK – Fatma Sema GÜRKAN  

AİLE KURUMUNDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ANTALYA 

KALEİÇİ ÖRNEĞİ 

 

Fatih USLU  

ISPANAK ÜRETİM ALANLARINDA SORUN OLAN ÖNEMLİ FUNGAL 

YAPRAK HASTALIK ETMENLERİ 

 

Aysun Uysal- Şener Kurt-Soner Soylu- E . Mine Soylu- Merve Kara  

ÖĞRETİMDE İNFOGRAFİK UYGULAMALARININ KULLANIMI  

Erol UYSAL-Abdullah SAKAR-İbrahim DÜNDAR-Cenk AKAY  
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AKDENİZ BÖLGESİ KAPSAMINDAKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN 

SUNDUKLARI FİNANSAL BİLGİLERİN ŞEFFAFLIK VE HESAP 

VEREBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Erkan UZUN  
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN 2015-2016-

2017 YILLARINA AİT VERİLERİNİN ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İÇERİSİNDE YER 

ALAN LİKİDİTE VE MALİ YAPI ORANLARI KULLANILARAK DEĞİŞİMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Erkan UZUN  
İŞ KAZALARINA SEBEP OLAN ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

İlknur Simge ÜNAL-İrem ERSÖZ KAYA  
ÖZLÜ İPLİK KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ HAVLU KUMAŞLARDA TEKRARLI 

YIKAMANIN YUMUŞAKLIK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

Belkıs Zervent ÜNAL-Sait YILÖNÜ  

TEKNOLOJİK İLERLEME VE ÇEVRE SORUNLARI: TARIM SEKTÖRÜ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Şekip YAZGAN-Esra KADANALI  

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEMELER: TARIM KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME (2006-2017) 

 

Şekip YAZGAN-Esra KADANALI  

YÖNETSEL ETİK, ETİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE HESAP 

VEREBİLİRLİK: GELENEKSEL VE İŞLETMECİ BAKIŞ AÇILARIYLA 

KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

 

Murat YILDIRIM  

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPOR TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE 

GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Yunus YILDIRIM-Nevzat DEMİRCİ-Pervin Toptaş DEMİRCİ  
DEMRE'NİN KÜLTÜR TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Merve ZAYIM  

  

CİLT 5 / VOLUME 5  

UV ABSORPLAYICI OLARAK TiO2’nin RENKLİ KUMAŞLARIN IŞIK 

HASLIĞINA ETKİSİ 

 

Sabiha SEZGİN BOZOK-Tuğrul OĞULATA  

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA KULLANILAN MALZEMELER  

Süleyman Çınar ÇAĞAN-Berat Barış BULDUM  

LOKMÂN HEKÎM EFSANELERİNİN MİTOLOJİK İZLERİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 

Birsel ABİHA ÇAĞLAR  

HEMŞİRELERDE OKSİDATİF STRES  

Tuğba ÇAM-Seher Gürdil YILMAZ  
HAMMADDE KARIŞIMLARINDAN DÜŞÜK MALİYETLİ BİYODİZEL ÜRETİMİ  

Sema ÇELİK- -Muharrem KAHRAMAN - Utku ARSLAN  
ÖĞRETMENLERİN YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ  

Tuğba İnciman ÇELİK  
GLİSEROL KATKI MADDESİNİN CZTS İNCE FİLMLERİN MORFOLOJİK, 

YAPISAL VE FOTOVOLTAİK ÖZELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Samed ÇETİNKAYA - Erdinç TİMOÇİN  

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN KÜRESEL ISINMA SENARYOLARI VE 

BİTKİLER ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ 

 

Sertan ÇEVİK-Ayşin Güzel DEĞER  
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GENETIC STRUCTURING OF BLUE JACK MACKEREL 

(TRACHURUS PICTURATUS) POPULATIONS 

 

Mevlüt GÜRLEK, Funda TURAN, Cemal TURAN  

EGE MUTFAĞINDAN YEMEKLİK BİTKİLER  

Nuray GÜZELER -Çağla ÖZBEK  
BUZAĞILARDA RESPIRATORIK SINSITYAL VIRÜS ENFEKSIYONUNDA 

PATOLOJIK BULGULARIN DEĞERLENDIRILMESI 
 

Mehmet HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN  

OREOCHROMİS NİLOTİCUS BALIKLARINDA OLUŞTURULAN 

DENEYSEL BAKIR NANOPARTİKÜL TOKSİKASYONUNDA RENAL 

VE İNTERRENAL DOKULARDA PATOLOJİK BULGULAR 

 

Mehmet HALIGÜR-AYŞE HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN-Hikmet Yeter 

ÇOĞUN-Gülçin DAĞLIOĞLU 

 

KURUMSAL ÇEVREDE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK: YOLSUZLUK VE ZAYIF 

MÜLİKYET HAKLARI UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

 

Duygu HIDIROĞLU  

FREN BALATA MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE ÇİNKO PARÇACIKLARIN ETKİSİ 

 

Beste HOPLAMAZ-İlker SUGÖZÜ-Banu SUGÖZÜ  

AKTİF VE PASİF MİLİMETRE DALGA GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Hakan IŞIKER-Caner ÖZDEMİR  

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME  

Fatma İNCE  
İNSAN KAYNAKLARINDA BELİRSİZLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME  

Fatma İNCE  
MERSİN İLİ İÇİNDE YAPILACAK OLAN BEŞ KATLI BİR YAPININ YENİ 

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ UYARINCA ZAMAN- 

TANIM ALANI YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ 

 

Hüsamettin KIZMAZ- Tuğçe SEVİL YAMAN  

ÇUKUROVA’DA “TARIM VE TASARIM” VE BİR VAKA ÇALIŞMASI: 

MERSİN’DE ÇİLEKÇİLİK VE KENDİN YAPÇI TASARIM 

 

Mine OVACIK  

THE COMPOSITION OF R. FAKHRETDINOV`S STORY "ASMA, OR 

OFFENCE AND PUNISMENT" 

 

Khuzhakhmetov Ainur OSKAROVICH  
SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE ÖNEMİ  

Emine ÖNCÜ  

MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR 

NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)?NUN TESPİTİ 

 

Adem ÖZARSLANDAN  

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ  

Şehpal ÖZDEMİR-Füsun DOBA KADEM  

DİJİTAL BASKILI KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİ VE 

PATLAMA MUKAVEMETİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

 

Şehpal ÖZDEMİR - Füsun DOBA KADEM  

GENÇ ARAŞTIRMACILARIN META ANALİZ ÇALIŞMALARINA BAKIŞ 

AÇISINI DEĞERLENDİRMEK 
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Asena Ayça ÖZDEMİR-Gülhan TEMEL  

YAŞLANDIRMA SÜRESİNİN CEVİZ KAPLAMALARIN YÜZEY 

PÜRÜZLÜLÜĞÜ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Ferhat ÖZDEMİR-Ahmet TUTUŞ  

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 
 

Soner Mehmet ÖZDEMİR  
TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE 

ÖĞRETİMİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 
 

Soner Mehmet ÖZDEMİR - Yasemin YALDIZ SELBİ  

ORTALAMA SICAKLIKLARIN GİDİŞ ANALİZİ: SİLİFKE İSTASYONU  

Mete ÖZFİDANER-Duygu ŞAPOLYO-Fatih TOPALOĞLU  

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜÇÜK RUMİNANTLARIN 

LENTİVİRUS ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

İrfan ÖZGÜNLÜK-Hikmet ÜN-Mehmet ÇABALAR  

LLZO Pil Elektrolitlerinde Kalsiyumun Yerel Ortamının Belirlenmesi   

Osman Murat ÖZKENDİR  

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIĞI ÖZERKLİK 

DESTEĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Seher ÖZMERCAN-Tuğba YANPAR YELKEN-Sedat KANADLI  

DOĞU AKDENİZ MEDENİYETİNİN KAYNAKLARI  

Mustafa ÖZTÜRK  

İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ VE KUVVAYIMİLLİYECİ HASAN REMZİ 

ÖZYURT'UN ANILARI 

 

Mustafa ÖZYURT  

DETERMINATION OF THE HYBRID ENERGY SOURCE 

POTENTIAL WITH MEASUREMENTS IN MERSİN AND ITS REGION 

 

Mehmet ZİLE  

MERSİN BÖLGESİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE MERSİN’İN 

MEVCUT ENERJİ ÜRETİMİ 

 

Mehmet ZİLE  

HYBRID ENERGY AGRICULTURAL IRRIGATION IN MERSIN 

REGION 

 

Mehmet ZİLE  

ENERGY SOURCES OF THE MEDITERRANEAN REGION AND 

CURRENT ENERGY PRODUCTION 

 

Mehmet ZİLE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

14 

  

  

  

  

NOTLAR  
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GIDA KURUTMA SİSTEMİNDE ARMUT ÜRÜNÜNÜN KURUTULMASI VE 

KURUMA DEĞERLERİNİN FARKLI REGRESYON ANALİZLERİ 

Mehmet DAŞ 1 

Ebru KAVAK AKPINAR 2 

Özet 

Bu çalışmada güneş enerjisi destekli bir kurutucu tasarlanarak armut kurutulmuştur. Kurutma 

deney verilerinden kuru baz nem içeriği (MCd), ayrılabilir nem oranı (MR),kurutma hızı (DR) 

ve konvektif ısı transfer katsayısı (hc) değerleri hesaplanmıştır. Deney çalışmalarından elde 

edilen hc değerleri için lineer regresyon ve karar ağacı regresyon analizleri uygulanmıştır. 

Uygulanan regresyon analizleri ile hc değerlerinin modellemesi ve tahmini gerçekleştirilmiştir 

ve tahmin değerleri gösterilmiştir. Elde edilen modelin geçerliliğini belirlemek için, ortalama 

mutlak hata (MAE), kök ortalama karesel hata (RMSE), bağıl mutlak hata (RAE) ve kök bağıl 

mutlak hata (RRAE) analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak lineer regresyonu ve karar ağacı 

regresyonu sonucu hc değerleri için iki farklı model elde edilmiş, lineer regresyonunu analizinin 

daha az hata ile tahmin yaptığı hesaplanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: 

Güneş enerjisi, Kurutma, Karar ağacı regresyonu, Lineer regresyon  

 

Abstract 

Drying of Pear Product in Food Drying System and Analysis of Drying Values with 

Different Regression 

In this work, a solar energy assisted dryer was designed and pear dried. Dry base moisture 

content (MCd), removable moisture content (MR), drying rate (DR) and convective heat 

transfer coefficient (hc) values were calculated from the drying experiments. Linear regression 

                                                 
1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İliç Dursun Yıldırım Myo 

Adres: Fatih Mah. İliç Dursun Yildirim Myo 24700 İliç-Erzincan / Türkiye,  

Tel: 0446 711 2100, Faks: 0446 711 2101  

E-Posta: Mdas@Erzincan.Edu.Tr 
2 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

Adres: Üniversite Mah. 2300 Elaziğ / Türkiye,  

Tel: +90 424237 0000 /5301, Faks: +90 424241 5526 

E-Posta: Ebruakpinar@Firat.Edu.Tr 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

16 

and decision tree regression analyzes were applied for hc values. Modeling and estimation of 

hC values have been performed with the regression analyzes applied. Mean absolute error 

(MAE), root mean square error (RMSE), relative absolute error (RAE) and root relative 

absolute error (RRAE) analyzes were performed to determine the validity of the obtained 

model. As a result, two different models for linear regression and decision tree regression 

resultant hc values were obtained and it was calculated that the analysis of linear regression 

predicts with fewer errors.  

Key Words: 

Solar energy, Drying, Decision tree regression, Linear regression 

 

SEMBOLLER 

Cv : Nemli havanın özgül ısısı (J/kg°C) 

h, hc : Konvektif ısı transfer katsayısı (W/m2°C) 

Kv : Nemli havanın ısıl iletkenliği (W/m°C) 

Nu : Nusselt sayısı 

Pr : Prandtl sayısı 

Re : Reynolds sayısı 

Ta : Kurutma havasının kuru termometre sıcaklığı (°C) 

Tc : Ürün sıcaklığı (°C) 

Te : Ortam sıcaklığı (°C) 

Ti : Ortalama sıcaklık 

𝝁𝒗 : Nemli havanın dinamik viskozitesi (kg/m) 

𝝆𝒗 : Hava neminin yoğunluğu (kg/m3) 

 

GİRİŞ 

Gıda kurutmada güneş enerjisinden önemli ölçüde faydalanılmaktadır. Tarım 

ürünlerinin güneş ışığı altında kurutulması çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Fakat bu 
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yöntemle kurutma kontrolsüz olup hijyenik bir ortam sağlanamadığı gibi homojen bir kurutma 

da sağlanamayarak sürekli takip edilmesi gereken, uzun zahmetli bir süreçten oluşmaktadır. 

Geleneksel kurutma sistemlerinde ise enerji maliyetleri yüksek, verim düşüktür. Ayrıca 

bahsedilen kurutma yöntemlerinde ısı ürünün dışından içine doğru nüfuz etmesi sebebi ile 

kuruma süreleri oldukça uzundur ( Kuş, 2016). Gazlardan, sıvılardan veya katılardan su veya 

diğer sıvıların uzaklaştırılması işlemine kurutma denir. Bununla beraber kurutma teriminin en 

yaygın kullanım yeri katı maddelerden ısıl yöntemlerle su veya uçucu diğer maddelerin 

uzaklaştırılması işlemini tanımlamaktadır (Güngör ve diğ., 1997). Kurutma işlemi için bir enerji 

kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş enerjisi, yenilenebilir olması, çevreye karşı herhangi 

bir zarar teşkil etmemesi ve yüksek maliyet gerektirmemesi nedenleriyle kurutmada da en çok 

tercih edilen enerji kaynaklardan birisi olmuştur. Güneş enerjisi ile tarım ürünlerinin 

kurutulması en eski kurutma yöntemidir. Günümüzde birçok tarım ürününün kurutulmasında 

güneş altında açık sergide veya havada kurutma yöntemi uygulanmaktadır. Ancak güneş 

enerjisinden yararlanarak açık sergide yapılan kurutmada toz, toprak, yağmur, mikroorganizma 

üremesi, sergi yerlerinde dolaşan çeşitli böcek ve hayvanlar ve kurutma mevsimindeki kararsız 

meteorolojik şartlar ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla kontrollü 

şartlarda kurutmanın gerekliliği güneş enerjisinden yararlanma tekniklerini de değiştirmiştir 

(Bulut ve ark., 2017). Gıda kurutmada kullanılan en yaygın kurutma sistemi havalı güneş 

kollektörlü kurutuculardır. Havalı güneş kollektörlü kurutucuların yapısı; bir güneş enerjili 

hava kollektörü, bir fan ve kurutma hücresinden oluşur. Klasik bir güneş enerjili hava 

kollektörü, bir yutucu plaka, hava akımının geçişi için paralel plaka veya plakalardan meydana 

gelmiş bir kısım, en üstte bir cam veya plastik örtü, alt ve yan kısımlarında ise yalıtılmış bir 

kasadan ibarettir. Güneş enerjili hava kollektörleri oldukça farklı tasarımlarda üretilmelerine 

rağmen, temel olarak çalışma prensipleri aynıdır. Yutucu yüzey olarak kullanılan çeşitli yüzey 

profillerine sahip levhalar, aralarında boşluk kalacak şekilde üst üste yerleştirilir ve bu 

boşluktan geçirilen havanın yutucu yüzeye temas etmesi sağlanır. Bu temas ile yutucu yüzey 

tarafından absorbe edilen ısı sayesinde sıcaklığı artan hava, kollektörden sıcak hava olarak 

dışarı çıkar ( Bulut ve Durmaz, 2006., Bulut ve ark., 2007). 

Güneş enerjisi destekli gıda kurutma sistemleri ile alakalı literatürde bir çok değerli 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmada farklı yöntemlerle sıcak hava üretilerek gıda kurutma 

sistemleri, konvektif ısı transferi ve hesapsal zeka yöntemleri konuları ile ilgili literatürler 

verilmiştir. Özgen, kurutma havası hızının kızılcığın kuruma karakteristikleri üzerine etkisini 

deneysel olarak incelemiş ve konvektif kurutucuda, farklı hızlarda çalışmanın kurutma 

zamanını etkilediğini göstermiştir (Özgen, 2013). Altınbaş ve ark, düz yutucu plaka ile konik 
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yayların yerleştirildiği yutucu plakaya sahip hava ısıtmalı güneş kollektörlerinin verimi ve 

kollektör çıkış sıcaklığını incelemişlerdir. Elde ettikleri değerleri YSA ile tahmin etmiş ve %97 

tahmin başarısı elde etmişlerdir (Altınbaş, 2015).  Şevik ve ark., güneş destekli bir ısı pompalı 

kurutucuda mantar kurutmuşturlar. Deneylerden elde edilen nem içeriği (MC), ayrılabilir nem 

oranı (MR) ve kurutma hızı (DR) değerleri Levenberg-Marquardt (LM) geri yayılım öğrenme 

algoritması ve Fermi transfer fonksiyonu kullanılarak YSA ile modellemişlerdir. Geliştirilen 

modelin istatistiksel geçerliliğinin belirlenmesinde çoklu belirleme katsayısı (R²), ortalama hata 

kareleri karekökü (RMSE), ve ortalama mutlak hata yüzdesi (MAPE) istatistik değerlerini 

kullanmışlardır (Şevik ve diğ., 2014). Erentürk ve ark., farklı kuruma şartları ve farklı örnek 

kalınlıkları için havucun tek tabaka kuruma kinetiğini  incelemişlerdir. Kuruma verileri 

kullanılarak kurutma eğrileri elde etmişlerdir. Kuruma kinetiğini ifade etmek amacıyla 

literatürde bulunan dört farklı kurutma modeli sisteme uygulamışlardır. Modellerin 

kıyaslanması, r, r², χ² , ve SSR değerleri bulunarak yapmışlardır. Bunlara ek olarak nem içeriği 

tahmininde YSA modelleri uygulanmış ve seçilen modellerle kıyaslamışlardır (Erentürk ve 

diğ., 2006). 

Bu çalışmada güneş kollektörlü kurutma sisteminde kurutulan armut ürününün 

konvektif ısı transfer katsayıları hesaplanmıştır. Konvektif ısı transfer katsayısı, deneysel 

çalışma sonucu elde edilen değerler ile karar ağacı regresyon ve lineer regresyon analizleri 

yapılarak her iki analiz için de tahminsel bir model tespit edilmiştir. 

 

MATERYAL VE METOT  

Deneysel Kurulum 

Deney seti 1 adet kurutma sitemine montajlanmış sabit hava ısıtmalı güneş kollektörü 

(HIGK), 1 adet kurutma kabini ve 1 adet kollektörlere bağlı radyal sirkülasyon fanından 

oluşmaktadır (Şekil-1). Deneylerde kullanılan HIGK 1000mm x 600mm ebatlarında olup, 

saydam örtü, yutucu plaka, düz plaka, yalıtım malzemesi ve dış kasadan meydana gelmektedir. 

Saydam örtü olarak cam, yutucu plaka olarak siyah mat boyanmış oluklu paslanmaz çelik sac 

(kalınlık 0.5 mm), düz plaka olarak siyah mat boyanmış paslanmaz çelik sac (kalınlık 0.5 mm),  

yalıtım malzemesi olarak taş yünü (kalınlık 4 cm) ve kasa malzemesi olarak alüminyum 

(kalınlık 4mm) kullanılmıştır (Şekil-2). HIGK ise 23.7 ° (yerel enlem 38.4 °) kollektör açısı 

altında güneye yöneltilip, bu açıda paslanmaz çelik ayak ile sabitlenmiştir. HIGK nin hava girişi 
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kısımlarına bağlı bir santrifüj fan, (0.0833 m³/s, 0.25 kW, 220 V, 50 Hz, 1380 dev/dak) 

şartlanmış hava sağlar (hız, 0.4 m/s). 

 

Şekil 1. Hava ısıtmalı güneş kollektörlü kurutma sistemi ve açık güneşte kurutma 

 

 

Şekil 2. Hava ısıtmalı güneş kolektörü detayı 

  

Sistem Analizi  
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Sistemin kurutma analizlerinde kullanılan bazı genel eşitlikler aşağıda verilmiştir. 

Armudun kuru esasa göre nem içeriği (MCd)  ve yaş esasa göre nem içeriği (MCY) değerleri için 

sırasıyla denklem 1 ve denklem 2 kullanılmıştır. 

w

ww

D

DW
MCy




         (1) 

x100
w

ww

W

DW
MCd




        (2) 

Eşitlik (1) ve (2) 'de; WW ıslak ağırlık ve DW kuru ağırlıktır. Boyutsuz nem oranı (MR) 

ve kuruma hızı (DR) değerleri Eşitlik (3) ve (4) kullanılarak hesaplanmıştır. 

eo

e

MM

MM
MR






         (3) 

t

tdtt

d

MM
DR






         (4) 

Eşitlik (3) ve (4) 'te; M nem, Me denge nemi, Mo ilk nem, " Mt + dt ", " t + dt " de ki nem 

içeriğidir ve Mt ise " t " de ki nem içeriğidir. 

Konvektif ısı transferi hareketli bir akışkan ile katı yüzey arasında gerçekleşir. Bu 

çalışmada düz plaka üzerinde zorlanmış konveksiyon akışı için konvektif ısı transferi 

araştırılmıştır. Akışkanın viskozitesi, akışkanın plakanın yüzeyinde sıfır hızına sahip olmasını 

gerektirir. Bir sınır tabakası mevcut olduğu için akış ilk olarak laminerdir ancak akışın Reynolds 

sayısı yeterince yüksek olduğunda türbülansta ilerleyebilir (Pitts ve ark., 1997). 

Plakanın (armut örneği) iç sıcaklıkta (Ti) tutulduğu ve plaka uzunluğunun (L), 

türbülanslı akışın hiçbir zaman tetiklenmeyecek şekilde yeterince kısa olduğu kabul edilmiştir. 

(Şekil 3). 
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Şekil 3. Düz bir plaka üzerinde zorlanmış akış için konvektif ısı transferi (Pitts ve ark., 1997). 

 

Ortalama ısı transfer katsayısı, laminer akış için Pohllhausen Eşitliği (Eşitlik 5) ve 

aşağıda verilen (Velic ve diğ., 2004) diğer Eşitlikler (Eşitlik 6-8) kullanarak hesaplandı: 

3/12/1 Pr.Re.664.0lamNu
 (Re<2x105)    (5) 

v

c

K

Lh
Nu

.


          (6) 

v

vVL



..
Re 

          (7) 

v

vv

K

C.
Pr




          (8) 

Reynolds sayısı (Re) ve Prandtl sayısı (Pr) hesaplamasında kullanılan nemli havanın 

farklı fiziksel özellikleri olan yoğunluk (ρv), ısıl iletkenlik (Kv), özgül ısı (Cv) ve viskozite (μv) 

aşağıdaki polinom ifadelerini kullanarak belirlenmiştir (Anwar ve Tiwari, 2001., Tiwari, 2002)  

Nemli havanın fiziksel özelliklerini elde etmek için Eşitlik  (9-13) kullanılmıştır. 
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ρ
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v




        (9) 
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  (11) 

i

-8-5

v T104.620101.718 
     (12) 

2
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         (13) 

Burada nemli havanın elde edilen fiziksel özellikleri için 𝑇𝑖, ortam sıcaklığı (𝑇𝑒) ve ürünün 

yüzey sıcaklığının (𝑇𝑐) ortalaması olarak alınmaktadır. 

 

2.3. Lineer Regresyon ve Karar Ağacı 
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Doğrusal regresyon analizi belirlenmek istenen değişkenden daha kolay veya daha 

erken saptanabilen değişken(ler)den yola çıkarak belirlenmek istenen değişkeni tahmin eden 

bir model oluşturmaktır (Alpar, 2010). Bilinen normal dağılan sayısal bir değişkenden 

bilinmeyen, aralarında ilişki olan bir başka normal dağılan sayısal değişkeni tahmin için 

uygulanırsa basit doğrusal regresyon (simple linear regression), birden fazla değişkenden 

yararlanarak bir değişkeni tahmin etmek amacıyla modelleme yapıldığında ise “çoklu doğrusal 

regresyon” (multiple linear regression) olarak tanımlanır (Alpar, 2010., Krikwood ve diğ., 

2003., Pagano, 1993). 

 

Yi = (b0 + b1X1 + b2X2+…bnXn)+ ei       (14) 

 

Y bağımlı değişken, b0, regresyon eğrisinin y eksenini kesim noktası, b1 ilk tahmin 

değişkeninin X1 katsayısı, b2 ikinci tahmin değişkeninin X2 katsayısı, ei ise i’inci denek için 

Y’nin tahmin edilen değeriyle gözlenen değeri arasındaki farktır. 

Karar ağaçları (KA) son yıllarda literatürde yaygın kullanımı olan bir sınıflandırma ve 

örüntü tanımlama algoritmasıdır. Bu yöntemin yaygın olarak kullanımının en önemli nedeni 

ağaç yapılarının oluşturulmasında kullanılan kuralların anlaşılabilir ve sade olmasıdır. KA 

sınıflandırma işleminin gerçekleştirilmesinde çok aşamalı veya ardışık bir yaklaşım 

kullanmaktadır. Yöntem uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında olduğu gibi çok karışık bir 

sınıflandırma problemini aşamalı bir hale getirerek basit bir karar verme işlemi gerçekleştirir 

(Safavian ve ark., 1991). Bir karar ağacının temel yapısı Şekil 4’te görüldüğü üzere düğüm, dal 

ve yaprak olarak adlandırılan üç temel kısımdan oluşur. Bu ağaç yapısında her bir öznitelik 

(Hava hızı, Sıcaklık v.b.) bir düğüm tarafından temsil edilir. Dallar ve yapraklar ağaç yapısının 

diğer elemanlarıdır. Ağaçta en son kısım yaprak en üst kısım ise kök olarak adlandırılır. Kök 

ve yapraklar arasında kalan kısımlar ise dal olarak ifade edilir (Quinlan, 1993). 
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Şekil 4. Dört boyutlu özellik uzayına sahip üç sınıftan oluşan karar ağacı yapısı 

 

Bu çalışmada hc değerleri lineer regresyonu ve karar ağacı resgesyonu kullanılarak 

tahminsel modeller oluşturulmuştur. Tahminsel model oluşturmada MATLAB2016a yazılımı 

kullanılmıştır. Her bir regresyon için toplam 289 adet veri kullanılmıştır. Bu verilerin 203 adedi 

eğitim için 86 adedi test için kullanılmıştır. Her iki regresyon ait kullanılan ağ için zaman, 

kollektör giriş sıcaklığı, kollektör çıkış sıcaklığı, kurutma odası giriş sıcaklığı, kurutma odası 

çıkış sıcaklığı, hava hızı, ürün ağırlığı değerleri giriş verisi olarak seçilmiştir. Çıkış verisi olarak 

konvektif ısı transfer katsayısı hc seçilmiştir. Her iki regresyon için 272 adet giriş verisi 17 adet 

çıkış verisi kullanılmıştır. Tahmisel modele ait ağ için, Panel Giriş Sıcaklığı (°C), Panel Çıkış 

Sıcaklığı (°C), Panel Cam Sıcaklığı (°C), Panel Taban Sıcaklığı (°C), Kurutma Odası Giriş 

Sıcaklığı (°C), Kurutma Odası Çıkış Sıcaklığı (°C), Kurutma Odası Ortam Sıcaklığı (°C), 

Kurutma Odası Nem (%), Işınım (W/m²), Kurutma Odası Hava Hızı (m/s), Tartım (gr), 

Kollektör verimi (%), MCd, MCy, MR ve DR giriş verisi olarak seçilmiştir. Çıkış verisi olarak 

konvektif ısı transfer katsayısı hc seçilmiştir. 

Lineer ve karar ağacı regresyon kullanılarak elde edilen tahminsel modelin doğruluğunu 

belirlemek için ortalama mutlak hata (MAE), kök ortalama karesel hata (RMSE), bağıl mutlak 

hata (RAE) ve kök bağıl mutlak hata (RRAE) analizleri yapılmıştır. Hata analizleri Tablo 1.’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Hata Analizleri, Formülleri ve Parametreleri 

Hata Analizi Formülü Parametreler 

 

MAE 
n

APAP nn  .....11

 

P: Tahmin Değeri 

A: Gerçek Değer 

n: Toplam Hata Değeri 
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n: Toplam Hata Değeri 
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P: Tahmin Değeri 

A: Gerçek Değer 

A’: Gerçek Değer 

Ortalaması 

 

RRAE    
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1
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AAAA
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P: Tahmin Değeri 

A: Gerçek Değer 

A’: Gerçek Değer 

Ortalaması 

 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada güneş enerjisi destekli bir gıda kurutma sistemi tasarlanmıştır. Bu sisteme 

sıcak hava, güneş kollektörü vasıtası ile sağlanmıştır. Güneş kollektörü yardımıyla ısınan hava, 

radyal bir fan yardımı ile kurutma odasına gönderilerek, sıcak hava ile armut kurutulmuştur. 

Armut ürününün zamanla değişen kuru baz nem içeriği MCd Şekil 5.’de gösterilmiştir. Şekil 

5’e göre armut ürününün 480 dakika sürede kuruduğu ve 480. dakikadan sonra kütle kaybının 

olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Şekil 5. Boyutsuz nem zaman grafiği 
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Hava ısıtmalı güneş kollektörlü sistemde kuruyan armudun kuruma hızı DR ve kuru esasa göre 

nem içeriği MCd değerleri Şekil 6.’da gösterilmiştir. Kuruma hızının ürün içerisindeki nem 

içeriği ile ilgili olarak değiştiği ve nem içeriği azaldıkça kuruma hızının düştüğü görülmektedir. 

 

Şekil 6. Kuruma hızı – Kuru baz Nem içeriği değişimi 

Kuruma süresi boyunca her 30 dakikada alınan ölçümlere göre hesaplanan konvektif ısı 

transfer katsayısı Şekil 7.’de gösterilmiştir. Konvektif ısı transfer katsayısının 19.7 W/m²°C ile 

21,8 W/m²°C değerleri arasında değiştiği görülmektedir. Bu değer ürüne veya kurutma 

yöntemine göre farklılık gösterebilir. 

 

Şekil 7. Konvektif ısı transfer katsayısının zamanla değişimi 

 

Kurutulan armut ürününün her otuz dakikalık ölçümler sonrası hesaplanan konvektif ısı 

transfer katsayıları için lineer regresyon ve karar ağacı regresyon kullanılarak tahminsel 

modeller elde edilmiştir. Lineer regresyon ve karar ağacı regresyon kullanılarak elde edilen 
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tahminsel hc değerleri Şekil 8.’de ve Şekil 9.’da gösterilmiştir. Şekil 8’e göre deneysel ve 

tahminsel hc değerleri birbirlerine yakındır. En iyi tahmin 7. değerde gerçekleşmiştir. Şekil 9’a 

göre en iyi tahmin 5. değerde gerçekleşmiştir. 

 

 

Şekil 8. hc değerleri için Lineer Regresyon 

 

 

Şekil 9. hc değerleri için Karar Ağacı Regresyon 

 

Konvektif ısı transferi katsayısı tahmini için yapılan lineer ve karar ağacı 

regresyonlarının doğruluğunu ölçmek için kullanılan doğruluk hata analiz değerleri Tablo 2.’de 

verilmiştir. Bu hata verilerine göre en az hataya sahip olan tahminsel yöntem daha başarılıdır. 
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Tablo 2. hc değerlerinin tahmini modeli için kullanılan regresyonların hata analizleri 

Lineer Regresyon Hata Analizleri 

Ortalama mutlak hata (MAE) 0.0631 

Kök ortalama karesel hata (RMSE) 0.169 

Bağıl mutlak hata (RAE) 12.212  % 

Kök bağıl mutlak hata (RRAE) 12.5226 % 

Karar Ağacı Regresyon Hata Analizleri 

Ortalama mutlak hata (MAE) 0.2809 

Kök ortalama karesel hata (RMSE) 0.4084 

Bağıl mutlak hata (RAE) 47.4989 % 

Kök bağıl mutlak hata (RRAE) 60.8711 % 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada armut ürününün kurutma davranışları incelenmiştir. Armut kurutmak için 

hava ısıtmalı güneş kollektörlü kurutma sistemi tasarlanmıştır. Şekil 5’e göre kurutma sistemde 

armut 8 saat süresinde kurumuştur. Kurutma deneylerinde armut ürününün hc değerleri 19,7 – 

21,8 W/m²K arasında hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu elde edilen hc değerleri için lineer 

regresyon ve karar ağacı regresyon kullanılarak tahminsel bir model oluşturulmuştur. Şekil 8. 

ve Şekil 9.’da görüldüğü gibi lineer regresyon ile tahmin edilen hc değerleri deneysel değerlere 

daha yakındır. Tablo 2.’de verilen hata analiz değerlerine göre lineer regresyon sonucu elde 

edilen tahminsel modelin hata oranları daha düşüktür. Bu verilere göre lineer regresyon ile 

yapılan tahminleme karar ağacı regresyona göre daha başarılıdır. 

Sonuç olarak armut ürününün hc değerleri için farklı regresyon analizleri kullanılmış ve 

tahminsel modeller oluşturulmuştur. Lineer regresyon ile daha başarılı bir tahminsel model elde 

edilmiştir. Tahminsel model oluşumunda için 289 adet veri kullanılmıştır. Daha uzun kuruma 

süresine sahip ürünler kullanılarak daha fazla veri elde edilebilir ve farklı hesapsal zeka 

yöntemleri kullanarak daha başarılı tahminsel model elde edilebilir. 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

28 

KAYNAKÇA 

Kuş S. (2016). Mikrodalga Enerjisiyle Ayva ve Armut Meyvesinin Kuruma Davranışı ve 

Modellemesi. Yüksek Lisans Tezi, Namik Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Tekirdağ. 

Güngör, A., Ozbalta, N., (1997). Endüstriyel Kurutma Sistemleri. III. Ulusal Tesisat 

Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 737-747, İzmir.  

Bulut, H., Boloğur, H., Beyazıt, N. İ., Demirtaş, Y., İşıker, Y. (2017). Design and 

Experimental Analysis of A Solar Hybrid Type Drying System, International Advanced 

Researches & Engineering Congress, Osmaniye.  

Bulut H., Durmaz A.F., (2006). Bir Havalı Güneş Kollektörünün Tasarımı, İmalatı Ve 

Deneysel Analizi, I. Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 168-175, Eskişehir. 

Bulut H., Durmaz A.F., Aktacir M. A. (2007). Bir Havalı Güneş Kollektörünün Isıl 

Performans Analizi, 3. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 53-61, Mersin. 

Özgen, F. (2013). Kurutma Havası Hızının Kızılcığın Kuruma Karakteristikleri Üzerine 

Etkisinin Deneysel Olarak Incelenmesi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, sayı 

25 (2), s. 99-105. 

Altınbaş, V., Akgül, B.M., Abuşka, M. (2015). Yutucu Plaka Üzerine Konik Yayların 

Yerleştirildiği Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Verim Analizi Ve Yapay Sinir Ağları İle 

Modellenmesi, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir.  

Şevik, S., Aktaş, M., Özdemir, B. M., Doğan, H., (2014). Modeling of Drying Behaviors of 

Mushroom in a Solar Assisted Heat, Journal of Agricultural Sciences, 20, 187-202. 

Erentürk S., Erentürk K., (2006). Havuç Kuruma Kinetiğinin Tahmininde Regresyon Analizi 

ve Yapay Sinir Ağlarının Kıyaslanması”, Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu. 

Pitts, D.R.; Sissom, L.E. (1977). Schaums’s Outline of Theory and Problems of Heat Transfer; 

McGraw-Hill Inc, New York, NY, USA. 

Velic, D.; Planinic, M.; Tomas, S.; Bilic, M. (2004). Influence of airflow velocity on kinetics 

of convection apple drying. J. Food Eng, 64, 97–102. 

Anwar, SI.; Tiwari, GN. (2001). Evaluation of convective heat transfer coefficient in crop 

drying under open sun drying conditions, Energy Convers Mgmt, 42(5):627-637.  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

29 

Anwar, SI.; Tiwari, GN. (2001). Convective heat transfer coefficient of crop in forced 

convection drying-an experimental study, Energy Convers Mgmt., 42:1687-98.  

Tiwari, GN. (2002). Solar Energy, Fundamentals, Design, Modelling and Applications. Alpha 

Science Int'l Ltd.  

Alpar R. (2010). Basit Doğrusal Regresyon Çözümlemesi, Detay Yayıncılık, Ankara, 285-304.  

Kirkwood, BR, Sterne, JAC. (2003). Regression Modelling. Medical Statistics. Blackwell 

Science. Australia, 315-342. 

Pagano, M, Gauvreau, K. (1993). Simple Linear Regression. Principles of Biostatistics. 

Duxbury Press, USA, 379-424. 

Safavian, S.R., Landgrebe, D. (1991). A survey of decision tree classifier methodology, IEEE 

Transactions on Systems Man and Cybernetics, 21, 660-674. 

Quinlan, J.R. (1993). C4.5: Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann, San Mateo, 

CA, 302 s. 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

30 

BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNDE FAN HIZININ ISITMA VE 

SOĞUTMA YÜKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BU YÜKLERİN 

FARKLI HESAPSAL ZEKÂ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ 

Mehmet DAŞ1 

Erdem ALIÇ 2 

Özet 

Bu çalışmada portatif bir merkezi iklimlendirme sistemindeki hava kanalından geçen hava 

debisi değiştirilerek sistemin soğutma yükü (Qc) ve ısıtma yükü (Qh) hesaplanmıştır. Deney 

setine ait sirkülasyon fanının gücü değiştirilerek çeşitli hava hızları elde edilmiştir. Bu 

hesaplamalarda deney setinde bulunan sıcaklık, nem ve hava hızı sensörlerinden 

faydalanılmıştır. Dokuz farklı hava debisi değerlerinin iklimlendirme sisteminin ısıtma ve 

soğutma performansları üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Deneylerden elde dilen Qc, ve Qh 

değerleri için Karar Ağacı regresyon, Çok katmanlı yapay sinir ağı (MLP) ve doğrusal 

regresyon yöntemleri kullanarak tahminsel modeller elde edilmiştir. Elde edilen tahminsel 

modellerin istatistiksel geçerliliğinin belirlenmesinde ortalama mutlak hata (MAE) ve kare 

ortalamalarının karekökü hata (RMSE) kullanılmıştır. Hesapsal zekâ yöntemleri arasında en iyi 

tahmini çok katmanlı yapay sinir ağının gerçekleştirdiği gösterilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: 

İklimlendirme, Soğutma yükü, Isıtma yükü, Hesapsal zekâ yöntemleri 

 

Abstract 

The Effect of Fan Speed on Heating and Cooling Loads in an Air Conditioning System 

and Estimation of These Loads with Different Computational Intelligence Methods 
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In this study, the cooling flow (Qc) and heating load (Qh) of the system were calculated by 

changing the air flow through the air duct in a portable central air conditioning system. Various 

air velocities were obtained by changing the power of the circulation fan of the experiment set. 

Temperature, humidity and air velocity sensors in the experimental set were used in these 

calculations. The effects of nine different air flow values on the heating and cooling 

performances of the air conditioning system are shown. Predictive models were obtained by 

using Decision Tree regression, Multilayer artificial neural network (MLP) and linear 

regression methods for Qc, and Qh values obtained from experiments. The mean absolute error 

(MAE) and The root mean square error (RMSE) were used to determine the statistical validity 

of the predicted models. It has been shown that the best estimation of multi-layered artificial 

neural network among computational intelligence methods.  

Key Words: 

Boiling, Departure angle, Bubble, Heat transfer 

 

GİRİŞ 

İklimlendirme genel olarak, konfor amacı ile insan, hayvan ve bitkilerin veya 

endüstriyel bir mamulün üretimi sırasında gerekli atmosferik çevrenin (ortam şartlarının) 

otomatik olarak kontrol altında tutulması işlemi olarak tanımlanabilir. Pratikte tanım olarak 

iklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması, bir 

başka deyişle havanın şartlandırılması işlemine denir (Yamankaradeniz, 2008). 

Enerji verimliğine sahip binalar, dünyadaki farklı ülkelerdeki sürdürülebilir kalkınmaya 

ilişkin önemli bir husustur. Yapı endüstrisi büyük miktarda enerji tüketirken, tüketimin% 65'i 

Isıtma, Havalandırma, Havalandırma (HVAC) sistemi içindir (Li ve Yu, 2008., Li, 2010). 

Binalar dünyadaki en büyük enerji tüketicilerinden biridir. Uluslararası enerji ajansı verilerine 

göre yıllık tüketilen enerjinin, Avrupa’da %37’si, Amerika Birleşik devletlerinde ise %40’ı bina 

sistemleri tarafından kullanılmaktadır (Tricka ve diğ., 2010). 

Günümüzde hesapsal zekâ yöntemleri kullanılarak iklimlendirme alanında birçok 

değerli çalışmalar yapılmıştır. Gökberk çalışmasında, yeşil binaların ısıtma, havalandırma ve 

iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin tedarikçileri seçimi için bir hesapsal zeka yöntemi olan 

Bulanık- Ortalama Çözüm Mesafesinden Uzaklığa Dayalı Değerlendirme (EDAS) yöntemini 

uygulamıştır. Genişletilmiş Fuzzy (Bulanık)-EDAS'ı tanımlamak için, bulanık sayılar 

hakkındaki bilgiler özetlemiş ve ilgili denklemler vermiştir (Gökberk, 2018). Rassool, iklim 
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parametrelerinin tahmini için bir çalışma yapmıştır. Çalışmasında rüzgar hızı tahmini için bir 

metodoloji önermektedir. Rüzgar hızını tahmin etmek için Sinir Ağları, Doğrusal Regresyon ve 

Destek Vektör Makinesi (DVM) gibi öngörülü veri madenciliği algoritmaları kullanmıştır 

(Rassool, 2017). Tian, elektrikli araç klima sisteminin performansını tahmin etmek için 

deneysel verilere dayanan bir YSA modelini geliştirmiştir. Kaydırmalı kompresör hızını, EEV 

açıklık yüzdesini ve çevre sıcaklığını değiştirerek, soğutucu akışkan kütle akışı hızı, kompresör 

güç tüketimi ve soğutma kapasitesi gibi hesaplamalar yapmıştır. Geliştirilen model iki transfer 

fonksiyonu (logsig ve tansig) ve farklı gizli nöronlarla test etmiştir. Optimize edilmiş yapay 

sinir ağı yapısı, 13 gizli nörondan oluşmuş ve % 0.92-2.71 arasında ortalama göreli hatalarla en 

iyi tahmini göstermiştir (Tian, 2015). Jani ve Mishra, giriş katmanında yedi nöron, gizli 

katmanda yedi nöron ve altı çıktı içeren bir sinir ağını, bir kurutucu klima sisteminin 

performansını değerlendirmek için oluşturmuşlardır. Giriş parametrelerini, kuru hava sıcaklığı, 

nem oranı, hava akış hızı, nem ve yenilenme sıcaklığı olarak seçmişlerdir. ANN modelinin 

sonuçları ile deneysel test sonuçlarının karşılaştırılmasından sonra, ANN'nin mükemmel uyum 

yeteneğine sahip olduğu belirtmişlerdir (Jani ve Mishra, 2016). Li değişken hızlı doğrudan 

genleşmeli klima sistemini kullanarak iç hava sıcaklığını ve nemi eş zamanlı kontrol etmek için 

yeni bir ANN destekli bulanık mantık denetleyicisi geliştirmiştir. Sıcaklık ve nem kontrol 

döngülerini, sistemin makul ve latent çıkış soğutma kapasitesinin iki ara değişkenini olarak 

sunmuştur. Testleri takiben hata analizleri yapmış ve sonuçların, hava kuru-ampul ve yaş 

termometre sıcaklığının kontrol doğruluğu ve hassasiyeti bakımından tatmin edici bir 

performans ile düzgün şekilde kontrol edildiğini göstermiştir (Li ve Zu, 2015). Kalogirou bir 

binadaki HVAC cihazlarında enerji tasarrufunu belirlemek için yapay sinir ağı modelini 

uygulamıştır. ANN, bina enerji sistemlerinin tahmini ve modellemesinde bir araç olarak 

kullanılmıştır. Modelin performansı, gerçek bir sistemden elde edilen deney verileri ile test 

edilmiştir (Kalogirou, 1999). 

Bu çalışmanın amacı; portatif bir iklimlendirme ünitesinde ısıtma ve soğutma gibi temel 

işlemlerin yük hesabını yapmak, hava hızının bu yükler üzerindeki etkisini araştırmak ve bu 

yüklerin Karar Ağacı regresyon, Çok katmanlı yapay sinir ağı (YSA) ve doğrusal regresyon 

gibi farklı hesapsal zekâ yöntemlerini kullanılarak tahminsel modelini oluşturmaktır. 

 

MATERYAL METOT  

Deney Seti 
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Temel iklimlendirme işlemlerini incelemek için Şekil. 1’de şematik şekli verilen Temel 

iklimlendirme eğitim seti kullanılmıştır. Deney setinde bir soğutma grubu, ısıtma işlemleri için 

rezistanslar ve bir de nemlendirme ünitesi vardır. Kullanılan havanın debisi devri ayarlanabilen 

bir radyal fan sayesinde ayarlanmaktadır. Havanın aktığı kanal sistemi yaklaşık 0,10 m² 'lik 

kesit alanına sahiptir. Atmosferden emilen hava önce değişken hızlı bir santrifüj fana girer daha 

sonra ise kanal sisteminden geçer. Isıtma işlemleri sırasında nem içeriğini artırmak için 

nemlendirme ünitesi çalıştırılır. Isıtma işlemlerinde ön ısıtıcı rezistans devreye girer ön ısıtma 

rezistans gücü 1 kW değerindedir. Bu rezistans sayesinde hava ısıtılır. Sıcaklık ve nem 

sensörlerinden gelen bilgiler LCD ekrandan gözlemlenebilmektedir. Sistemden soğutulmuş ve 

nemi alınmış hava geçecek ise soğutma sistemi devreye alınır ve soğutma grubu ve kanal içi 

evaporatör vasıtası ile 3 kanaldan geçen havanın soğutulması sağlanır. Serin ve kuru hava 

kanaldan geçerken bu bölümdeki nem ve sıcaklık sensörleri ölçümlerini yapar. Şartlandırılan 

hava atmosfere salınmadan önce hava hızı ölçer ile (anemometre) hız ölçümü yapılır. Genleşme 

valfi olarak Otomatik genleşme valfi kullanılmıştır. Deney setinde görülen T1,T2,T3, değerleri 

sıcaklık sensörleri ile, H1, H2, H3 değerleri ise nem sensörleri ile ölçülmekte, LCD ekranında 

görülmektedir.  

 

Şekil. 1 Deney Seti (Deneysan, 2018) 

Sistem Analizi 

Isıtma ve soğutma yükü hesabı için aşağıdaki Eşitlik (1-4) kullanılır. 

a-) Havanın hacimsel debisi:   uAV h .
.

      (1) 
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b-) Havanın kütlesel debisi:    g

h

h
v

V
m


 

     (2) 

c-Isıtma yükü:      ) 12h1 h -(h mQ       (3) 

d-) Soğutma yükü:     
 )h - (h m Q 32h2

 
    (4) 

şeklinde hesaplanır. 

Panjur kesiti A =0,05 m² dir. Hava hızı u, anemometre ile ölçülmüştür. Entalpi h, Psikrometrik 

Diyagram ile hesaplanmıştır. 

Yapay sinir ağları  

Yapay sinir ağları ya da kısaca YSA; insan beyninin çalışma sisteminin yapay olarak 

benzetimi çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. YSA, belirli değerlere dayanarak, 

girdi alanında olan noktaları çıktı alanında olan eş noktalara belli bir fonksiyonla bağlamaktadır 

(Teti ve diğ., 2010). Yapay sinir ağları, örüntü tanıma, tahmin etme, sınıflandırma vb. geniş 

uygulama alanına sahiptir. Yapay sinir ağları, insanlara benzer olarak örnekler ile öğrenirler. 

Bu nedenle veri seti, eğitim ve test kümesi olarak iki kısma ayrılır (Fındık ve ark., 2010). 

Yük değerleri tahmini için kullanılan YSA modelinin parametleri ve yapısı Tablo 1.’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. YSA Yapısı ve Parametreleri 

Katman Sayısı 3 

Katmanlardaki Nöron Sayısı 8-8-1 

Ağırlık Değerleri Random 

Aktivasyon Fonksyonu Logsig 

Transfer Fonksyonu Tangent Sigmoid Transfer 

Öğrenme Fonksyonu Feed-Forward Backprogpagation 

 

Lineer Regresyon ve Karar Ağacı Regresyon 

Doğrusal regresyon analizi belirlenmek istenen değişkenden daha kolay veya daha 

erken saptanabilen değişken(ler)den yola çıkarak belirlenmek istenen değişkeni tahmin eden 
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bir model oluşturmaktır (Alpar, 2010). Bilinen normal dağılan sayısal bir değişkenden 

bilinmeyen, aralarında ilişki olan bir başka normal dağılan sayısal değişkeni tahmin için 

uygulanırsa basit doğrusal regresyon (simple linear regression), birden fazla değişkenden 

yararlanarak bir değişkeni tahmin etmek amacıyla modelleme yapıldığında ise “çoklu doğrusal 

regresyon” (multiple linear regression) olarak tanımlanır (Alpar, 2010., Kirkwood vd ark., 

2003., Pagano ve diğ., 1993). 

 

Yi = (b0 + b1X1 + b2X2+…bnXn)+ ei        (14) 

 

Y bağımlı değişken, b0, regresyon eğrisinin y eksenini kesim noktası, b1 ilk tahmin 

değişkeninin X1 katsayısı, b2 ikinci tahmin değişkeninin X2 katsayısı, ei ise i’inci denek için 

Y’nin tahmin edilen değeriyle gözlenen değeri arasındaki farktır. 

Karar ağaçları (KA) son yıllarda literatürde yaygın kullanımı olan bir sınıflandırma ve 

örüntü tanımlama algoritmasıdır. Bu yöntemin yaygın olarak kullanımının en önemli nedeni 

ağaç yapılarının oluşturulmasında kullanılan kuralların anlaşılabilir ve sade olmasıdır. KA 

sınıflandırma işleminin gerçekleştirilmesinde çok aşamalı veya ardışık bir yaklaşım 

kullanmaktadır. Yöntem uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında olduğu gibi çok karışık bir 

sınıflandırma problemini aşamalı bir hale getirerek basit bir karar verme işlemi gerçekleştirir 

(Safavian, 1991). Bir karar ağacının temel yapısı Şekil 2’de görüldüğü üzere düğüm, dal ve 

yaprak olarak adlandırılan üç temel kısımdan oluşur. Bu ağaç yapısında her bir öznitelik (Hava 

hızı, Sıcaklık v.b.) bir düğüm tarafından temsil edilir. Dallar ve yapraklar ağaç yapısının diğer 

elemanlarıdır. Ağaçta en son kısım yaprak en üst kısım ise kök olarak adlandırılır. Kök ve 

yapraklar arasında kalan kısımlar ise dal olarak ifade edilir (Quinlan, 1993). Başka bir ifadeyle 

bir ağaç yapısı; verileri içeren bir kök düğümü, iç düğümler (dallar) ve uç düğümlerden 

(yapraklar) oluşur. Eğitim verilerine ait öznitelik bilgilerinden yararlanılarak bir karar ağacı 

yapısı oluşturulmasında temel prensip verilere ilişkin bir dizi sorular sorulması ve elde edilen 

cevaplar doğrultusunda hareket edilerek en kısa sürede sonuca gidilmesi olarak ifade edilebilir. 

Bu şekilde karar ağacı sorulara aldığı cevapları toplayarak karar kuralları oluşturur. Ağacın ilk 

düğümü olan kök düğümünde verilerin sınıflandırılması ve ağaç yapısının oluşturulması için 

sorular sorulmaya başlanır ve dalları olmayan düğümler ya da yapraklar bulunana kadar bu 

işlem devam eder (Pal, 2003). 
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Şekil 2. Dört boyutlu özellik uzayına sahip üç sınıftan oluşan karar ağacı yapısı (Pal, 2003) 

 

Model değerlendirmede gerçek değerlerle tahmin edilen değerleri kıyaslayabilmek için 

ortalama mutlak hata (MAE) ve kare ortalamalarının karekökü hata (RMSE) kullanılmıştır. 

Hata analizlerinin formül ve parametleri Tablo 2.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Hata analizleri, formülleri ve parametreleri 

Hata Analizi Formülü Parametreler 

 

MAE 

n

APAP nn  .....11

 

P: Tahmin 

Değeri 

A: Gerçek Değer 

n: Toplam Hata 

Değeri 

 

RMSE    
n

APAP nn
22

11 ..... 

 

P: Tahmin 

Değeri 

A: Gerçek Değer 

n: Toplam Hata 

Değeri 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
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Bu çalışmada, hesapsal zeka yöntemlerinde deneylerden elde edilen hava hızı U, 

T1,T2,T3,H1,H2,H3,h1,h2,h3 ve ṁ değerleri ağ giriş verileri olarak seçilmiştir. Q1 ve Q2 

değerleri çıkış verileri olarak seçilmiştir. YSA’da Levenberg-Marquardt (LM) geri yayılım 

öğrenme algoritması, Logsig Aktivasyon fonksiyonu ve Backpropagation öğrenme fonksiyonu 

kullanılmıştır. Karar ağacı regresyonda MP5 algoritması kullanılmıştır. Lineer regresyonda M5 

yöntemi ve Akaike information metric kullanılmıştır. 

Q1 ve Q2 değerlerinin modellenmesinde MATLAB 2016a yazılımı kullanılmıştır. Bilgi 

kümesinde 99 adet giriş ve 18 adet çıkış bilgisi bulunmaktadır. Bu bilgilerden 82 tanesi eğitim 

işleminde kullanılmıştır. 35 tanesi ise test işleminde kullanılmıştır. Qc ve Qh değerleri için 

oluşturulan tahminsel modelleri için hata oranları Tablo 3.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Hesapsal zekâ yöntemleri hata oranları 

YSA 

Mean-Squered Error 0.124 

Root mean-Square error 0.147 

KARAR AĞACI REGRESYON 

Mean-Squered Error 0.785 

Root mean-Square error 0.858 

LİNEER REGRESYON 

Mean-Squered Error 0.552 

Root mean-Square error 0.694 

 

 setindeki radyal fan 9 farklı devirde çalıştırılarak ısıtma ve soğutma yükleri 

hesaplanmıştır. Hesaplanan yük değerleri Şekil 3.’ te gösterilmiştir 
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Şekil 3. Isıtma ve Soğutma yükünün hava hızı ile değişimi 

 

Deneyler sonucu hesaplanan soğutma ve ısıtma yükleri, hesapsal zeka yöntemleri için 

hazırlanan ağ yardımı ile elde edilen tahmin değerleri Şekil 4.’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Isıtma Yükü ve Soğutma Yükü Deneysel ve Tahminsel Değerleri 

SONUÇLAR 

Bir iklimlendirme eğitim seti üzerinde fan devirleri değiştirilerek elde edilen hava 

hızının ısıtma ve soğutma yükleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Şekil 3.’te görüldüğü gibi 

sistem soğutmaya daha fazla enerji harcamıştır. Hava hızının 1.5 m/s’den sonra ki hızlarda yük 

değerleri düşüş göstermiştir. Şekil 3.’e göre hız artınca yük değerleri 1.5 m/s’ye kadar artmış, 

daha sonra azalmıştır. Sistemin en uygun çalışma hava hızı 1.5 m/s’dir.  

Deneylerden elde edile ısıtma ve soğutma yükleri için Karar ağacı regresyon, lineer 

regresyon ve YSA da tahminsel modeller oluşturulmuştur. Şekil 4’te görüldüğü gibi YSA dan 

elde edilen tahminsel verilerin sayısal değerleri birbirlerine çok yakındır. Bu durum YSA’nın 

daha başarılı bir şekilde tahminleme yaptığını göstermektedir. Tablo 2.’de görüldüğü gibi en az 

hata oranlarına sahip hesapsal zeka yöntemi YSA dır. Bu çalışma sonucunda hava hızı 

değerlerinin ısıtma ve soğutma yükleri üzerinde etkisinin doğru orantılı olarak artmadığı, 
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entalpi, nem ve sıcaklıklara da bağlı olarak yüklerin değiştiği anlaşılmıştır. Farklı hesapsal zeka 

yöntemleri kullanılarak yapılan tahminsel modelin daha fazla hız değerleri üzerinde 

uygulanarak daha az hatalı sonuçlar verebileceği beklenmektedir. 
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GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Mehmet DAŞ 1 

Ebru KAVAK AKPINAR 2 

Özet 

Günümüzde birçok yönden faydalanılan güneş enerjisi aynı zamanda gıda kurutma 

sistemlerinin vazgeçilmez enerji kaynağı haline gelmiştir. Kuruma; bir madde içinde bulunan 

sıvının uzaklaşmasıdır. Belli bir süreçte ürünün kuruma değerlerine gelmesini sağlayan ve 

değişik birimlerden oluşan (ısıtma, nem alma, nem verme vb.) ünitelerin bütününe de kurutma 

sistemi denir. Kurutma işleminde kullanılan sistemler sanayinin birçok dalında (gıda, kâğıt, 

çimento, kereste ve kimya sanayi gibi endüstri dallarında) yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu 

çalışmada doğal enerji kaynağı olan güneş enerjisi hakkında bilgi verilmiştir. Güneş enerjisi 

kullanım alanları belirtilmiş, ülkemizde güneş enerjisi uygulamaları incelenmiştir. Gıda 

kurutma yöntemleri araştırılmış ve bu yöntemler arasında güneş enerjisi yardımıyla gıda 

kurutma sistemlerinin önemi açıklanmıştır. Gıda kurutmada güneş enerjisinin etkisi 

incelenmiştir. Ülkemizde ve dünyada gıda kurutma hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş, 

güneş enerjisi destekli gıda kurutma yöntemleri üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışmalar 

eşliğinde güneş enerjisi kurutma sistemlerinin etkinliği araştırılmış ve çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: 

Güneş Enerjisi, Gıda kurutma, Güneş enerjisi destekli gıda kurutma  

 

Abstract 

Investigation of Drying Systems Supported with Solar Energy 

Today, solar energy has become an indispensable source of energy for food drying systems. 

Drying is the removal of liquid in a substance. In a certain period of time, the unit is made up 
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of different units (heating, dehumidification, humidity, etc.), which enables the product to come 

to drying values and is also called the drying system. The systems used in the drying process 

are widely applied in many branches of industry (such as food, paper, cement, timber and 

chemical industries). In this study, information is given about solar energy which is a natural 

energy source. The use of solar energy is indicated and solar energy applications in our country 

are examined. Food drying methods are investigated and the importance of food drying systems 

with the help of solar energy among these methods is explained. The effect of solar energy on 

food drying was investigated. Studies on food drying were examined in our country and in the 

world and solar energy supported food drying methods were emphasized. The effectiveness of 

solar energy drying systems has been investigated and some suggestions have been made.  

Key Words: 

Solar energy, Food drying, Solar energy assisted food drying 

 

GİRİŞ 

Güneş enerjisi dünyadaki en büyük enerji kaynağıdır. Güneş’in yeryüzünden ortalama 

uzaklığı 2.5×1020 (m) ve çapı 1.39xl09 (m)’dur. Dünyamız tarafından alınan güneş enerjisi 

yaklaşık 170 trilyon kW' tır. Bu miktarın %30’u uzaya geri yansır, %47’si düşük sıcaklıktaki 

ısı enerjisine dönüşür ve uzaya geri yansır, %23"ü Biyosferdeki buharlaşma/yağış döngüsü 

içerisinde kullanılır, %0.5’den daha azı rüzgarın kinetik enerjisinde, dalgalarda ve bitkilerin 

fotosentezinde kullanılır (Garp ve ark., 1998). Güneş enerjisi, güneşteki hidrojen gazının 

helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden açığa çıkan ışıma enerjisidir. Termonükleer 

bir reaktör olan güneşten çeşitli dalga boylarında (62 MW/m2) enerji yayılmakta ve güneşin 

bütün yüzeyinden yayılan enerjinin sadece iki milyarda biri yeryüzüne gelmektedir. Dünya’ya 

Güneş’ten, 150 milyon km kat ederek gelen enerji, Dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin 

yaklaşık 15 bin katıdır (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2009). 

Güneş enerjisi; potansiyeli, kullanım kolaylığı, temizliği, yenilene bilirliği ve çevre 

dostu olması gibi nedenler ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay bir şekilde 

yaygınlaşabilecek durumdadır. Diğer enerji kaynaklarına göre kurulum maliyetlerinin 

yüksekliği, düşük verim, düşük kapasite faktörü ve benzeri bazı teknolojik ve ekonomik 

zorlukların aşılması, güneş enerjisini gelecekte daha da cazip hale getirecektir. Türkiye, güneş 

enerjisi konusunda son derece elverişli bir konumda olmasına rağmen sahip olduğu potansiyeli 

yeterince kullanamamaktadır (Jonardhan ve Fesmire, 2011) 
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Güneş’ten gelen radyasyon un tümünü 100 birim kabul edersek atmosferi ısıtmak için 

harcanan ve yansıyarak uzaya dönen değerlerin toplamından sonra geriye 47,5 birim kalır ki bu 

miktar yeryüzüne düşmekte ve burada ısıya dönüşmektedir. Yeryüzüne gelen ortalama güneş 

ışınımı değeri mevsim ve enleme bağlı olarak yaklaşık 300- 1000 W/m2'dir. Yapılan ölçümlere 

göre, ülkemizin %63 'ünde 10 ay, %17'sinde ise 1 yıl boyunca güneş enerjisinden yararlanmak 

mümkündür. Özellikle güney bölgelerimizde, su ısıtmak amacıyla kullanılan güneş kolektörleri 

gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye'nin güneş haritası Şekil 1’de verilmiştir (Yerebakan, 2010) 

 

 

Şekil 1. Türkiye’nin Güneş haritası (Yerebakan, 2010) 

GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI 

Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri 

Güneş enerjisinden, en basit ve en yaygın yararlanma yöntemi düzlemsel güneş 

kolektörleri yardımıyla güneş enerjisinin suya iletilmesidir. 

Güneş Enerjisi ile Kurutma 

Kurutma, özellikle gıda, kimya, seramik, kağıt, tekstil ve deri sanayilerinin temel 

işlemlerinden biridir. Gıda endüstrisinde kurutma ile meyve ve sebzelerin besin değerlerini 

kaybetmeden uzun süre saklanabilmesi ve korunabilmesi amaçlanmaktadır. 

Güneş Enerjisi İle Damıtma 

Güneş ışınımı yüksek ve deniz kıyısında bulunan bölgelerde, ulaşım imkanlarının güç 

olduğu adalarda güneş enerjili damıtıcılar büyük kolaylık sağlamaktadır. Güneş enerjisi ile 

suyun damıtılmasında yaygın olarak kullanılan basit sera tipi damıtıcı Şekil 2’de görülmektedir 

(Atagündüz, 1989) 
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Şekil 2. Basit sera tipi güneş enerjili damıtma sistemi (Atagündüz, 1989) 

 

Güneş Enerjisi ile Soğutma 

Soğutmaya ihtiyaç duyulan mevsimde güneş enerjisinin bol olması, bu kaynağın 

soğutma amacıyla kullanılmasını cazip kılmaktadır. Soğutma hem sıcaklık konforunu sağlamak 

hem de gıda maddeleri gibi dayanımı az olan maddelerin depolanması için gereklidir. Güneş 

enerjisi ile soğutma son yıllarda araştırması yapılan güneş enerjisi uygulamaları içinde önemli 

yer tutmaktadır.  

Güneş enerjili absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde, Amonyak-Su ve Lityum Bromür-

Su akışkan çiftleri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Amonyak-Su kombinasyonlu 

absorbsiyonlu soğutma sistemi gıdaların soğukta saklanmasında gerekli olan düşük sıcaklıklar 

için oldukça elverişli olmaktadır. Aynı zamanda ucuz ve ticari olarak kullanılabilmektedir. 

Lityum Bromür-Su kombinasyonu ise hava şartlandırma (klima) uygulamaları için uygun 

olmaktadır. Absorpsiyonlu soğutma çevriminde, soğutucu akışkan ve soğutucu akışkan gazını 

absorblayan sıvı akışkan (absorbent) bulunur. Şekil 3’te görüldüğü gibi güneş enerjili 

absorbsiyonlu soğutma sistemi; generatör, absorber, evaporatör, kondenser gibi dört ana 

elemanın yardımıyla oluşmaktadır. Absorberde bulunan çözelti, bir sıvı pompası ile 

basınçlandırılarak generatöre gönderilir. güneş enerjisinden sağlanan ısı ile soğutucu akışkan 

absorbentten ayrılır. Generatöre ısı verilerek karışımdan ayrılan soğutucu kondansöre geçer. 

Sıvı haldeki soğutucu akışkanın basıncı düşürülerek evaporatöre gönderilir. Burada basıncı 

düşen soğutucu akışkan ortam ısısını alarak buhar haline geçer ve absorbere ulaşır 

(Öztürk,2012). 
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Şekil 3. Güneş enerjili absorbsiyonlu soğutma sistemi (Öztürk,2012) 

Güneş Enerjisi ile Pişirme 

Güneş ocakları, dünyada güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Hindistan, Pakistan ve 

Çin gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş ocaklarının gereken ısının 

depolanmaması, güneş ışınımının düşük olduğu saatlerde kullanılmaması gibi dezavantajları 

vardır. Daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki araştırıcılar tarafından geliştirilen modeller ticari 

olarak da kullanım potansiyeli bulmuştur. Ayrıca kamplarda ve pikniklerde kullanılmak üzere 

katlanabilir, yansıtıcılı, kolay taşınabilir yapıda güneş ocakları geliştirilmektedir (Uyarel ve Öz, 

1987).  

 

 

Şekil 4. Isı kutulu güneş ocağı (Uyarel ve Öz, 1987) 
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Isı kutulu güneş ocağı Şekil 4’te görüldüğü gibi birkaç tabakalı cam veya geçirgen örtü 

ile yalıtılmış bir kaptır. Bu tip ocaklarda sera etkisinden yararlanılır. 

 

Güneş kulesi 

Güneş enerjisinden 350°C ve daha yüksek sıcaklıklar elde edilmesinde, iki eksende 

Güneş’i izleyen çok sayıda aynalardan oluşan güneş fırınları ya da merkezi toplayıcı güneş 

kuleleri kullanılmaktadır. Tek tek yönlendirilmiş “heliostat” adı verilen aynalar güneş enerjisini 

bir kule üzerindeki sabit noktaya toplamaktadır. Güneş fırınları ve kuleleri madenlerin 

ergitilmesinde ve elektrik üretiminde kullanılır. Güneş kulesi çalışma prensibi Şekil 5’te 

gösterilmiştir (Öztürk,2012). 

 

 

 

Şekil 5. Güneş enerjisi termal güç sisteminin şematik gösterimi (Öztürk,2012) 

 

Çanak/Motor sistemleri 

Çanak/Motor sistemleri, kolektör, toplayıcı ve bir motordan oluşan başlı başına bir 

ünitedir. Güneş enerjisi, çanak biçimli bir yüzey tarafından bir alıcı yüzey üzerine nokta 

şeklinde yoğunlaştırılır. Alıcı yüzey de bu toplanan enerjiyi ya termal enerjiye dönüştürür ve 

direkt ısı enerjisi olarak kullanılmasını sağlar ya da bir motor içerisindeki çalışma akışkanına 

aktarır (Şekil 6). Motor ise ısıyı mekanik güce çevirir. Soğukken sıkıştırılmış akışkan, güneş 
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enerjisi yardımıyla ısıtılır ve bir türbin veya silindir piston sisteminde genleşirken iş üretir 

(Doğan, 2006). 

 

 

Şekil 6. Çanak-motor sistemleri (Doğan, 2006) 

 

Fotovoltaik Pil Uygulamaları  

Güneş enerjisinin fotoelektrik dönüşümünde kullanılan fotovoltaik piller, güneş 

enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir. Fazla elektron bulunan n-tipi 

yarıiletken ile fazla boşluk bulunan p-tipi yarıiletken yan yana gelerek tek bir kristal meydana 

getirmesi durumunda fazla elektronların boşluklara atlamasıyla doğru akım meydana gelir. 

Şekil 7’de fotovoltaik sistem çalışması gösterilmiştir (Öztürk,2012). 

 

 

Şekil 7.  Fotovoltaik sistem (Öztürk,2012) 
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KURUTMA 

Kuruma; bir madde içinde bulunan sıvının uzaklaşmasıdır. Teknik kurutmada, kuruma 

işlemine dış müdahale yapılarak madde içinde bulunan nem değişik metotlarla alınır. Bu 

nedenle kurutma; kuruyacak ürün neminin istenilen kuruluk değerlerine belli bir süreçte 

indirgenmesi olarak tanımlanır (Ceylan ve Doğan, 2004). 

Kurutmada en çok faydalanılan enerji şüphesiz güneş enerjisidir. Güneş enerjili 

sistemlerle kurutma yapılması düşünüldüğünde, kurutmanın yapılacağı bölgenin iklim 

özellikleri dikkatle incelenmelidir. Çeşitli iklim özellikleri ve güneş ışınımı yoğunluğu, güneşli 

kurutucuların tasarımını ve performansını etkileyen en önemli unsurlar olmaktadır (Aktaş, 

2003). 

 

GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİ 

 Günümüzde güneş enerjisi ile çalışan çeşitli kurutma sistemleri tasarlanmıştır. Bu 

tasarımlar içerisinde en yaygın olan sistemler aşağıda belirtilmiştir. Ceylan ve arkadaşları 

(2006), güneş enerjili havalı tip kolektörlü kurutucunun tasarımını ve imalatını yaparak 

deneysel olarak çalışmasını incelemişlerdir. Araştırmacılar klasik kurutma fırınlarının çalışma 

süresinin azaltılmasını ve enerji maliyetinin düşürülmesini amaçlamışlardır. Deney düzeneği 

üzerindeki elemanlar ve havalı kollektör detayı Şekil 8’de gösterilmiştir (Ceylan ve diğ., 2006) 
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Şekil 8. A- Güneş enerjisi kurutma fırını, B- Havalı kollektör detayı (Ceylan ve diğ., 2006) 

 

Çınar, kereste kurutma yöntemi olarak güneş enerjisi destekli, yoğuşmalı, ısı pompalı 

ve enerji depolamalı bir kereste kurutma fırını üzerinde çalışmıştır. Çalışmasında nemli olarak 

fırına alınan kerestelerin kurutulması amaçlanmıştır. 15m3 ağaç kurutma kapasiteli tesiste güneş 

kolektörlerinde sağlanan ısınmış hava kullanan bir fırını incelemiştir. Kolektörden gelen bu 

sıcak hava fırın zeminindeki, çakıl tası dolu havuzların altından, borular vasıtasıyla ortama 

verildiğini gözlemlemiş, böylece çakıl taslarında ısı depolanmakta olduğunu ve sistemin 

çalıştırılmadığı durumlarda da kurutma devam etmekte olduğunu belirtmiştir. Sistemin 

çalışması Şekil 9’da gösterilmiştir (Çınar, 2009). 
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Şekil 9. Kereste kurutma fırını elemanları ve çalışma şeması (Çınar, 2009) 

 

Şevik, Aktaş ve Doğan, küçük ölçekli bir sera tipi kurutucu tasarlamış ve imal 

etmiştirler. Polikarbonat levha, kaplama malzemesi olarak kullanmıştır. Hareketli bakır 

kanatçıklı yüzeyler kullanılarak havanın ısıtılması ve dağılımı sağlamıştır. Sistemin elektrik 

enerjisi gereksinimi fotovoltaik (PV) ünitesi ile sağlamışlardır. Sistem verimi kırmızı biber 

kurutularak deneysel olarak incelemişlerdir. Kırmızı biberler 11.5 g (su/g kuru madde) 

başlangıç nem miktarından son nem miktarına kadar farklı hava sıcaklıklarında kurutulmuştur. 

Kurutucu içerisinde hava hızı ortalama 0.34 m/s ölçülmüştür. Sistemin yıl içinde 120 gün tam 

verimli kullanılması halinde geri ödeme süresi 4.5 yıl olarak hesaplanmıştır. Deney sonuçlarına 

göre zorlanmış taşınımlı sera tipi kurutucunun verimi % 23-27 arasında hesaplanmıştır. Bu 

sistemin, güneş enerjisinin yeterli olduğu aylarda kurutucu olarak kullanılabilmesinin yanında 

kış aylarında sera olarak da kullanıma olanak sağladığını belirtmiştirler. Kurutma sistemi, 

kurutulacak ürün miktarına göre güneşten kazanılacak enerji miktarı hesaplanarak 

boyutlandırılmıştır. Kurdukları deney düzeneği Şekil 10’da gösterilmiştir (Şevik ve ark., 2014). 
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Şekil 10. Sera tipi kurutucu (Şevik ve ark., 2014) 

 

Condori ve arkadaşları, düşük maliyetli zorlanmış konveksiyonlu tünel tipi sera 

kurutucu yapmış ve test etmişlerdir. Yapılan testler sonucu bu kurutucudaki ana avantajlarının: 

a) neredeyse sürekli bir kurutma mevcut olup, hareketli tepsiler sayesinde taze ürün ile kurumuş 

ürünün her gün yer değiştirmesi, b) ürün işlemenin mekanize edilmesinden beri düşük iş gücü 

maliyeti sağlanması, c) üretim oranını sabit tutmak için konvansiyonel ısıtıcının kolayca 

kurulması, d) diğer kurutucu tiplerine göre düşük enerji tüketiminin mevcut olması, e) kurutucu 

olmanın dışında küçük çapta üretim içinde kullanılması olduğunu belirtmiştirler. Şekil 11’de 

zorlanmış taşınılmış tünel tipi sera kurutucu gösterilmiştir (Condori ve diğ., 2001). 
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Şekil 11. Zorlanmış taşınımlı tünel tipi sera kurutucu (Condori ve diğ., 2001) 

Janjaia ve diğ. çatıya entegre güneş enerjisi destekli kurutma kullanarak rosella 

çiçeğinin ve biberin deneysel kurutma performansını sergilemişlerdir. Rosella çiçeği ve biberin 

derin yatak kurutulması için yapılan testlerin sonucunun çatıya entegre solar kurutmanın 

geleneksel güneş kurutma yöntemine göre kuruma süresinde önemli ölçüde azalma olduğunu 

belirtmiştirler. Kurutulmuş ürün,  piyasada diğer kurutulmuş ürünlerle karşılaştırıldığında 

kaliteli bir kuru ürün olduğu belirlenmiştir. Çatıya entegre solar kurutma amortisman süresi 

yaklaşık 5 yıl olduğu hesaplamıştırlar. Kurutucu, çatıya entegre bir güneş kolektörü ve gerekli 

hava akışını sağlamak üzere eksenel flowfan şeklinde çalışan bir elektrik motoru (220 V, 1 faz, 

0.373 kW)  ile bir kurutma bölmesinden oluşmuştur (Şekil 12). Kutu, bir T-tipi hava kanalının 

içinden toplayıcı ortasına bağlanmıştır. Çatı entegre toplayıcı kolektör tek güneye ve kuzeye 

bakan,  toplam 108 m² alana sahip iki diziden oluşmaktadır. Sıralı kollektörler aynı zamanda 

binada çatı görevi görmüştür. Çatıya entegre kollektörler, esasen bir polikarbonat madde ile 

kaplı olan bir emici olarak hizmet etmiştir. Bina kurutma bölmesi iki parçaya bölünmüştür. İlk 
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oda kurutulacak olan ürünün hazırlanması ve kurutulması için, ikinci oda ürünlerin 

depolanması için kullanılmıştır (Janjaia ve diğ., 2018) 

 

 

Şekil 12. Çatı entegreli güneş kurutma sistemi (a) ve kurutma bölmesi(b) (Janjaia ve diğ., 2018) 

Smitabhindu ve diğ., solar kollektör ve kurutma bölmesi şeklinde 2 ana kısımdan oluşan 

bir kurutma sistemi geliştirmişlerdir (Şekil 13). Kurutucu binasının üst kısmına solar 

kollektörler yerleştirilmiş ve kurutma kabini binanın içine almıştır. Solar kollektörler camla 

kaplı poliüretan yalıtkan içermektedir. Cam kapak ile yalıtkan arasında hava boşluğu vardır ve 

yalıtkan boyunca çevre havası kollekötörler boyunca çatı sonuna kadar emilmiştir. Hava, 

kollektörün orta noktasında emilmiş ve yardımcı ısıtıcı olarak kullanılan LPG gaz brülörü ile 

kurutucu bölgeye yönlendirmiştir. Her bir kollektör kısmı modüler konseptte tasarlamıştır. Cam 

kapak ve yalıtım malzemesi gibi modüler formda olan kollektörler, kolayca birbiri arasında 

bağlantı yapabilmiştir. Kurutucu bölme tepsi tipinde seçilmiş ve 8 m² lik toplam kurutma 

alanına 15 tepsi yerleştirmiştir. Tepsi ölçülerini 1m x 2m x 1.5 m olarak seçmiştir. Kümeler 

halindeki tepsilere yerleştirilen ürünler üzerine paralel olarak sıcak hava yönlendirilecek 

şekilde kurutma kabinlerini özel olarak tasarlamıştır. Bu dizayn hava ısısının üniform şekilde 

odaya yayılmasını sağlamıştır. Sistemin çalışmasını; Kollektörler tarafından önceden ısıtılmış 

çevre havası üfleyici tarafından emilmiş ve ısı eklemeye ihtiyaç varsa bir LPG brülör tarafından 
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ısıtılarak, kurutucu bölmesine yönlendirilir şeklinde tasarlamıştır. Solar kollektör ve kurutucu 

bölme Şekil 14’de gösterilmiştir (Smitabhindu ve diğ., 2018) 

 

 

Şekil 13. Güneş destekli kurutma sisteminin şematik diyagramı (Smitabhindu ve diğ., 2018) 

 

Şekil 14. Solar kollektör ve kurutucu bölme (Smitabhindu ve diğ., 2018) 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan Güneş enerji destekli kurutma çalışmaları incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir.  

• Güneş enerjisi destekli açık ortam sürekli kurutucularda kurutulan gıdalar toz, yağmur 

gibi olumsuz çevre şartlarından etkilendiği için hijyen ve sağlık açısından kapalı oda 

kurutuculu güneş kurutucuları, doğrudan güneşe serilerek yapılan kurutmadan daha 

temiz olduğu belirtilmiştir.  

• Güneş enerjisi ile gündüz kurutmanın yapılıp, gece yapılamaması enerjinin 

depolanmasını gerektirdiği anlaşılmıştır. 

• Yeterli kapasite sağlandığında kurutma sisteminin tamamının güneş enerjisi destekli 

olmasından dolayı, ilk kurulum maliyeti dışında sistemin enerji tüketim maliyetinin 

olmadığı belirtilmiştir. 

• Kurutma sisteminde güneşten gelen enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi olarak 

kullanılmıştır. Kurutmanın yapılması için gerekli olan enerjiden fazlası su deposuna ısı 

enerjisi olarak ve akülere elektrik enerjisi olarak depolanıp sistemin sürekli 

çalıştırılması sağlanabilir. 

• Kurutma zamanı bakımından aktif havalandırmalı güneş enerjili gıda kurutucu sistem, 

doğal havalandırmalı güneş enerjili gıda kurutucu sisteme göre daha az zamanda 

kurutma işlemiş gerçekleştirdiği belirtilmiştir. 

• Çalışmalarda aynı sıcaklıktaki kurutma havası ile yapılan kurutmada hava hızının 

artmasıyla kurutma performansının arttığı görülmüştür. 
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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BİTKİLER İÇİN 

STRATEJİK BİR UYGULAMA OLAN MİKORİZANIN ÖNEMİ 

Ayşin GÜZEL DEĞER1 

 Sertan ÇEVİK2 

 

Özet 

Günümüzde, hızlı nüfus artışı, değişen iklim koşulları ve bitkilerin karşı karşıya kaldığı çoklu 

tehditler göz önüne alındığında özellikle yöresel olarak ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin 

yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  İçinde bulunduğumuz coğrafyada (Akdeniz bölgesi) 

yetişen bitkiler bu değişimlerden yüksek oranda etkilenmektedir. Tarımsal verim artışının 

sağlanmasında ana strateji verimin sürdürülebilir olmasıdır.   Gıda talebi her geçen gün artış 

göstermektedir. Günümüzde özellikle tarımsal kimyasallardan uzak doğal organik ürünler 

desteklenmektedir. Doğada organizmalar birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Bitki-

mikroorganizma etkileşiminin faydalarını kullanarak tarımsal kimyasallardan uzak tarım 

ürünlerinde verim artışı sağlanabilmektedir.  Özellikle Arbüsküler Mikorizal Funguslar  (AMF) 

toprakta bitki kökleriyle simbiyotik bir ilişki kurarak bitki gelişimini desteklemektedir. 

Mikorizal mantarlar bitkinin beslenmesine, büyüme ve gelişmesine destek sağlamaktadır.  

Mikorizal mantarlar aynı zamanda bitkileri çeşitli zararlılara, hastalıklara karşı korumakta ve 

kuraklık, tuzluluk, ağır metal vb. gibi çevresel stres etmenleri karşısında bitkinin direncini 

arttırmaktadır. Akdeniz bölgesinde tarımı yapılan ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan 

narenciye, muz ve çilek gibi bitkilerde mikoriza uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışmada temel amaç bitki gelişimi için stratejik bir öneme sahip olan mikoriza 

uygulamalarının önemini vurgulamak ve kullanım alanını genişletecek şekilde Doğu Akdeniz 

deki mevcut durumun ortaya konulup raporlanması hedeflenmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Doğu Akdeniz Bölgesi, Mikoriza, Bitki Gelişimi 
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The Importance of Mycorrhiza, a Strategic Application for Plants Grown in the Eastern 

Mediterranean Region 

Abstract 

Tod, considering the rapid population growth, changing climatic conditions and the multiple 

threats faced by the plants, it is of great importance to grow the plants with high economic value 

especially in the region. Plants that grow in our geography (Mediterranean region) are highly 

affected by these changes. The main strategy in ensuring the increase in agricultural 

productivity is the sustainability of the yield. Food demand is increasing day by day. Nowadays, 

natural organic products, especially away from agricultural chemicals, are supported. 

Nowadays, natural organic products, especially away from agricultural chemicals, are 

supported. In nature, organisms interact with each other. By using the benefits of the interaction 

between plant and microorganisms, it is possible to increase productivity in agricultural 

products away from agricultural chemicals. Specifically, Arbuscular Mycorrhizal fungus 

(AMF) supports plant growth by establishing a symbiotic relationship with plant roots in soil. 

Mycorrhizal fungi support the plant nutrition, growth and development of the plant. 

Mycorrhizal fungi also protect plants against various pests, diseases and drought, salinity, heavy 

metal and so on. increases the resistance of the plant against environmental stressors. 

Mycorrhiza applications are carried out in the Mediterranean region, such as citrus fruits, 

bananas and strawberries. In this study, it is aimed to emphasize the importance of mycorrhizal 

applications which have a strategic importance for plant development and to present and report 

the current situation in the Eastern Mediterranean in order to expand its usage area. 

Key Words: Eastern Mediterranean Region, Mycorrhiza, Plant growth 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve farklı iklim kuşaklarının yaşandığı konumu 

itibariyle özel bir ülkedir. Ülkemizin farklı iklim özelliklerine sahip olmasından dolayı küresel 

iklim değişikliği senaryolarından nasıl etkileneceği henüz belirli değildir.  İçinde 

bulunduğumuz coğrafyada (Akdeniz bölgesi) yetişen bitkiler bu değişimlerden yüksek oranda 

etkilenmektedir.  Akdeniz bölgesinin kıyı bölgelerinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürerken 

Toros Dağları’nın kuzey yamaçlarında ise karasal iklim kendini göstermektedir. Akdeniz 

bölgesinde kıyılarda sıcaklık farkı az iken iç kesimlere ve Torosların yüksek kesimlerine 

çıkıldıkça sıcaklık farkı daha da yükselmektedir (http://www.bilgiduragi.com/konu/akdeniz-
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bolgesinin-iklim-ozellikleri-kisaca.4618/). Bu iklimin görüldüğü yerlerde şiddetli yaz 

kuraklıkları ve yüksek sıcaklık değerleri hakimdir (http://arsivbelge.com/).  Doğu Akdeniz 

bölgesinde yer alan illerden olan Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş bu iklim 

özelliklerinin kombinasyonunu taşımaktadır.  Tipik Akdeniz bölgesi ikliminde bitkiler yazın su 

stresi ve sıcaklık stresi kışında soğuk stresine maruz kalmaktadır.  

 

Şekil 1: 

Akdeniz bölgesi haritası 

http://www.odevkalemi.com/2012/01/5-snf-sosyal-bilgiler-dersi-akdeniz.html 

 

Günümüzde, hızlı nüfus artışı, değişen iklim koşulları ve bitkilerin karşı karşıya kaldığı 

çoklu tehditler göz önüne alındığında özellikle yöresel olarak ekonomik değeri yüksek olan 

bitkilerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  Küresel ısınma ve ekonomik problemler göz 

önüne alındığında kuraklığa dayanıklı, su kullanım etkinliği arttırılmış bitkiler yetiştirilmesi;  

pestisit ve kontrolsüz gübre kullanımının azaltılması açısından mikorizalar stratejik bir öneme 

sahip olabilir.  

Bitki-Mikroorganizma İlişkileri  

http://www.odevkalemi.com/2012/01/5-snf-sosyal-bilgiler-dersi-akdeniz.html
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Doğada organizmalar birbirleriyle devamlı etkileşim içerisindedir. Bitki-

mikroorganizma etkileşimlerinin faydalı yönlerini kullanarak tarımsal kimyasallardan uzak 

tarım ürünlerinde verim artışını sağlamak mümkün olabilir.  Bitkiler sesil yapıları gereği stres 

etmeninden uzaklaşma gibi bir seçeneğe sahip olmadıklarından dolayı çeşitli streslere doğrudan 

maruz kalırlar. Maruz kaldıkları bu doğrudan etki büyüme ve gelişmelerini olumsuz yönde 

etkilemektedir ve bitki organlarının zarar görmesine neden olmaktadır bu durumda tarımsal 

verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Boyer, 1982 yılında bitkileri etkileyen stres faktörlerinin 

ekin üretiminin %70 kadarını etkileyebileceğini öne sürerken; Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre 2007 yılında dünyadaki karasal alanın sadece %3,5’i 

herhangi bir çevresel tehditten etkilenmemektedir (Boyer 1982, Veldhuizen vd. 2007) geriye 

kalan kısmının ise çoklu çevresel streslerden etkileyeceğini öne sürmektedir.   Çevresel stresin 

neden olduğu zarar; bitkinin türüne, çevreye toleransına ve adaptasyon kabiliyetine göre 

değişiklik göstermektedir (Büyük 2012;Madhova Rao KV, 2005; Kadıoğlu 2004). Faydalı 

bitki-mikroorganizma ilişkilerinden biri ve en güzel örneği bitki-mantar işbirliğidir. Yakın 

zamana kadar toprakta alınabilirliği yavaş olan besin elementlerinin alımının yalnızca bitki 

kökleri tarafından sağlandığı sanılıyordu. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bitki besin 

elementlerinin köklerin yanı sıra çoğunlukla, mikoriza diye adlandırılan ve teşhisi mikroskop 

altında yapılan, birim cm kök uzunluğu başına yüzlerce metre uzunluğunda hif üreten bazı 

mantar türleri taralından alındığım ortaya koymuştur (http://www.cine-

tarim.com.tr/dergi/arsiv49/sektorel01.htm, Ortaş. İ). 

Mikoriza 

Mikoriza (İngilizce mycorrhiza); bazı bitkilerin kökleriyle ortak yaşam, simbioz ilişkisi 

geliştirmiş olan mantarlara verilen isimdir. Bu tip ortak yaşamda mantarlar bitkinin asalağı 

değil, destekçisi rolündedirler.  Kelime olarak “Mykes” mantar, “Rhiza” kök mantar-kök 

anlamına gelmektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikoriza). Bitki kökleri ile belirli mantar 

türleri arasındaki karşılıklı bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır (Smith ve Read, 2008) .  

Bu işbirliği mikorizal fungusa karbon, mikorizal fungusta bitkiye besin elementi sağlamasıyla 

gerçekleşmektedir koşullarında bitkilerle birlikte yaşayarak onların adaptasyon ve 

ilerlemesinde önemli bir rol üstlendiği belirtilmektedir 

(http://www.yesildunya.net/forum/mikrobiyal-gubreler/219-mikoriza-mantarlari.html).  

Mikorizalar; kök yapısına etkileri bakımından Endo mikoriza ve Ekto mikoriza olmak üzere iki 

büyük gruba ayrılmaktadır (Korkmaz, 2005). 

http://www.cine-tarim.com.tr/dergi/arsiv49/sektorel01.htm
http://www.cine-tarim.com.tr/dergi/arsiv49/sektorel01.htm
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• Ekto-Mikoriza daha çok yüksek yapılı orman ağaçlarının kök yapılarında bulunmakta 

dır.  Mikorizanın hifleri korteksteki hücreler arası boşlukları doldurmaktadır. Özellikle 

çam, ladin, meşe, ceviz ve huş gibi odunsu bitkilerde yaygın olarak görülmektedir.  

• Endo-mikoriza ise ekto-mikorizanın aksine kortekste hem hücreler arası boslukta hem 

de hücre içi bosluklarda olusmaktadır. Fungus kortekste geliştiği için ortamda lipitçe 

zengin oval görünümlü yapılar oluşturulmaktadır ki bunlar "vezikül" olarak adlandırılır. 

Veziküllerin dışarıdan alınan besin elementlerini depo ettiği ve gereksinime göre içeriye 

saldığı tahmin ediliyor. Hücre içlerinde ağaçların kök yapılarındaki dallanmayı andıran 

yapılar oluşmaktadır`ki bu da "arbüskül" olarak adlandırılmaktadır. 

 

A)                                                   B) 

Şekil 2: A) Ektotofik mikoriza mantarlarıyla enfekte olmuş kök. B)  Vesiküler-arbüsküler 

mikoriza mantarlarının bir bitki kökünün kesiti ile ilşikisi (Taiz&Zeiger 2008) 

Brundrett (1991,1996), mikorizal gelişimdeki olayları şöyle özetlemektedir (Tüfekçi S.,2007): 

• Bitki yüzeylerindeki salgılar tarafından mantarlar cezbedirler. 

• Mantarlar konukçu bitkilerine zarar vermeksizin içlerine girmek için mekanizmalar 

geliştirir. 

• Parazitlik, yırtıcılı ve olumsuz toprak koşullarından bu endofitlere önemli bir 

yaşam ortamı oluşturmak için sığınak gibi bitki içinde bir boşluk olur. 

• Mantarlar enerji için konukçu bitkiye bağımlı olur. 

• Bitki içindeki emici hifler onların yüzey alanını ve geçirgenliğini artırır. 

• Mikoriza mantarları bitki kökünün korteksine yerleştikten sonra korteks içine hiflerini 

salarak iç ortamın bir parçası olmaktadır. İçerde ve dışarıda gelişen hifler dışarıdan 

içeriye fosfor ve içerden dışarıya karbon sağlamaktadır 
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Şekil 3 : Kuraklık stresi koşullarında mantar uygulamasının olumlu etkileri (Qiang-Sheng Wu, 

Ying-Ning Zou, 2017) 
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Mikorizanın Bitki Gelişimi üzerine etkileri 

 

• Bitki büyümesini arttırır. 

• Genişletilmiş absorbans alanı sayesinde bitki besin elementi ve su absorbsiyonunu 

artırır (Boyd, 87) 

• Biyolojik havalanma sayesinde besin elementi mobilizasyonunu artırır 

• Kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltır 

• Fumigasyon veya solarizasyon sonrası ekilen bitkilerin bodur kalmasını önler 

• Bitki ekim performansını arttırır ve erken çıkışı sağlar. 

• Şaşırtma esnasındaki fide şokunu ve fide ölümlerini en aza indirir. 

• Meyve ve ürünlerin üniform olmasını sağlar. 

• Patojenlere karşı bitkiyi korur. 

• Hastalıklı ve zayıf fide sayısını en aza indirir. 

• Kuraklık ve streslere karşı bitkiyi korur ve direncini arttırır. 

• Kirletilmiş ve dezenfekte edilmiş toprakların olumsuz etkilerini azaltabilir. 

• Ektomikoriza hifleri, antibiyotik salgısı, fiziksel engel sağlama ve artık 

karbonhidratların kullanımı gibi stratejilerden dolayı patojenik mantarların 

saldırısından hassas kök dokusunu korumayı üstlenir (Dushesne ve ark.,1989; Garrido 

ve ark., 1992; Tsantrizos ve ark., 1991), 

• Auxinler gibi gelişme hormonları, sitokininler, giberellinler ve B vitamini gibi gelişme 

düzenleyicilerini bitkiye sağlar (Gopinathan ve Raman, 1992; Ho, 1987; Kraigher ve 

ark., 1991), 

• Su stresi, pH stresi, sıcaklık stresi, ağır metal ve toksin streslerini içeren olumsuz şartlara 

karşı bitkinin toleransını artırır (Dixon ve ark., 1994; Gardner ve Malajczuk, 1988; Marx 

ve Artman, 1979; Osonuki ve ark., 1991; Peiffer ve Bloss, 1988). 

• Mikorizal fungus toprakta bitkilerce alımı yavaş olan besin elementlerini özellikle 

fosfor alımını önemli derecede arttırdığı kontrollü şartlar altında seralarda yapılan 

denemelerle belirlenmiştir.  
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• Mikoriza yalnız fosforun değil aynı zamanda Zn, Cu, Mn, Fe, Ca, K ve N’in bitkilerce 

alımında ve biriktirilmesinde etkili olmaktadır. 

(https://toprakvesu.com/kb/mikoriza-mycorhiza-nedir/, 

https://www.sorhocam.com/etiket.asp?sid=3357&mikoriza-ve-fosfor-alimi/) 

• Mikorizanın değişik bitkilerde etkisi farklı olmaktadır.  

• Bazılarında;  

• bitki gelişimini teşvik ederken,  

• bazılarında kök gelişimini ve uzamasını,  

• çiçeklenmeyi arttırması,  

• erken çiçeklenme, 

• yaşam sürelerinin uzatılması ve 

• kuraklığa karşı dayanıklılığı arttırır. 

• Kaba kök yapısına sahip olan bitkiler mesela; elma, turunçgiller, şeftali, kavun, patlıcan 

ve biber çok iyi enfekte olabilmekte ve mikoriza enfeksiyonu eksikliğinde P, Zn ,Cu, 

K, Ca ve N noksanlığı göstermektedirler. 

• Narenciye, sorgum, sogan, pırasa, biber, arpa, mısır, çilek, yonca, yerfıstıgı, pamuk ve 

kuşkonmaz bitkilerinin birer mikoriza bitkisi oldukları belirlenmistir.  

•  Guinea çiminin son derece iyi bir mikoriza sporu üretme bitkisi olduğu belirlenmiştir 

(http://mikorizal.blogspot.com/). 

Mikoriza mantarları çim gelişme süresini hızlandırdığı, kuraklığa ve hastalıklara karşı 

dayanımını arttırdığı bilindiğinde golf sahalarında da kullanılmaktadırlar.  

Doğu Akdeniz Bölgesinde Yürütülen Mikoriza Çalışmaları  

 

Orman ağaçları, narenciye, çayır-mera bitkileri ve tarımı yapılan bazı tarla ve bahçe 

bitkilerinin büyüme ve gelişmesi mikorizanın varlığına bağlıdır. Meyve ağaçlarından şeftali, 

turunçgiller ve elma, sebzelerden kavun, patlıcan ve biber mikoriza ile çok iyi enfekte olmakta 

ve mikoriza enfeksiyonu eksikliğinde P, Zn, Cu, K, Ca, ve N noksanlığı göstermektedirler 

(Ortaş, 1998). Narenciye türleri ilk kök gelişimi döneminde şiddetli derecede mikorizaya 
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bağımlılık gösterirken, orkideler gibi çok küçük tohumlu bitkilerde çimlenme ve gelişmenin 

başlamasında mikorizal ilişkiye mutlak gereksinim vardır (Ortaş, 1997, Kibar 200).  

 Mersin ilinde özellikle ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

(ALATA) bünyesinde toprağın mikrobiyolojik analizleri kısmında; mikoriza spor sayım 

analizleri ve kökte mikorizal enfeksiyon oranı analizleri gerçekleştirilmektedir.  Bölgemizde 

Mikoriza araştırmaları konusunda uzman Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ önderliğinde birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve çalışmalar 

devam etmektedir.  Ayrıca Mersin Üniversitesi bünyesinde Prof.Dr. Serpil Ünyayar 

başkanlığında bir ekip kuraklık stresi (Çekiç, 2012) ve mikorizal uygulamalar konusunda 

Prof.Dr. İ.Ortaş ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

 

Şekil 4: Doğu Akdeniz bölgesinde yapılan bazı örnek mikoriza çalışmaları   

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştirilen ve ticari önemi oldukça yüksek olan turunçgiller, 

çilek, meyve ve sebzeler açısından mikorizal uygulamaların stratejik öneme sahip olduğu 

araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur.  Doğu Akdeniz Bölgesinde mikoriza kullanımı  

ile çevre dostu bir yaklaşım sergilenerek aşırı kimyasal gübre kullanımı ve pestisit kullanımı 

azaltılabilir. Ayrıca küresel ısınmadan kaynaklı su stresi ile mücadele edilerek su kullanım 

etkinliği yüksek bitkiler ile tarımsal verim artışı sağlanabilir.  Böylelikle bölge olarak tarımsal 

stratejide söz sahibi olunabileceği önerilmektedir.  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

67 

Bu çalışmada Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bitkiler için mikoriza kullanımının önemi 

araştırılarak tartışılmış ve yapılan çalışmalar derlenerek raporlanmıştır.  Bu çalışma sonucunda 

derlenen bilgiler ışığında Doğu Akdeniz Bölgesi için stratejik bir uygulama olan “mikoriza 

kullanımı” yol haritasının çıkarılmasının büyün önem arz ettiği ve bu bağlamda gelecek vaat 

ettiği söylenebilir.  
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BIR OLGU NEDENI ILE AMELOGENESIS İMPERFEKTA 

Ebru Delikan1 

Öz 

Giriş: Süt ve daimi dişlerin yapılarında veya görünümlerinde normalden sapmalar görülebilir. 

Estetik veya fonksiyonel açıdan sorun oluşturduklarında anomali olarak kabul edilirler. Diş 

anomalilerin çoğu çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır,  aileler sorunun teşhisi ve tedavisi 

için diş hekimlerine başvurmaktadır.  

Dişlerdeki gelişim bozuklukları sınıflamasında “doku anomalileri” kategorisine giren 

Amelogenesis İmperfekta (Aİ), dişlerdeki minenin yapısını, kalınlığını ve bileşimini etkileyen 

kalıtsal bir anomalidir. Aİ; hipoplastik, hipokalsifiye, hipomature ve hipomature, 

taurodontizmle beraber hipoplastik olmak üzere dört ana tipte sınıflandırılabilmektedir.  

Olgu: Dişlerindeki renk, şekil bozukluğu ve yeme içme sırasındaki hassasiyet şikayeti ile 

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş hekimliği Kliniği’ne başvuran 7 

yaşındaki erkek hastaya, yapılan klinik ve radyografik muayene sonucunda Tip III 

(hipokalsifiye tip) Aİ tanısı konmuştur. Kalıtımsal geçiş gösteren bu anomali açısından aile 

bireyleri sorgulandığında, diğer kardeşte de Aİ olduğu öğrenildi. Aileden alınan anamneze göre 

annenin gebelik sırasında ve çocuğun büyüme gelişim döneminde önemli bir rahatsızlık 

geçirmediği öğrenildi. 

Yapılan ağız içi muayenede anterior dişlerin kesici kenarlarında, posterior dişlerin ise okluzal 

yüzeylerinde minenin aşındığı, dişlerin sarı- kahverengi opak bir renkte olduğu görülmüştür. 

Minenin kolaylıkla aşınması nedeniyle okluzal dikey boyutta kayıp, hipersensivite, diş 

çürükleri mevcuttu. Yeni sürmüş olan daimi molarlarda da mine kaybı ve diş çürükleri 

mevcuttu.  

Sonuç: Aİ hastalarının tedavi planlamasında hastanın yaşı, sosyo-ekonomik durumu, 

anomalinin tipi, şiddeti gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu hastalarda erken diş 

kayıplarının önlenmesi, estetik ve fonksiyonun sağlanması için tedaviye erken yaşlarda 

başlamak önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Amelogenesis İmperfekta, Diş gelişim bozuklukları, Anomali 
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Amelogenesis Imperfecta: A Case Report 

Abstract 

Introduction: Deviations from normal can be seen in the structure or appearance of primary 

and permanent teeth They are considered as anomaly when they cause problems in terms of 

aesthetics or function. Most of the dental anomalies occur in childhood, families refer to dentists 

for diagnosis and treatment of the problem. 

Amelogenesis İmperfekta (AI), which belongs to the category of tissue anomalies in the 

classification of developmental disorders of teeth, is an inherited anomaly that affects the 

structure, thickness and composition of the teeth. AI can be classified in four groups as; 

hypoplastic, hypocalcemia, hypomature and hypomature, together with taurodontism and 

hypoplastic. 

Case: A 7-year-old male patient was admitted to Mersin University, Faculty of Dentistry, 

Pediatric Dentistry Clinic with the complaint of color, shape deformity and termal sensation in 

his teeth. When the family members were questioned in terms of this hereditary transmission 

anomaly, it was learned that the sister of him had AI, too. According to the anamnesis obtained 

from the family, it was learned that the mother did not experience any significant discomfort 

during pregnancy and also the child did not experience any significant discomfort during the 

growth period of the child. 

In oral examination, it was seen that the enamel was worn on the incisal edges of the anterior 

teeth and occlusal surfaces of the posterior teeth, and the teeth were yellow-brown opaque color. 

Because of the wear of the enamel easily, vertical dimension loss, hypersensitivity, dental caries 

were present. New erupted permanent molars also had enamel loss and tooth decay. 

Conclusion: In treatment planning of patients with AI, many factors such as age, socio-

economic status, type and severity of the anomaly are effective. In these patients, it is important 

to start treatment at an early age in order to prevent premature tooth loss, to achieve aesthetics 

and function. 

Key words: Amelogenesis Imperfecta, Anomaly, Developmental teeth deformities 

  Giriş 
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Amelogenezis İmperfekta (Aİ), ilk olarak 1890’lı yıllarda tanımlanmıştır. Hem süt hem 

daimi dişlerin mine yapısını ve bileşimini etkileyen kalıtsal bir anomalidir (Witkop, 1971). 

Genellikle otozomal dominant, otozomal resesif daha seyrek olarak da X-kromozomuna bağlı 

ve sporadik geçiş gösterir. (Köroğlu A, 2012). Yapılan çalışmalarda görülme sıklığı 1:700 -

1:15000 olarak belirtilmiştir.  

Genetik, vitamin eksikliği, lokal enfeksiyon, travma, florür alınımı, doğum kusurları ve 

idiopatik faktörler Aİ etyolojisinde rol oynar (Witkop, 1988) 

Mine oluşumunda çok etkili olan mine proteinlerinin işlev görmemesi mine defektlerine 

yol açabilir (Mardh et al., 2001). Aİ’li defektli minenin sağlam mineye göre daha az mineral 

içerdiği saptanmıştır (Backman & Angmar-Mansson, 1994). AMELX, ENAM, KLK4, MMP20 

VE DLX3 genlerinin mine oluşumunda rol oynadığı ve bu genlerin mutasyonu sonucu Aİ 

oluşmaktadır. Amelogenin geninin mutasyonu X’e bağlı Aİ’ ye, enamelin geninin mutasyonu 

ise otozomal kalıtımlı Aİ’ye yol açmaktadır. Diğer genlerdeki mutasyonların neden olduğu Aİ 

tipleri ise araştırılmaya devam etmektedir (Iwasaki et al., 2005; Sholapurkar et al., 2008) 

 Aİ radyografik bulgular, klinik ve kalıtsal kriterler göz önünde bulundurularak 

sınıflandırılır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan sınıflama 1976 yılında Witkop ve Sauk 

(Witkop CJ, 1976) tarafından yapılmış olup, 1988 yılında Witkop tarafından tekrar 

düzenlenmişti (Witkop, 1988)(Tablo 1). Bu sınıflamaya göre; Aİ fenotip olarak, hipoplastik, 

hipokalsifiye, hipomature ve hipomatür-hipoplastik ile beraber gözlenen taurodontizm olmak 

üzere dört ana grupta sınıflanabilmektedir. Bu dört ana grup klinik, histolojik, radyolojik ve 

genetik özelliklerine göre yaklaşık 14 alt gruba ayrılmaktadır (Hu, Chun, Al Hazzazzi, & 

Simmer, 2007).  

Amelogenezis İmperfekta Tipleri  

Tip I (Hipoplastik Tip) 

 Aİ türleri içerisinde en yaygın olanı Hipoplastik Aİ’dır. (Şekil 1a) Aİ olgularının %60 

ile %73’ünü oluşturur. Bu olgularda mine mineralizasyonu tam olmasına rağmen organik mine 

matriksindeki bozukluktan dolayı mine kalınlığında azalma mevcuttur. Minede sarıdan 

kahverengiye doğru değişen renklenme, beyaz benekler, çukurcuklar ve şeritler görülür. Bu 

olgularda dişler arasında kontak yoktur. Radyolojik olarak dişin tüm yapıları görülebilir ancak 

mine çok incedir veya hiç olmadığından dolayı şiddetli hipoplastik Aİ olgularında mine klinik 

ve radyolojik olarak görülememektedir (Bouvier, Duprez, Pirel, & Vincent, 1999). (Tablo 2) 

Tip II (Hipomatür Tip) 
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Bu tip Aİ’de minenin mineralizasyonundaki yetersizlik bulunur. Dişlerin kronları 

normal boyutta ve komşu dişlerle temastadır. Diş erüpsiyon sırasında morfolojik olarak normal 

görünür, ancak posterüptif dönemde özellikle okluzal alanlarda yavaş yavaş kopmalar meydana 

gelir. Klinik olarak dişlerin rengi bu dönemde değişmeye başlar. Dişler benekli ve kahverengi 

sarımsı renktedir. Diş yüzeyi yumuşak ve pürüzlü olduğundan, dentin kolaylıkla açığa çıkar ve 

hassasiyete neden olur. (Şekil 1b) 

Olguların %20’sini oluşturur. Bu vakalarda open bite yaygın görülür. Mine kalınlığı 

normaldir ancak kopma ve aşınma kolaylıkla oluşur. Radyografik olarak minenin radiodansitesi 

dentine yakın olduğundan, ayrım yapmak zorlaşabilir (Hu et al., 2007; Simmer & Hu, 

2001)(Tablo 2). 

Tip III (Hipokalsifiye Tip) 

Hipokalsifiye Aİ’de, mineralizasyon problemleri çok daha şiddetlidir. Hipomaturasyon 

tipi ile  kıyaslandığında, bu tipteki mineralizasyon belirgin şekilde azalmıştır. Aİ olgularının 

%10’unu oluşturan bu tipte mine kalınlığı normaldir, ancak mineralizasyon yetersizdir. Bu 

nedenle mine oldukça yumuşaktır. Şiddetli hipomineralizasyon olduğunda erken mine kayıpları 

görülebilir. Erüpsiyon sırasında normal görünüme sahip olan minede, sürme sonrası dönemde 

kopmalar ve kolayca aşınmalar görülebilir. Bu tür olgularda diş sürmesinde gecikmeler ve 

iskeletsel open bite görülebilir. (Şekil 1c)  

Bu hastalarda hipokalsifiye mine veya kopmalar sonucu açığa çıkan dentin kolayca 

renklenir, sarı-kahverengi opak bir renkleşme oluşur. Bu tip hastalarda çok fazla diş taşı ve 

periodontitis oluşumu gözlenir (Simmer & Hu, 2001) (Tablo 2). 

Tip IV (Hipoplastik- Hipomatür Tip) 

Tip I ve Tip II ortak özelliklerinin görüldüğü Aİ tipidir. Klinik olarak kron beyaz/ sarı-

kahverengi olarak görünmektedir. Dişlerin vestibül yüzünde çok sayıda benek biçiminde defekt 

vardır. Dişler normalden daha küçük görünür ve proksimal kontak yoktur. Mine kalınlığı büyük 

ölçüde azalır. Radyografik olarak mine radyodansitesi dentinden biraz daha fazladır. Bu 

olgularda ayrıca “taurodontizm” bulgusu da vardır (Patel, McDonnell, Iram, & Chan, 2013; 

Simmer & Hu, 2001). (Tablo 2) (Şekil 1d). 

Taurodontizmle birlikte görülen Aİ Trichodentoosseous sendromu (TDO) ile ilişkili 

bulunmuştur (Wright, Kula, Hall, Simmons, & Hart, 1997). TDO sendromu tırnakların yüzeysel 

katmanlarının ayrılması, kıvırcık saç, uzun kemiklerin ve kafa tabanı kemiklerinin sklerozu, 
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uzun kemiklerde kalsifikasyon bölgeleri, taurodontizm ve mine hipoplazileri ile karakterize 

otozomal dominant bir durumdur. 

Doğru tanıda, belirli sistemik hastalıklarda görülebilen generalize mine hipoplazilerini 

ekarte edebilmek için, aile öyküsünün alınması ve iyi bir klinik muayenenin yapılması gerekir. 

Doğru tanı erken dönemde genetik konsültasyona olanak tanır ve gelecekte hastanın 

karşılaşabileceği ileri diş problemlerinin önlenmesi için koruyucu tedaviler yapılmasına olanak 

sağlar. Her ne kadar klinik gözlemler tanıda önemli bilgiler verse de kesin tanı laboratuar 

ortamında histolojik tetkiklerle koyulabilir. Çekim gerektiren zayıf prognoza sahip dişlerde 

histolojik doğrulama yapılabilir.  

Aİ olgularında tedavi Aİ türüne bağlı olarak etkilenen minenin durumuna bağlı olarak 

değişir. Aİ, dişsel problemlerin yanısıra estetik, fonksiyonel, ortodontik, periodontal, fonasyon 

ve psikolojik problemlere yol açar (Tablo 3). Tedavi planlamasında bu sorunlarda gözönünde 

bulundurulmalıdır. Tedavi planlamasında hastanın yaşı, oral hijyeni, sosyoekonomik durumu 

Aİ tipi ve şiddeti etkili olur (Williams & Becker, 2000). Aİ hastalarında termal, kimyasal ve 

mekanik uyaranlara karşı hipersensivite varlığı durumunda çiğneme ve oral hijyenin 

sağlanabilmesi için erken tedaviler gerekli olabilir (Wright et al., 1997). Ciddi Aİ olgularında 

farklı yaş dönemlerinde birden çok aşamadan oluşan ve yıllara yayılan tedaviler gerektirebilir. 

2-6 yaş aralığında süt dişlenmede, 6-11 yaş aralığında karışık dişlenmede, 11 ve üzeri yaş 

gruplarında ise daimi dişlenmedeki form, fonksiyon ve estetiğin sağlanması amacıyla tedaviler 

yapılır (Wright, Waite, Mueninghoff, & Sarver, 1991). Tedavilerde amaç aşırı duyarlılığı 

önlemek, dentisyonu korumak ve fonksiyonel oklüzyonun sağlanmasıdır.  

Anterior dişlerin formu, rengi ve büyüklüğünün düzenlenmesinde kompozit rezinler 

veya porselen venerler kullanılabilir. Restorasyonlarla kapatılamayan diastemalarda veya open 

bite vakalarında ortodontik tedaviler tercih edilebilir. Aİ hipokalsifiye tiplerinde protetik tedavi 

yöntemleri ile, hipoplastik tiplerinde ise kompozit rezinle ile restore edilebileceği belirtilmiştir 

(Sundell, 1986). Vertikal boyuttaki azalma kron restorasyonları, overdenture protezler veya 

onley restorasyonlarla düzenlenmelidir (Sari & Usumez, 2003) 

Olgu 

Dişlerindeki renk, şekil bozukluğu ve yeme içme sırasındaki hassasiyet şikâyeti ile 

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş hekimliği Kliniği’ne başvuran 7 

yaşındaki erkek hastaya, yapılan klinik ve radyografik muayene sonucunda Tip III 

(hipokalsifiye tip) Aİ tanısı konmuştur.  
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Kalıtımsal geçiş gösteren bu anomali açısından aile bireyleri sorgulandığında, diğer 

kardeşte de Aİ olduğu öğrenildi. Aileden alınan anamneze göre annenin gebelik sırasında ve 

çocuğun büyüme gelişim döneminde önemli bir rahatsızlık geçirmediği öğrenildi. 

Yapılan ağız içi muayenede anterior dişlerin kesici kenarlarında, posterior dişlerin ise 

okluzal yüzeylerinde minenin aşındığı, dişlerin sarı- kahverengi opak bir renkte olduğu 

görülmüştür. Yeni sürmüş olan daimî molarlarda da mine kaybı ve diş çürükleri mevcuttu. 

Minenin kolaylıkla aşınması nedeniyle vertikal boyutta kayıp, hipersensivite ve diş çürükleri 

mevcuttu (Şekil 2). 

Hastadaki hipersentivitenin önlenmesi, yumuşak mine yapısının ve açığa çıkan dentinin 

çürükten korunması amacıyla florür uygulaması gibi önleyici tedaviler uygulandı ve hem 

çocuğa hem aile bireylerine oral hijyen ve beslenme düzenlenmesi hakkında bilgilendirmeler 

yapıldı. Yeni sürmekte olan daimî I. molar dişlerdeki okluzal mine kaybı ve çürük paslanmaz 

çelik kronlar ile restore edilerek, vertikal boyuttaki kayıpta bu kronlar vasıtasıyla yeniden 

düzenlendi.  

Tartışma 

 Aİ’ li hastaların rehabilitasyonunda en önemli aşama tedavi planlamasıdır. Bu 

planlamayı yaparken hastanın yaşı ve kooperasyonunu göz önünde bulundurmak önemlidir. 

Çocukluk döneminde veya erken ergenlik döneminde tedavide esas olarak süt, karışık ve daimî 

dentisyonda dişlerin korunmasına odaklanılmalıdır. Ergenliğin son dönemlerinden itibaren 

restoratif işlemler ile diş sağlığı, fonksiyon ve estetik sağlanma amaçlanarak çekim ya da 

ptotetik işlemler ertelenmeye çalışılmalıdır (Patel et al., 2013). Uzun yıllar süren tedavi 

yönetimi öncelikle konservatif tedavi seçeneğinden başlayarak daha kompleks tedavilere giden 

aşamalı bir yaklaşım gerektirir. Bu tedavi aşamaları süt dişlenme dönemi (2-6 yaş), erken 

karışık dişlenme dönemi (6-11 yaş) ve daimi dişlenme dönemi (11 yaş ve üzeri) olmak üzere 

farklı dönemlere ayrılmaktadır (Wright et al., 1991).   

Bu hastalarda tedavi planlamasında hastanın yaşı, sosyoekonomik durumu, anomalinin 

tip, şiddeti gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Diş kayıplarının önlenmesi, estetik, 

fonksiyonun sağlanması ve psikolojik olarak etkinin minimuma indirilmesi açısından tedaviye 

erken dönemde başlamak oldukça önemlidir.  

Aİ hasta grubunda kanıta dayalı net bir tedavi protokolü bulunmamaktadır. Uzun süreli 

takipli çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Dişlerde daha fazla madde kaybına neden olan 

tedavi seçeneklerinden önce kompozit rezin kullanılan reversible ve non-invaziv tedaviler 
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düşünülmelidir. Kompozit restorasyonlar diş dokusunu korurken estetiği de sağlamaya 

yardımcı olur. Bu restorasyonlarda zamanla oluşan renklenmeler aralıklı yapılan polisaj 

işlemleri ile giderilebilir veya kompozitin en üst tabakası aşındırılarak diş yapısına zarar 

vermeden yüzey yapısı yenilenebilir. Ayrıca kompozit uygulamaları restorasyon tamamen 

kaldırılmadan ilaveler yapılmasına izin veren bir avantaja da sahiptir (Brignall, Mehta, Banerji, 

& Millar, 2011).  

Şiddetli Aİ olgularında okluzal minenin kaybı hassasiyet, çürük oluşumu yanısıra 

vertikal boyut kaybına neden olabilir. Bu vakalarda restoratif tedaviler yerine daha radikal 

davranmak gereklidir. Özellikle posterior dişler, okluzal mine kaybının şiddetli olduğu 

vakalarda paslanmaz çelik kronlarla rehabilite edilmelidir. Bu olguda da hem daimî molar 

dişlerin hem de kaybedilen vertikal boyutun rehabilitasyonu için paslanmaz çelik kronlar 

kullanılmıştır. 

Aİ hastalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de hipersensivitedir. Florür içeren 

vernikler ile topikal florür jelleri dentin hassasiyetinin giderilmesi amacıyla sıklıkla 

kullanılmaktadır (Ipci, Cakar, Kuru, & Yilmaz, 2009; Polderman & Frencken, 2007). Florür 

iyonları ile dentin kanallarında bulunan sıvıda bulunan kalsiyum iyonları arasında oluşan 

tepkime sonucu kalsiyum florür kristalleri oluşarak kanal ağızlarına çöker (Corona et al., 2003; 

Gaffar, 1999). Böylece hassasiyet giderilir. Süt dişlerindeki mine kayıplarına bağlı olarak 

oluşan hipersensivite üç ay aralıklı olarak uygulanan topikal florür jel uygulamaları ile 

azaltılmıştır. Aynı zamanda florür uygulaması ile çürüğe yatkın olan dişlerde yeni çürük 

oluşumunun azalması sağlandı. 

 

Sonuç 

Aİ hastalarındaki fonksiyon eksikliği, fonetik bozukluğu ve estetik sorunların 

tedavisinin gerekliliği birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir (Yip & Smales, 2003). Bu 

hastalarda, Aİ tipine bağlı olarak klinik uygulamalarda değişiklikler görülebileceği bilinmeli ve 

sorunlar multidisipliner yaklaşımlar ile tedavi edilmelidir. Ayrıca hastanın yaşı, sosyo-

ekonomik durumu, ağız içi durumu gibi pek çok faktör tedavi planlamasında etkili olmaktadır.  

Aİ hastalarında ileriki dönemlerde meydana gelebilecek problemlerin önlenmesi açısından 

tedaviye mümkün olduğunca erken başlanması ve bu sayede daha konservatif tedavilerle doku 

yıkımının önlenmesi gereklidir.  
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Tablo 1. Witkop’un Amelogenezis İmperfekta sınıflaması (Witkop, 1988) 

 

 
 

Tablo 2. Amelogenezis İmperfekta Klinik ve Radyografik Görünüm 
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Tablo 3. Aİ’nin neden olduğu genel problemler  (Williams & Becker, 2000) 

Dişsel Problemler Estetik Problemler 

Mine defektleri 

Hipersensivite 

Abrazyon 

Pulpa kalsifikasyonu 

Kanal malformasyonu 

Kron/kök rezorpsiyonu 

Hipersementozis 

Gingival hiperplazi 

Diş çürükleri 

Taurodontizm 

Dens in dente 

Proksimal kontak eksikliği 

Renklenme 

Konik ve silindirik diş yapısı 

Ortodontik Problemler 

Maloklüzyon 

Omega şekilli maksiller ark 

Vertikal büyüme paterni 

Dişsel veya iskeletsel open bite 

Fonksiyonel Problemler Periodontal Problemler 

Oklüzal dikey boyutta kayıplar 

Yetersiz çiğneme fonksiyonu 

Gömülü dişler 

Konjenital diş eksikliği 

Kötü ağız hijyeni 

Periodontitis 

Ödematöz ve hiperemik gingiva 

Psikolojik Problemler Fonasyon problemleri 

 

Klinik ve Radyografik görünüm (Witkop, 1988) 

Hipoplastik Tip 

 

a 

Normal 

mineralizasyona sahip 

mine matriksinin 

kalınlığında azalma, 

proksimal kontak yok 

Hipomatüre Tip 

 

 

Normal matriks 

formasyonuyla birlikte 

mineralizasyon 

aşamasında bozukluk 

Hipokalsifiye Tip 

 

 

Normal matriks 

miktarı ile birlikte 

mineralizasyon 

kalitesinde bozukluk 

Hipoplastik/Hipomatür/ 

Taurodontizm  ile birlikte 

 

Normal mine kalınlığı, 

hipomineralize alanlar ve 

çukurlar, proksimal kontak 

olmayabilir, Taurodontizm 

Klinik Görünüm 

Mine kalınlığında 

azalma 

Normal mine kalınlığı Translusesi kaybıyla 

birlikte normal mine 

kalınlığı 

Mine kalınlığı normal 

Mine normal görünür 

ve atrizyona daha az 

eğilimli 

Mine hipomineralize ve 

atrizyona eğilimli 

Mine hipomineralize 

ve yumuşak peynir 

kıvamı sergiler. 

Kolayca kırılabilir. 

Yumuşak, pürüzlü mine yüzeyi 

Renk sarı-koyu 

kahverengi arasında 

değişir. 

Renk ağız ortamından 

etkilenebilir. Sarı-

kahverengi veya kırmızı 

kahve renklenmeler 

görülebilir. 

Renk ağız 

ortamındaki 

lekelenmeden 

etkilenebilir. Dişler 

daha koyu renk 

görülür. 

Beyaz/sarı, kahverengi dişler 

Diş boyutunda azalma   Diş boyutunda azalma 

Kaba, düzensiz veya 

çukurcuklu mine 

Kırılgan ve kolay aşınır   

Radyografik görünüm 

Mine normal, düşük 

kontrast 

Mine dentin ile benzer 

radyodensitededir. 

Mine dentinden daha 

az radyoopaktır. 

Mine kontrastı normale yakın, 

dentinden yüksek, geniş pulpa 

odası 

Kalıtım 

Otozomal dominat, 

resesif ya da X 

kromozom 

Otozomal dominat, 

resesif ya da X 

kromozom 

Otozomal dominat, 

resesif  

Otozomal dominant 
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Şekil 1. Amelogenezis Tipleri 
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Şekil 2. Hastanın intra oral fotoğrafları 
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ÜÇ FARKLI SPOR ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLARIN DURUMSAL 

GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR1 

Dr. Ali İlhan BARUT2 

Doç Dr. Manolya AKIN3 

Özet 

             Bu çalışmanın amacı, üç farklı spor etkinliğine katılan çocukların durumsal güdülenme 

düzeyleri arasındaki farkı belirlemektir. 

Araştırmaya, Şanlıurfa’da yaşayan, yaş ortalamaları 9,48 olan 60 çocuk, Mersin Üniversitesi 

Etik kurulundan izin alınarak, Helsinki kriterlerine uygun bilgilendirilmiş olur alma formu ile 

gönüllülük esasına göre katılmıştır. Spor yapmamış olan çocuklardan rastgele örneklem ile aktif 

video oyunu oynayan 1 grup, bosu egzersizleri yapan 1 grup ve masa tenisi oynayan 1 grup 

oluşturulmuştur.  Aktif video oyunu grubuna, ‘’nintendo wii’’  ve bosu egzersizi grubuna, bosu 

topları, masa tenisi grubuna da temel masa tenisi antrenmanları, haftada üç gün, günde 45 

dakika, 8 haftalık antrenmanlar yaptırılmıştır.  Daha sonra üç gruba da ‘durumsal güdülenme 

ölçeği’ uygulanmış ve gruplar arasındaki farklara bakılmıştır. Parametrik sonuçlar için tek 

yönlü anova analizi, non-parametrik sonuçlar için ise kruskall wallis testi uygulanmıştır.  

 Yapılan analizler sonrasında, üç grup arasında içsel güdülenme (p= ,837; p>0,05), özdeşimle 

düzenleme (p= ,759; p>0,05), dışsal düzenleme (p= ,133; p>0,05) ve güdülenmeme (p= 838; 

p>0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak, araştırmamızda hem aktif video hem de bosu topu ile yapılan egzersizlerin masa 

tenisi egzersizleri kadar çocukları içsel olarak güdülediği görülmüştür. Çalışmamızın Şanlıurfa 

ilinde olması ve araştırmaya katılan çocukların aktif video ve bosu topu ile ilk defa egzersiz 

yapmaları bu sonucun çıkmasında etkili olmuş olabilir. Dolayısıyla bu araştırmanın Türkiye’nin 

diğer şehirlerinde de yapılması önerilebilir. 

Anahtar Sözcükler: 

Aktif video,  Bosu topu, Masa Tenisi, Durumsal Güdülenme Ölçeği 

                                                 
1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticliğanabilim Dali Bölümü, Artvin  

/ Türkiye,  
2 Adalet Bakanlığı Mersin Adliyesi, Mersin, Türkiye, 
3 Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 
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Comparison of Situational Motivation Levels of Children Participating in Three Different 

Sports Activities 

Abstract 

The aim of this study was to determine the difference between the status of the children 

participating in three different sports activities. 

60 children who were living in Sanliurfa and whose mean age was 9.48 were taken on a 

voluntary basis with the consent of the Mersin University Ethics Committee, taking the 

informed consent form according to Helsinki criteria. A group of children who played active 

video games with random sampling and one group who made bosu exercises and a group 

playing table tennis were formed. Active video game group nintendo wii, bosu exercise group 

with bosu balls and table tennis group with basic table tennis training three days a week, 45 

minutes a day, 8 weeks training has been done. Then, the situational motivation scale was 

applied to 3 groups and the difference between the groups was examined. One-way anova 

analysis for parametric results and kruskall wallis test for non-parametric results. 

After the analysis, intrinsic motivation among the three groups (p = 837; p> 0,05), arrangement 

with identification (p = 759; p> 0,05), external arrangement (p = 133; p> 0,05) and not being 

motivated (p = 838; p> 0,05) it was found that there was no statistically significant difference. 

In conclusion, both active video and bosu ball exercises in our study were shown to be 

motivated by children as well as table tennis exercises. The fact that our study was in Sanliurfa 

and children participating in the study for the first time with active video and bosu ball may 

have been effective in this outcome. So it's advisable to perform research in other cities in 

Turkey. 

Key Words: 

Active video, Bosu ball, Table tennis, Situational Motivation Scale 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Bosu topu, denge eğitimi için tasarlanmış bir aparattır. Şişirebilir kauçuk bir iç lastik ile 

entegre edilmiş sağlam bir plastik tabanı olan isviçre topuna benzer bir şekilde dizayn 

edilmiştir. Sabit bir zeminde dengesiz bir yüzey sağlama özelliğine sahiptir (Yaggie ve 
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Campbell, 2006). Aktif video oyunları, kişilerin hareketli bir şekilde ve eğlenerek oyun 

oynamalarını sağlayan ve oyun süresince aktif olmasını gerektiren video oyunlarıdır. Bu 

oyunlarda kişiler bir kumandayla oyunun özelliğine göre hareket ederler ve ekrandaki 

karakterler de hareket algılayıcı sensörler vasıtasıyla aynı şekilde hareketleri taklit ederler. 

(Lanningham-Foster, Foster, McCrady, Jensen, Mitre ve Levine, 2009). Masa Tenisi ise bir 

masanın iki tarafındaki sporcuların ellerindeki raketler yardımıyla küçük bir topu, masanın 

ortasına gerilen bir ağ üzerinden karşı tarafa geçirmeye çalıştıkları spor dalıdır (Atabeyoğlu ve 

Arıpınar 1997). Bu çalışmanın amacı, üç farklı spor etkinliğine katılan çocukların durumsal 

güdülenme düzeyleri arasındaki farkı belirlemektir. 

Katılımcılar Helsinki kriterleri’ne göre bilgilendirilmiş onam formu ile velilerinden izin 

alınıp gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışma için Mersin Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Etik Kurul’a başvurulmuş olup gerekli etik kurul izni 25/12/2017 tarihinde 30201175-659 sayı 

numarası ile alınmıştır 

. Örneklem: Araştırmada, Türkiye’nin Şanlıurfa ilinde yaşayan, yaş ortalamaları 9,48 

olan, otuz kız (n=30), otuz erkek (n=30) toplam altmış çocuk (n=60), 20’er kişilik bosu, aktif 

video ve masa tenisi grubu kullanılmıştır. Katılımcılar daha önceden herhangi bir branşla 

uğraşmamış, spor yapmayan çocuklardan seçilmiştir. 

Veri Toplama Araçları: Durumsal Güdülenme Ölçeği (Situational Motivation Scale- 

SIMS), Guay, Vallerand ve Blanchard (2000, 175–213) tarafından Deci ve Ryan’ın Hür İrade 

(Self-determination) kuramına dayanılarak geliştirilmiştir. Ölçek, yargıların 7 değerlendirme 

basamağına göre yapıldığı (1= Bütünüyle uygun değil – 7= Bütünüyle uygun) 16 maddeden 

oluşmakta ve dört alt ölçeği içermektedir. Bu alt ölçekler, İçsel güdülenme (Intrinsi motivation), 

Özdeşimle Düzenleme (Identified regulation) Dışsal Düzenleme (External regulation), 

Güdülenmeme (Amotivation)’dir. İçsel güdülenme, özdeşimle düzenleme, dışsal düzenleme ve 

güdülenmeme alt ölçeklerine ait iç tutarlık değerleri sırasıyla, 0.79, 0.73, 0.77 ve 0.79’dur 

(Kazak Çetinkalp, 2007). 

Uygulanan Antrenman Programları: Bosu grubuna haftada üç gün, ısınma soğuma dahil 

günde ortalama 40 dakika ve toplamda 8 hafta süren program dahilinde bosu antrenmanı 

yaptırılmıştır. Aktif video oyunu grubuna haftada üç gün, ısınma soğuma dahil ortalama 40 

dakika ve toplamda 8 hafta süren aktif video oyunu (nintendo wii oyun konsolu) oynatılmıştır.  

Masa tenisi grubuna 8 haftalık süre boyunca haftada üç gün günde 40 dakika, temel masa tenisi 

antrenman drilleri uygulanmıştır. 
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Nintendo Wii Aktif Video Oyunu: Nintendo wii fit plus exergame platformu güç, 

esneklik, denge ve dansa ilişkin çeviklik ve koordinasyon unsuruna sahip olan çeşitli faaliyetler 

sunar. Temel antropometrik ölçümlere dayalı kişiselleştirilmiş geri bildirim sunması bu 

sistemin önemli özeliğinden biridir (Sheehan ve Katz, 2013).   

Bosu Topu:   Geleneksel denge topuna alternatif olarak tasarlanmıştır. Anlamı ise “iki 

taraflı” demektir. Bir düz tarafı ve bir de yarım top şeklinde kıvrımlı tarafı mevcuttur. Kubbeli 

kısmı ile kardiyo egzersiz ya da alt ekstremite ve merkez kaslarını çalıştırmak isteyenler 

kullanır.  Düz tarafı ile üst ekstremite egzersizlerini; crunch, spin gibi çalışılabilir. Bosu topu, 

denge eğitimi için tasarlanmış bir aparattır (Yaggie ve Campbell, 2006). 

  Masa Tenisi: Her yaştan insanın katılmasına olanak tanıyan, hareketli ve eğlenceli bir 

özellik taşıyan, oynamanın yanında izlemenin de zevk verdiği, raket ve top gibi temel 

malzemenin rahatlıkla sağlanabildiği bir spordur (Turhan 2003). 

  Verilerin Analizi: Normallik dağılımları için shapiro wilk testi uygulanmıştır (p>0,05). 

Parametrik varsayımlarda Tek Yönlü Varyans Analizi, Non-Parametrik varsayımlarda ise 

Kruskal Wallis testinden yararlanılmıştır. Çalışmada, anlamlılık düzeyi olarak istatistiksel 

işlemlerde 0,05 kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Grupların Tek Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları 

Testler  Gruplar  n      ¯x Ss    F   p Anlamlı 

Fark 

İçsel 

Güdülenme 

Aktif Video 

Grubu 

20 6,0250 1,00623  

,179 

 

,837 

 

- 

Bosu Grubu 20 6,0125 ,99166 

Masa Tenisi 

Grubu 

20 6,1750 ,86641 

Özdeşimle 

Güdülenme 

Aktif Video 

Grubu 

20 6,0500 ,79720  

,276 

 

,759 

 

- 

Bosu Grubu 20 5,8375 1,15358 

Masa Tenisi 

Grubu 

20 5,8750 ,90866 

Dışsal 

Düzenleme 

Aktif Video 

Grubu 

20 2,7000 ,86450  

2,091 

 

,133 

 

- 

Bosu Grubu 20 3,3750 1,16557 

Masa Tenisi 

Grubu 

20 2,8875 1,17394 

Güdülenmeme Aktif Video 

Grubu 

20 2,9750 1,35214  

,177 

 

,838 

 

- 

Bosu Grubu 20 2,9750 1,41863 

Masa Tenisi 

Grubu 

20 2,7375 1,58628 

*p<,05               A=Bosu Grubu,          B=Aktif Video Oyunu Grubu,      C=Masa Tenisi Grubu 
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Yapılan analizler sonrasında, üç grup arasında içsel güdülenme (p= ,837; p>0,05), 

özdeşimle düzenleme (p= ,759; p>0,05), dışsal düzenleme (p= ,133; p>0,05) ve güdülenmeme 

(p= 838; p>0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. 

 

 TARTIŞMA VE SONUÇ 

Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında, Aktif video oyunlarının ilkokul 

öğrencilerinin fiziksel aktivite ve motivasyonuna etkisini artırdığı (Sun, 2013), Aktif video 

oyunlarının egzersiz yapmaktan hoşlanmayan ve obez çocuklar üzerindeki motivasyonunu 

geliştirdiği  (Vernadakis, Zetou, Derri, Bebetsos ve Filippou, 2014), ve aktif video oyunlarının 

çocuklar üzerinde motivasyona etkisini artırdığı (Pasch, Bianchi-Berthouze, van Dijk ve 

Nijholt, 2009), gibi çalışmalar görülmektedir. Sonuç olarak, araştırmamızda hem aktif video 

hem de bosu topu ile yapılan egzersizlerin masa tenisi egzersizleri kadar çocukları içsel olarak 

güdülediği görülmüştür. Çalışmamızın Şanlıurfa ilinde olması ve araştırmaya katılan 

çocukların aktif video ve bosu topu ile ilk defa egzersiz yapmaları bu sonucun çıkmasında etkili 

olmuş olabilir. Dolayısıyla bu araştırmanın Türkiye’nin diğer şehirlerinde de yapılması 

önerilebilir. 
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XVII. AKDENİZ OYUNLARININ MERSİN SPOR TURİZMİNE ETKİLERİ 

Nevzat DEMİRCİ1 

Yunus YILDIRIM2 

Pervin Toptaş DEMİRCİ3 

Özet 

Giriş: Akdeniz Oyunları düşüncesi, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin milli takımları arasında 

farklı spor dallarından yarışmaların gerçekleştirilebileceği bir organizasyon olarak ortaya 

çıkmıştır. Ülkeler geçmiş yıllarda büyük spor organizasyonlarını ciddi bir masraf olarak 

görürlerken özellikle son yıllarda gelişmekte olan ülkeler tarafından ev sahibi olabilmek için 

birbirleri ile yarıştıkları bir sektör haline gelmiştir.  

Amaç: Bu çalışma, 2013 yılında Mersin’in ev sahipliğini yaptığı XVII. Akdeniz Oyunları’nın 

Mersin Spor Turizmine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. 

Yöntem: spor turizm çeşitliliği ve gelirleri arasındaki bağlantılar, şu anda mevcut olan 

literatürün sistematik bir incelemesine dayanarak, spor bilimleri dergileri (2000- 2018), 

psychınfo (2000 - 2018), scholar.google.com ve eric veritabanlarında tarama yapılmıştır. 

Bulgular: Akdeniz Oyunları için kentte 11 yeni tesis inşa edilmiş ve oyunlar kapsamında 

Mersin’e 800 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. Ayrıca, oyunlar için Mersin’de toplam 48 

tesisin açılışı yapılmıştır. Yapılan yatırımlar sadece Mersin’deki oyunlar için değil oyunlar 

sonrasında da yerel halkın kullanımına açılması açısından önem taşımaktadır. Akdeniz oyunları 

kapsamında yapılan spor organizasyonundan hareketle mersindeki alternatif turizm çeşitliliğini 

artırmak spor turizmi açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır.  

Sonuç: Türkiye’nin spor turizminden elde ettiği geliri artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. 

Bu kapsamda uluslararası çapta düzenlenen etkinliklerin sayısı artırılmalı. Bu amaçla yapılan 

tesislerin kullanım düzeyleri yeni organizasyon planlamaları ile yukarıya taşınmalıdır. Buna ek 

olarak sadece etkinliklerle değil, bireysel olarak seyahat eden sporseverlere yönelik de ürünler 

geliştirilmelidir. Yatırımlar Türkiye’nin spor turizm potansiyeliyle birleşip gelecek dönemde 

                                                 
1 *Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Nevzatdemirci44@Hotmail.Com 
2 **Prof. Dr. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Ynysldrm69@Gmail.Com 
3 ***Öğr. Gör. Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyon Bölümü / 

Pervindemirci36@Hotmail.Com 
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golf ve futbolun dışında başka spor dallarında da ülkemizi üst seviyelere taşıyacak projelere 

odaklanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Oyunları, Spor Turizmi, Mersin 

ABSTRACT 

Introduction: The idea of the Mediterranean Games has emerged as an organization where 

competitions from different branches of sports can be realized among the national teams of the 

Mediterranean coast countries. Countries have seen big sports organizations as a serious 

expense in the past years and have become a sector where they compete with each other in order 

to become a homeowner in recent years. 

Aim:The aim of this study was to investigate the effects of Mediterranean Games on Mersin 

Sports Tourism. 

Method: The links between Mediterranean Games and myrtle sports tourism were scanned in 

journal of sports scinece (2000- 2018), psychınfo (2000 - 2018), scholar.google.com and eric 

databases based on a systematic review of the current literature 

Results: 11 new facilities were built in the city for the Mediterranean Games and an investment 

of 800 million TL was made in Mersin as part of the games. In addition, a total of 48 facilities 

were opened in Mersin for the games. The investments are important not only for the games in 

Mersin but also for the local people. Increasing the diversity of alternative tourism in the 

Mediterranean will provide significant gains in terms of sports tourism. 

In conclusion: The study should be done to increase the income derived from Turkey's sports 

tourism. In this context, the number of internationally organized events should be increased. 

The level of utilization of the facilities constructed for this purpose should be carried up with 

new organization planning.  

Key words: Mediterranean Games, Sport Tourism, Mersin 

 

Giriş  

Spor; temel olarak insanın sağlıklı kalmak, eğlenmek ve serbest zamanını 

değerlendirmek için yaptığı olgu olarak tanımlanmaktadır (Saatçioğlu, 2013;5). Turizm 

kavramı ise insanların sürekli çalışma ve konutlarının bulunduğu yer dışında yaptıkları seyahat 

ve konaklamalarından meydana gelen ilişki ve olayların tümü şeklinde ifade edilmiştir (Kozak, 
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vd., 2001:2-3). Buradan hareketle spor ve turizm birbirini tamamlayan kavram olarak 

bilinmektedir. Son yıllarda spor turizmine olan ilgi giderek artmaktadır. Bu alanda yapılan 

çeşitli akademik çalışmalar 1998 yılından sonra önemli bir boyut kazanmıştır. Spor turizmi 

kavramının dünya literatürüne yeni girdiğini söyleyebiliriz. Bu kavramın tanımı konusunda 

uzmanlar, hala fikir birliğine varamamıştır. Bu sebepten spor turizmi ile ilgili çeşitli tanımlar 

yapılmıştır. Bu tanımlar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Akın, 2015). 

Spor turizmi, sportif faaliyetlere katılmak amacıyla yapılan seyahatlerin 

tanımlanmasında kullanılan bir terimdir (Gündoğdu ve Devecioğlu, 2008). Uluslararası arenada 

düzenlenen spor aktiviteleri, bu etkinliklerin düzenlendiği ülkeye ya da bölgeye olan 

yolculukları ve cazibeyi artırmaya başlamıştır. Turizm sektörü yolculuğa çıktıkça, özellikle 

uluslararası arenada organize edilen spor organizasyonları, ev sahibi ülke / şehir için önemli bir 

turistik hareketlilik sağlıyor. 

Turizm Gelirleri 

Dünya Turizm Örgütünün yayınlamış olduğu verilere göre 2013 yılı toplam dünya 

turizm geliri 1,159 milyar dolardır. Bu gelir, Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik bölgesinde 

yoğunlaşmaktadır. 2013 yılı verilerine göre turizm gelirlerinden en çok payı 489,3 milyar dolar 

ve %42,2’lik oran ile Avrupa almıştır. Asya-Pasifik bölgesi 358,9 milyar dolarla ikinci ve 

Amerika 229,2 milyar dolarla dünya turizm gelirleri açısından üçüncü bölge olmuştur 

(UNWTO). Türkiye ise turizmden önemli bir gelir sağlamakta olup, 2014 yılında 34,3 milyar 

dolar ülke ekonomisine kazanç sağlamıştır (Tablo 1 ,Tablo 2). 

Tablo 1: Toplam Olimpiyat Gelirleri 

Yıllar Şehir Yayın 

Geliri 

(Milyar Ş) 

Sponsor 

Geliri 

(Milyon Ş) 

Yerel 

Sponsor 

Desteği 

(milyar Ş) 

Bilet 

Hasılatı 

(Milyon Ş) 

Lisanslı 

Ürün Satışı 

(Milyar Ş) 

1996 Atlanta 1,2 279 534 451 115 

2000 Sydney 1,8 579 655 625 66 

2004 Athens 2,2 663 796 411 87 

2008 Beijing 2,5 866 1.555 274 185 

2012 Londra 3,9 957 1.300 650 220 
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Tablo 2. Olimpiyat Organizasyonlarının Maliyet- Kar Toplam Durumu 

Olimpiyat Organizasyonu Toplam Maliyet (Milyar Ş) Toplam Kar (Ş) 

1992-Barcelona 1,6 358 milyon 

1996- Atlanta 1,5 1,1 milyar 

2000- Sydney 8,4 1,8 milyar 

2004- Athens 11,2 1,4 milyon 

2008- Beijing 14,2 1,6 milyar 

2012Londra 13,9 1,9  milyar 

 

Organizasyonlar sayesinde ev sahibi ülkelerin elde ettikleri gelirler kadar, geliştirilen 

alt yapının daha sonradan halk tarafından kullanılmasıyla da önemli bir fayda ve refah artışı 

sağlandığı genel kabul görmektedir. Ev sahibi ülkelerin tanıtımı, turizm faaliyetlerinin artması 

ve modern spor tesislerinin kazanılması gibi faydalar katlanılan maliyetler sonunda, elde edilen 

ödüller olarak değerlendirilmektedir. Tarihsel süreç incelendiğinde her oyun, ev sahibi ülke 

açısından gelir-maliyet ilişkisi yönüyle pozitif bir değerle sonuçlanmayabilir (Yıldız ve Aydın, 

2013). 

2014 itibariyle turizm pazarı 1,2 trilyon dolara ulaşmıştır.  Spor turizminin bu pazardaki 

payı yaklaşık 180 milyar dolar.  Büyüme oranına göre bir kıyaslama söz konusu  olduğunda, 

küresel turizm %4-5 civarında büyürken; Spor turizmi büyüme oranı %14'e ulaşmıştır. Türkiye 

bu 180 milyar dolarlık pazardan 900 milyon dolar pay alıyor (Türsab Spor Turizmi Raporu, 

2014). Bazı istisnalar dışında, tüm ev sahibi ülkelerin turizm gelirleri ve ziyaretçi sayılarında 

bir artış görülüyor (Deloitte, 2004).  Seul Olimpiyatları'ndan sonra bölgeye gelen turist sayısı 

% 10,4 artarken; Sydney Olimpiyatlarından sonra Avustralya'ya gelen ziyaretçi sayısı % 10 

arttı (Hazar, 2007). 2012 Londra Olimpiyatlarının turizm sektörü üzerindeki net etkisinin 

yaklaşık 890 milyon sterlin olduğu tahmin edilmektedir. Olimpiyat Oyunları ile ilgili sportif ve 

kültürel etkinliklere katılan ziyaretçiler 2,4 milyar pound sterlin harcadı  (Grafik 1) (Thornton, 

2013). 
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Grafik 1. Olimpiyat Oyunlarından Sonra Turist Sayısı 

 

Tablo 3. Türkiye’de Düzenlenen Büyük Spor Organizasyonları 

Yıl Organizasyon Adı Şehir 

2005 Dünya Üniversite Yaz Oyunları İzmir 

2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Trabzon 

2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları Erzurum 

2012 Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası Erzurum 

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul 

2012 FİBA Kadınlar Ligi 8’li Finali İstanbul 

2012 Dünya Satranç Olimpiyatları İstanbul 

2013 FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul, Bursa, Antalya, Trabzon, 

Gaziantep, Kayseri, Rize 

2013 Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası İstanbul 

2013 XVII. Akdeniz Oyunları Mersin 

 

 

Mersin Turizmi 

Türkiye’nin güneyinde Doğu Akdeniz’in kıyısında önemli bir liman kenti olan 

Mersin’in, Kalkolitik, İlk Tunç ve Orta Tunç çağlardan bu yana bir yerleşim yeri olduğu yapılan 
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kazılardan anlaşılmaktadır. Mersin bölgesinde Hititler, Asurlar, Fenikeliler, Frikyalılar, 

Yunanlılar, Selefkoslar, Araplar, Selçuklular,  Karamanoğulları ve Osmanlıların kültür birikimi 

mevcuttur. (www.mersinkulturturizm.gov.tr 26.12.2011). Günümüzde Akdeniz, Mezitli, 

Toroslar ve Yenişehir merkez ilçeler olmak üzere, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, 

Gülnar, Erdemli, Mut, Silifke ve Tarsus olmak üzere 13 adet ilçesi bulunmaktadır.  2010 yılında 

illerin gelişmişlik sıralaması üzerine yapılan bir çalışmada ise Mersin, 81 il içerisinde 22. sırada 

yer aldığı belirtilmektedir (Baday, Sivri ve Berber,2010:9-12).  

1948 Londra Olimpiyatları sırasında Türk asıllı Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı 

Tahir Paşa’ nın önerisi ile başlayan Akdeniz Oyunları ilk defa 1951 yılında toplam 10 ülkeden 

714 sporcunun katılımı ile Mısır’ ın İskenderiye şehrinde yapıldı. Uluslararası Akdeniz 

Oyunları Komitesi        ( ICMG ) 1961 yılında kuruldu. 

 

XVII. Akdeniz Oyunlarının Mersin Spor Turizmine Etkileri  

Oyunların 6.sı 14 ülkenin katılımı ile 1971 yılında İzmir’ de yapıldı. En son Akdeniz 

Oyunları 2013 yılında Mersin’de 24 ülkenin katılımı ile  30 spor dalında 3.492 sporcunun 

katılımı ile yapılmıştır (TMOK). Mersin Akdeniz Oyunlarına katılmış ve on binlerce kişi 48 

tesiste 30 branşın etkinliklerini izledi. Katılımcı sporcuların sayısına göre; Türkiye 428 sporcu 

ile 1'inci sırada, İtalya 421 sporcu ile 2, Fransa'da ise 258 sporcu ile 3'üncü sırada yer aldı (Türk 

Milli Olimpiyat Komitesi, 2013). 

Tablo 4. 2013 Akdeniz Oyunlarında Yapılan Spor Branşları 

1. Atıcılık ve Avcılık 16. Hentbol 

2. Atletizm 17. Judo 

3. Badminton 18. Kano 

4. Basketbol 19. Karate 

5. Bocce, Bowling ve Dart 20. Kürek 

6. Bedensel Engelli Atletizm 21. Masa Tenisi 

7. Bedensel Engelli Yüzme 22. Okçuluk 

8. Bisiklet 23. Sutopu 
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9. Boks 24. Su Kayağı 

10. Jimnastik- Artistik 25. Tekwando 

11. Jimnastik- Ritmik 26. Tenis 

     12. Eskirim 27. Voleybol 

13. Futbol 28. Plaj Voleybolu 

14. Güreş 29. Yelken 

15. Halter 30. Yüzme 

 

 

Oyun kapsamında tüm spor altyapısını 2013 yılına kadar yenilemek suretiyle tüm 

açıkları tamamlamak amacıyla 350 milyon TL yatırım yapılmıştır.  Kenti oyunlara hazırlamak 

amacıyla 500 milyon TL harcayarak 48 tesis açıldı ve toplam 850 milyon TL yatırım yapıldı 

(Ağaç, 2013). 

Tablo 5. Mersin 2013  XVII. Akdeniz Oyunlarında Kullanılan Spor Tesisleri 

Özellikler Adet Tesis Durumu Adet 

Müsabaka Tesisi 14 Yeni Tesisler 10 

Müsabaka + Antrenman Tesisi 15 Mevcut Tesis 32 

Antrenman Tesisi 15 Geçici Tesis 6 

Geçici Isınma Tesisi 3   

Açılış ve Kapanış Seremoni Tesisi 1   

Toplam 48 Toplam 48 

 

 

Mersin kısa zamanda spor altyapısı olarak ciddi bir yatırım aldı.  Bu yatırımlar ve bu 

şehre kazandırılan imkanlar sayesinde; Mersin, önümüzdeki yıllarda bölgenin spor ve kongre 

turizm merkezi olma potansiyelini artırdı (Ağaç, 2013).  Bu düşünceye yönelik somut veriler, 

oyunları takip eden 16 ayda ortaya çıkmaya başladı ve bu dönemde; Mersin 353 kuruluşta 22, 
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850 sporcuya ev sahipliği yaptı ve bu rakam yöneticiler, eğitmenler ve seyircilerle toplam 

35.000'e ulaştı (Köklü, 2015). 

Sonuç Olarak; Mersin’nin spor turizminden elde ettiği geliri artırmaya yönelik 

çalışmalar yapılmalı. Bu kapsamda uluslararası çapta düzenlenen etkinliklerin sayısı artırılmalı. 

Bu amaçla yapılan tesislerin kullanım düzeyleri yeni organizasyon planlamaları ile yukarıya 

taşınmalıdır. Buna ek olarak sadece etkinliklerle değil, bireysel olarak seyahat eden 

sporseverlere yönelik de ürünler geliştirilmelidir. Yatırımlar Türkiye’nin spor turizm 

potansiyeliyle birleşip gelecek dönemde golf ve futbolun dışında başka spor dallarında da 

ülkemizi üst seviyelere taşıyacak projelere odaklanmalıdır.  

Mersin genelinde bulunan tüm spor altyapı olanaklarının envanteri çıkarılarak turizim sektörü 

ile ilgilenen herkese paylaşılmalıdır. Antalya’da her yıl binin üzerinde futbol takımı kamp 

yapıyor. Bunların önemli kısmı kış aylarında gelen Kuzey Avrupa ülkelerinin takımlarıdır. 

Aynı iklim koşullarına sahip olan Mersin’de 2013 Akdeniz oyunlarının olmasına rağmen spor 

kulüplerinin ilimize yönelmemeleri düşündürücüdür! 

Bu nedenle; Seyahat Acentaları ve oteller yaptıkları her tanıtımda spor turizmi bilgilerini 

portföylerine dahil etmelidir. Ölü sezonda otellere önemli katkı sağlayacak spor kampları için 

turizm sektörünü canlandıracak adımlar atılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlar ilimizde kamp 

yapacak olan yerli ve yabancı klüplere nasıl ve hangi şartlarda spor imkanları sağlayacağı 

konusunda projeler geliştirmelidir. Dolayısıyla tanıtım daha sağlıklı ve daha somut olmalıdır. 

Akdeniz oyunları nedeni ile yapılan spor kompleksleri değerlendirilmeli ve gerekli adımlar 

atılmalıdır. Mersin il spor şurası toplanarak mersin spor turizmini masaya yatırmalıdır.  
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FİZİKSEL AKTİVİTE MUCİZE TEDAVİMİZ OLABİLİR Mİ? 

Nevzat DEMİRCİ1 

 İrfan YILDIRIM2 

Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ3 

Yasin ERSÖZ4 

Özet 

Giriş: Düzenli fiziksel aktivite sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli aktivitelerden biridir. 

Zarar görmekten korktuğunuz için, aktif hale geldiğinizden veya fiziksel aktivite düzeyinizi 

artırdığınızdan emin değilseniz, tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu aerobik aktivitelerin 

çoğu insan için genellikle güvenlidir. 

Amaç: Fiziksel aktivite araştırması (FA); fiziksel aktivitenin tanımları, sağlık için yararları, 

yaygınlığı, ilişkisi ve müdahaleler şeklinde geniş bir bakış açısı sağlamak. 

Yöntem: Yayınlanmış literatürlerin derlemelerine yüksek düzeyde genel bakış.  

Bulgular: Düzenli FA, sağlıkla ilişkili hastalıklarda % 20-30 aralığında risk azaltma ile en az 

25 kronik tıbbi duruma karşı etkili birincil ve ikincil önleyici stratejiye sahip olduğu ileri 

sürülmektedir. Yetişkinlerin yaklaşık % 75'i önerilen PA yönergelerine göre hareket ederken, 

kadınların, gençler, yaşlı yetişkinler FA yapma düzeylerinin erkeklere göre biraz daha düşük  

FA ile motivasyon, öz-yeterlilik ve öz-düzenleme arasında tutarlı ilişkiler olduğu tespit 

edilmiştir. FA müdahaleleri göstermektedirki FA’deki küçük değişiklikler gençler ve 

yetişkinlerde büyük etki göstermektedir. 

Sonuç: FA ile ilgili yapılan araştırmalarda, sağlığı doğrudan etkileyen ve pozitif sonuçlara 

neden olan mekanizmaları, bireylerin sağlık durumundaki klinik olarak anlamlı değişikliklere 

yol açabilecek dozu, FA gözetiminin kapsamı ve geçerliliğini, yenilikçi davranış değişikliği 

tekniklerini incelemeye devam etmeli ve aynı zamanda FA müdahalelerinin erişim ve süresini 

geliştirmelidir. 
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Can Physical Activity Be Our Miracle Treatment? 

Introduction: Regular physical activity is one of the most important activities you can do for 

your health. Because you're afraid of being harmed, moderate-intensity aerobic activities, such 

as brisk walking, are generally safe for people if you're not sure you're activated or increased 

your physical activity. 

Aim: Physical activity research (PA); To provide a broad perspective on definitions of physical 

activity, benefits, prevalence, relationship and interventions for health. 

Methodology: A high level overview of the reviews of published literature. 

Results: It has been suggested that regular PA health-related diseases have an effective primary 

and secondary preventive strategy against at least 25 chronic medical conditions with 20-30% 

risk reduction. Approximately 75% of adults act according to the recommended PA guidelines, 

while women, adolescents, and older adults have been found to have lower levels of PA-making 

than men. It was found that there were consistent relationships between PA and motivation, 

self-efficacy and self-regulation. The PA interventions show that small changes in the PA show 

a major impact on young people and adults. 

Conclusion: In studies related to PA, mechanisms that directly affect health and cause positive 

results should be determined. The PA dose, scope and validity, which may lead to clinically 

significant changes in the health status of individuals, should continue to examine innovative 

behavior modification techniques and also improve the access and duration of PA interventions. 

Keywords: Physical Activity, Health, Treatment 

 

Giriş 

Aktif yaşam tarzları, sağlığın ve refahın sürdürülmesine, iyileştirilmesine ve insanlar 

arasında hastalıkların önlenmesine katkıda bulunur (American College of Sports Medicine, 

2009). Özellikle, fiziksel aktivite (FA), kardiyovasküler hastalık (O’Donovan ve ark., 2010) ve 

osteoporoz (Langsetmo ve ark., 2012) riskini azaltır ve bilişsel işlevselliği (Colcombe ve 

Kramer, 2003) ve öznel iyi oluşu iyileştirir (Withall ve ark., 2014). FA’ye bağlı olarak yapılan 

tahminler, inaktivitenin ortadan kalkması durumunda ortalama yaşam beklentisinin dünya 

çapında 0.68 yıl artacağını göstermektedir (Lee ve ark., 2012). FA'yi “enerji harcamasına neden 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

99 

olan iskelet kasları tarafından üretilen herhangi bir bedensel hareket” olarak tanımlayan en 

yaygın kullanılan tanım uyarınca (Notthoff ve ark., 2017), faydalar yapılandırılmış egzersiz de 

dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla (örneğin, etki alanları) gerçekleştirilen PA'dan elde 

edilebilir. ulaşım için yürümek, fiziksel olarak zorlu bir işte çalışmak ve ev işi yapmak. Daha 

önemlisi, özellikle yaşlı yetişkinlere yönelik yürüyüş gibi aktiviteler [Morris ve Hardman, 

1997] insanların Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyesini, haftada en az 150 dakika orta 

yoğunluklu PA Bazal veya istirahat seviyesinin üzerinde artan enerji tüketimi ile sonuçlanan ve 

iskelet kaslarının kasılmasıyla oluşan tüm hareketler olarak tanımlanan fiziksel aktivite (US 

Department of Health and Human Services, 2014; ACSM, 2013), fiziksel uygunluğun bir veya 

daha çok ögesini geliştirmeye ve korumaya yönelik planlı, yapılandırılmış ve tekrarlanan 

çalışmalar şeklinde yapıldığında egzersiz olarak ifade edilmektedir (WHO, 2010).  Bu 

çalışmanın amacı; fiziksel aktivite araştırması (FA); fiziksel aktivitenin tanımı, sağlık için 

yararları, yaygınlığı, ilişkisi ve müdahaleler şeklinde geniş bir bakış açısı sağlamaktır. 

Neden Fiziksel Aktvite Yapmalıyız? 

Önde gelen bulaşıcı olmayan hastalıkların (NCD'ler), yani kalp hastalığının, felç, 

diyabetin  göğüs ve kolon kanserinin önlenmesi ve tedavisi için iyi bilinen bir koruyucu 

faktördür.  Aynı zamanda hipertansiyon, aşırı kilo ve obezite gibi diğer önemli bulaşıcı olmayan 

hastalıkların risk faktörlerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca akıl sağlığının iyileştirilmesi,  

demansın başlangıcında gecikme  daha iyi yaşam kalitesi ve refah ile ilişkilidir (Rhodes ve ark., 

2017). Düzenli FA’ye katılım 25'ten fazla kronik tıbbi durumun önlenmesi ile 

ilişkilendirilmiştir (Warburton & Bredin, 2016; Warburton, Nicol, & Bredin, 2006a, 2006b; 

Warburton, Taunton, Bredin ve Isserow, 2016; Warburton ve arkadaşları, 2010). Örneğin, 

literatürün sistematik incelemeleri (Warburton, Katzmarzyk, Rhodes ve Shephard, 2007; 

Warburton ve ark., 2010) düzenli olarak aktif olan kişilerde çoklu kronik tıbbi durumlar için % 

20-30 oranında ortalama risk azalması olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 1, fiziksel olarak aktif 

bireylerde, toplum üzerinde büyük bir etkiye sahip olan (kardiyovasküler hastalık, inme, 

hipertansiyon, kolon ve meme kanseri ve Tip 2 diyabet gibi) birçok kronik tıbbi durum için 

gözlemlenen göreceli risk azaltımlarını göstermektedir.  

FA ve tüm nedenlere bağlı mortalite üzerine yapılan araştırmaya benzer şekilde, mevcut 

kanıtlar göreceli olarak küçük hacimlerde FA'nın kronik hastalık için belirgin risk azaltımları 

ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Sattelmair ve ark., (2011) yeni bir meta-analizde, mevcut 

tavsiyelerin yarısında fiziksel olarak aktif olan bireylerin % 14 daha düşük koroner kalp 

hastalığı riski gösterdiklerini göstermiştir Önemli araştırmalar, rutin FA'nin kardiyovasküler 
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sistem (kalp hastalığı, inme, hipertansiyon), kanser (özellikle kolon ve meme kanseri) ve tip 2 

diyabet hastalıkları riskini azaltma potansiyelini incelemiştir. Bununla birlikte, ortaya çıkan 

önemli kanıtlar, düzenli olarak aktif olan kişilerde biliş ve sağlığın kayda değer sağlık 

yararlarını ortaya koymuştur. Rebar ve ark., (2015), 92 çalışmanın yakın tarihli bir meta-meta-

analizinde, FA'nin depresyonun ve anksiyeteyi azalttığı ileri sürülmüştür. Literatürün 

sistematik bir derlemesinde Reiner, Niermann, Jekauc ve Woll (2013), kısa bir süre önce 

mevcut boylamsal çalışmaların, sağlıklı erkek ve kadınlarda FA ile Alzheimer hastalığı ve 

demans insidansı arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde 

Paterson ve Warburton (2010), literatürün sistematik olarak gözden geçirilmesinde, düzenli 

FA'nın iyileşmiş biliş ile ilişkili olduğunu ve sağlıklı yaşlı erişkinlerde demansın azaltılma 

riskinin azaldığını bildirmişlerdir. Son zamanlarda yapılan sistematik bir gözden geçirme (Cox 

ve ark., 2016), genç ve orta yaşlı erişkinlerde bilişsel işlev indekslerine rutin FA katılımının 

olumlu etkisini destekleyen ön kanıtlar da bulmuştur. 

Tablo 1. Aktif ile inaktif uygun olmayanları karşılaştırırken gözlenen göreli risk azalma. 

 

Erken tüm nedenlere bağlı ölüm 

% 31 risk azaltma 

Aerobik uygunluk değerlendirildiğinde % 45 risk azaltma 

Kalp-damar hastalığı 

% 33 risk azaltma 

Aerobik uygunluk değerlendirildiğinde % 50 veya daha fazla risk azaltma 

İnme 

% 31 risk azaltma 

Aerobik uygunluk değerlendirildiğinde % 60 veya daha fazla risk azaltma 

Hipertansiyon 

% 32 risk azaltma 

Aerobik uygunluk değerlendirildiğinde % 50 veya daha fazla risk azaltma 

Kolon kanseri 
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% 30 risk azaltma 

Meme kanseri 

% 20 risk azaltma 

2 tip diyabet 

% 40 risk azaltma 

Aerobik uygunluk değerlendirildiğinde % 50 veya daha fazla risk azaltma 

Osteoporoz 

Egzersize kemik adaptasyonları yüke bağlı ve sahaya özgüdür 

Rutin fiziksel aktivite, gelişmiş kemik sağlığıyla ilişkilidir 

Warburton ve ark., (2010). 

İnaktif  Davranışın Riskleri 

Fiziksel inaktivite, dünya çapında ölümlerin dördüncü önde gelen nedenidir. Fiziksel 

inaktivite, sağlıksız beslenme gibi davranışsal risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla 

kanserlerin üçte birinden fazlasının ve kalp hastalığı, inme ve tip 2 diyabetin yaklaşık % 

80.0'nin önlenebileceği tahmin edilmektedir. Tütün içimi ve alkol kullanımı. Kardiyovasküler, 

kanser ve diyabet gibi hastalıklardan ölümle ilgili fiziksel inaktivite riskine ilişkin dünya 

genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan tüm ölümlerin % 6.0 ile % 10,0'u 

fiziksel olarak belirlenmiştir. Özellikle Kanada'da % 5.6 Kardiyovasküler, diyabetin % 7,0, 

meme kanseri % 9.2, kolon kanserinin % 10.0 ve tüm nedenlere bağlı ölümlerin % 9.1'i fiziksel 

hareketsizliğe atfedilmiştir (Kohl ve ark., 2012; WHO, 2016). 

Tüm aktif olmayan insanlar aktif hale gelirse, dünya çapında hastalık ortadan kaldırılabilir. 

2008 yılında, fiziksel inaktivitenin prematüre ölüm oranının % 9.0'una veya dünya çapında 57.0 

milyon ölümün 5.3 milyondan fazlasına katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir. İnsanlar 

arasında fiziksel hareketsizlik en yaygın değiştirilebilir risk faktörüdür  ve zaman içinde 

zindeliğin iyileştirilmesini ve uzun ömürlülüğü arttırdığı ileri sürülmüştür. Fiziksel aktivite ve 

geliştirdikleri önerilen mekanizmalar ile iyileştirilen sağlık sonuçları ve koşulları Tablo 2 ve 

Tablo 3'de gösterilmiştir (Lee ve ar Tablo 2. Fiziksel aktivite ile iyileştirilen sağlık sonuçları ve koşulları 

 

Tüm nedenlere bağlı ölüm 

Kardiyovasküler hastalık mortalitesi 

Kanser insidansı 

Kanser mortalitesi 

Tip 2 diyabet 

Hipertansiyon 

İnme 

Osteoporoz 
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Sarcopenia 

Depresyon 

Kaygı 

Bilişsel işlev 

Düşme korkusu 

 

Tablo 3. Fiziksel aktivite sağlık sonuçlarını nasıl iyileştirir: Önerilen mekanizmalar. 

 

Metabolik eşdeğer ve kondisyonu geliştirir 

Sistemik vasküler direnci azaltır 

Sempatik aktiviteyi azaltır 

Plazma renin aktivitesini azaltır 

Vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur 

Bel çevresini azaltır 

Vücut yağ yüzdesini azaltır 

İnsülin direncini artırır 

HDL kolesterol seviyelerini yükseltir 

LDL kolesterol seviyelerini düşürür 

Sistemik inflamasyonu azaltır 

Kalp atış hızı değişkenliğini artırır 

Endotel fonksiyonu geliştirir 

Bağışıklık fonksiyonunu geliştirir 

Gri madde kaybına karşı korur 

k., 2012; Public Health Agency of Canada, 2013; James ve ark., 2016). 

Fiziksel Aktivite Prevalansı 

2010'dan beri dünya çapında yetişkinlerin % 23'ünün ve ergenlerin% 81'inin (11-17 yaş 

arası) DSÖ'nün sağlık için fiziksel aktivite konusundaki küresel tavsiyelerini karşılamadığını 

göstermektedir. Özellikle, inaktivite prevalansı ülkeler arasında ve önemli ölçüde 

değişmektedir ve bazı yetişkin alt popülasyonlarında % 80 kadar yüksek olabilir. Yetişkinlerde 

fiziksel hareketsizlik Doğu Akdeniz, Amerika, Avrupa ve Batı Pasifik bölgelerinde en yüksektir 

ve Güneydoğu Asya Bölgesi'nde en düşüktür (WHO, 2011). Bu oranlar, değişen ulaşım 

şekilleri, teknoloji kullanımı, kentleşme ve kültürel değerlerin etkisiyle ekonomik gelişme ile 

artar (Labrique ve ark., 2013). Fiziksel aktivite düzeylerindeki farklılıklar, ülkeler arasında 

olduğu kadar, toplumsal cinsiyete ve toplumsal konuma göre fiziksel aktivite fırsatlarındaki 

önemli eşitsizliklerle de açıklanmaktadır (WHO, 2011). Kızlar, kadınlar, yaşlı yetişkinler, 

düşük sosyo-ekonomik konumdaki insanlar, engelli insanlar ve kronik hastalıklar, marjinal 

nüfuslar, yerli halk ve kırsal toplulukların sakinleri genellikle güvenli, erişilebilir, uygun fiyatlı 

ve uygun mekanlara ve yerlere daha az erişime sahiptir. Yetişkinlerde ve ergenlerde 2030 yılına 

kadar fiziksel inaktivitenin global prevalansında % 15 nispi bir azalma hedeflenmektedir. 

 

Sağlık Sistemlerine Ve Topluma Fiziksel Hareketsizlik Maliyeti 

Küresel olarak, fiziksel inaktivitenin, doğrudan sağlık hizmetlerinde 54 milyar maliyete 

ulaşacağı tahmin edilmektedir; bu oranın 2013 yılında % 57'si kamu sektörü tarafından 
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karşılanmakta ve 14 milyar ek bir kayıp üretkenliğe atfedilebilmektedir (WHO, 2015). Hem 

yüksek gelirli hem de düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerden yapılan tahminler, ulusal sağlık 

harcamalarının % 1 ile 3'ünün fiziksel eylemsizlikten kaynaklandığını göstermektedir (James 

Vve ark., 2016). Bu tahminler, mevcut verilerdeki kısıtlamalar ve zihinsel sağlık ve kas iskelet 

sistemi ile ilgili maliyetlerin hariç tutulması nedeniyle muhafazakar olarak kabul edilmektedir. 

Dahası, topluma, artan yürüme, bisiklete binme ve toplu taşımacılığın kullanımı ve fosil yakıt 

kullanımındaki azalmadan kaynaklanan potansiyel çevresel faydalar gibi sağlık sisteminin 

dışındaki maliyetler, henüz toplam etki değerlendirmesine dahil edilmemiştir. Bulaşıcı olmayan 

hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için fiziksel aktiviteyi öncelikli olarak tanımaması ve 

bunlara yatırım yapmaması, kaçırılmış bir fırsatı temsil etmektedir. Devam eden eylemsizlik, 

fiziksel hareketsizlik maliyetlerinin artmaya devam edeceğini, sağlık sistemleri, çevre, 

ekonomik kalkınma, toplum refahı ve herkes için yaşam kalitesi üzerinde daha fazla olumsuz 

etkiye katkıda bulunacağı ileri sürülmektedir. 

Fiziksel Aktivitenin Yararları 

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite sağlığın korunmasında çok önemli bir role 

sahiptir. Yapılan çalışmalar düzenli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok 

hastalığın önlenmesinde için oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde haftada 

sadece 5 gün orta düzey fiziksel aktiviteye katılımın (örneğin yürüyüş) kardiyovasküler 

hastalıklardan ölüm riskini % 30 azalttığı belirlenmiştir (Leitzman ve ark., 2007). Fiziksel 

olarak bir aktivite yaptığı zaman, insan vücudunun fizyolojik fonksiyonlarında değişimler 

oluşmaktadır. Hareket kas-iskelet sisteminin aktivasyonu ve kontrolünü gerektirir ve 

kardiovasküler ve solunum sistemler hareketi uzun süreli sürdürebilmeyi sağlar. İnsan vücudu 

fiziksel aktiviteye düzenli bir şekilde haftada birkaç gün katıldığı zaman yukarıda bahsedilen 

sistemleri vücudun verimliliğini ve kapasitesini arttırmak için bazı özel adaptasyonlara 

uğramaktadır. Bu değişimlerin ya da adaptasyonların miktarı yapılan fiziksel aktivitenin türüne, 

şiddetine, sıklığına ve süresine bağlıdır (ACSM, 2009)  

Düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam tarzının temel unsurlarından biri olduğu 

bilinmektedir. Ancak, ülkemizde fiziksel aktivite alışkanlığı incelendiğinde düzenli fiziksel 

aktivite alışkanlığının yaygın olmadığı görülmektedir. Fiziksel aktivitenin yararları dikkate 

alındığında yeterli düzeyde yapılan fiziksel aktivite bireylerin ve dolayısıyla toplumun daha 

sağlıklı olmasını sağlayabilir. Fiziksel aktivitenin arttırılması yetişkinler, yaşlılar ve çocuklar 

için gereklidir. Her bireyin fiziksel aktivite düzeyi ve modeli farklıdır. Aktivite modelleri 

günden-güne, haftadan haftaya, hafta sonundan-hafta sonuna, sezondan-sezona değişiklik 
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gösterebilir (Vural ve ark 2010). Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişki ile ilgili 

araştırmalarda sadece gün veya hafta boyunca toplam enerji tüketimi değil, uzun bir periyod 

boyunca fiziksel aktivite alışkanlığının belirlenmesi konusu üzerinde durulmaktadır. Fiziksel 

aktivite oranındaki artış, sağlık durumunda gelişmelere öncülük etmektedir (Uz Tunçay ve 

Yeldan 2013). Bireysel sağlığın ve dolayısıyla toplumsal sağlığın, fiziksel aktivite alışkanlığı 

gibi eğlenceli, düşük maliyetli ve yüksek verimli bir kazanımla korunması, giderek maliyeti 

yükselen ve ulusal bütçelerden oldukça fazla pay alan sağlık harcamalarının azaltılması 

konusunda etkili bir araç olarak kullanılabilmelidir. 

 

Tablo 4. Fiziksel Aktivitenin Sağlıkla İlişkili Yararları 

……………………………………..Çocuklarda 

3- 6 Yaş Geliştirilmiş kemik sağlığı ve kilo durumu 

6-17 Yaş Geliştirilmiş bilişsel işlev(6-13 yaş arası) 

Geliştirilmiş kardiyorespiratuvar ve fitness 

Geliştirilmiş kemik sağlığı 

Geliştirilmiş kardiyovasküler risk faktörü 

durumu 

Geliştirilmiş kilo durumu ve adipozite 

Daha az depresyon belirtileri 

Her Yaştan Yetişkin 

Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm Düşük risk 

Kardiyometabolik Durumlar Düşük kardiyovasküler insidans ve 

mortalite (kalp hastalığı ve inme dahil) 

Düşük hipertansiyon insidansı 

Tip 2 diyabetin daha düşük sıklığı 

Her Yaştan Yetişkin 

Kanser Mesane, meme, kolon, endometrium, 

özofagus, böbrek, mide ve akciğer 

kanserlerinin daha düşük insidansı 

Beyin Sağlığı Beyin sağlığı 

Azalmış demans riski 

Geliştirilmiş bilişsel işlev 

Aerobik aktivitesinin ardından gelişen 

bilişsel işlev 

Geliştirilmiş yaşam kalitesi 

Geliştirilmiş uyku 

Sağlıklı kişilerde ve mevcut klinik 

sendromları olan kişilerde azalan endişe ve 

depresyon duyguları 

Azaltılmış depresyon insidansı 

Kilo Durumu Aşırı kilo alma riski azalır 

Yeterli miktarda orta şiddetli fiziksel 

aktivite elde edildiğinde kilo kaybı ve kilo 

kaybının önlenmesi 

Orta düzeyde diyet kısıtlaması ile birlikte 

kullanıldığında kilo kaybı üzerinde ilave 

bir etki 

Daha Yaşlı Yetişkinler 
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Düşme Düşme sıklığı 

Düşme ile ilişkili yaralanmaların azaltılmış 

insidansı 

Fiziksel İşlev Daha yaşlı yetişkinlerde kırılganlığı olan 

ve olmayan gelişmiş fiziksel işlev 

 

Tablo 4. Devamı 

Hamile veya Doğum Sonrası Kadınlar 

Hamilelik Sırasında Aşırı kilo alma riski azalır 

Diyabet riski azaltılır 

Orta şiddetli fiziksel aktiviteden fetus için 

risk yoktur 

Doğum Sonrasında Doğum sonrası depresyon riski azalır 

Önceden Mevcut Tıbbi Koşulları Olan Kişiler 

Meme Kanseri Tüm neden ve meme kanseri mortalite 

riski azaltılmış 

Kolorektal Kanser Tüm neden ve kolorektal kanseri mortalite 

riski azaltılmış 

Prostat Kanseri Prostat kanseri mortalite riski azaltılmış 

Osteoartrit Azalmış ağrı 

Geliştirilmiş işlev ve yaşam kalitesi 

Hipertansiyon Kardiyovasküler hastalık ilerlemesinin 

riski azaltılmış 

Zaman içinde artan kan basıncı riskinde 

azalma 

Tip 2 Diyabet Azalmış kardiyovasküler mortalite riski 

Hastalık göstergelerinin daha az 

ilerlemesi:Hemoglobin, kan basıncı, kan 

lipidleri ve vücut kitle indeksi 

Multiple Sekleroz Geliştirilmiş yürüyüş 

Geliştirilmiş fiziksel uygunluk 

Bunama Geliştirilmiş biliş 

 

(WHO, 2018) 

Fiziksel Aktivite Önerileri 

FA ile enerji harcanmasının sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı FA önerileri ile ilgili ilk 

kanıtlar 1995’te CDC ve ACSM tarafından yayınlanmış olup son yıllarda bilimsel verilerle 

birlikte yeni öneriler öne sürülmüştür. İlk öneri “Yetişkinler günde en az 30 dk. orta yoğunlukta 

fiziksel aktivite yapmalıdır” şeklinde iken (Oja ve Titze, 2011) bu öneri daha sonra birçok ülke 

tarafından benimsenerek özellikle son 10 yılda farklı isimler altında “Ulusal Fiziksel Aktivite” 

rehberleri hazırlanmış ve benzer öneriler öne sürülmüştür. Bu rehberlerde, bulaşıcı olmayan 

hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için FA’nın istenilen şiddet, süre 

ve sıklıkta yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (WHO, 2010). Bu rehberlere ilave olarak 

WHO, ACSM, CDC gibi önemli kuruluşların da FA’nın hangi sıklık, şiddet ve sürede yapılması 

gerektiği ile ilgili öneriler Tablo 5’de verilmiştir (WHO (2018). Sonuç olarak, düzenli yapılan 
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fiziksel aktivitenin sağlığın geliştirilmesi ve korunması kapsamında her geçen gün önemi 

artmaktadır. Bu doğrultuda istenilen sağlık yararlarının elde edilebilmesi için bireyin sevdiği 

bir egzersizi tercih etmesi ve bu egzersizlerin, amacına uygun sıklık, şiddet ve sürede 

planlanarak sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Son yıllarda halk sağlığı programları egzersiz 

reçetesi olarak;  

Egzersizin tipi; Büyük kas gruplarına yönelik, ritmik, dinamik aerobik egzersizler ve kuvvet 

egzersizleri  

Egzersizin şiddeti; Orta şiddetli egzersizler (VO2max %50-80); kuvvet egzersizleri ise 1 

MT’nin %60-80’i  

Egzersizin frekansı; Aerobik egzersizler 3-7 gün/hafta; kuvvet egzersizleri 2-3 gün/hafta 

Egzersizin süresi; Aerobik egzersizler 20-60 dk/gün (150-300 dk/hafta); kuvvet egzersizleri 

ise 8-10 hareket, 2-3 set ve 8-12 tekrarlı olarak yapılması önerilmektedir (Nelson ve ark., 2007; 

Oja ve Titze, 2011; 48,58,59). 

Tablo 5. Sağlık için fiziksel aktivite önerileri. 

Yaş Grubu Fiziksel Aktivite Önerileri Fiziksel Etkinlik Önerilerini 

Karşılamada Tipik Olarak 

Kullanılan Kriterler 

0-4 Yaş Arası Çocuklar 1. Bebekler (1 yaşından küçükler) günde 

birkaç kez fiziksel olarak aktif 

olmalıdırlar. Özellikle interaktif zemin 

tabanlı oyun yoluyla 

 

2. Küçük çocuklar (1–2 yaş arası) ve okul 

öncesi (3–4 yaş arası) 

Gün boyunca yayılan Herhangi bir 

yoğunlukta en az 180 dakika fiziksel 

aktivite. 

Dahil olmak üzere: 

a) Farklı ortamlarda çeşitli 

aktiviteler 

b) Hareket becerilerini geliştiren 

aktiviteler 

c) 5 Yaşına doğru ilerledikçe en az 

60 dakika enerji dolu oyunlar 

 

3. Daha fazla günlük fiziksel aktivite daha 

büyük faydalar sağlar. 

1-4 Yaş Arası Çocuklar İçin, 

Haftanın 7 Günü Herhangi Bir 

Yoğunlukta -180 Dakika Fiziksel 

Aktivite 

Okul çağındaki çocuklar ve 

5–17 yaş arası gençler 

1.Günde en az 60 dakika şiddetli 

yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak. 

 

2. 60 dakikadan daha büyük fiziksel 

aktivite yapmak ek sağlık yararları sağlar. 

 

3. Günlük fiziksel aktivitenin çoğu 

aerobik olmalıdır. Kasları ve kemiği 

güçlendirenler de dahil olmak üzere, 

Haftanın 7 günü boyunca ≥60 dk 

şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite 
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haftada en az 3 kez olmak üzere yoğun 

aktiviteler dahil edilmelidir. 

 

 

Tablo 5. Devamı 

Yaş Grubu Fiziksel Aktivite Önerileri Fiziksel Etkinlik Önerilerini 

Karşılamada Tipik Olarak 

Kullanılan Kriterler 

18-64 yaş arası yetişkinler 1. Hafta boyunca en az 150 dakika orta 

yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite veya 

75 dakika şiddetli yoğunlukta aerobik 

fiziksel aktivite veya orta ve şiddetli 

yoğunlukta eşdeğer bir kombinasyonu. 

 

2. Aerobik aktivite en az 10 dk. 

 

3. Ek sağlık yararları için, yetişkinler orta 

şiddetteki aerobik fiziksel aktivitelerini 

haftada 300 dakikaya kadar arttırmalı ya 

da haftada 150 dakika şiddetli aerobik 

fiziksel aktivite veya orta ve şiddetli 

yoğunlukta eşdeğer bir kombinasyonuna 

katılmalıdır. 

 

4. Haftada 2 veya daha fazla gün büyük 

kas gruplarını da içeren kas güçlendirici 

aktiviteler yapılmalıdır. 

≥150 dk / hafta ılımlı aerobik 

aktivite,  ya da ≥75 dk / hafta 

şiddetli aktivite veya ≥10 dk'lık 

artışlarla  ılımlı ve kuvvetli 

aktivitenin eşdeğer bir 

kombinasyonu 

65 yaş ve üstü yetişkinler 1. Hafta boyunca en az 150 dakika orta 

yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite veya 

75 dakika şiddetli yoğunlukta aerobik 

fiziksel aktivite veya orta ve şiddetli 

yoğunlukta eşdeğer bir kombinasyonu. 

 

2. Aerobik aktivite en az 10 dk. 

 

3. Ek sağlık yararları için, yetişkinler orta 

şiddetteki aerobik fiziksel aktivitelerini 

haftada 300 dakikaya kadar arttırmalı ya 

da haftada 150 dakika şiddetli aerobik 

fiziksel aktivite veya orta ve şiddetli 

yoğunlukta eşdeğer bir kombinasyonuna 

katılmalıdır. 

 

≥150 dk / hafta ılımlı aerobik 

aktivite ya da ≥175 dk / hafta 

şiddetli aktivite veya ≥10 dk'lık 

artışlarla  ılımlı ve kuvvetli 

aktivitenin eşdeğer bir 

kombinasyonu 

 

 

Tablo 5. Devamı 

Yaş Grubu Fiziksel Aktivite Önerileri Fiziksel Etkinlik Önerilerini 

Karşılamada Tipik Olarak 

Kullanılan Kriterler 

  

4. Zayıf hareketliliğe sahip yaşlı 

yetişkinler, dengeyi geliştirmek ve 3 veya 

daha fazla günde düşmeleri önlemek için 

fiziksel aktivite yapmalıdır. 
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5. Haftada 2 veya daha fazla gün büyük 

kas gruplarını içeren kas güçlendirici 

aktiviteler  yapılmalıdır. 

 

6. Yaşlı yetişkinler sağlık koşullarından 

dolayı tavsiye edilen miktarda fiziksel 

aktivite yapamadıklarında, yetenekleri ve 

koşulları izin verdiği ölçüde fiziksel 

olarak aktif olmalıdırlar. 

Okul çağındaki çocuklar ve gençler, yetişkinler ve yaşlı yetişkinler için Dünya Sağlık Örgütü tarafından üretilen 

küresel önerilerdir. İlk yaştaki çocuklar için, bu yaş grubu küresel önerilere dahil edilmediğinden, Kanada 

önerileridir. 

 

Sonuç Olarak  

Şu anda, yaklaşık dört kişiden biri, küresel FA tavsiyelerini karşılayacak kadar aktif değil. 

Erkeklerin kadınlardan daha aktif oldukları ve yaşlı yetişkinlerin yetişkinlerden çok daha az 

aktif oldukları, bu da hedefe yönelik olarak programların savunmasız bu popülasyonları dikkate 

alması gerektiğini öne sürüyordu. Çoğu rahatsız edici, 11–17 yaşlarındaki okul çağındaki 

ergenlerin% 81'i, günlük bazda en az 60 dakikalık orta şiddetli ve şiddetli yoğunlukta FA 

biriktirmemiştir ve kızların erkeklerden daha aktif olma olasılığı daha yüksektir. Bu durum, 

ergenlerin çeşitli sağlık faydalarından yoksun olduklarını ve ayrıca yaşam boyu FA'nin 

koruyucu yönlerinin gelecekte sorun yaratabileceğini düşündürmektedir. Düzenli FA tipik 

olarak % 20-30 aralığında risk azaltma ile en az 25 kronik tıbbi duruma karşı etkili bir birincil 

ve ikincil önleyici stratejidir. Yetişkinlerin yaklaşık % 75'i önerilen FA kılavuzlarını 

karşılarken, kadınlarda prevalans erkeklere göre biraz daha düşüktür. Sonuç olarak; 

hastalıklardan korunma ve tedavisinde fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması ve yaşam stili 

değişikliklerinin yapılması ve devamlılığının sağlanması önerilmektedir.  

 

Kaynaklar  

American College of Sports Medicine (2013) ACSM’s guidelines for exercise testing  and 

prescription, 9th edn. Williams & Wilkins, Baltimore.  

American College of Sports Medicine, Chodzko- Zajko WJ, Proctor DN, Fiatarone Singh MA, 

Minson CT, Nigg CR, Salem GJ, Skinner JS (2009).  American College of Sports Medicine 

position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc; 41: 1510–

1530. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

109 

Chronic disease risk factor atlas. Public Health Agency of Canada 2013. Accessed 15 January 

2015. www.phac-aspc.gc.ca/ cd-mc/atlas/index-eng.php 

Colcombe SJ, Kramer AF (2003).  Fitness effects on the cognitive function of older adults: a 

metaanalytic study. Psychol Sci 2003; 14: 125–130. 

Cox E.P., O’Dwyer N., Cook R., Vetter M., Cheng H. L., Rooney K & O’Connor H. (2016). 

Relationship between physical activity and cognitive function in apparently healthy young to 

middle-aged adults: A systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport, 19, 616–

628. 

James McKinney, MD, MSc, Daniel J. Lithwick, MHA, Barbara N. Morrison, BHK, Hamed 

Nazzari, MD, PhD, Saul H. Isserow, MBBCh, Brett Heilbron, MB ChB, Andrew D. Krahn, 

MD (2016). The health benefits of physical activity and cardiorespiratory fitness. bc medical 

journal vol. 58 no. 3, april  

Kohl HW, Craig CL, Lambert EV et al., (2012). The pandemic of physical inactivity: Global  

action for public health. Lancet; 380(9838):294-305. 

Labrique AB, Vasudevan L, Kochi E, Fabricant R, Mehl G (2013). Health innovations as health 

system strengthening tools: 12 common applications and a visual framework. Glob Health Sci 

Pract;6;1(2):160–71. 

Langsetmo L, Hitchcock C, Kingwell EJ, Davison KS, Berger C, Forsmo S, Zhou W, Kreiger 

N, Prior JC (2012). Physical activity, body mass index and bone mineral density – associations 

in a prospective population-based cohort of women and men: the Canadian Multicentre 

Osteoporosis Study (CaMos). Bone; 50: 401–408. 

Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT (2012). Lancet Physical 

Activity Series Working Group: Effect of physical inactivity on major non-communicable 

diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet; 380: 219–

229. 

Leitzman, MF, Park, Y. Blair, A. (2007) Physical activity recommendations and decreased risk 

of mortality. Archives of Internal Medicine, 167: 999-1008. 

Morris JN, Hardman AE (1997). Walking to health. Sports Med; 23: 306–332. 

Nelson, M.E., Rejeski, W.J., Blair, S.N., Duncan, P.W., Judge, J.O., King, A.C., Macera, C.A., 

Castaneda-Sceppa, C (2007). Physical activity and public health in older adults, 

http://www.phac-aspc.gc.ca/


I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

110 

Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart 

Association, Circulation, 116:pp. 1094-1105. 

Notthoff  N, Reisch P, Gerstorf D (2017). Individual Characteristics And Physical Activity İn 

Older Adults: A Systematic Review. Gerontology;63:443–459 

O’Donovan G, Blazevich AJ, Boreham C, Cooper AR, Crank H, Ekelund U, Fox KR, Gately 

P, Giles-Corti B, Gill JMR, Hamer M, McDermott I, Murphy M, Mutrie N, Reilly JJ, Saxton 

JM, Stamatakis E (2010). The ABC of Physical Activity for Health: a consensus statement from 

the British Association of Sport and Exercise Sciences. J Sports Sci; 28: 573–591. 

Oja, P., Titze, S (2011).  Physical activity recommendations for public health: development and 

policy context. EPMA J. Review Article, 2(3): pp. 253-259. 

Paterson, D. H., & Warburton, D. E. (2010). Physical activity and functional limitations in older 

adults: A systematic review related to Canada’s physical activity guidelines. International 

Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 38. 

Rebar A., Stanton R., Geard D., Short C. E., Duncan M., & Vandelanotte C. (2015). A 

metameta- analysis of the effect of physical activity on depression and anxiety in non-clinical 

adult populations. Health Psychology Review, 9, 366–378. 

ReinerM., Niermann C., Jekauc D & Woll A (2013). Long-term health benefits of physical 

activity–A systematic review of longitudinal studies. BMC Public Health, 13, 209. 

Rhodes RE, IJanssen I, Bredin SSD, Warburton  ERD & Bauman A (2017). Physical activity: 

Health impact, prevalence, correlates and interventions. Psychology & Health, 32:8, 942-975 

Sattelmair, J., Pertman, J., Ding, E. L., Kohl, H. W., 3rd, Haskell, W., & Lee, I. M. (2011). 

Dose response between physical activity and risk of coronary heart disease: A meta-analysis. 

Circulation, 124, 789–795.  

United States Department of Health and Human Services. (2014). The Health Consequences of 

Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. 

Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and 

Health. 

Uz Tunçay S, Yeldan İ (2013). Kas Ġskelet Sistemi Rahatsızlıklarıyla Fiziksel Ġnaktivite 

ilişkili midir? Ağrı;25(4):147-155. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

111 

Vural Ö, Eler S, Atalay Güzel N (2010). Masa Başı Çalışanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve 

Yaşam Kalitesi ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ;8(2):69-75. 

Warburton, D. E., Charlesworth, S., Ivey, A., Nettlefold, L., & Bredin, S. S. (2010). A 

systematic review of the evidence for Canada’s physical activity guidelines for adults. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 39. doi:10.1186/1479-

5868-7-39 

Warburton, D. E., Nicol, C., & Bredin, S. S. (2006a). Health benefits of physical activity: The 

          evidence. Canadian Medical Association Journal, 174, 801–809. 

Warburton, D. E., Nicol, C., & Bredin, S. S. (2006b). Prescribing exercise as preventive 

therapy. Canadian Medical Association Journal, 174, 961–974. 

Warburton, D. E. R., Taunton, J., Bredin, S. S. D., & Isserow, S. (2016). The risk-benefit 

paradox of exercise. BC Medical Association Journal, 58, 210–218. 

Withall J, Stathi A, Davis M, Coulson J, Thompson JL, Fox KR (2014). Objective physical 

activity and sedentary time and associations with subjective well-being in adults aged 70 and 

over. Int J Environ Res Public Health; 11: 643–656. 

World Health Organization. 2008-2013 Action plan for the global strategy for the prevention 

and control of noncommunicable diseases.2008. Accessed 22 January 2016. 

http://whqlibdoc.who.int/pub lications/2009/9789241597418_eng.pdf. 

World Health Organization (2010). Global Recommendatıons on Physical Activity for Health. 

Chapter 4: Recommended population levels of physical activity for health, pp.15-33,  

World Health Organization (2011). Health: new horizons for health through mobile 

technologies. Geneva: World Health Organization; (http://www.who.int/goe/ 

publications/goe_mhealth_web.pdf). 

World Health Organization (2015). Regional Office for Europe. Health-enhancing physical 

activity (HEPA) policy audit tool (PAT) - version. 

World Health Organization (2018). Physical Activity Guidelines Advisory Committee 

Scientific Report, February 2018, Part D: Integrating the Evidence. Visit 

https://health.gov/paguidelines/second-edition/ report.aspx to access the entire report. 

http://whqlibdoc.who.int/pub
http://www.who.int/goe/


I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 
112 

ZİYARETÇİLERİN EKONOMİK, SOSYAL-KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL BAKIŞ 

AÇISIYLA MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA: BEYPAZARI ÖRNEĞİ12 

Nihat DEMİRTAŞ 

ÖZET 

Ziyaretçilerin çeşitli beklentilerle bir alanı ziyaretleri ve elde ettikleri doyum turistik 

yatırımların devamlılığı açısından önemlidir. Turizm alanlarında ziyaretçi beklentilerinin 

karşılanma düzeylerinin ölçülmesi ve geri bildirimlerin tespit edilmesi olağan aksakların 

giderilmesi açısından dikkatle izlenmektedir. Yapılan bu çalışmada turistik ziyaret 

noktalarından biri olan Beypazarı İlçesini ziyaret eden turistlerin beklenti düzeylerinin 

ölçülmesi ve alanın ziyaretçilerin gözünde çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan 

değerlendirmelerini incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 

tekniği kullanılmış ve ziyaretçilerin demografik özellikleri, alanda verilen hizmetlerden 

memnuniyet düzeylerini ölçebilmek için 1425 ziyaretçiye ulaşılarak anketler elde edilmiştir. 

Bu çalışma alan yazındaki çalışmalardan farklı bir bakış açısıyla bütüncül bir sonuca ulaşmak 

için ziyaretçilerin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açılardan değerlendirme yapmaları 

istenmiştir. Bu araştırmada, anket sorularında yer alan değişkenlerin türü dikkate alınarak 

verilerin analizinden elde edilen sonuçlar nitel ve iki seçenekli sorular için frekanslar, yüzdeler, 

oranlar şeklinde verilmiş ve yanıtların düzeylere göre dağılımı belirlenmiştir. Likert ölçeğinden 

elde edilen veriler için ise ilave olarak ortalama ve standart sapmalar da hesaplanmıştır. Anket 

sorularında yer alan memnuniyet, tercih ve katılım oranlarına yönelik istatistiksel çıkarsamalar 

ise oranlara ilişkin Z testi ile analizler yapılmış elde edilen sonuçlar yorumlanarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etki, Beypazarı 

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE VISITORS’ SATISFACTION WITH 

ECONOMIC, SOCIAL-CULTURAL AND ENVIRONMENTAL VIEW: BEYPAZARI 

SAMPLE 

ABSTRACT 
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Visits of visitors with various expectations and their satisfaction are important in terms of 

continuity of touristic investments. Measuring the level of meeting the expectations of visitors 

in tourism areas and determining the feedback are carefully monitored in terms of eliminating 

the usual deficiencies. In this study, it is aimed to measure the expectation levels of the tourists 

visiting Beypazarı District, which is one of the tourist visiting points, and to examine the 

environmental, socio-cultural and economic evaluations of the area in the eyes of the visitors. 

In the study, survey technique was used as a data collection method and surveys were obtained 

by reaching 1425 visitors in order to measure demographic characteristics of the visitors and 

their satisfaction levels from the services provided in the field. In order to reach a holistic 

conclusion, the participants were asked to make an economic, socio-cultural and environmental 

assessment. In this research, the results obtained from the analysis of the data, taking into 

account the type of the variables included in the survey questions, were given in the form of 

frequencies, percentages, ratios for qualitative and two-option questions, and the distribution of 

responses by levels was determined. The mean and standard deviations were also calculated for 

the data obtained from the Likert scale. The statistical inferences regarding the satisfaction, 

preference and participation rates in the survey questions were analyzed with the Z test for the 

ratios and the results were presented by interpreting. 

Key words:  Visitor, Economic, Socio-Cultural and Environmental Impact, Beypazarı 

 

GİRİŞ 

Turizmin ekonomik kalkınma için gerekli olan döviz açıklarını kapatması, dış ödemeler 

bilançosunu aktif hale getirmesi ve istihdam gibi ekonomik katkılarının yanı sıra toplumların 

ve ülkelerin sosyal ve kültürel açıdan yakınlaşmalarına da katkı sağlamıştır. Bunun sonucu 

olarak da turizm olgusu günümüzde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi fonksiyonlarıyla daha 

çekici hale gelmiştir (Berber ve Ünüvar, 2000: 312). 

Sanayileşmenin getirdiği yoğun göç ve şehirleşme, üretimde insan etkeninin değer 

kazanması, teknolojiye bağlı olarak artan iş temposu ile birlikte insan ilişkilerinde yaşanan 

yabancılaşma, yoğun rekabet yaşanmasına neden olmaktadır. Bu ortamlarda insanlar, zaman 

içerisinde bedensel ve zihinsel gerginlikler yaşayabilmekte, kendilerini baskı altında 

hissedebilmektedirler. Yaşanan olumsuz koşullar, insanları şehirlerin yorucu ortamından 

kaçmaya, hafta sonları, doğayla iç içe olabilecekleri yakın mesafelere ziyaretlere yöneltmeye 

başlamıştır. İşletmeler de verimliliklerini artırmak amacıyla, çalışanlarını kısa süreli tatillerle 
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desteklemeye başlamıştır. Bu nedenlerle şehirlere yakın, kısa süreli de olsa tatillerini 

geçirebilecekleri turizme açık olan bölgeler giderek daha fazla önem kazanmış, hatta bu pazar, 

büyük şehirlere yakın olan bölgeler arasında da bir rekabet alanı haline gelmiştir (Çalık: 2014, 

5). 

Yöreye gelen ziyaretçilerin tatillerinden memnun olup olmadıkları ve yöreye tekrar 

gelmek isteyip istemediklerinin bilinmesi gerekir. Ziyaretçiler tatil, dinlenme, eğlenme, 

alışveriş, sağlık, keşif gibi bir takım motivasyonlarla turistik alanları ziyaret etmektedir. 

Ziyaretçiler ile yerel halk arasındaki ilişki noktası potansiyel olarak ziyaret deneyiminin en 

önemli kısmını teşkil etmektedir (Avcıkurt, 2007: 81). 

Bir bölgenin turizm sektörü için kullandığı değerlerinin esas yapısını bozmadan, bu 

değerleri geliştirerek sürdürülebilirliğini sağlanması için turizmin olumsuz etkilerini en alt 

seviyede tutmak ve turizm için kabul edilebilirlik ortam gerekmektedir. Bu ortam için bölgede 

yaşayan yerel halkın ve bölgeye gelen ziyaretçilerin çatışma yaşamaması, yerel halkın turizmi 

kabul etmesi önemli hale gelmektedir. Aksi durumda turizmin sürdürülebilirliği tehlike altına 

girebilecektir (Çalık: 2014, 5). 

1. Araştırma Alanına Ait Özellikler 

Araştırmaya konu olan Beypazarı ilçesi Ankara’nın 99 km kuzeybatısında yer 

almaktadır. İlçe alanı İç Anadolu bölgesinin Yukarı Sakarya bölümünde bulunmaktadır. 

Beypazarı’nı, batıda Nallıhan, güneyde Eskişehir, Polatlı, Ayaş, Güdül, Çamlıdere, kuzeyde 

Seben ve Kıbrısçık ilçeleri ile çevrilidir (Çetin, 2009: 18).  

Tarih boyunca Hititler, Frigler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun bölgede egemen olduğu görülmüştür. Antik dönemde ‘‘Lagania’’ ismiyle 

bilinen Beypazarı, Osmanlı döneminde bulunan bir sipahi beyinin fethetmesiyle günümüzdeki 

ismini almıştır (Özşen, Köksal ve Demirtaş: 2017, 442). 

İlçe merkezinden geçen D-140 eksenli karayolu bağlantısı ile Ankara ve İstanbul gibi 

metropol şehirlere ulaşım kolaylığına aynı zamanda Sakarya, Eskişehir ve Bolu illerine yakın 

olma avantajına sahiptir. Her yıl yapılan festivalde ve şenliklerde ağırladığı yabancı konuk 

sayısında ve yurtiçi tur programlarında konaklama noktası olarak alınmasında yaşanan artışla, 

önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Ayrıca sahip olduğu bitki örtüsü, Türkiye’de nesli 

tükenmekte olan kuşların yaşam alanı olması ile henüz yeni keşfedilmeye başlanan doğal 

varlıklara sahiptir. (Çalık: 2014, 7). 
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Beypazarı hem doğal hem de tarihi değerler açısından ülkemizin zengin kaynaklarına 

sahip ilçelerden biridir. İlçenin İnözü Vadisi, Eğriova, Benli ve Tekke yaylası ile Dereli köye 

yakın peri bacalarına benzeyen yapılara sahip olması ilçeye gelen ziyaretçilerin ilgisini 

çekmektedir (Uslu ve Kiper, 2006: 307). Ayrıca Beypazarı’nda çok sayıda han, hamam, cami, 

türbe ve çeşme gibi anıtsal yapılar mevcuttur. Doğal, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra 

Beypazarı ilçesinin yöresel kalkınması hayvancılık, tarım, sanayi, ticaret, el sanatlarına 

dayanmakta olup (Aklanoğlu, 2010: 128-132), maden suyu işletmesi ile gıda ve yem sanayisi 

de ilçedeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır (Kervankıran, 2014: 138).  

 

Harita 1: Beypazarı İlçesinin Lokasyon Haritası ve Çalışma Alanı 

 

Kaynak: (Kurt, 2009: 8) 

Çarpan etkisinin yüksek olması ile turizm sektörü hem ülkeler hem de şehirler 

bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda kendini tanıtmak isteyen ve gelir kazanmayı 

hedefleyen bölgelerin ilk başvuru noktası turizm olmaktadır. Beypazarı, özellikle 2000’li 
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yıllardan sonra Türkiye’nin önemli bir turistik çekim merkezi haline gelmiş bir turizm ilçesidir. 

İlçe, ağırladığı ziyaretçi sayısı, sahip olduğu doğal ve tarihi varlıkları ile, benzer özelliklere 

sahip olan diğer ilçelerden farklı olarak, turizmde rekabet gücünü artırmış, yeni ve özgün 

niteliklere sahip, gelişen bir turizm merkezi olma potansiyeli taşımaktadır (Çalık: 2014, 7). 

Tablo-1: Beypazarı ilçesi ziyaretçi sayısı 

Yıllar Ziyaretçi Sayısı 

1999 2.501 

2000 3.980 

2001 7.646 

2002 40.000 

2003 100.000 

2004 150.000 

2005 200.000 

2006 250.000 

2007 300.000 

2008 370.000 

2009 350.000 

2010 400.000 

2011 400.000 

2012 450.000 

2013 460.000 

2014 465.000 

2015 470.000 

2016 300.000 

2017 400.000 

Kaynak: Poyraz, 2018. 

Beypazarı ilçesi, ziyaretçi sayısını varlığını korumuş kriz dönemleri bir yana bırakılırsa, 

ziyaretlerin sürekli artış eğiliminde olduğu görülmektedir (Tablo-1). 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Bu çalışmanın amacı; turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği önemli bir turizm 

destinasyonu olan Beypazarı ilçesinde ziyaretçilerin gözünde turizmin ekonomik, sosyal-

kültürel ve çevresel bakış açısıyla memnuniyetlerinin değerlendirilmesidir. Beypazarı ilçesi; 

zengin tarihi geçmişi, sahip olduğu doğal, kültürel değerlerle tanınmış bir turizm yöresi haline 

gelmiştir. İlçede turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte diğer sektörlerin de canlanması ilçenin 

yerel ekonomisine, fiziksel ve kültürel çevresinde bir takım değişiklikler meydana getirmiştir. 

Turizmin olumlu veya olumsuz etkileri daha çok o bölgede yaşayan yerel halkı, yatırımcıları 

etkilediği kadar ziyaretçilerin alanı tekrar ziyaret niyetlerinde de belirleyici olmaktadır. 

Çalışmanın amacına ilişkin yapılan literatür taraması ve kuramsal alt yapının 

oluşturulması neticesinde Beypazarı ilçesine yönelik ziyaretlerin ana öznesi konumundaki 
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ziyaretçilerin bakış açılarının, tutum ve algılarının belirlenmesi amacıyla bu çalışma 

kapsamında oluşturulan hipotezlere yanıt aranacaktır. Yapılan birçok araştırmada demografik 

değişkenlerin algı, turum ve davranışları etkilediği ortaya konulmuştur. İlçe yerel halkının 

turizme yönelik algı ve tutumunun araştırıldığı benzer çalışmalarla karşılaştırmalar yapılarak 

hipotezler geliştirilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır (Toprak, 2015; Özşen, Köksal ve 

Demirtaş: 2017, 444). 

Bu bağlamda araştırma alanında öne sürülen hipotezler şunlardır: 

H1: Beypazarı’nın turizm değerleri ziyaretçiler için çekicilik (cazibe) özelliği taşımaktadır.  

H2: Beypazarı’na yönelik turistik talep doyma noktasına ulaşmamıştır.  

H3: Beypazarı’na yönelik turistik ziyaretlerin ana temasında kültürel turizm vardır.  

 

2.2. Evren ve Örneklem  

Ankara’da iç turizm hareketlerinin özellikle kültür turizminin yaygın olarak yaşandığı 

Beypazarı ilçesini ziyaret eden ziyaretçiler araştırma evrenini oluşturmaktadır.  

Ziyaretçilere ait örneklem sayısının belirlenmesinde Ryan ile Yamane’nin geliştirdiği 

model uygulanmıştır (Ryan, 1995; Arıkan, 2000: 143-145; Yamane’den Esin vd., 2009). 

Çalışmada kullanılacak veri seti, Beypazarı ilçe merkezinde uygulanacak bir anket yardımıyla 

elde edilecek yatay kesit verilerinden oluşmaktadır. Anket uygulanacak örnek kütlenin 

büyüklüğünün belirlenebilmesi için Ryan ve Yamane’nin geliştirdiği aşağıdaki modele göre 

hesaplama yapılmıştır. Buna göre; 2012-2015 yıllarına ait ziyaretçi sayısı ortalaması 461.250 

kişi olup (Tablo-1) evreni temsil edecek kişi sayısı 384 olarak hesaplanmıştır.   

2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Turizm etkinliklerine katılan bireylerin turizm etkinliklerinin ve beklentilerinin 

belirlenmesi ve bu kapsamda Beypazarı’na ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi hedef 

alınmıştır. Ziyaretçilere yönelik anket çalışmasında kolaylı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Beypazarı’na yönelik turistik ziyaretler kültürel ağırlıklı olduğu ve yıl boyu devam ettiği için 

tüm yıla dağılacak şekilde uygulanmıştır. Diğer bir beklenti ise ziyaretçilerin alan ziyaretine 

ilişkin bakış açılarının zamansal farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için örneklem sayısı 

yüksek tutularak yıllara yayılmıştır. Bu bağlamda 2012-2015 yılları arasında değişikliğin olup 

olmadığının izlenmesi olmuştur. Yıl bazında yaklaşık 380 anket yapılması planlanmış ve 1.500 
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anket basılmıştır. Toplamda 75 tanesi hatalı doldurmalar nedeniyle elenmiş toplamda 1.425 

anket dikkate alınmıştır.  Ziyaretçilerin tercihlerindeki zamansal değişiklik izlenmiş ve 

karşılaştırma yapılmışsa da yıllar itibariyle değişiklik saptanmamıştır. Nitekim Cittaslow 

(Yavaş Şehir) başvurusu düşünen bir ilçede zaman yavaş aktığı içindir ki bu değişikliğin 

yaşanmadığı tahmin edilmektedir.  

Anket üç bölümden oluşmuştur: Birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerini 

sorgulayıcı sorular olan; yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, öğrenim durumu, gelir durumu, 

geçim kaynağı, aile bilgisi gibi sorulardır.  

 

İkinci bölümde, ziyaretçilerin seyahat tercihleri, ulaşım biçimi, gezi organizasyon şekli, 

geçirdiği süre, Beypazarı’nı seçme sebepleri, daha önce ziyaret edip etmedikleri, alana 

ulaşımları, katılımcıların daha önceki turistik deneyimlerinin düzeyi sorulmuştur.  

Üçüncü bölümde 5’li Likert ölçeği uygulanmış olup “Tamamen Katılıyorum” “Kısmen 

Katılıyorum” “Kararsızım” “Katılmıyorum” “Hiç Katılmıyorum” şeklinde bir seçenek dizgisi 

vardır. Üçüncü bölüm sorularının içeriği, ziyaretçilerin Beypazarı’na yönelik kültürel turizm 

faaliyetlerini sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel açıdan sorgulamaktadır. Beypazarı’nın 

doğal, kültürel ve tarihi eserlerine bakış açılarıyla ilgili sorularla ayrıca ilçeyi yeterli, güvenilir, 

ucuz bulup bulmadıklarına dair düşünceleri, eleştirileri ve önerileri gibi sorular sorulmaktadır. 

Beypazarı’nın mevcut hizmeti ile yeterli olup olmadıkları, Beypazarı’nı seçmekteki etkin 

gerekçeleri, karşılaşılan olumsuzluklar ile mevcut durumun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi  

Bu araştırmada, anket sorularında yer alan değişkenlerin türü dikkate alınarak verilerin 

analizinden elde edilen sonuçlar nitel ve iki seçenekli sorular için frekanslar, yüzdeler, oranlar 

şeklinde verilmiş ve yanıtların düzeylere göre dağılımı belirlenmiştir. Likert ölçeğinde elde 

edilen veriler için ise ilave olarak ortalama ve standart sapmalar da hesaplanmıştır. Sonuçlar 

tablolar halinde sunulmuştur. Anket sorularında yer alan memnuniyet, tercih ve katılım 

oranlarına yönelik istatistiksel çıkarsamalar ise oranlara ilişkin Z testi kullanılarak yapılmıştır. 

Böylece anketlerde ilgili sorulara verilen yanıtlardan elde edilen örneklem memnuniyet 

oranının belirli bir olasılıkla hedef yığına genellenip genellenemeyeceği araştırılmıştır. Hedef 

yığınlardan seçilen örnekler yeterince büyük olduğundan aralık kestirimde Z dağılımı 

kullanılarak, evren oranı π için %95 güven sınırları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  
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 tab p tab pP p Z p Z 1* *        
 

Ancak yığın parametresi genellikle bilinmemektedir. Bu güçlüğü gidermek için en 

uygun yol ya evren parametresine ilişkin varsayımda bulunmak ya da gerçek yığın 

parametresinin sıfıra eşit olduğunu varsaymaktır. Bu çalışmada bilinmeyen evren oranının 0.50 

olduğu varsayımı benimsenmiş olup, yığın oranının 0.50 olduğu yönündeki hipotez ile 

örneklem oran değerinin uyuşup uyuşmadığı aşağıda verilen Z testi ile sınanmıştır.  

hes

p

p
Z

 



 

Hesaplanan test istatistiği (Zhes), tablo değerinden büyükse (ZTab) ise gerçek yığın 

oranının 0.50 olduğunu belirten sıfır hipotezi belirlenen anlamlılık düzeyinde (α) reddedilir. 

Yani örneklem oranı ile yığın oranının varsayılı değeri arasında örnekleme hatasına 

bağlanamayacak kadar istatistiksel açıdan önemli bir farklılığın olduğu kabul edilir. Bu testlerin 

sonuçları 0,05 anlamlılık düzeyinde, diğer bir ifadeyle %95 güven düzeyinde yapılmıştır. 

3. Ziyaretçilerin Özellikleri 

Beypazarı ilçesini ziyaret edenlere yönelik uygulanan ankette cinsiyetin, araştırma 

sahasındaki turizm hareketlerine katılımı etkilediği görülmektedir. Başka bir deyişle, ankete 

katılan ziyaretçilerin erkek ve kadın oranları arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Anket 

uygulanan kültürel ziyaretçilerin %57,1’i kadınlardan, %42,9’u erkeklerden oluşmaktadır. Bu 

oran Richards (2001; 40)’ı desteklemektedir. Richards’a göre kültürel tüketim ve kültürel 

aktivitelere katılma konusunda kadınlar daha eğilimlidirler. Araştırma sahasında buna uygun 

durumun ortaya çıkmasında grup organizasyonlarına kadınların daha fazla katılım göstermeleri 

etkili olabilir.  
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Tablo-2: Araştırmaya katılan ziyaretçilerin demografik özelliklerine göre dağılımı 

 

 

Ankete katılan yerli ziyaretçilerin turizme katılması ile yaşı arasında da yakın bir ilişki 

vardır. Her yaş grubundan ziyaretçi olmakla birlikte oranlar 18-65 yaş aralığında (%95,3) 

gerçekleşmektedir. 18-65 yaş aralığındaki hemen her kesime hitap etmesi ve ziyaretçilerin 

geniş bir alandan gelmesi avantajlı bir durumdur. Dikkat çeken bir durum 18-25 yaş grubundan 

itibaren yaş düştükçe oranların düşme eğilimi göstermesidir. Dikkatle incelenmesi gereken bir 
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durum olan, 18 yaş ve altındakiler ile 65 yaş ve üzerindeki kesime hitap edememesi (genç kesim 

ve üçüncü yaş grubu) dikkate değer bir konu olarak ortaya çıkmıştır.  

Araştırma sahasındaki ziyaretçilerin, eğitim seviyelerine paralel olarak seyahat 

yoğunluğunun arttığı söylenebilir. Eğitim düzeyinin yükselmesi dünyayı daha çok tanımayı 

sağlamakta, bunun sonucu olarak başka yerleri ve kültürleri görmek için seyahat dürtüsü 

artmaktadır. Ziyaretçilerin daha çok lise ve üniversite düzeyinde bir eğitime sahip olduğu 

görülmektedir. Ziyaretçiler %47,2 oranı ile üniversite düzeyinde eğitim almışlardır. Lise ve 

üniversite eğitimi alanların oranı toplamda %82,1’e çıkmaktadır. İlköğretim düzeyindeki 

ziyaretçi oranı %13,3 gibi azımsanamayacak bir düzeydedir. Genelde ziyaretçilerin eğitim 

seviyelerinin orta ve yüksek olması, Beypazarı’nın hitap ettiği turist kitlesi hakkında da fikir 

vermektedir. Lisansüstü eğitim görenlerin oranı ise %4,6 olup düşük bir seviyededir.  

Ankete katılan yerli ziyaretçilerin yarısına yakını (%47,3) kamuda ya da özel sektörde 

ücretli olarak çalışanlardır. Ziyaretçilerin yarıya yakının ücretli çalışan olması düzenli 

gelirlerinden dolayı olabilir. Özel sektörde ücretli çalışanların oranı %31,2 ile kamu sektöründe 

çalışanlara göre, %16,1, yaklaşık iki katıdır.  

Ziyaretçilerin ikinci önemli grubunu %20,1 ile öğrenciler oluşturmuştur. Ankara’da çok 

sayıda eğitim kurumlarının olması ve öğrencilerin yeterince boş zamanları ikinci büyük grubu 

oluşturmalarında etkili olmuştur.  

Öğrenci, memur ve özel sektör çalışanları turizme katılmada daha fazla yoğunluk 

kazanırken, emeklilerin (%14,4) katılımları daha düşük çıkmaktadır. Boş zamanlarının bol 

olması nedeniyle önemli bir potansiyel olan, üçüncü yaş turizmi kategorisine giren emeklilerin 

Beypazarını ziyaret oranının düşük çıkması gelirlerinin düşük olması ile ilgili olsa gerektir.  

Ev hanımlarının katılımının (%14,3) düşük çıkması düzenli gelire sahip 

olmamalarından kaynaklanıyor olabilir.  

Ankete katılan ziyaretçilerin medeni durumlarında önemli bir farklılık görülmektedir. 

Evlilerin bekârlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Ziyaretçilerden ankete katılanların 

%55,8’i evli, %39,8’i bekâr ve %5,1’i duldur. Bekâr ve dulları aynı kategoride alarak 

değerlendirsek bile evlilerin oranı toplamda yine daha yüksek çıkmaktadır. Bunda evli 

ziyaretçilerin aile olarak ve çocuklarıyla ziyaretleri önemli etken oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin öğrenci, memur ve işçi mesleklerinde yoğunlaştıkları 

ve %73’ünün aylık gelirlerinin 2.000 TL’ye kadar olduğu görülmektedir. Beypazarı’nı ziyaret 

edenlerin düşük ve orta gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin de 
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önemli oran (%20,1) tutması, düşük gelir kategorisini oluşturan alt gelir grubunun oranını da 

yükseltmektedir.  

Ankete katılan ziyaretçilerin yarıdan fazlası (%62,2) çocuklu ailelerden oluşmaktadır. 

Bu oran ailelerin çocuklarıyla Beypazarı’nı ziyaret ettiklerini göstermektedir. Bu sonuç 

Beypazarı’nda yapılacak turistik yatırımlar, işletmelerin niteliği gibi konularda yatırımcı ve 

işletmecilere fikir verebilir. 

Tablo-3: Ziyaretçilerin seyahat özellikleri 

 

Ziyaretçilerin tatil tercihlerine yönelik alışkanlıklarını ortaya koymaya yönelik 

sorularda isterlerse 1’den fazla serçenek işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. “Hafta sonu ve kısa 

dönemli gezilerinizde ne tür yerleri tercih edersiniz?” sorusuna “Geleneksel yaşam tarzı olan 

yerler” seçeneği %48 oranı ile ilk sırada tercih edilmiştir. Otantik ve kültürel yapısı nedeniyle 

Beypazarı’nın bu tür tercihleri olan ziyaretçileri çektiği anlaşılmıştır. “Deniz kıyısı ve denizi 

gören alanlar” seçeneği ise %46,5 oranı ile ikinci tercih nedeni olarak seçilmesiyle deniz 

turizmini tercih edenlerin de Beypazarı’nı ziyaret tercihleri arasında olduğunu göstermiştir. 

Doğa temelli turizm aktiviteleri için yer alan “Ormanlık alanlar” ve “Kent yakın çevresindeki 

park ve dinlenme yerleri”nin ziyaret tercihi grup olarak değerlendirildiğinde üçüncü ve 

dördüncü sıralarda yer almaktadır. Tatil alışkanlıklarında “Tarihi ve arkeolojik alanlar”ı tercih 

edenler ise beşinci sırada yer almaktadır. 
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Tablo-4: Ziyaretçilerin Beypazarı’na geliş sayısı 

 

Beypazarı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin Beypazarı’na geliş sayılarına ait oranlara 

baktığımızda yarıdan fazlasının (%56,5) ilk kez geldiğini göstermektedir. Bunun altında keşif 

arzusunun yattığını ve ilçenin keşfedilmeyi bekleyen yerler arasında olduğunu görmekteyiz. 

Bunun yanında ikinci kez gelenlerin oranı da %21,1 ile ikinci sırada gelmektedir.  

 

Tablo-5: Ziyaretçilerin Beypazarı’na gelişte kullandıkları ulaşım aracı tercihi 

 

Beypazarı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin kullandıkları ulaşım aracına baktığımızda 

%43,6 ile ilk sırada otomobil gelmektedir. Bu durum özellikle Ankara çıkışlı ziyaretlerin 

otomobille gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. %25,3 ile ikinci sıradaki özel kiralanmış 

otobüs tercihi ise tur organizasyonları nedeniyledir. %18,8 ile üçüncü sıradaki şehirlerarası 
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tarifeli araçlar gerçekleşmiştir. Bunun nedeni Ankara’dan Beypazarı’na her yarım saatte kalkan 

otobüs/minibüs seferleri ile haftanın üç günü Beypazarı-İstanbul arasındaki tarifeli otobüs 

seferleri ile gerçekleşmektedir. 

Tablo-6: Ziyaretçilerin Beypazarı’na yönelik gezi organizasyonu 

 

 

“Beypazarı’na tur kapsamında mı yoksa bireysel olarak mı geldiniz?” sorusuyla 

ziyaretlerin organizasyon şekli öğrenilmek istenmiştir. Ziyaretçilerin Beypazarı’na yönelik gezi 

organizasyonunu değerlendirdiğimizde ziyaretlerin %42 ile bireysel olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. %34,2 ile ikinci sırada Beypazarı ziyareti dost ve arkadaş grubu ile 

gerçekleştirilen ziyaretlerdir. Üçüncü sıradaki seyahat acentesi organizasyonu %14,7’lik bir 

paya sahip olup oran düşüktür. 

Tablo-7: Ziyaretçilerin Beypazarı’nda geçirdikleri süre 

 

Ziyaretçilerin Beypazarı’nda geçirdikleri süreye bakıldığında ziyaretlerin %66,4 gibi 

büyük çoğunluğunun günübirlik ve konaklamasız ziyaretleri tercih ettiği görülmektedir. Bunda 
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Ankara çıkışlı konaklamasız ve günübirlik ziyaretler etkili olmaktadır. Konaklamalı 

ziyaretlerinde bir gece konaklama şeklinde tercih edilmesi ilçenin kısa sürede gezildiğini 

göstermektedir. Bunun nedeni Beypazarı’nda ziyaretçilere hitap eden aktivitelerin yeterli 

çeşitlilikte olmadığını göstermektedir. 

Tablo-8: Ziyaretçilerin Beypazarı ziyaretini sağlayan bilgi kaynağı 

 

Beypazarı’nı ziyaret eden ziyaretçilere sorulan “Beypazarı’na ziyaretinizi sağlayan bilgi 

kaynağı nedir?” sorusuna %66,7 oranıyla büyük çoğunluk dost ve tanıdık tavsiyesi cevabını 

vermişlerdir. İkinci sıradaki bilgi kaynağı medya araçları (internet, radyo, televizyon, gazete, 

dergi ve broşürler) ile bilgi edindiklerini ifade edenlerin oranı %16,2’dir. Seyahat acentelerinin 

payı %8,4 oranıyla üçüncü sırada olup bu oran oldukça yetersizdir. Çünkü seyahat acentelerinin 

temel işlevlerinden olan bilgi sağlamak ve organizasyon gerçekleştirmekte, işlerin 

profesyonelce yürütülmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu sonuç seyahat acentelerinin tur 

tanıtım ve organizasyonlarında Beypazarı’nda yeterince etkin olamadığını göstermektedir. 

Tablo-9: Ziyaretçilerin Beypazarı İlçesini Tercih Özellikleri 
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Geleneksel mimari ve yerleşim değerine yakın olarak %65,5 ile ikinci sırada yöresel 

yemekler yer almıştır. Tarihi değerler seçeneği %45,3 ile üçüncü sırada gelmiştir. Geleneksel 

yaşam kültürü %38,6 ile dördüncü sırada yer alırken, el sanatları %33,6 ile tercih sıralamasında 

beşinci sırada yer almıştır. Beypazarı doğal çevre tercihi %27,4 ile altıncı sırada yer almıştır. 

Beypazarı doğal çevre kaynaklarının tam olarak bilinmemesi sıralamadaki yerini belirlemiş 

olabilir. Tarımsal ürünler seçeneği %24,6 ile ile yedinci sırada yer almıştır. Yerel halkın tutumu 

(%20,4) ile esnafın tutumu (%16,8) seçenekleri sekizinci ve dokuzuncu sıralarda yer almıştır. 

Ziyaretçilerin yerel halk ve esnaf ile iletişimlerinin sınırlı olması bu sıralamada etkili olmuş 

olabilir. Ulaşım kolaylığı %16 ile son sırada yer almaktadır. Bu seçenek Beypazarı’na ulaşımın 

kolay olmadığını göstermiştir. Ulaşımda Ankara haricindeki yerleşim alanlarına göreceli 

uzaklığı etkili olmuş olabilir. 

Tablo-10: Ziyaretçilerin Beypazarı ziyaretleri ile ilgili tutumlarına yönelik Likert analizi ve 

verilen cevaplar 

 Hiç 

Katılmıy

orum 

Katılmıy

orum 

Kararsızım Katılıyoru

m 

Tamamen 

Katılıyoru

m 

 

Top

lam 

 

AO 

 

SS 

n % n % n % n % n % 
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Konaklama olanakları 

Beypazarı’na özgü ve 

hizmet kalitelidir.  

 

12 0,8 54 3,8 311 21,8 447 31,4 601 42,2 142

5 

4,10 0,93 

Yeme içme olanakları 

Beypazarı’na özgü ve 

hizmet kalitelidir.  

 

6 0,4 18 1,3 72 5,1 441 30,9 888 62,3 142

5 

4,53 0,69 

Tarihi mekânlar temiz ve 

bakımlıdır.  

 

8 0,6 43 3,0 120 8,4 489 34,3 765 53,7 142

5 

4,38 0,81 

Beypazarı’ndaki doğal 

kaynak değerleri (turistik 

peyzaj) yeterince 

değerlendirilmektedir.  

 

61 4,3 14

0 

9,8 392 27,5 467 32,8 365 25,6 142

5 

3,66 1,09 

Yöresel tarım ürünleri 

yeterli çeşitlilikte ve 

kalitelidir.  

 

7 0,5 26 1,8 72 5,1 296 20,8 102

4 

71,9 142

5 

4,62 0,71 

Yöresel mutfağa ait 

yemekler temiz ve 

lezzetlidir.  

 

3 0,2 15 1,1 51 3,6 348 24,4 100

8 

70,7 142

5 

4,64 0,62 

Yöresel el sanatları 

özgün ve çeşitlidir.  

 

10 0,7 33 2,3 87 6,1 471 33,1 824 57,8 142

5 

4,45 0,77 

Geleneksel kültür 

yaşamaktadır.  

 

9 0,6 43 3,0 82 5,8 413 29,0 878 61,6 142

5 

4,48 0,79 

Ulaşımla ilgili sorun 

yoktur.  

 

31 2,2 85 6,0 165 11,6 451 31,6 693 48,6 142

5 

4,19 1,00 

Halkın ve esnafın 

ziyaretçilere karşı 

yaklaşımı olumludur.  

 

8 0,6 36 2,5 76 5,3 335 23,5 970 68,1 142

5 

4,56 0,76 

Beypazarı’na tekrar 

gelmeyi düşünürüm.  

 

24 1,7 26 1,8 136 9,5 281 19,7 958 67,2 142

5 

4,49 0,87 

Yakın çevreme 

Beypazarı’nı tavsiye 

ederim.  

 

16 1,1 24 1,7 67 4,7 233 16,4 108

5 

76,1 142

5 

4,65 0,75 

 

Ziyaretçilerin Beypazarı’na yönelik ziyaretleriyle ilgili beş dereceli likert ölçeği 

kullanılarak tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Beş dereceli likert ölçeğine göre 1= Hiç 

katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen katılıyorum 

ifadelerine yönelik derecelendirmeler kullanılmış ve katılıcılardan bunlardan birisini tercih 

etmeleri istenmiştir. Olumlularda en yüksek puan 5 olurken, en yüksek olumsuz değer ise 1 

puan olarak değerlenmiştir. Tercihin konumunu belirleme açısından 1-5 arasındaki 

değerlendirme tercihlerinin aritmetik ortalama değerleri alınarak yorumlanmıştır.  
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Likert sorularından birinci soru olarak ziyaretçilere “Konaklama olanakları 

Beypazarı’na özgü ve hizmet kalitelidir” sorusu sorulmuştur. Bu soruya ziyaretçilerin %42,2’si 

tamamen katılıyorum ve %31,4 katılıyorum cevabı vererek toplamda %73,6 oranıyla olumlu 

görüş belirtmişler, bu tercihin aritmetik ortalaması 4,10 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç 4,0 

katılıyorum tercihini aşan bir değerdir.  

İkinci Likert sorusu “Yeme içme olanakları Beypazarı’na özgü ve hizmet kalitelidir” 

sorusuna katılımcıların %30,9 katılıyorum ve %62,3’ü tamamen katılıyorum diyerek toplamda 

%93,2’lik oran ve 4,53 ortalamasıyla olumlu görüş belirterek yeme içme olanaklarını 

beğendiklerini ifade etmişlerdir.  

“Tarihi mekânlar temiz ve bakımlıdır” üçüncü sorusuna %34,3 ile katılıyorum, %53,7 

ile tamamen katılıyorum cevabı %88’lik oran ve 4,38 aritmetik ortalama ile olumlu görüş 

verilmiştir. 

Dördüncü soruya, “Beypazarı’ndaki doğal kaynak değerleri (turistik peyzaj) yeterince 

değerlendirilmektedir”, katılımcıların cevaplarına anketin bütününü de dikkate alarak 

değerlendirdiğimizde farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların %32,8’i katılıyorum, 

%27,5’i kararsızım ve %25,6’sı tamamen katılıyorum demişlerdir. Ortalama değer, 3,66 ile 

katılıyoruma daha yakın olmakla birlikte kararsızım seçeneğinin de gözardı edilmemesi 

gerektiğini göstermektedir.  

Beşinci soruya, “Yöresel tarım ürünleri yeterli çeşitlilikte ve kalitelidir”, katılımcılar 

%92,8 ile yüksek oranda ve 4,62’lik ortalamayla olumlu görüş bildirmişlerdir.  

“Yöresel mutfağa ait yemekler temiz ve lezzetlidir” altıncı sorusuna, %24,4 ile 

katılıyorum %70,7 ile tamamen katılıyorum cevabı %95,1’lik oran ve 4,64 aritmetik 

ortalamayla olumlu görüş verilmiştir.  

“Yöresel el sanatları özgün ve çeşitlidir” yedinci sorusuna verilen cevaplar %33,1 

katılıyorum, %57,8 tamamen katılıyorum şeklindedir. Toplamda %90,9’luk oran ve 4,45 

ortalamayla katılımcılar olumlu görüş belirtmişlerdir.  

“Geleneksel kültür yaşamaktadır” sekizici sorusuna katılımcılar %61,6 tamamen 

katılıyorum ve %29,0 katılıyorum diyerek toplamda %90,6 yüzdelik oran ve 4,48 ortalamayla 

olumlu görüş bildirmiştir.  
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“Ulaşımla ilgili sorun yoktur” dokuzuncu sorusuna katılımcılar %48,6 tamamen 

katılıyorum ve %31,6 katılıyorum ile toplamda %80,2 oran ve 4,19 ortalamasıyla olumlu görüş 

belirtmiştir.  

“Halkın ve esnafın ziyaretçilere karşı yaklaşımı olumludur” onuncu sorusu yerel halk 

ile ziyaretçi ilişkisini ölçmeyi amaçlamıştır. Katılımcıların %68,1’i tamemen katılıyorum ve 

%23,5’i katılıyorum diyerek toplamda %91,6 oran ve 4,56 ortalama değeri ile olumlu görüş 

bildirmişlerdir. 

Onbirinci soru “Beypazarı’na tekrar gelmeyi düşünürüm” sorusu olup, ziyaretçilerin 

Beypazarı’na bir kez daha gelip gelmemeleriyle ilgili tekrar dönüş sorusudur. Katılımcıların 

%67,2’si tamamen katılıyorum ve %19,7’si katılıyorum diyerek toplamda %93,2 oran ve 4,49 

ortalamayla olumlu görüş bildişmiştir.  

“Yakın çevreme Beypazarı’nı tavsiye ederim” onikinci sorusuna katılımcıların %76,1’i 

tamamen katılıyorum ve %16,4’ü katılıyorum diyerek toplamda %92,5 oran ve 4,65 

ortalamayla olumlu görüş bildirmiştir.  

Oniki soruluk Likert tablosunu genel olarak değerlendirdiğimizde ortaya olumlu bir 

sonuç çıkmaktadır. En yüksek olumlu sonuç %76,1 ile yakın çevreme Beypazarı’nı tavsiye 

ederim olurken, kararsızlardaki en yüksek oran %27,5 ile Beypazarı’ndaki doğal kaynak 

değerleri (turistik peyzaj) yeterince değerlendirilmektedir seçeneği olmuştur. Genel eğilim ve 

tablodan çıkan sonuçlara göre ziyaretçiler Beypazarı ilçesini “kayda değer, ziyaret edilebilir” 

olarak değerlendirmektedirler ve bu sonuçla, “H1: Beypazarı’nın turizm değerleri ziyaretçiler 

için çekicilik (cazibe) özelliği taşımaktadır” hipotezini desteklenmektedir.  

Tablo-10’daki Likert sorularıyla ziyaretçilerin Beypazarı’na tekrar gelip gelmeyecekleri 

ve çevrelerine Beypazarı’nı tavsiye edip etmeyecekleri sorularak ziyaretçiler gözünde alanın 

mevcut durumu gözlenmek istenmiştir.  

“Beypazarı’na tekrar gelmeyi düşünürüm” sorusu ziyaretçilerin Beypazarı’na bir kez 

daha gelip gelmemeleriyle ilgili tekrar dönüş sorusudur. Katılımcıların %67,2’si tamamen 

katılıyorum ve %19,7’si katılıyorum diyerek toplamda %93,2 oran ve 4,49 ortalamayla olumlu 

görüş bildirmiştir.  

“Yakın çevreme Beypazarı’nı tavsiye ederim” sorusuna katılımcıların %76,1’i tamamen 

katılıyorum ve %16,4’ü katılıyorum diyerek toplamda %92,5 oran ve 4,65 ortalamayla olumlu 

görüş bildirmişlerdir.  
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Hem sayısal veriler (Tablo-1) hem de ziyaretçilerin gelecekte Beypazarı’nı gelecekte 

ziyaret etmeyi düşünmeleri ve çevrelerine de Beypazarı’nı tavsiye edecek olmaları “H2: 

Beypazarı’na yönelik turistik talep doyma noktasına ulaşmamıştır” hipotezini 

desteklemektedir. 

Tablo-11: Ziyaretçilerin Beypazarı’ndaki altyapı ve çevresel sorunların varlığına ait cevapları 

 

“Beypazarı’nda alt yapı sorunu var mıdır” sorusuna katılımcıların % 68,4’ü evet cevabı 

vermiştir. Bu sonuca göre ziyaretçi yığınında bu oranın 0.50 olduğunu iddia eden sıfır hipotezi, 

bu oranın 0,50 den büyük olduğunu iddia eden alternatif hipoteze karşı test edilmiş ve Z değeri 

13,861 (P=0,000) olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre ziyaretçi yığınında çevre sorunu vardır 

diyenlerin oranının 0.50 olduğunu benimsemenin mümkün olmadığı, yani örneklem oranı ile 

evren oranının varsayılı değeri arasında örnekleme hatasına bağlanamayacak kadar istatistiksel 

açıdan önemli bir farklılığın olduğu kabul edilir. Bu oran % 50 den fazladır. Bu oranın %95 

ihtimalle %65,8 ile %70,9 arasında olduğu söylenebilir. Sonuç olarak ziyaretçilerin büyük bir 

çoğunluğu Beypazarı’nda altyapı ve çevre sorunu olduğunu belirtmişlerdir.  

“Beypazarı’nda altyapı ve çevre sorunu var mıdır?” sorusuyla çevreye ait bir 

olumsuzluğun olup olmadığı öğrenilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların %68,4’ü Beypazarı’nda 

altyapı ve çevre sorunu olduğunu kabul etmektedir. Sorun olduğunu belirten katılımcılardan 

sorunun ne olduğuna yönelik tanımlamalarına yönelik 9 ayrı soruyu cevaplandırmaları 

istenmiştir. 

Tablo-12: Ziyaretçilere göre Beypazarı’ndaki altyapı, çevre ve diğer sorunlara yönelik 

olumsuzluklar 
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Ziyaretçilere “Beypazarı’nda altyapı, çevre ve diğer sorunlarına yönelik olumsuzluklar 

nelerdir?” sorusu için birden fazla seçenek sunulmuştur. %40,8 ile ziyaretçiler en büyük sorunu 

araç parkı olarak görmüşlerdir. İkinci sorun %26,6 ile fiyatların yüksek olması, bunu az bir 

farkla (%25,2) turistik aktivite çeşitliliğinde yetersizlik izlemiştir. Gürültü sorunu %16,8 ile 

dördüncü sırada yer almıştır. Birbirine yakın iki olumsuzluktan kirlilik sorunu %12,6 ile beşinci 

olurken onu %10,9 ile Beypazarı’na ulaşım sorunu izlemiştir. %3,9 ve %3,4 ile düşük 

değerlerde esnafın ve halkın olumsuz tutumları son sıralarda yer almıştır. Ziyaretçilerin 

görüşleri çevre sorunundan ziyade altyapı yetersizlikleri, fiyatların yüksek olması ve aktivite 

yetersizliği üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Tablo-13: Ziyaretçilerin gözünde Beypazarı ve yakın çevresine Ait İmaj Özellikleri 
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Beypazarı’nı ziyaret eden ziyaretçilere “Size göre Beypazarı ve yakın çevresine has 

(özgü) değerler nelerdir?” sorusu sorularak 1’den fazla seçenek belirtebilecekleri ifade 

edilmiştir. Bu soruyla ziyaretçilerde Beypazarı imajının nasıl yer edindiği, Beypazarı 

ziyaretlerinde gözlem ve deneyimleriyle Beypazarı’na yükledikleri anlamın neler olduğu 

öğrenilmek istenmiştir. Ziyaretçilere göre %89,7 ile en yüksek oranda Geleneksel Beypazarı 

mimari dokusu (konaklar, evler, sokaklar) Beypazarı’na özgü değer olarak görülmüştür. İkinci 

sırada %65,2 ile tarımsal yapı ve yöresel ürünler (kuru, sucuk, havuç lokumu, yemekler) yer 

alırken, Beypazarı’nın han, cami, türbe, çeşme gibi tarihi değerleri %53,6 ile üçüncü sırada yer 

almıştır. Geleneksel Beypazarı kültürü ve yaşam tarzını temsil eden oyun, düğün, eğlence, el 

sanatları gibi değerler %44,6 ile dördüncü sırada gelmiştir. Beypazarı’nın doğal kaynak 

değerleri olan İnözü Vadisi, Karaşar-Eğriova Yaylası, Tekkedağı, Kuş Cenneti, Karagöl gibi 

doğal alanlar %32,2 ile beşinci sırada yer alırken, bitki örtüsü ve yabani yaşam (yırtıcı kuşlar, 

bozkır bitkileri) %14,9 ile son sırada yer almıştır. Tabloya baktığımızda sosyo kültürel 

değerlerin daha ön planda olduğu görülmektedir. Ancak doğal kaynak değerleri ile bitki örtüsü 

ve yabani yaşamın açısından Beypazarı’nın zengin kaynaklarının ziyaretçilerce yeterince 

bilinmediği ve değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. 
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Tablo-14: Beypazarı’na yönelik turistik ziyaretlerin teması
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Ziyaretlerin ana tema özellikleri: 

Kültürel özellikler 

 

 Geleneksel mimari ve yerleşim,  

 Tarihi değerler,  

 Geleneksel yaşam kültürü,  

 El sanatları.  

Doğal özellikler 

 

 Doğal çevre (İnözü Vadisi, Eğriova Yaylası, Tekkedağı, Kuş Cenneti),  

 Flora,  

 Fauna (yaban hayatı, yabani kuşlar, yırtıcılar),  

Diğer özellikler 

 

 Tarımsal ürünler,  

 Yerel halkın tutumu,  

 Esnafın tutumu,  

 Ulaşım kolaylığı,  

 Diğer.  

 

Konularıyla ilgili sorular sorulmuştur. Verilen 5.126 kişinin tercih etmiş olduğu puan 

değerindeki yanıttan kültürel özelliklere ait yanıtların toplamı 3.624 puandır. Bunun toplam 

içindeki oranı %70.69’dur. Bu oran ziyaretçilerin Beypazarı ziyaretlerindeki ana temanın 

kültürel özellikler olduğunu ortaya koymakta ve “H2: Beypazarı’na yönelik turistik ziyaretlerin 

ana temasında kültürel turizm vardır” hipotezini desteklemektedir. İlçeyi ziyaret edenler temel 

eksende kültürel turistlerdir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada, Beypazarı’nın var olan turizm potansiyelini sürdürülebilir hale getirmede önemli 

bir unsur olan turizm sektörünün bir bölgede etkili olan ekonomik, sosyal, kültürel etkilerini, 

Beypazarı'na gelen ziyaretçilerin değerlendirmeleri açısından ortaya konmuştur. Mevcut 

sorunların tespit edilmesi ve alandaki turizm varlığının sürdürülebilirliği için çözüm önerileri 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için Beypazarı'na gelen ziyaretçilere çeşitli sorular 

yöneltilerek, görüşler alınmıştır.  

Kültürel turizm, kalkınma planlarında sıklıkla bahsedilen ve geliştirilmesi öncelikli turizm 

türlerinden birisidir. Beypazarı, sahip olduğu kültürel değerlerle ziyaretçilerin ilgisini çekmekte 

ve kültürel çekicilik bölgeyi ziyaret etme nedenlerinin başında gelmektedir. Bir yörenin sahip 

olduğu kültürel motifler turizm açısından doğal bir çekicilik olarak kabul edilir. Ziyaretçilere 

sorulan Beypazarı’nı çekici kılan özelliklerin neler olduğu sorusuna kültürel özelliklerin 

ağırlığı ön planda gelmiştir. Nitekim toplam tercih puanı olan 1002,6’lık tercih puanın 

897,4’lük (%89,5) kısmını kültürel ögeler (geleneksel mimari ve yerleşim, yöresel yemekler, 

tarihi değerler, geleneksel yaşam kültürü, el sanatları) (Tablo-9,13,14) ilk başta oluşturmuştur. 

Bu durum ziyaretçilerin Beypazarı’nı kültürel özellikleriyle tanıdıkları ve ziyaret ettiklerini 

göstermektedir.  
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Beypazarı tarihi ve kültürel değerler bakımından zengin özelliklere sahip olmasının yanında 

eşsiz doğal özellikleri, tarım ürünleri bakımından da önemli potansiyele sahiptir. Bu 

özellikleriyle eko turizm, kırsal turizm ve termal turizm gibi alternatif turizm imkanlarının 

geliştirilmesiyle Türkiye’de alternatif turizme örnek olabilecek bir ilçedir. Ancak halihazırda 

bu potansiyelini harekete geçiremediği görülmektedir.  

Beypazarı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin cinsiyet profiline bakıldığında %57,1 oranıyla 

kadınların daha çok tercih ettiği görülmektedir. Nitekim dünya genelinde yapılan araştırmalarda 

da kültürel tüketim ve kültürel aktivitelere katılım konusunda kadınların daha eğilimli oldukları 

ortaya çıkmaktadır. Beypazarı’ndaki durum grup organizasyonlarındaki katılımlara kadınların 

daha fazla rağbet göstermeleri etkili olmaktadır. Ancak, ziyaretçilerin Beypazarı’na yönelik 

gezi organizasyonlarını incelediğimizde seyahat acentesi organizasyonlarının (Tablo-6) 

%14,7’lik bir paya sahip olduğunu ve bunun da son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

İlçeye yönelik seyahat acente organizasyonlarının artırılması önemlidir. Toplu ulaşım aracı 

kullanıldığı için çevreye daha az zarar vermesi, daha fazla tüketiciye ulaşması, konaklamayı 

içermesi gibi nedenlerle seyahat acente organizasyonlarının geliştirilmesi Beypazarı turizmi 

için daha faydalı olacaktır.  

Ziyaretçilerin Beypazarı ziyaretleri 18-65 yaş aralığında (%95,3) gerçekleşmektedir. 18-65 yaş 

aralığındaki hemen her kesime hitap etmesi ve ziyaretçilerin geniş bir alandan gelmesi avantajlı 

bir durumdur. Ancak 18 yaş altı ile 65 yaşın üzerindeki kesime hitap edememesi ayrıca 

incelenmesi gereken bir durumdur. Yerel kültürü tanıma, bölgeye özgü yemekleri tatma, 

konakları, müzeleri ziyaret etme gibi etkinlikleri içeren turizm çeşidi 18 yaş civarı gençler için 

eğlenceli olmayabilmektedir. Ancak 18 yaş civarı gençlerin ilgisini çekebilecek etkinliklerin 

fazla varlık gösterememesi oranın düşük çıkmasına neden olmuştur. Nitekim ziyaretçilere 

sorulan altyapı ve çevre sorununa yönelik sorunlarda (Tablo-12) ziyaretçiler, turistik 

aktivitelerin çeşit yetersizliğinde çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelerin yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. Üçüncü yaş grubu ile gençlere ve çocuklara yönelik şu düzenlemeler yapılabilir:  

Üçüncü yaş grubu için öneriler:  

- Ulaşım ve gezi güzergâhlarının düzenlenmesi. Yaşlıların ilçede daha rahat gezebilmeleri için 

golf arabaları kullanılarak gezmeleri sağlanabilir. Küçük araçlarla sokak ve mahalle aralarında 

rahat gezi imkânı yaratılabilir.  

- Tarihi konak ve evlerin manzara bütünlüğü içinde caddelere “monoray” olarak tabir edilen 

demiryolu hattı döşenerek çevre dostu elektrikli araçlarla gezme ve ulaşma imkânı sağlanabilir.  
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Gençlere yönelik öneriler:  

- Gençlerin aktif katılımını gerektiren fotoğraf çekme organizasyonları, yön bulma 

(orienteering) yarışmaları, sokak gösterileri (müzik, dans), pop kültür etkinlikleri gibi 

etkinlikler düzenlenebilir.  

Çocuklara yönelik öneriler:  

- Uygulamalı çocuk müzelerinin kurulması. Elektronik devir öncesi (tablet, cep telefonu, 

bilgisayar) çocukların oynadığı oyunlar ve oyuncaklar derlenerek çocuk müzesinde çocukların 

aktif katılımıyla oyunları canlandırması ve oyuncaklarla oynaması sağlanabilir. İsteyen 

çocuklara kendi oyuncaklarını yapması için kurslar verilebilir.  

Gelir yönünden incelendiğinde ziyaretçilerin %73,1 (Tablo-2) oranıyla düşük gelire sahip 

olduğu görülmektedir. Orta ve yüksek gelire hitap edecek nitelikli ürün ve hizmet üretmesi 

Beypazarı turizminin geleceği yönünden daha faydalı olacaktır.  

Beypazarı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin genel seyahat tercihlerine bakıldığında geleneksel 

yaşam tarzı olan yerleri öncelikle tercih ettiği görülmektedir. Bununla birlikte deniz turizmi, 

ormanlık alanlar ile kent çevresindeki park ve dinlenme yerlerine yönelik ziyaretleri de tercih 

ettikleri görülmektedir. Bu durum gerekli yatırımlar yapıldığında, değişik tatil tercihlerine sahip 

ziyaretçilerin Beypazarı’na yönelik talebe devamlılık sağlayabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Turistik bir ürünün veya hizmetin aynı müşteriye ikinci kez satışını gerçekleştirebilmek için 

üründe veya hizmette mutlaka farklılık yaratmak gerekmektedir. Bu farklılık, ürünün fiziksel 

niteliklerinde yapılabileceği gibi ürünü kullanım sonucu oluşan duygularda da farklılık 

oluşturulabilir. Beypazarı ilçesine yönelik ziyaretçilerin ziyaret sıklığı incelendiğinde (Tablo-

4), Beypazarı'na yönelik ziyaret sıklığı büyük oranda (%56,5) ilk kez gerçekleştiği 

görülmektedir. Bunun durum Beypazarı’nın keşif döneminde olduğunu göstermektedir. Dörtte 

bir oranın ise ikinci ziyaretlerini gerçekleştirdiği görülmüştür. Ancak özellikle ikinci ziyaretten 

sonra ziyaretçilerin Beypazarı’nı tekrar ziyaret etme tercihlerinin düştüğü görülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen bu bulgular, ziyaretçilerin Beypazarı’nı ikinci kez ziyaret etmeye 

değer bulduğunu gösterse de, Beypazarı’nın kültürel bir turizm merkezi olarak ürün 

çeşitlendirmesine gitmesi, var olan ürün ve hizmetlerin niteliğini artırması ve kültürel 

varlıklarını destekleyecek farklı ilgi alanlarına yönelmesi gerektiği söylenebilir.  

Konaklamalar turistik ziyaretlerin gelir yönünden önemli bir bölümünü oluşturmakta ve 

gelirlerin geniş kitlelere yayılmasında büyük rol oynamaktadır. Beypazarı’na yönelik 
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ziyaretlerin %66,4’ünü konaklamasız günübirlik ziyaretler oluşturmaktadır. Konaklamasız 

ziyaretlerin düşük gerçekleşmesi ilçede yeterli ürün çeşitliliğinin olmadığını ve kısa sürede 

gezildiğini göstermektedir. Yeterli ürün ve hizmet çeşitliliğinin sağlanması Beypazarı’ndaki 

turizmin geleceği açısından oldukça önemlidir. 
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ÇUKURHİSAR NEKROPOL ALANINDAKİ ÖLÜ KÜLTÜ VE MEZAR TİPOLOJİSİ 

                İlbey DÖLEK1* 

                   Nur İLGÜN*  

Özet 

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar mahallesi, İlkçağlardan beri, Suriye, 

Mezopotamya ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan tarihi Kral Yolu’nun kavşak noktasında 

bulunmaktadır. Kommagene Krallığı ve Roma Dönemlerinde iskân edildiğini düşündüğümüz 

Çukurhisar’ın geneline yayılmış durumda olan nekropol alanlarındaki mezar tipleri ve bölge 

yüzeyinde rastlanılan Gözetleme Kulesi ve Kale kalıntıları, bölgedeki söz konusu tarihlerde 

güçlü bir ailenin ya da yönetimin varlığı izlenimini yaratmaktadır. Bu çalışmada, 

Çukurhisar’daki arkeolojik verilere göre nekropol alanlarının yer tespiti ve mezar tipolojisi 

yapılmış ve bu tipolojiye göre ölü kültü hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Çukurhisar, Nekropol, Ölü Kültü, Mezar Tipolojisi, 

Kaya Mezarları 

GRAVE CULT AND TOMB TYPOLOGY IN ÇUKURHISAR NECROPOLIS 

Abstract 

The Çukurhisar neighborhood of Kahramanmaraş's Onikişubat district is located at the 

crossroads of the historic King's Road that connects Syria, Mesopotamia and Central Anatolia 

since ancient times. The type of tombs in the necropolis areas spread throughout Çukurhisar, 

which we thought were the Kingdom of Commagene and the Roman Periods, and the 

Surveillance Towers and Castle remains on the surface of the region are creating the impression 

of the presence of a strong family or government in the respective dates in the region. In this 

study, the location of the necropolis areas and the tomb typology were made according to the 

archaeological data in Çukurhisar and the information about the dead ash was given according 

to this typeology. 

Key words: Kahramanmaraş, Çukurhisar, Necropolis, Dead Culture, Grave Typology, Rock 

Tombs. 
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GİRİŞ 

İlkçağlardan beri, Suriye, Mezopotamya ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan tarihi Kral 

Yolu’nun kavşak noktasında bulunan ve Kahramanmaraş il merkezine yaklaşık 62 km 

uzaklığında bir mahalle olan Çukurhisar, Kayseri istikametine giderken Fırnız Köprüsünden 

sola dönülerek gidilir (Harita 1).1 Etrafı dağlarla çevrili olan Çukurhisar vadi bölgesinde bu 

zamana kadar arkeolojik bir çalışma yapılmadığından bölgenin tarihçesi hakkında derin bilgiye 

sahip değiliz, ancak yüzeydeki kalıntılar bölgenin Kommagene Krallığı, Roma İmparatorluğu 

ve Bizans Devrinde iskân edildiğine dair bilgiler vermektedir. Yazılı kaynaklar ve arkeolojik 

belgeler araştırmaya konu alanda bulunan antik yerleşmenin adı konusunda da bilgi 

vermemektedir. Bu bölgede kurulan yerleşmenin kaderini ve tarihini muhtemelen bölgenin 

diğer kentlerinde olduğu gibi Kommagene Bölgesi belirlemiştir. Tarım için elverişli, verimli 

toprağıyla günümüze kadar önemini korumuş olan Kahramanmaraş’a yakın stratejik bir 

mevkideki konumu, ilk kuruluş tarihinden itibaren önemli bir istasyon görevi üstlendiğini işaret 

etmektedir. Günümüz yerleşimi olan Kaynar Köyü’nü yaklaşık 3 km geçtikten sonra 

Çukurhisar’a ulaşılmaktadır. Bu mevkiinin güney tarafında yüksekçe bir tepenin üzerinde 

Osmanlı dönemine ait olduğunu bildiğimiz bir gözetleme kulesi ve kale kalıntısı vardır. 

Nekropol alanı, vadinin güney ve güneydoğu tarafında dikdörtgen şeklinde yayılmıştır. 

Bölgede kapsamlı bir kazı çalışması yürütülmediğinden, mezar tipolojisi toprak üzerindeki 

mezarlara göre oluşturulmuştur (Harita 2). Bu tipolojinin, ilerleyen dönemlerde yapılacak olan 

arkeolojik kazılarla daha da çeşitlilik kazanacağı kanaatindeyiz. Yaptığımız araştırma 

neticesinde, yüzeyde 16 mezar tespit edilmiş, bunların 4’ü anıtsal cepheli oda mezar, 7’si oda 

mezar, 5’i khamosorion şeklindedir (Genel Görünüş-Res.1-2).2 Mezar numaraları nekropol 

alanına girişten itibaren verilmiştir. Mezarlar birbirlerine yer yer zorla ulaşılabilen engebeli 

yollarla bağlanmaktadır. Mezarları birbirine bağlayan bu yollar üzerinde kayalara merdiven de 

oyulmuştur.3 

1. Çukurhisar Nekropol Alanındaki Mezar Tipolojisi 

                                                 
1 Koordinat: 37° 49' 41.2500'' K.; 36° 33' 49.0104'' D. 
2 Nekropol Alanın Güneyindeki Tepelik Bölgeye Yayılmış Olan Oda Mezarlarının Arasında Ölçülerini 

Bilmediğimiz Ve Sadece Oğuz Tekin’in Bir Çalışmasında Sadece Fotoğrafını Gördüğümüz, Kaidesi Yazıtlı, 

Dörtgen Bir Niş İçerindeki Erkek Büstü Bölgede Yürüttüğümüz İnceleme Sırasında Bulunamamıştır. Defineciler 

Tarafından Yok Edildiği Kanaatindeyiz. Bkz. Tekin, 2010:165. 
3Tek Odalı Mezarların Tarihlenmesinde Ve Urartu İle İlişkilendirilmesinde Mezarların Bulunduğu Kayalıklarda 

Bulunan Kaya Basamakları, Sur Temel Yatakları, Suya İnen Merdivenli Tüneller Ve Sarnıçlar Kıstas Alınmıştır. 

Bkz. KöroğLu, 2008: 29.  
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1.1. Anıtsal Cepheli Oda Mezarlar 

 Çukurhisar nekropol alanının güneyinde bulunan bir tepenin güney ve kuzey yamacına 

sıralanmış mezarların 4’ü anıtsal cepheli oda mezar şeklindedir. At nalı formundaki alınlıklı bu 

mezarların hepsi tek odalıdır, çoğunun karşı duvarlarında arcosolium ve kimisinde U formlu, 

kimisinde ise karşılıklı duran klineler, karşı duvarlarında küçük ölçülerde yapılmış nişler 

mevcuttur. Yapıldığı yamaca göre mezarların hepsinde yön birliği vardır. Mezarların iç ve dış 

yüzeylerinde yoğun tahribat vardır.  

Kaya Mezarı 4: Nekropol alanının güneyindeki tepenin güney yamacında, zemin 

seviyesindedir (Resim 3). Yaklaşık ölçüleri Y: 2.70 x G: 3.10 m olan mezarın, dikdörtgen 

formda 1.05 x 0.72 m ölçülerinde girişi vardır (Çizim 1). 1.55 m yüksekliğinde at nalı 

formundaki alınlık, arkaya doğru tonoz şeklinde uzamaktadır ve mezarın sol tarafından mezarın 

üst kısmına doğru basamaklar uzanmaktadır (Resim 4). Giriş kısmından yaklaşık derinliği 1.97 

m olan, tavanı tonoz formunda oyulan oda mezarının yüksekliği 1.77 m, genişliği 1.90 m’dir 

ve karşı duvarında 2.03 m çapında bir arcosolium vardır. Mezarın iç kısmı yaklaşık ölçüleri U: 

2.10 x D: 0.49 m olan U formlu bir klineyle çevrilidir. Yüksekliği 0.58 m olan klinenin, iki kol 

uzunlukları 1.89 m.’dir ve arcosoliumun ortasında çapı yaklaşık 0.20 m olan bir bulunmaktadır 

(Resim 5). Mezarın zemin ve duvarlarında yoğun tahribat söz konusudur. 

Kaya Mezarı 6: Nekropol alanının güneyindeki tepenin kuzeydoğu yamacında, tepenin 

üst kısmında yer almaktadır (Resim 6). Yaklaşık ölçüleri Y:3.65 x G: 3.22 m olan mezarın, 

dikdörtgen formda Y: 1.17 x G: 0.72 m ölçülerinde bir girişi vardır (Çizim 2). 1.60 m 

yüksekliğinde at nalı formundaki alınlığın tepe noktası tahrip edilmiştir ve arkaya doğru tonoz 

şekilde uzamaktadır. Mezarın sağ tarafından mezarın üst kısmına doğru basamaklar 

uzanmaktadır. Giriş kısmından, yaklaşık derinliği 1.87 m olan, tavanı tonuz formunda oyulan 

oda mezarının karşı duvarında 2.27 m çapında bir arcosolium vardır (Resim 6). Mezarın iç 

kısmı yaklaşık ölçüleri U: 2.27 x D: 0.55 m olan U formlu bir klineyle çevrilidir. Yüksekliği 

0.63 m olan klinenin, iki kol uzunlukları 1.80 m.’dir (Resim 7). Mezar odasının yüksekliği 1.98 

m’dir ve mezarın zemin ve duvarlarında yoğun tahribat söz konusudur. Ayrıca bu mezarın giriş 

kısmının sağ alt kısmında in-sutu halde bulunan, mermerden yapılmış 0.62 m yüksekliğinde ve 

0.60 m çapında bir sütun parçası (Cippus ?) bulunmaktadır (Resim 8).  

Kaya Mezarı 8: Nekropol alanının güneyindeki tepenin kuzey yamacının doğu 

kısmında yer almaktadır (Resim 9). Yaklaşık ölçüleri Y: 2.70 x G: 2.78 m olan mezarın, üst 

kısmı tonoz formunda olan Y: 1.70 x G: 0.88 m ölçülerinde bir girişi vardır (Çizim 3). 1.00 m 

yüksekliğindeki at nalı formlu alınlığın, kapı ile bağlandığı noktada 0.30 m yüksekliğinde yatay 
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bordürü bulunmaktadır. Bordürün ve alınlığın uç kısımları dış bükey şekilde dışarıya 

uzamaktadır. Alınlığın orta kısmında yüzü oldukça aşınmış durumda olan bir Medusa başı 

kabartması bulunmaktadır (Resim 10). Giriş kısmından yaklaşık derinliği 2.00 m olan, tavanı 

tonoz formunda oyulan oda mezarının yüksekliği 1.86 m, genişliği 1.98 m’dir ve karşı 

duvarında 2.06 m çapında bir arcosolium vardır (Resim 11). Mezarın iç kısmı U: 2.00 x D: 0.28 

m ölçülerin U formlu bir klineyle çevrilidir. Oda mezarının karşı duvarında, klineyi ikiye bölen 

0.22 m x 0.23 m ölçülerinde kare formlu bir niş mevcuttur. Mezarın zemin ve duvarlarında 

yoğun tahribat söz konusudur. 

Kaya Mezarı 9: 8 nolu mezarın hemen yanında bulunan mezarın ölçüleri Y: 1.41 x G: 

1.20 m’dir (Resim 12) ve Y: 1.15x G: 0.60 m dikdörtgen girişe sahiptir (Çizim 4). Alınlığın 

orta kısmında dikdörtgen formda bir yazıt panosu vardır ancak tahrip edilmiştir. Eldeki bulguya 

göre de herhangi bir yazıya rastlanmamıştır. Girişin derinliği 0.38 m’dir ve ayrıca girişin 

genelinde, özellikle de sol üst kısmında oldukça yoğun bir tahribat vardır. Giriş kısmından 

derinliği 1.95 m olan, tavanı tonoz formunda oyulan oda mezarının yüksekliği 1.80 m, genişliği 

2.25 m’dir ve karşı duvarında derinliği 0.10 m, genişliği 0.18 m ve yüksekliği 0.15 m olan 

küçük niş bulunmaktadır (Resim 13). Nişin yerden yüksekliği yaklaşık 0.40 m’dir. Mezar 

odasının sağ ve sol tarafında aralarındaki mesafe 0.75 m ve derinlikleri 0.85 m, uzunlukları 1.85 

m olan iki kline vardır. Sol klinenin mezarın dip tarafında yastık bulunmaktadır ve klinenin 

yerden yüksekliği yaklaşık 0.30 m’dir. Mezarın zemin ve duvarlarında yoğun tahribat söz 

konusudur. 

 Anıtsal cepheli oda mezarlar, Anadolu’nun hemen her bölgesinde karşımıza 

çıkmaktadır, ancak cephe bakımından yerel özellik taşıdığını düşündüğümüz Çukurhisar’daki 

örnekler diğerlerinden farklıdır. Bu mezarların ihtişamlı yapıları ve anıtsal cephelerinden 

dolayı, statüsü yüksek kişiler için yapıldığını söyleyebiliriz.  

İlk olarak, Doğu Anadolu’da, Urartular’dan kaldığı bilinen ve yüksek dağ yamaçlarına 

yapılan çok sayıda örnek bulunmaktadır. 1 Urartular, yüksek ve ihtişamlı yerlerdeki ana kayaları 

oyarak yaptıkları anıtsal mezarlara kremasyon ve inhumasyon türünde definler yapmışlardır. 

Bu defin türünde ortaya çıkarttıkları cephe sistemi ve mezar içinde yaptıkları iç düzenlemeler 

ile öncelikle Frigleri etkilemişlerdir. Onlar vasıtasıyla da Lykia ve Paphlogonia'yı etkileri altına 

almışlardır (Çevik, 2000:93-107; Akyurt, 1998:114 vd.). Kayaların sağlamlığını ve kalıcılığını 

bilen Urartuların, ölülerini bu alanlara gömmelerinin en önemli nedeninin ölen kişiyi sonsuza 

                                                 
1 Urartu Dönemi Kaya Mezarları İle İlgili Geniş ̧Bilgi İçin, Ceylan'ın Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır İllerinde 

1998-2008 Yılları Arasında Yaptığı Çalışmaları Topladığı, Doğu Anadolu Araştırmaları Adlı Eserine Bk.(Ceylan, 

2008: 109-162; 229-232).  
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dek kayaların koruyuculuğundan faydalandırma fikrinde olmalarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Doğu Anadolu'da Urartu döneminde yaygınlaşan1 bu yeni defin türü, her ne 

kadar Assur etkisinde ortaya çıkmışsa da onların kültürü üzerinde etkili olan İran, Orta Asya, 

Kafkasya ve Suriye kültürlerinin de etkisi olmuştur (Derin, 1993:95 vd.; Ergeç, 1995:105). Bu 

kaya mezarlarının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği, yapıldığı dönemin özelliğine göre 

çeşitlilik kazandığı aşikardır. Çukurhisar nekropolündeki anıtsal cepheli oda mezarları, 

Hellenistik Dönem’e tarihlenen Pontus Bölgesi Amesia Kral kaya mezarlarından tonoz çatılı 

örneğe cephe bakımından benzemektedir (Dökü, 2008:39). Ancak Amesia’daki örnekler ölçü 

bakımından Çukurhisar’dakilerden daha büyük formdadır. Ayrıca Roma Dönemi’ne tarihlenen 

ve tonoz şeklindeki cephesiyle ve alınlıktaki üçgen panonun içinde yer alan Medusa başı 

kabartmasıyla Güllük Kaya Mezarı (Kortanoğlu, 2016:261, Fig.55-56), Çukurhisar KM 8’e 

benzemektedir.  

 Çukurhisar KM 6’nın önünde yer alan sütun parçası, Roma geleneğinde yeri olan 

cippus’ları akıllara getirmektedir. Doğu Dağlık Cilicia ve Olba’da cippus’ların mezarların 

önüne dikildiği ve ölü kültü ritüellerinde bunları yeri olduğu bilinmektedir. Sunak olarak sahip 

oldukları işlevin yanında, cippus’lar sahip oldukları yazıtlarla ölen kişi ve yakınları ile ilgili 

bilgiler veren biraz mezar steli olarak da kullanılmaktadır (Akçay, 2018:190).  

 Çukurhisar nekropol alanındaki gerek anıtsal cepheli oda mezarlarında gerekse de oda 

mezarlarının hemen hemen hepsinin girişlerinin tam karşısındaki duvarlarında nişler 

bulunmaktadır. Mezarlara niş yapma geleneği Anadolu’da yaygın bir ölü kültü unsurudur. 

MÖ.2.binde Hattuşa-Yazılıkaya’da B odasında 3 adet niş yer almaktadır (Akurgal, 1961: 

Res.80) (Karaosmanoğlu, 2004: 420). Gelenek MÖ.1.binde Urartu ile devam eder (Çevik, 

2000: 50-54). Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarından Kastamonu- Evkayası kaya mezarı 

(Ayan, 1989: 13), Samsun- Amisos Nekropolü üzerindeki kaya mezarlarında da nişlerin 

varlığına tanık oluyoruz (Terzioğlu-Yılmaz, 2004:4).  

1.2. Oda Mezarlar 

Çukurhisar nekropol alanının güney doğusunda mono blok kaya kütlesine oyulmuş 1 

adet, güneyindeki tepelik alanın güney ve kuzey taraflarında ise 6 adet olmak üzere toplam 7 

adet oda mezar bulunmaktadır. Bunlar dörtgen formlu ve ortalama 1.00 m yüksekliğinde ve 

0.80 m genişliğinde olan giriş kapılarına sahiptir. Her biri tek odalı olan bu mezarların karşı 

                                                 
1 Urartu Kaya Mezarlarının Ortaya Çıkısı Ve Çevre Kültürlere Etkileri İle İlgili Daha Geniş̧ Bilgi İçin Bk. (Çevik, 

2000: 93-107).  
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duvarlarında arcosoliumlar ve çoğunda çeşitli formlarda klineler mevcuttur. Yapıldığı yamaca 

göre mezarların hepsinde yön birliği vardır. Aşağıda bu mezarlardan 3’ü açıklanmıştır. 

Kaya Mezarı 3: Nekropol alanının güneydoğusunda KM 1’in kuzeydoğusunda 

bulunmaktadır. Yerden yüksekliği yaklaşık 5.00 m olan doğal bir kayaya oyulan mezarın 

genişliği 5.50 m, derinliği ise 5.00 m’dir (Resim 14). Mezarın dış kısmında, tepeden aşağıya 

doğru uzanan yağmur olukları bulunmaktadır. 0.85 x 0.70 m ölçülerinde dikdörtgen bir girişi 

olan mezarın tek odasının tavanı tonoz formunda oyulmuştur (Çizim 5). U formlu kline 

olduğunu düşündüğümüz zemin kısmının tamamı tahrip edilmiştir, bu yüzden yatak ölçüleri 

alınamamıştır (Resim 15).  

Kaya Mezarı 5: Nekropol alanının güneyinde bulunan tepelik alanın 

kuzeydoğusundadır ve zemin seviyesindedir (Resim 16). 0.60 x 0.60 m ölçülerinde kare 

şeklindeki giriş kapısının derinliği 0.45 m’dir . Tek odalı olan ve tavanı tonoz formunda oyulan 

mezarın yüksekliği 1.90 m, derinliği ise 2.50 m’dir. Karşı duvarında arcosolium olan mezar 

odasının iç kısmı, yerden yüksekliği 0.35 m olan ve derinliği 0.48 m olan U formlu bir klineyle 

çevrilidir. Mezarın zemin ve duvarlarında yoğun tahribat söz konusudur (Resim 17). 

Kaya Mezarı 10: Nekropol alanının güneyinde bulunan tepelik alanın kuzey yamacının 

batısında tepe noktadadır (Resim 18). 1.45 x 90 m ölçülerindeki dikdörtgen giriş kapısının 

derinliği 0.40 m’dir. Tek odalı mezar odasının tavanı tonoz formunda oyulmuş ve yaklaşık 1.75 

m yüksekliktedir. Derinliği 1.90 m, genişliği 1.80 m olan mezarın karşı duvarında kare 

formunda yaklaşık 0.15 x 0.15 m ölçülerinde bir niş bulunmaktadır. U formlu kline olduğunu 

düşündüğümüz zemin kısmının tamamı tahrip edilmiştir, bu yüzden yatak ölçüleri 

alınamamıştır (Resim 19).  

 Çukurhisar nekropol alanın güneyindeki tepelik alanının kuzey kısmında 4 adet daha 

oda mezarı tespit edilmiştir (KM 11, KM 12, KM 13, KM 14) (Resim 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26). Bunlar dörtgen formlu ve ortalama 1.00 m yüksekliğinde ve 0.80 m genişliğinde olan giriş 

kapılarına sahiptir. Her biri tek odalı olan bu mezarların tavanları tonoz formunda oyulmuştur 

ve karşı duvarlarında arcosoliumlar vardır. Zemin ve duvarlardaki yoğun tahribattan ötürü, 

kline ve nişlerin ölçüleri alınamamıştır. KM 14 ise diğerlerinden farklı olarak tamamlanmamış 

olduğu gözlenmiştir. 1.12 x 0.58 m ölçülerindeki giriş kapısında sadece 0.42 m derinlik açılarak 

bırakılmıştır.  

 Çeşitli mimari biçimleri olan oda mezarlar, Tunç Çağı’ndan itibaren Anadolu ve yakın 

çevresinde görülen bir mezar geleneğidir. Bu tip mezarların üzeri, sahte kemer, sahte tonoz 
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veya sahte kubbe ile örtülerek yapılmaktadır. Bunların en belirgin, olmazsa olmaz özelliği ise 

insan eli ile yapılmış olmasıdır. Bu odalar taş malzeme, tuğla veya kayalara oyulmak suretiyle 

yapılmaktadır. Oda mezarlar için seçilen yerler genellikle dağ yamaçlarıdır. Genellikle ya 

tamamen toprak altına ya da kısmen toprak altına inşa edilerek yapılmışlardır. Bu çalışmanın 

asıl mezar türü ise ana kayaya oyularak yapılmış olan oda mezarlardır. Bu tip mezarlar özellikle 

Kuzey Suriye'de Tunç Çağlar’ından itibaren görülmüştür. Sert zemine ya da kaya içine oyularak 

yapılan bu mezar odalarını Orthman, kuyu-oda mezarlar olarak adlandırmıştır (Orthmann, 

1980: 101). Mezar odalarının kapıları, genelde mono blok bir taşla, bazen de kerpiç bir örgü ile 

kapatılmaktadır. Mono blok taşla yapılan kapılarda kapağın oturacağı yuva, silmelerle belirgin 

hale getirilmektedir. Bu çalışmanın da yakın coğrafyasını oluşturan Kuzey Suriye'de Tel-

Chuera, Tel- Selenkahiye'de ve Tel-Quitar'da oda mezarlara rastlanılmıştır (Ensert, 1995: 172). 

Oda mezarların oyulduğu yerin jeolojik yapısı göz önünde tutularak, su ve nemden korumak 

için odaların içinin ve dışının sıvandığı veya sağlamlaştırmayı sağlamak için oda içerisine 

çeşitli müdahalelerin yapıldığı da görülebilmektedir (Ergeç, 1995: 101; Suleiman, 1984:2). 

Doğu Anadolu’da yaygın olarak bulunan tek odalı kaya mezarları genel plan itibarıyla, ana kaya 

yüzeyine açılmış bir giriş küçük bir kapı açıklığı ve arkasındaki tek odadan oluşur. Oda tabanı 

birçok örnekte kapı açıklığından daha derindedir (Köroğlu, 2008: 32). Çukurhisar oda mezarları 

da aynı plan özelliklerini gösterir.  

 Çukurhisar KM3 nolu mezarıyla, Yeşilyurt Kaya Mezarı, İncesu Kaya Mezarı ve 

Tekören Frig mezar odası ile benzer özellikler göstermektedir. Çorum’un Alaca İlçesine 

bağlı Yeşilyurt Köyü’nün yaklaşık 1.6 km. Güneydoğusundaki Buzağılık Mevkiinde yer alan 

mezar, zemin üzerinde bulunan bir kaya bloğuna oyulmuştur ve kare biçimli bir girişi 

bulunmaktadır. Girişten sonra kaya içerisi U biçiminde oyularak girişin iki yanında ve 

karşısında sekiler oluşturulmuştur. Roma Dönemine tarihlendiği düşünülen mezar, KM3’le 

mezar cephesi ve odası bakımından büyük benzerlikler taşımaktadır. İncesu Kaya Mezarı, 

Isparta ili Keçiborlu İlçesi’nin 15 km. Kuzeybatısında yer alan İncesu köyünün 2 km 

kuzeybatısında bulunan Akdağ’ın eteklerinde, Ağa Tepe olarak bilinen bölgede monoblok kaya 

kütlesine oyularak yapılmıştır (Özsait - Özsait, 2011: 288). İS.2. ve 3.yy’a tarihlendiği 

düşünülen mezarın içerinde L formunda kline mevcuttur (Berber, 2015: 300). Eskişehir 

Pessinus’a 8 km mesafede yer alan ve MÖ 8.-6. yüzyıla tarihlenen Tekören Frig mezar odası 

da yapım tekniği olarak ve zemin seviyesinde bir kaya bloğuna oyulmasından dolayı KM 3 nolu 

mezara benzemektedir. Ancak Tekören Frig mezarı oyulduğu kaya itibariyle Tümülüs tarzı 

mezarları anımsatmaktadır ve içerisinde arcosolium ve kline bulunmamaktadır. Bu 
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özellikleriyle KM 3, Tekören Frig mezarından daha sonraki bir tarihte yapıldığı izlemini 

vermektedir.  

Dağlık Kilikya bölgesinde yer alan Adrassos (Balabolu) kentinde tespit edilen arcosolium tipi 

mezarların Geç Hellenistik ve Erken Bizans dönemleri arasında yapıldığı tahmin edilmiştir 

(Alföldi-Rosenbaum 1971: 10). Taylor'un bu konudaki görüsü, arcosolium türünde olan 

örneklerin yaygın bir şekilde kullanılmasının, M.S.3. yüzyılda olduğu seklindedir (Taylor, 

2000: 16). Arcosoliumlu mezar tiplerinin ortaya çıkış zamanı ve yaygın bir biçimde kullanılışı 

tartışmalı bir konudur. Bu yüzden genel bir ifade ile M.Ö.3. yüzyılda ortaya çıktığını, M.Ö.1. 

yüzyıl ile M.S.3. yüzyıllarda yaygın bir kullanımlarının söz konusu olduğunu söylemek 

mümkündür. Ayrıca M.S.7. yüzyıla kadar kullanıldıkları da bilinmektedir (Çelgin, 1990: 151).  

1.3. Khamosorion Mezarlar 

Çukurhisar nekropol alanında tespit edilmiş mezarların 5’i khamosorion mezar 

şeklindedir. Nekropol alanın hem güneydoğusunda hem de güneyindeki tepelik alanda yer alan 

oda mezarları çevresinde rastlanmıştır ve benzer özellikler taşıyan bu tür mezarlar, zemin 

seviyesinden biraz yukarıdadır. Mezarlarda yön birliği yoktur. Ölçülerinden anlaşılacağı üzere 

yetişkin mezarı olma olasılıkları fazladır. Ana kaya yüzeyine açılmış, dikdörtgen tekne 

şeklindeki bu oyguların çoğunda tahribat söz konusudur. Aşağıda bunların ikisi anlatılmıştır. 

Kaya Mezarı 1: Nekropol alanının güneydoğu kısmında, doğal kayaya oyulmuş ve 

0.90m yüksekliğinde 5 basamaklı bir podyum üzerindeki dikdörtgen planlı mezar teknesi 1.90 

x 0.75m ölçülerindedir (Resim 28). Mevcut derinliği 0.48 m’dir. Kuzey güney istikametinde 

uzanan mezarda yoğun tahribat vardır (Resim 29). Mezar üstünde kapak taşının oturmasına 

yarayan çerçeve bulunmaktadır (Çizim 6). 

Kaya Mezarı 7: Nekropol alanının güneyinde yer alan tepenin üzerindeki 8 ve 9 nolu 

oda mezarlarının ön kısmındadır (Resim 30). Kayalık zemine açılmış dikdörtgen mezar teknesi 

1.92 x 0.65 m ölçülerindedir ve doğu batı istikametinde uzanmaktadır. Mevcut derinliği 0.30 m 

olan bu yapıda, yoğun tahribat vardır. Mezar üstünde kapak taşının oturmasına yarayan çerçeve 

bulunmaktadır (Çizim 7).  

Çukurhisar nekropol alanında değişik konumlarda 3 adet daha khamosorion tespit 

edilmiştir (KM 2, KM 15, KM 16) (Resim 31-32-33). Hepsi doğal kayaya oyulmuş, zemin 

seviyesinde ve dikdörtgen formdadır. Yön birliğinin bulunmadığı ve 0.50 m derinlikteki bu 

mezarların ortalama ölçüleri 1.80 x 0.70 m, 1.80 x 0.90 m arasında değişmektedir. 
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 Khamosorion mezarlar genellikle inhumasyon türü gömülere yönelik, tekli gömülerin 

yapıldığı mezarlardır (Doğanay, 2009:37). Dış etkenlerden korumak için üstleri kapak taşı ile 

kapatılmaktadır. Kapak taşları mezarın niteliğine göre sade veya bezemeli olabilmektedir. Bu 

mezarlara gömüler hocker tarzda yapılmaktadır ya da Termessos Nekropolü’nde olduğu gibi 

olasılıkla mezarlara küçük çocuklar gömülmüşlerdir (Çelgin, 1994:167).  

 Bölge arkeolojisi için yeni olan bu tür mezarlarda belirleme ve tarihleme problemleri 

söz konusudur. Anadolu’nun hemen her bölgesinde Klasik Çağ’dan Bizans dönemine kadar 

olan zaman diliminde bu tür mezarlara rastlanılmaktadır (Kortanoğlu, 2008: 41). Kilikia 

Bölgesi Olba kentinde, teknesi trapez biçimli ve kapak taşlı khamosorion türü mezarlar, M.Ö. 

II. yüzyıla tarihlenmektedir (Erten -Özyıldırım, 2008: 40 vd. Res.3). Karia (Doğanay, 2009: 42; 

Özkaya -San, 2001: 184 vd.), Lykia (İsa ve diğ., 2007: 101, Res. 7) Pisidia (Çelgin, 1994: 167; 

Yılmaz, 2007: 176), Dağlık Phyrgia (Kortanoğlu, 2008: 44 vd), Kapadokya (Durukan, 2012: 

20 vd), Paphlagonia (F.Çevik-Ritter, 2013:172) bölgelerinde bu türden mezarlara 

rastlanılmaktadır.  

2. Roma Dönemi Ölü Kültü 

 İnsanlık tarihi boyunca dinsel inanışlar ve uygulamalar farklı şekillerde görülmüştür. 

Tarihin hemen her döneminde görülen ölü gömme işleminde bazı farklı adetler ve ritüeller yer 

alır. Antik dönemde “din” toplumların bir arada yaşama ve bilinmeyen doğa olayları karşısında 

yüce bir güce sığınma ihtiyacından doğmuş olup, toplumların siyasal oluşumlarını hızlandıran 

önemli bir etken olarak görülmüştür (Mutlu, 2017:32). Roma döneminde ölülerin ceset olarak 

gömülmesinin yanında yakılarak (kremasyon) gömüldükleri de görülür. Erken dönemlerde 

kremasyon daha yaygın kullanılmasına rağmen Romalıların imparatorluk döneminde lahit 

kullanımı giderek artmış ve buna bağlı olarak inhümasyon tarzı ölü gömme işlemi 

yaygınlaşmıştır. Bunun yanı sıra kremasyon daha çok aşağı tabakalardan olanlar için tercih 

edilen bir gömü tarzı halini almıştır (Uğurlu, 2000:377). Kremasyon, cesedin yakılmasıyla 

ruhun bedenden çıkışının ve öteki dünyaya geçişinin hızlandırılmasına yönelik bir inanıştır. 

Bunun yanında kremasyon işleminin yeniden doğuşu simgelediği yönünde görüşler de vardır. 

Bu geleneği kuyu mezarlarda görmenin yanında Ostetek denilen küçük lahitler içine de 

defnedildiği görülür. Mezar lahitlerinde genellikle içinde yatan kişiye ait yaşam öyküsünün 

resimlerine yer verilirken, o kişiye ait Grekçe kimi zaman Latince bilgilere yer verilmiştir. 

Bazen de kişinin ruhunu koruyacağına inanılan tanrı figürleri ve kimi zaman da medüze gibi 

saçlarından yılanlar fışkıran değişik yaratıklar resmedilmiştir. Çoğu kez de aslan heykellerinden 

oluşan mezar kapakları tercih edilmiştir (Bahar, 2013:289). Çukurhisar kaya mezar odalarının 
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iç yapısının oldukça sade oluşu ve “kremasyon” ölü gömme tarzında herhangi bir malzemenin 

olmaması nedeniyle daha çok bu nekropol alanında ölülerin “inhümasyon” şeklinde olduğu 

görülür. 

Ölü kültü, tanrılara olan bağlılığın ölüm olgusu ile ilgili ritüellerle ifade ediliş biçimi 

olarak karşımıza çıkar. Ölüm ve ölümle ilgili ritüeller arkeolojik bağlamda incelendiğinde söz 

konusu bölgedeki inanç sistemleri hakkında bilgiler elde etmemizi sağlar (Akçay, 2017:5-7). 

Ölü kültü sadece ölünün gömme şekli ya da mezar tipi ile ilgili değildir. Bunun yanında ölü 

kültü ritüelleri bunların gerçekleştirilmesi için ayrılan alanlar ve yapılan mekan düzenlemeleri 

konusunu da içerir (Akçay,2018:87). Çukurhisar Nekropol alanı içinde görülen farklı 

tipolojilerdeki mezarlar o dönemin ölü gömme adetleri konusunda fikirler verebilir. Ancak, 

Çukurhisar’da henüz kazı faaliyetlerinin yapılmamış olması dönemin ölü kültü konusunda 

arkeolojik bulgulara ihtiyaç duyulmaktadır. Çukurhisar’da görülen ölü kültünde kaya 

mimarisinin kullanımı Anadolu’nun birçok yerinde benzer özelliklere sahip olmakla birlikte 

bazı detaylarda farklı bazı uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Çukurhisar mezar ve ölü 

kült alanı olarak tarım arazilerinin dışında doğada hazır halde bulunan kayaların olduğu bir 

tepenin yamacı tercih edilmiştir.  

Mezar kabartmasında yer alan Medusa başı Çukurhisar’da geçerli ölü kültü ile ilgili 

bilgi vermesi bakımından önemlidir. Güzelliği ile herkesi kıskandıran bir ölümlü olan Medusa, 

kendisini tanrılara adar ve Zeus’un en sevdiği kızı olan Athena’ya ait bir tapınakta yaşar. 

Denizler tanrısı Poseidon da Medusa’nın güzelliğinin farkındadır. Ona olan ilgisi tutkuya 

dönüşünce, gizlice girdiği Athena’nın tapınağında Medusa ile zorla birlikte olur. Bunu öğrenen 

Athena, Medusa’yı yılan saçlı yaratığa çevirerek cezalandırır. Siniri geçmeyen Athena, ona 

yine de bakmaya çalışan olursa diye, Medusa’nın gözlerine bakan herkesi taşa çevirmesini 

sağlar. Athena bunun ile de yetinmeyerek Yunan mitolojisindeki kahramanlardan biri olan 

Zeus’un oğlu Perseus’tan, Medusa’nın kafasını keserek kendisine getirmesini ister. Perseus, 

Athena’nın isteğini yerine getirmek için kılıcı ile Medusa’nın başını bedeninden ayırır. 

Medusa’nın, kafasından toprağa akan kanlardan, kanatlı at olarak bilinen Pegasus doğar  (Erhat, 

1996:266). Medusa ve Perseus, kadın – erkek ikiciliğini oluşturmaktadır. Kafasında saç yerine 

yılanların dolaştığı Medusa, geleneksel insan tanımlamasına aykırı olması sebebiyle biçimsel 

olarak ikiciliğe vurgu yapmaktadır. Hikâye düşünüldüğünde ise; Medusa’nın öldürülmesiyle 

doğan Pegasus, ölüm ve doğum ikiciliğini temsil etmektedir (Aslıtürk ve Küçükgüney, 

2016:289). Medusa, korkunun sembolü olarak bakire tanrıça Athena tarafından bir elbise olarak 

giydirilir ve tüm cinsel arzuları geri çeviren bir kadın haline gelir (Freud, Trans.Strachey, 

2003:84). 
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Roma geleneğinde mezar, her ne koşulda olursa olsun ölünün ruhunun rahata kavuşması 

ve akrabalarının sorumluluklarını belli günlerde yerine getirmesi için çok önemli bir araç kabul 

edilir. Bu yüzden Roma ölü kültü ritüelleri genellikle mezar başında gerçekleştirilirdi, çünkü 

bu ritüellere ölünün de eşlik ettiği inancı bulunmaktaydı (Akçay, 2017:121-122). Ölüye saygı 

gösterilmesi (prothesis) ve ölünün ardından acıyı dışa vurmak Eski Yunan’da oldukça 

önemliydi. Çünkü, acının gösterilmesi ölünün ruhunun huzura kavuşması için önemlidir. 

Yunanlılarda cenaze töreninin ilk aşaması olarak kabul edilen prothesis, öncelikle ölümün ilanı 

ve tescil edilmesiyle başlar ve ölünün kline üzerine yatırılması ve aile üyelerinin etrafında 

toplanıp saygı göstermesiyle devam ederdi (Hürmüzlü,2008:43,Akçay,2017:99). 

Çukurhisar’da kline kullanım örneklerine kaya mezar odalarında rastlamak mümkündür. Fakat 

elimizde ahşap kline kullanıldığında ilişkin somut bir veri bulunmamaktadır. Çukurhisar’da 

kullanılan taş klineler, mezar odası içinde ana kayaya işlene dikdörtgen bir yatak olarak 

tanımlanabilir. Bunun yanında bazı klinelerin baş kısmında taş yastıklar da bulunmaktadır. Ölü 

taş kline üzerine yatırılmakta ve mezar odasının kapısının kapatıldığı Roma döneminde yaygın 

bir defin geleneğidir. Ancak Çukurhisar nekropol alanı içindeki kaya mezarlarının kapılarının 

kaybolmuş ya da define avcıları tarafından tahrip edildikleri sanılmaktadır. Ayrıca Çukurhisar 

kaya mezarlarında görülen nişlerin kandiller ve sunular için kullandığı ve ölü kültü bağlamında 

ritüel uygulamalarının varlığından söz etmek mümkündür. Ölüm ile yaşam bağının 

kurulmasında önemli bir fonksiyona sahip olan ritüeller aracılığıyla hem ölenin anısını 

yaşatmak ve onu hatırlamak adına dini fenomenoloji açısından oldukça önemli pratiklerdir. 

Çukurhisar kaya mezarlarının güneydoğu cephesinin ön tarafında bir platform yer 

almakta ve orada bir silindir biçiminde bir cippus bulunmaktadır. Cippuslar, tek başına birer 

mezar taşı olarak değil, aynı zamanda ölü kültü ritüellerinde kullanılan mezarların başına 

yerleştirilen sunaklar olarak da düşünülebilir. Yunan ve Roma dünyasında ateşli sunu ve 

libasyon sıklıkla kullanılan bir ritüeldir. Libasyon, kutsal sıvının sunulması anlamına gelirken 

ateşli sunu ise kurban edilen hayvanın kesilip belli parçalarının yakılması ile gerçekleşir. 

Yakma işlemi ile çıkan duman aracılığıyla tanrıya ulaşma çabası olarak tanımlanabilir. Roma 

döneminde silindir gövdeli cippuslar mezar önlerinde libasyon ve ateş sunusunun 

gerçekleşmesi için konulmuşlardır. Aynı zamanda ölü kültüyle bağlantılı olarak ölen kişinin 

onuruna yiyecek ve içecekler dışında hayvan sunuları verdikleri çeşitli araştırmalarla ortaya 

konmuştur. Ölümden sonra yaşamın devam edeceğine inanan Yunanlıların ve Romalıların 

mezarlara ölen kişinin elbiselerini, silahlarını, kaplarını ve süs eşyalarını da koydukları bilinir 

(Uğurlu, 2000:367). Elimizde yeterli arkeolojik bulgu olmamakla birlikte Çukurhisar kaya 

mezarlarında ve mezarla bağlantılı alanlarda görülen çanaklı nişler ve “Medusa başı” 
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kabartmalı kaya mezarının ön cephesinde yer alan cippus aracılığıyla libasyon ritüelinin var 

olduğu düşünülebilir. Romalılarda ölümden sonra hayatın devam ettiğine olan inanışın bir 

yansıması olarak ölü gömme geleneğinin varlığına kanıt olarak Çukurhisar kaya mezarlarında 

ölünün evine (mezarına) kötü ruhların yaklaşmasına engel olmak maksadıyla “Medusa başı” 

mitolojik figür ve anlatıların o dönemde insanların inanç dünyası üzerinde etkili olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Romalılar mezarların yaşantının bir parçası olduğu ve onlara saygı gösterilmesi 

gerektiği ölüm ve ölüm sonrası ritüellerde anlatılmıştır. Bu konuda Ovidius, Fasti adlı eserinde 

19-21 Şubat ritüellerini şöyle anlatır: 

 “…hürmet gösterilir mezarlar da. 

 Yatıştırın atalarınızın ruhlarını, 

 Ve küçük hediyeler götürün kurulmuş odun yığınlarına. 

 Küçük şeyler ister ölülerin ruhları, 

 Vefa hoşlarına gider. 

 Pahalı hediyeler yerine, açgözlü tanrılar yoktur aşağıdaki Styx’te. 

 Yeterlidir uzun çelenklerle mezarların kaplanması,  

 Yeterlidir, saçılan meyveler ve küçük tuz zerreleri, 

 Hem şarapla ıslatılmış ekmek hem kökünden koparılmış menekşeler…”  (Akçay, 

2017:143-144). 

SONUÇ 

 Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar mahallesi, İlkçağlardan beri, 

Suriye, Mezopotamya ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan tarihi Kral Yolu’nun kavşak 

noktasında bulunmaktadır. Bölgede kapsamlı bir arkeolojik araştırma yapılmadığından, 

bölgenin adı ve tarihi ile ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz ancak, Kahramanmaraş’ın tarihi ve 

Çukurhisar’ın yüzeyinde bulunan taşınmazlar göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin 

Kommagene Krallığı ve Roma Dönemlerinde iskân edildiğini düşündürmektedir. 

Çukurhisar’ın geneline yayılmış durumda olan nekropol alanlarındaki mezar tipleri ve bölge 

yüzeyinde rastlanılan Gözetleme Kulesi ve Kale kalıntıları, bölgedeki söz konusu tarihlerde 

güçlü bir ailenin ya da yönetimin varlığı izlenimini yaratmaktadır. İlerleyen dönemlerde 

yapılacak olan arkeolojik kazılarla daha da çeşitlilik kazanacağı kanaatinde olduğumuz tipoloji, 
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nekropol alanının yüzeyinde bulunan mevcut mezarlarla oluşturulmuştur. Yaptığımız araştırma 

neticesinde yüzeyde tespit edilen 16 mezarın 4’ü anıtsal cepheli oda mezar, 7’si oda mezar, 5’i 

khamosorion şeklindedir. Anıtsal cepheli oda mezarlar, Anadolu’nun hemen her bölgesinde 

karşımıza çıkmaktadır, ancak cephe bakımından yerel özellik taşıdığını düşündüğümüz 

Çukurhisar’daki örnekler diğerlerinden farklıdır. Urartular ile başlayan bu gelenek Frigya’yı 

oradan ise Lykia ve Paphlogonia'yı etkisi altına almıştır. Bu mezarların ihtişamlı yapıları ve 

anıtsal cephelerinden dolayı, statüsü yüksek kişiler için yapıldığını söyleyebiliriz. Bu kaya 

mezarlarının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği, yapıldığı dönemin özelliğine göre çeşitlilik 

kazandığı aşikardır. Oda (Arcosoliumlu) mezar tiplerinin ortaya çıkış zamanı ve yaygın bir 

biçimde kullanılışı tartışmalı bir konudur. Bu yüzden genel bir ifade ile M.Ö. 3. yüzyılda ortaya 

çıktığını, M.Ö.1. yüzyıl ile M.S.3. yüzyıllarda yaygın bir kullanımlarının söz konusu olduğunu 

söylemek mümkündür.  Khamosorion mezarlar ise, Anadolu’nun hemen her bölgesinde Klasik 

Çağ’dan Bizans dönemine kadar olan zaman diliminde bu tür mezarlara rastlanılmaktadır. 

Elimizde yeterli arkeolojik bulgu olmamakla birlikte Çukurhisar kaya mezarlarında ve mezarla 

bağlantılı alanlarda görülen çanaklı nişler, KM 8’in alınlığında yer alan Medusa başı ve KM 

6’nın ön kısmında yer alan cippus, Roma dönemi ölü kültü libasyon ritüelinin var olduğu 

düşündürmektedir. Bu kapsamda mezarlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde Çukurhisar 

Nekropolü’nde bulunan mezarlar için Hellenistik dönemde kullanılmaya başlandığı, daha sonra 

Roma döneminde de farklı biçimlerde işlenerek kullanılmaya devam etmiş olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte Roma dönemine işaret eden seramik ve benzeri buluntu eksikliği nedeniyle de 

nekropol için şimdilik Hellenistik/Roma dönem aralığının uygun olacağı kanaatindeyiz.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

BOZUKLUKLARI İLE KİŞİSEL ÖZELLİKLER, KIDEM VE VARDİYALI 

ÇALIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Ali DUYUM11 

İrem ERSÖZ KAYA2 

 

Özet 

Kas-iskelet sistemi bozuklukları, sağlık çalışanlarında sıklıkla görülen en yaygın iş bağlantılı 

rahatsızlıklardan biridir. Çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarında sık olarak rastlanan ve 

sağlık hizmetini nitelik ve nicelik olarak aksatan işle ilgili kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları 

ile tanıtıcı özellikler, kıdem ve vardiya sistemi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Kesitsel olan 

çalışmada, kas ve iskelet sistemi belirtileri “Genişletilmiş Nordic Kas-İskelet Sistemi Anketi” 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Diğer veriler yine öz değerlendirme anketleri aracılığı ile elde 

edilmiştir. Çalışmanın örneklemini, Mersin Üniversitesi Hastanesinde bir yıldan fazla süre 

çalışan 452 hemşire ve hastabakıcıdan oluşan hedef popülâsyondan basit rastgele örnekleme 

yoluyla seçilen 139 hemşire ve hastabakıcı oluşturmaktadır. Kas ve iskelet sistemi 

rahatsızlıkları üzerinde etkili olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesinde ikili lojistik 

regresyon analizi uygulanmıştır. Kadın olmak, daha önce düşme, kayma, çarpma ya da trafik 

kazası geçirmiş olmak ve mevcut çalışılan birimdeki kıdem istatistiksel olarak önemli faktörler 

olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kas İskelet Sistemi Bozuklukları, Sağlık 

Çalışanları, Vardiyalı Çalışma 
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Association Between Individual Factors, Job Tenure, Shift Working and 

Musculoskeletal System Disorders Among  Healthcare Workers 

Musculoskeletal disorders (MSD) are one of the most common work-related ailments, that are 

often seen among healthcare workers. The main purpose of this study is to investigate the 

relationship between individual factors, job tenure, shift working and musculoskeletal system 

disorders (MSD) that are commonly seen amongst health care workers and that are disruptive 

to both quality and quantity aspects of health services. In a cross-sectional study, 

musculoskeletal symptoms were evaluated using “The extended version of the Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire”. Other data were also collected by self administrative 

questionaires. The study sample included 139 nurses and caregivers selected by simple random 

sampling from a target population consisting of 452 nurses and caregivers working more than 

one year in Mersin University Hospital. Binary Logistic Regression Analysis technique was 

performed for identification of risk factors that may impact on MSD. Being a female, history 

of falling, slipping, hitting or traffic accident before and job tenure in the current unit have been 

statistically significant factors. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Musculoskeletal Disorders, Healthcare Workers, 

Shift Working 

 

GİRİŞ 

Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları en önemli mesleki riskler arasında yer alan kas ve 

iskelet sistemi hastalıkları ve bozuklukları, lokomotor organlar yani kaslar, tendonlar, iskelet, 

kıkırdak, bağ ve sinirlerin sağlık problemlerini ifade eder. İşle ilgili kas ve iskelet sistemi 

hastalıkları; kas, eklem, tendon, bağ, sinir ve kemik gibi vücut yapılarında ve lokalize olmuş 

kan dolaşım sisteminde görülen, yapılan iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle gelişen ya da 

alevlenen bozukluklardır. İşle ilgili kas-iskelet bozukluklarına, ev işleri veya başka aktivitelerin 

(spor gibi) rol oynayabilmesi yanında,  işyerindeki çalışmanın sebep olduğu, söz konusu 

bozuklukların seyrini değiştirdiği veya onları alevlendirdiği düşünülmektedir. Kas ve iskelet 

sistemi bozuklukları, hafif-geçici bozukluklardan geri döndürülemez, engelli hale getiren 

yaralanmalara kadar tüm hastalık formlarını içermekte ve kas, tendon, eklem, sinir ve damar 

gibi türlü vücut yapılarını etkilemekte, etkilediği yapıya göre tendonit, tenosinovit, bursit, 

karpal tünel sendromu gibi isimler almaktadır (Karadağ ve Kabasakal, 2013; Dünya Sağlık 

Örgütü, 2003) 

https://www.researchgate.net/publication/269107479_Association_between_Awkward_Posture_and_Musculoskeletal_Disorders_MSD_among_Assembly_Line_Workers_in_an_Automotive_Industry?_sg=29rySOobO966JZNZQ6gsjFeZaetqAWZqMkVHBuibK_tNC75cPHyIlb6uUciAGQF6Gz66OvURVEPYbMAdp0NLaiQH753ca434mw
https://www.researchgate.net/publication/269107479_Association_between_Awkward_Posture_and_Musculoskeletal_Disorders_MSD_among_Assembly_Line_Workers_in_an_Automotive_Industry?_sg=29rySOobO966JZNZQ6gsjFeZaetqAWZqMkVHBuibK_tNC75cPHyIlb6uUciAGQF6Gz66OvURVEPYbMAdp0NLaiQH753ca434mw
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Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları üzerine yapılan çalışmalarda incelenen risk 

faktörlerinin, yorucu çalışma, statik duruş, tekrarlı hareketler gibi iş özellikleri, yaş, sigara 

kullanımı gibi kişisel özellikler ve yetersiz iş tatmini, amir desteği gibi psikososyal özellikler 

açısından değerlendirildiğinde oldukça geniş kapsamlı olduğu görülmektedir. Taranan 

araştırmalarda, yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra,  işin organizasyonel yönünü ifade eden 

fazla çalışma, vardiya sistemi,  mesleki ve işyerindeki kıdem sürelerinin de incelendiği 

görülmüştür. Yazın taramasında kişisel özellikler, kıdem ve çalışma sistemi ile verilerin dahil 

edildiği Türkiye ve diğer ülkelerde yapılmış çalışmalar incelenmiştir. 

Cinsiyet 

Gül ve ark. tarafından yapılan çalışmada cinsiyetin (kadın olmak) vücudun en az bir 

bölgesi üzerinde ağrıyı arttıran önemli risk faktörlerinden olduğu belirlenmiştir (Gül vd., 2014). 

Hindistan’da yapılan çalışmada,  kas-iskelet sistemi bozukluğu gelişmesi açısından kadın sağlık 

çalışanlarının erkek çalışanlara oranla 1,9 kat fazla risk altında olduğu bildirilmiştir  (Yasobant 

ve Rajkumar, 2014). Türkiye’de, Karahan ve ark. tarafından, 6 hastanede 16.000 sağlık çalışanı 

ile yaptıkları çalışma sonuçlarında, cinsiyetin anlamlı düzeyde etkili risk faktörleri arasında yer 

aldığı bildirilmiştir. Buna göre kadın çalışanlar, bel ağrısı açısından daha fazla görece risk 

(Odds oranı 1,79) altındadır (Karahan vd., 2009). 

Treaster ve Burr tarafından yapılan ve amacı, kadınların erkeklere göre daha fazla üst 

ekstremite kas iskelet sistemi rahatsızlığı yaşadığı hipotezinin gücünü test etmek olan yazın 

taraması türündeki araştırmada, bazısı genel popülâsyon, bazısı da çalışanları kapsayan 56 

makale gözden geçirilmiş olup, çalışmaların büyük çoğunluğunda kadınlar arasında anlamlı 

düzeyde daha fazla rahatsızlık görüldüğünün tespit edildiği bildirilmektedir. Odds oranı, öz 

değerlendirme çalışmalarında 0,85 ila 10,05, öz değerlendirme ve fiziksel muayeneyi kapsayan 

çalışmalarda ise 0,66 ila 11,4 arasında değişmektedir. Bu bulgular, kadınların erkeklere göre 

daha fazla üst ekstremite kas iskelet sistemi rahatsızlığı yaşadığı olasılığını 

kuvvetlendirmektedir (Treaster ve Burr, 2004). Nordander ve ark., kadınların,  kas aktivitesinin 

etkisi ile, kas iskelet sistemi bozuklukları riski ve daha yüksek bir fiziksel yüke maruz kalma 

riski göstermekte olduğunu, bunun, işe bağlı kas iskelet sistemi bozuklukları için iyi bilinen bir 

risk faktörü olduğunu belirtmektedir. Çalışmada, psikososyal iş koşulları açısından erkekler ve 

kadınların farklı şartlara tabi olmadığı,  ancak kadınların evde daha fazla çalıştığı ve dinlenmek 

için daha az zamanı olduğu vurgulanmaktadır. Bu durumla ilgili veriler çok faktörlü modele 

girildiği halde, modelde, kadınlar için erkeklere kıyasla görece riskin anlamlı ölçüde azalmadığı 

belirtilmektedir. Kadınlarda yüksek ağrı duyarlılığı gibi biyolojik faktörler rol oynayabilirse de, 
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göreli kas aktivitesinin daha yüksek olmasının kadınlarda aşırı morbiditeye neden olan önemli 

bir faktör olduğunu düşündürdüğü ifade edilmektedir (Nordander vd., 2008). 

Medeni Durum 

Brezilyada yapılan bir çalışmada evli olma dışındaki medeni durumların (bekâr, ayrı 

veya boşanmış) boyun, omuz ve sırt bölgesindeki kas-iskelet sistemi belirtileri ile ilişkili olduğu 

(Odds oranı=1,28) bildirilmiştir (Fonseca ve Fernandes, 2010). Eriksen tarafından, 6.485 

hemşire yardımcısı ile yapılan geniş katılımlı anket çalışmasında, boyun ve bel el ve bilek 

bölgesindeki ağrıların bekâr kişilerde evlilerden daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (Eriksen, 

2003). Smith ve arkadaşları, çocuk sahibi olmanın oldukça yüksek bir odds oranı (2,53) ile 

anlamlı risk faktörleri arasında olduğunu bildirmiştir (Smith vd., 2006). Yapılan diğer bir 

çalışmada, medeni durumun anlamlı bir risk faktörü olmadığı, ancak, ev işlerinde ağır 

kaldırmanın, bel ağrısı yaygınlığı ile ilişkili faktörler arasında olduğu bildirilmiştir (Dündar vd, 

2010). June ve Cho tarafından ise, yukarıda sayılan tespitlerin tersi yönünde, medeni durum 

ve/veya çocuk sahibi olmanın bel ağrısı yaygınlığı ile ilişkili olmadığı bildirilmiştir (June ve 

Cho, 2010). 

Yaşam Şekli Faktörleri 

Sigara kullanımı, egzersiz alışkanlığı gibi faktörlerin araştırıldığı çalışmalar incelenmiş, 

bazı çalışmalarda sigaranın kas-iskelet sistemi belirtileri ile ilişkili olduğu bildirilirken (Smith 

vd., 2006; Bejia vd., 2005), diğer bazı araştırmalarda ise anlamlı düzeyde herhangi bir ilişki 

tespit edilemediği bildirilmektedir (Karahan vd., 2009; Taghinejad, 2016; Leboeuf-Yde, 2000; 

Dündar vd, 2010).  

Fiziksel aktivite yapan hemşirelerde kas ve iskelet sistemi bozukluklarının daha düşük 

oranda görüldüğü sonucuna ulaşan çalışmalar mevcuttur (Taghinejad, 2016; Yip, 2001; Abebe 

vd., 2015). Sezgin ve Esin tarafından 323 yoğun bakım ünitesi hemşiresi üzerinde yapılan 

çalışmada, hiçbir egzersiz yapmayan çalışanlar arasında kas iskelet sistemi belirtilerinin anlamlı 

düzeyde fazla görüldüğü bildirilmiştir (Sezgin ve Esin, 2015). Sporun koruyucu bir faktör 

olabileceği yönünde bir diğer çalışma Moreira ve ark. tarafından Brezilya’da yapılmıştır. Söz 

konusu çalışmada fiziksel egzersizin servikal omurga üzerinde kas ve iskelet sistemi 

belirtilerine karşı koruyucu etkisinin bulunduğu bildirilmiştir (Odds oranı=0,42; güven 

aralığı=0,23-0,77) (Moreira vd, 2014). Trinkoff ve ark. egzersizin bel ağrısı ile anlamlı düzeyde 

ilişkili olduğunu, egzersiz yapan çalışanlarda bel ağrısının daha az görüldüğünü (Odds 

oranı=0,76) bildirmişlerdir (Trinkoff vd, 2003). Öte yandan Türkiye’de yapılan diğer bir 
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araştırmada ise, spor faaliyetleri içerisinde yer almak veya egzersiz yapmakla bel ağrısı 

yaygınlığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmediği bildirilmiştir (Karahan vd., 2009). 

Çalışma Süresi ve Sistemi 

Kas-iskelet sistemi belirtileri ile uzun çalışma saatleri, vardiya, zorunlu fazla mesai ve 

hafta sonu çalışma gibi faktörlerin ilişkilerini inceleyen yayınları kapsayan bir yazın gözden 

geçirme araştırmasında iş programı ile kas-iskelet sistemi yakınmasını araştırdığı 

belirtilmektedir. Söz konusu çalışmada, vardiya rotasyonu ile ilgili olarak 14 adet çalışmanın 

incelendiği, tamamında fiziksel yükleme faktörü kontrollü olmak üzere,  4 çalışmada, vardiya 

çalışması ile kas-iskelet sistemi bozuklukları arasında bir ilişki olmadığı bildirilirken, 8 

çalışmanın aşırı çalışma saatlerinin, artmış kas-iskelet sistemi bozuklukları yaygınlığı ile ilişkili 

olabileceğini öne sürmekte olduğu bildirilmektedir (Caruso ve Waters, 2008). Trinkoff ve 

arkadaşları, uzun çalışma saatlerinin fiziksel yüklemeyi ve fiziksel aktivite miktarını artırarak 

riskte bir artışa yol açabileceğini öne sürmektedir (Trinkoff vd., 2006).  

Gündüz veya gece vardiyasında çalışmakla kas-iskelet sistemi belirtileri yaygınlığı 

arasındaki ilişkiyi araştırmak için İran’da bir hastanede, hemşire ve hemşire yardımcılarını da 

içeren 454 sağlık personeli ile gerçekleştirilen çalışmada, sekiz farklı vücut bölgesinde (bel, 

boyun, diz, sırt, omuz, bilek, kalça ve dirsek) kas-iskelet sistemi bozuklukları yaygınlığının 

vardiyalı personel arasında, gündüz çalışanlarından daha yüksek olduğu, farkın ise sadece bel 

ve dirsek bölgelerinde anlamlı olduğu, bel bölgesinde vardiyalı işçilerde, gündüz çalışanlara 

kıyasla 1,94 kat fazla kas-iskelet sistemi belirtisine rastlandığı, sabit gece vardiyası çalışanları 

ile sürekli gündüz vardiyasında çalışanlarına karşı dönüşümlü vardiya sisteminde çalışan 

personel ile sürekli gündüz çalışanlar kıyaslandığında, sabit gece vardiyası/sürekli gündüz 

vardiyası risk oranının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Buna da sürekli yaşanan gece 

uykusu eksikliği ile “circadian” döngü bozukluğunun sebep olabileceği öne sürülmektedir 

(Attarchi vd. 2014).  Bir başka çalışmada da, gece vardiyası ile bel ağrısı arasında anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, ayda 6 veya daha fazla gece vardiyasında çalışan hemşireler 

arasında bel ağrısı varlığı olasılığı, daha az sayıda gece vardiyası mesaisi bulunan personelden 

anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Bu ilişkinin sebebi ise, gece vardiyasının uyku saati ve 

kalitesini düşürmesi, bunun da kas gerginliğine yol açması olarak değerlendirilmiştir (June ve 

Cho, 2010).  

Lipscomb ve ark. tarafından yapılan çalışmada, dört ayrı çalışma düzeni 

karakteristiğinin (tam zamanlı çalışma, günde 8 saatten fazla çalışma, haftada 2 ila 4 hafta sonu 

mesai yapma ve gündüz vardiyası harici çalışma) bir ya da daha fazla vücut bölgesinde kas-
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iskelet sistemi bozuklukları görülmesi bakımından anlamla derecede ilişkili olduğunu, 

psikolojik ve fiziksel talep bazında bir miktar düşük düzeltilmiş risk oranları ile karşılaşılmasını 

ise çalışma düzeninin kas-iskelet sistemi belirtilerine etkisinin artmış iş taleplerine maruz 

kalınması sebebiyle olduğunu düşündürdüğünü belirtmektedir. Günde 12 saatten, haftada 40 

saatten fazla çalışanlarda, ayrıca hafta sonları ve gündüz harici vardiyalarda çalışanlarda, üç 

ayrı vücut bölgesinde kas-iskelet sistemi bozuklukları görülmesi açısından, yaşa göre 

düzeltilmiş olmak şartıyla %50 ila %170 artmış risk oranları ile karşılaştıklarını bildirmişlerdir 

(Lipscomb vd., 2002). 

Materyal ve Metot 

Bu çalışmada hemşire ve hastabakıcılarda görülen kas ve iskelet sistemi yakınmaları ile 

kişisel özellikler, kıdem, işyeri ve birimdeki çalışma süreleri ve vardiya sistemi ilişkisi 

araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 31.12.2016 tarihi itibariyle Mersin Üniversitesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesinde çalışma izni verilen birimlerde 1 yıldan uzun süredir çalışan 452 

hemşire ve hastabakıcı (destek personeli) oluşturmaktadır. Rastgele örnekleme ile seçilen 139 

hemşire ve hastabakıcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Hemşire ve hastabakıcıların kas ve iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklarının varlığı ve 

yaygınlığı, kas-iskelet sistemi bozuklukları ile ilgili belirtileri (acı, ağrı, rahatsızlık hissi) olup 

olmama durumunu ifade etmelerine göre belirlenmiştir ve çalışmada “Kas-İskelet Sistemi 

Bozuklukları Belirtisi Görülme Durumu” olarak belirtilmiştir. Araştırmanın değişkenleri 

aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

Bağımlı Değişken: Herhangi bir vücut bölgesinde son 12 ayda kas-iskelet sistemi 

belirtisi görülme durumu (İkili/ binary değişken) 

Bağımsız Değişkenler: Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler, aşağıda sıralanan 

öz değerlendirmeye dayalı anket ve gözlem esaslı formlar aracılığı ile elde edilen veri seti 

içeriğidir: 

 Kişisel özellikler: Kişisel Bilgiler Formu 

 Çalışma Kıdemi ve Sistemi: Kişisel Bilgiler Formu 

 Kas ve iskelet sistemi yakınmaları: Genişletilmiş Nordic Kas ve İskelet Sistemi Anketi 

(Extended Version of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire NMQ-E) 
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Araştırmanın veri kodlamaları Microsoft Excel ve SPSS programlarında yapılarak, 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada ikili (binary) lojistik regresyon analizi 

metodu kullanılmıştır.  

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Personelin kendini değerlendirme yoluyla alınan tanıtıcı özellikler, kıdem ve vardiya 

sistemi ile sağlık çalışanlarında rastlanan işle ilgili kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları 

arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, hemşire ve hastabakıcı personelin doldurduğu 

toplam 139 adet anket formu içeriği veri seti, Lojistik Regresyon metodu ile analiz edilmiş ve 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Kas-iskelet sistemi bozuklukları belirtileri ile tanıtıcı 

özellikler, çalışma süresi, vardiya sistemi arasındaki ilişki (Lojistik regresyon analizi) Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Yapılan araştırmada, cinsiyetin, vücudun en az bir bölgesinde görülen kas ve iskelet 

sistemi bozuklukları bakımından anlamlı risk faktörlerinden biri olduğu belirlenmiştir. Kadın 

personelde kas ve iskelet sistemi bozuklukları belirtisi görülme riski erkeklere göre daha 

fazladır (Odds oranı= 3,824, %95 güven aralığı= 1,034 – 14,139). Mevcut çalışılan birimdeki 

kıdem ile kas ve iskelet sistemi bozuklukları belirtisi görülme riski görülmesi arasında ters 

yönde bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Şöyle ki mevcut birimde çalışılan süre arttıkça, kas 

ve iskelet sistemi bozuklukları belirtisi görülmesi odds oranının %1,6 [(1-0,984)/100] azaldığı 

(Güven aralığı = 0,968-1,000)  görülmektedir. Önemli derecede etki oluşturan düşme, çarpma, 

spor yaralanması, trafik kazası geçirenlerde kas ve iskelet sistemi bozuklukları görülme 

olasılığı daha yüksektir (Odds oranı= 24,9, %95 güven aralığı = 1,552 - 399,614). 

 

Tablo 1: Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken 
Sig.                    

p değeri. 

95% güven 

aralığı 
Alt Üst 

Vücut Kitle Indeksi 0,712 0,898 1,171 

Yaş 0,614 0,836 1,112 

Cinsiyet (1-Kadın) * 0,044 1,034 14,139 

Medeni Durum (1-Evli) 0,383 0,167 1,988 

Kronik Hastalık Varlığı (1-Var) 0,612 0,163 2,915 

Iş Harici Çalışma (1-Var) 0,786 0,249 6,277 

Spor Yapma Alışkanlığı (Yok)  0,234   

 Spor Yapma Alışkanlığı (Var, haftada 1 kez) 0,409 0,114 2,419 

 Spor Yapma Alışkanlığı (Var, haftada 2-3 kez) 0,096 0,025 1,351 
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 Spor Yapma Alışkanlığı (Var, haftada 3 kezden fazla) 0,202 0,006 2,988 

Sigara Kullanımı (Baz-Yok) 0,315   

 Sigara Kullanımı (Günde 5 adede kadar) 0,989 0,115 8,929 

 Sigara Kullanımı (Günde 5-10 adet arası) 0,390 0,046 3,321 

 Sigara Kullanımı (Günde 10 adetten fazla) 0,129 0,663 25,546 

Günlük Uyku Süresi (Saat) 0,623 0,637 1,311 

İş için Özel Ayakkabı Kullanımı (1-Var) 0,357 0,474 7,929 

Meslekte Geçen Süre (Ay) 0,789 0,985 1,021 

İşyerinde Geçen Süre (Ay) 0,129 0,996 1,031 

Çalışılan Birimde Geçen Süre (Ay)* 0,045 0,968 1,000 

Son 7 Gün Çalışılan Vardiya (Baz-Gündüz) 0,058   

 Son 7 Gün Çalışılan Vardiya (Gece) 0,117 0,024 1,510 

 Son 7 Gün Çalışılan Vardiya (Dönüşümlü) 0,510 0,323 9,689 

Son 12 Ay Çalışılan Vardiya (Baz-Gündüz) 0,505   

 Son 12 Ay Çalışılan Vardiya (Gece) 0,517 0,227 19,082 

 Son 12 Ay Çalışılan Vardiya (Dönüşümlü) 0,693 0,125 3,996 

Düşme, Çarpma, Yaralanma, Trafik Kazası Geçirmiş 

Olmak* 

0,023 1,552 399,61

4 
Genel Sağlık Durumu (Baz-Çok Kötü) 0,338   

 Genel Sağlık Durumu (Kötü) 0,999 0,000 . 

 Genel Sağlık Durumu (Orta) 0,272 0,231 182,56

4 
 Genel Sağlık Durumu (İyi) 0,257 0,247 188,82

0 
 Genel Sağlık Durumu (Çok İyi) 0,901 0,034 46,167 

Sabit  0,701   
 

*p<0,05 anlamlı 

Sonuç olarak, kadın personel, daha önce düşme, kayma, çarpma ya da trafik kazası geçirmiş 

olmak ve mevcut çalışılan birimdeki kıdem, kas ve iskelet sistemi bozuklukları belirtisi görülme 

riskinde istatistiksel açıdan önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Diğer faktörlerle kas ve 

iskelet sistemi rahatsızlıkları arasında örneklem kapsamında olmak üzere herhangi bir ilişki 

tespit edilememiştir. 
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HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİCİLERİN VE 

YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI 
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ÖZET 

Bu çalışma, yetişkin eğitiminde öncü kurumlar olan Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan 

yönetici ve eğitimcilerin, yetişkin eğitimi uygulamalarında yaşadıkları sorunlar ile bu sorunlara 

yönelik getirilecek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma tarama 

modelinde betimsel bir araştırma olup, Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan yönetici ve 

eğitimcilerin görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda 4 farklı Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan 

27 kadın,10 erkek olmak üzere toplam 37 yetişkin eğitimi eğiticisi ile 1 kadın, 2 erkek olmak 

üzere toplam 3 yöneticiden görüş alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yönetici ve yetişkin eğitimi eğiticilerine uygulanan iki ayrı 

görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel veri analizi tekniklerinden içerik 

analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yetişkin eğitimi yönetici ve eğitimcileri “yetişkin 

eğitimi konusunda eğitim almadıkları” ve “kursların iş garantisi sağlamadığı” gibi sorunlara 

dair görüş belirtmişlerdir. Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ise yetişkin eğitimine yönelik 

eğitim almak ve kurs sonunda verilen sertifikaların geçerliliğinin sağlanması şeklide olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Eğitimi, Androgoji, Halk Eğitim Merkezi, Yetişkin Eğiticisi 

 

 

 

ABSTRACT 

There are serious problems in adult education around the world, whether in developed 

countriesor in developing countries. When the problems are examined, theignoring of the 

andragogy principles, the training of adult educators, the difficulties faced by the administrators 

of the institutions providing adult education, etc. Are the difficulties experienced. This study 

was carried out to determine the problems of the administrators and educators who work in the 
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Public Education Centers –the leading institutions in adult education- in the applications of 

adult educationand to put forward suggestions forthese problems. There search was designed 

in a descriptive survey model and the opinions of the managers and educators working in Public 

Education Centers were taken. In this context, a total of 37 adult education trainers (27 women 

and 10 men) and 3 managers (1 woman and 2 men), working in 4 different Public Education 

Centers, were interviewed. As data collection tools in the study, two different interview forms 

developed by the researchers were applied to the administrators and adult education trainers. In 

the analysis of data, content analysis of qualitative data analysis techniques was used. As a 

result of the research, adult education administrators and educators expressed the iropinions 

about such problems that “they did not have training about adult education” and “the courses 

do not bring job guarantee”. Suggestions to these problems were stated as receiving training for 

adult education and ensuring the validity of certificates issued at the end of the course. 

KeyWords:Adulteducation, andragogy, publiceducationcentres, adulteducator 

 

1.GİRİŞ 

Genç nüfusun çok olduğu Türkiye’de, yetişkinlere yönelik verilen eğitim, üzerinde 

durulması gereken bir alandır.  

UNESCO (1985)’ya göre yetişkin, “bedensel ve düşünsel bakımdan olgunluğa erişmiş 

kişi” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Celep (2003) yetişkini, “zihinsel, bedensel gelişimini 

tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda 

bir sorumluluk almış kişi” şeklinde açıklamıştır.  

Yetişkin bireylere verilen eğitim olan yetişkin eğitimini ise “yetişkin sayılan kişilerin 

bilgilerini arttırmak, mesleki ve teknik açıdan ilerlemelerini sağlamak, becerilerini genişletmek 

ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimlerine katkıda 

bulunmak adına içerik, düzey ve yöntemi ne olursa olsun yaygın eğitim ya da zorunlu 

eğitimlerinin devamında yararlandıkları düzenli eğitim süreçlerinin tümü” olarak 

tanımlayabiliriz (UNESCO,1985).Yetişkin eğitimin tarihi, insanlık tarihi ile birlikte başlamakla 

birlikte, matbaanın icadı ile beraber yetişkin eğitiminin miladıdır diyebiliriz (Yıldız ve 

Uysal,2009-a).  

Yetişkin eğitiminin modern temsilcileri olarak C.E.Lindeman ile M.S.Knowles örnek 

olarak gösterilebilinir. Lindeman’ın görüşüne göre “eğitim hayattır, bütün hayat öğrenmedir. 

Öğrenmenin sonu yoktur. Bu maceranın adı halk eğitimidir” (Bilir,2004). Knowles ise eğitimde 
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“androgoji” kavramını geliştirmiş ve androgojiyi “erişkinlerin öğrenmelerine yardımcı 

olabilme bilimi ve sanatı” olarak tanımlamıştır (Yalçın ve diğ.,2005). Knowles ayrıca 

androgojinin, pedagojinin varsayımlardan farklı varsayımlara dayandığını söylemiş ve bu 

sayımları “benlik, yaşantı, öğrenemeye hazır olma ve öğrenme yönelimi” olarak sınıflamıştır 

(Yıldız ve Uysal,2009-b).  

Yetişkin eğitiminde görevli eğitimciler, yetişkin eğitimcileridir. Okçabol’a (2006) göre 

yetişkin eğitimcilerinin mesleki bilgiye sahip olmakla birlikte insancıl, hoşgörülü, başkalarını 

anlayabilen, insana ve insanın yeteneklerine inanan, toplumsal bilinci, liderlik becerisi, hayat 

tecrübesi olan, kültürlü, vizyon sahibi ve eleştirel düşünme becerisine sahip eğitimciler olmaları 

gerekir. Çünkü yetişkin eğitimcileri, uzmanlık alanı dışında kendisinden daha bilgili, deneyimli 

ve kültürlü olma ihtimali olan, eğitime gönüllü olarak katılmış yetişkin bireylerle çalışırlar. 

Ülkemizde yetişkin eğitimine yönelik karşılaşılan farklı sorunlar vardır. Literatür 

tarandığında bu sorunları Tekin (1990) 5 alt başlık altında;“kaynak sorunları, araştırma 

sorunları, personel sorunları, eşgüdüm sorunları, yaygın eğitim kurumları ve örgün eğitim 

kurumlarının bütünleşememesi” toplamıştır (Duman,1991). 

Yetişkin eğitimi kavramı çoğunlukla, sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim, yaşam boyu 

öğrenme, dönüşlü eğitim, yaygın eğitim ve halk eğitimi gibi terimlerle birlikte ifade edilmekte 

ve çoğu zaman bu terimler birbiriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (Celep,2003). Yaygın 

eğitim hayat boyu öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte alt sistemidir. Ülkemizdeki 

yaygın eğitim faaliyetlerinin en büyük sunucusu ve en geniş teşkilat ağına sahip kurumları Halk 

Eğitim Merkezleri’dir (Yıldırım, 2009). Halk Eğitim Merkezleri, illerin merkez ve diğer ilçe 

merkezlerinde bakanlıkça açılan yaygın eğitim kurumlarıdır (Penirci,2014). Ülkemiz genelinde 

yaklaşık 990 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır (HBOGM,2017). Ülkemizde en geniş 

yetişkin eğitimi faaliyetleri yürüten Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan eğitici ve 

yöneticilerinin yetişkin eğitimine yönelik görüşlerinin alınması, yetişkin eğitiminde yaşanan 

sorun ve çözüm önerileri açısından önem taşımaktadır.   

 

1. 1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, yetişkin eğitiminde görev yapan eğitimci ve yöneticilerinin yetişkin 

eğitimi uygulamalarında yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş ve çözüm önerilerinin belirlenmesi 

amacı ile yapılmıştır. 
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1. 2. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, yetişkin eğitiminde görev yapan eğitimcilerin, yetişkin eğitimi 

uygulamalarında yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesive geliştirilebilecek 

çözüm önerilerinin üretilmesi açısından önem taşımaktadır. 

 

1. 3. Problem Cümlesi 

Bu araştırmanın problem cümlesi, “yetişkin eğitiminde görev yapan eğitimci ve 

yöneticilerinin, yetişkin eğitimi uygulamalarında yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri ile 

çözüm önerileri nelerdir?” olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

1. 4.  Alt Problemler 

Yetişkin eğitiminde görev yapan yetişkin eğitimi eğiticilerinin yetişkin eğitimi 

uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar için; 

1. Kendilerinde gördükleri eksikliklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Kendilerini güçlendirmelerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Kendilerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Yetişkin eğitiminin halka daha verimli sunulmasına ilişkin görüşleri nelerdir?  

 

1. 5. Araştırmanın Sayıltıları 

Araştırmada, araştırmaya katılan yetişkin eğitimi eğiticilerinin, görüşmede yer alan 

soruları, gerçek görüşlerini yansıtarak, içtenlikle yanıtladıkları varsayılmıştır. 

 

1.6. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

 Araştırma, yetişkin eğitimi eğiticileri ile yapılan görüşmede sorulan sorular ile 

sınırlıdır.  
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 Bu araştırma sonuçları yalnızca araştırmanın çalışma grubunda yer alan Mersin ili 4 

merkez ilçe sınırları içerisinde görev yapan yetişkin eğitimi eğiticilerinin görüşleri 

ile sınırlıdır.  

 Araştırma 2017/2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma, nitel betimsel bir araştırmadır. Nitel araştırmalar, sosyal olaylarla ilgili 

derinlemesine bilgi sağlarlar (Büyüköztürk ve diğ.,2016).  Bu modele uygun olarak 

araştırmada, Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan yönetici ve yetişkin eğitimi eğiticilerinin 

yetişkin eğitimine ilişkin görüşleri alınmıştır. 

 

2.2. Çalışma Grubu: 

Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ili 4 merkez ilçesinde bulunan Halk Eğitimi 

Merkezlerinde görev yapan 27kadın,10 erkek olmak üzere toplam 37yetişkin eğitimi eğiticisi 

ile 1 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 3 idareciden oluşturmaktadır.  

 

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi eğiticilerine ilişkin betimsel istatistikler 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan yetişkin eğitimi 

eğiticilerine ait betimsel istatistikler Tablo-1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1.Çalışma Grubu Özelliği (Yetişkin Eğitimi Eğiticisi) 

 f % 

Cinsiyet Kadın 27 73 

 Erkek 10 27 

  Toplam 37 100 

Meslek Öğretmen 21 57 

 Usta Öğretici 16 43 

  Toplam 37 100 

Alan Bilişim Teknolojileri  7 19 
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 Giyim 3 8 

 Okuma-Yazma  2 5 

 Nakış 2 5 

 Kuaför 2 5 

 Türkçe Öğretimi 2 5 

 El Sanatları 2 5 

 Aşçılık 2 5 

 Çocuk Gelişimi 2 5 

 Muhasebe 1 3 

 Doğalgaz Tesisatçılığı 1 3 

 Kişisel Gelişim 1 3 

 Tesisat Teknolojileri 1 3 

 Takı-Kuyumculuk 1 3 

 Stilistik 1 3 

 Matematik 1 3 

 İngilizce 1 3 

 Cilt Bakımı 1 3 

 Vücut Masajı 1 3 

 Ev Mefruşatı 1 3 

 Bahçecilik 1 3 

 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 3 

  Toplam 37 100 

Kıdem 0-5 Yıl 15 41 

 6-10 Yıl 4 11 

 11-15 Yıl 6 16 

 16 ve üstü 12 32 

  Toplam 37 100 

HEM Kıdem  0-5 Yıl 19 51 

 6-10 Yıl 7 19 

 11-15 Yıl 2 5 

 16 ve üstü 9 24 

  Toplam 37 100 

 

Tablo-1 incelendiğinde yetişkin eğitiminde daha çok kadın eğiticilerin (%73) çalıştığı 

görülmektedir. Yine Tablo-1 incelendiğinde yetişkin eğitiminde daha çok öğretmenlerin (%57) 

görev yaptığı görülmektedir. Yetişkin eğitiminde açılan kurs alanlarının çok fazla olmasına 

rağmen en fazla kursun Bilişim Teknolojileri (%19) ve Giyim (%8) alanında açıldığı 

görülmektedir. Yetişkin Eğitimi eğiticilerinin çalışma kıdemleri incelendiğinde daha çok 0-5 

yıl (%41) ile 16 yıl ve üstü (%36) arasında çalışanların daha çok olduğu görülmektedir. Yetişkin 

Eğitimi eğiticilerinin Halk Eğitimi Merkezinde yetişkin eğitiminde görevli olarak çalışma 

sürelerine bakıldığında daha çok 0-5 yıl (%51) arasında çalıştıkları görülmektedir. 

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi yöneticilerine ilişkin betimsel istatistikler 
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Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan yetişkin eğitimi 

yöneticilerine ait betimsel istatistikler Tablo-2’de yer almaktadır.  

 

Tablo 2.Çalışma Grubu Özelliği (HEM Yöneticisi) 

 f % 

Cinsiyet Kadın 1 33 

 Erkek 2 67 

  Toplam 3 100 

Meslek Müdür Yardımcısı 3 100 

  Toplam 3 100 

Alan Bilişim Teknolojileri 1 33 

 Din Kül. Ve Ah. Bilgisi 1 33 

 Sınıf Öğretmenliği 1 33 

  Toplam 3 100 

Kıdem 6-10 Yıl 1 33 

 16 ve üstü 2 67 

  Toplam 3 100 

HEM Kıdem  0-5 Yıl 1 33 

 6-10 Yıl 2 67 

  Toplam 3 100 

Tablo-2 incelendiğinde yetişkin eğitiminde erkek ve kadın yönetici sayılarının birbirine yakın 

olduğu, farklı alanlardan yönetici çalıştığı görülmektedir. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması: 
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 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yönetici 

ve yetişkin eğitimi eğiticilerine uygulanan iki ayrı görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 

formlarında yönetici ve yetişkin eğiticilerinin yetişkin eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemeye 

yönelik sorulara yer verilmiştir. Görüşme formdaki soruların kapsam geçerliği için uzman 

kanısı alınmıştır. 

Yöneticilere yönelik hazırlanan yapılandırılmış görüşme formunda 6soru sorulmuştur. Sorular 

sırayla okunarak cevaplar ses kaydına alınmıştır.  Sorularda yetişkin eğitiminin önündeki 

sorunlar, yetişkin eğiticilerinin özellikleri, yetişkin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm 

önerileri sorulmuştur.  

Yetişkin eğitimi eğiticilerine yönelik hazırlanan açık uçlu soru formunda da 6 soru sorulmuştur.  

Sorularda yetişkin eğitiminin önündeki sorunlar, yetişkin eğiticilerinin özellikleri, yetişkin 

eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri sorulmuştur.  

 

2.4. Verilerin Analizi 

 Verileri toplamak amacıyla hazırlanan ölçme araçları 2017–2018 eğitim-öğretim yılı 

bahar döneminde çalışma grubunu oluşturan yetişkin eğitimi yöneticileri ve yetişkin eğitimi 

eğiticilerine uygulanmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizi 

tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Yetişkin eğitimi yöneticileri ve yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin ölçme araçlarına verdikleri yanıtlar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanarak 

düzenlenmiştir. Bu süreçte görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlar belirlenmiş ve Miles ve 

Huberman (1994) güvenirlik formülü kullanılarak kodlayıcılar arasındaki uyum hesaplanmıştır. 

Yetişkin eğitimi eğiticilerinin görüşleri için uyum yüzdeleri; birinci soru için .84, ikinci soru 

için .76, üçüncü soru için .76, dördüncü soru için .84, beşinci soru için .80 ve altıncı soru için 

.86 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik hesaplarının %70’in üzerinde çıkması, araştırma için 

güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994).  Araştırmada uyum yüzdesinin % 70 

veya daha üstü olması kodlayıcılar arasındaki güvenirliğin yeterli düzeyde olduğunu 

göstermiştir. Temalara ilişkin kodların frekansları tablolar halinde sunulmuştur.  

3.BULGULAR  

Bu bölümde, toplanan verilerden araştırmanın alt problemleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Bulgular açıklanırken, her alt problem sırasıyla alınarak incelenmiş, elde edilen bulgu ve 

yorumlar tablolar şeklinde verilmiştir. 
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Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi eğiticilerinin yetişkin eğitimi hakkındaki 

düşünceleri ve yetişkin eğitiminin geliştirilmesine yönelik görüşleri 

Çalışma grubu olarak seçilen halk eğitim merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi eğiticilerinin 

öğrenenlerin ulaşmasını beklediği hedef ve kazanımları belirlemelerine ilişkin görüşleri Tablo-

3’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Öğrenenlerin Ulaşmasını 

Beklediği Hedef Ve Kazanımları Belirlemelerine İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Kursiyer Özellikleri 26 55 

Modüler Program 11 23 

İstihdam-İhtiyaç 7 15 

Eğitici Tecrübesi  3 6 

                                                                                                           Toplam 47 100 

Tablo -3 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında hedef ve kazanımları; kursiyer özelliklerine (f=26), modüler programa (f=11) ve 

istihdama-ihtiyaca (f=3) göre belirledikleri görülmüştür.  

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin öğrenenlere verilen içeriği belirlemelerine ilişkin görüşleri Tablo-4’te yer 

almaktadır.  

Tablo 4. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Öğrenenlere Verilen 

İçeriği Belirlemelerine İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Modüler Program 20 45 

Kursiyer Özellikleri 17 39 

İstihdam-İhtiyaç 4 9 
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Eğitici Tecrübesi  3 7 

                                                                                                           Toplam 44 100 

Tablo-4 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar 

dikkate alındığında öğrenenlere verilen içeriği; modüler programa (f=20) ve kursiyer 

özelliklerine (f=17) göre belirledikleri görülmüştür.  

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin öğrenenlere kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemelerine ilişkin 

görüşleri Tablo-5’te yer almaktadır.  

 

Tablo 5. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Kullandıkları Öğretim 

Yöntem ve Tekniklerini Belirlemelerine İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Uygulama 17 30 

Anlatım 17 30 

Gösterip Yaptırma 13 23 

Soru-Cevap  10 18 

                                                                                                           Toplam 57 100 

Tablo-5 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında öğrenenlere kullandıkları öğretim yöntem ve teknikler; uygulama (f=17), anlatım 

(f=17), gösterip yaptırma (f=13) ve soru-cevap (f=10)şeklinde belirledikleri görülmüştür.  

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin kullandıkları öğretim teknolojilerini belirlemelerine ilişkin görüşleri Tablo-6’da 

yer almaktadır.  

Tablo 6. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Kullandıkları Öğretim 

Teknolojilerini Belirlemelerine İlişkin Görüşleri 
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Kodlar f % 

Bilgisayar 13 41 

Projeksiyon 8 25 

Teknolojik Cihazlar 5 16 

Etkileşimli Tahta 5 16 

Modüler Program 1 3 

                                                                                                           Toplam 32 100 

Tablo-6 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında kullandıkları öğretim teknolojileri; bilgisayar (f=13), projeksiyon (f=8), teknolojik 

cihazlar ve etkileşimli tahta (f=5) şeklinde belirledikleri görülmüştür. 

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin öğrenenlerin başarılarının değerlendirmesini belirlemelerine ilişkin görüşleri 

Tablo-7’de yer almaktadır.  

Tablo 7. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Öğrenenlerin 

Başarılarının Değerlendirmesini Belirlemelerine İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Yazılı Sınav 17 33 

Uygulamalı Sınav 14 27 

Ürün 8 15 

Mülakat 7 13 

Öz Değerlendirme 6 12 

                                                                                                           Toplam 52 100 

Tablo-7 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında kullandıkları ölçme-değerlendirme teknikleri; yazılı sınav (f=17),uygulamalı sınav 

(f=14), ürün (f=8), mülakat (f=7) ve öz değerlendirme (f=6) şeklinde belirledikleri görülmüştür. 
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Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi eğiticilerinin 

eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşleri Tablo-8’de yer almaktadır.  

Tablo 8. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Eğitim Sürecinde 

Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Kursiyer Özellikleri  16 38 

Malzeme Eksikliği 13 31 

Devam Sorunu 8 19 

Eğitici Hakları 4 10 

Androgoji Eğitimi Eksikliği 1 2 

                                                                                                           Toplam 42 100 

Tablo-8 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında karşılaştıkları zorluklar; kursiyer özellikleri (f=16),malzeme eksikliği (f=13), 

devam sorunu (f=8) şeklinde görülmüştür. 

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi eğiticilerinin 

eğitim sürecinde karşılaştıkları zorlukların çözüm önerilerine ilişkin görüşleri Tablo-9’de yer 

almaktadır.  

Tablo 9. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Eğitim Sürecinde 

Karşılaştıkları Zorlukların Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Kurslara Kayıt Koşullarının Değişmesi 4 29 

Malzeme Temini 4 29 

Seviye Sınıfı Oluşturma 3 21 

Kursiyer İletişimi 2 14 

Disiplin 1 7 
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                                                                                                           Toplam 14 100 

Tablo-9 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında karşılaştıkları zorluklara ilişkin çözüm önerileri; kurslara kayıt koşullarının 

değişmesi (f=4), malzeme temini (f=4), seviye sınıfı oluşturma (f=3) şeklinde görülmüştür. 

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri Tablo-10’da yer almaktadır. 

Tablo 10. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yetişkin Eğiticilerinin Hizmet İçi Eğitim 

İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri  

Kodlar f % 

Bilişim Teknolojileri 11 33 

Psikoloji 10 30 

Kişisel Eğitim 5 15 

Yetişkin Eğitimi 5 15 

Yenilikçi Eğitim Yöntemleri 2 6 

                                                                                                           Toplam 33 100 

Tablo-10 incelendiğinde yetişkin eğiticilerinin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate 

alındığında hizmet içi eğitim ihtiyaçları; bilişim teknolojileri (f=11), psikoloji (f=10), kişisel 

eğitim ve yetişkin eğitimi (f=5) şeklinde görülmüştür. 

 

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yöneticilerin yetişkin eğitimi hakkındaki düşünceleri ve 

geliştirmelerine yönelik görüşleri 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yöneticilerin yetişkin 

eğitiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri Tablo-11’de yer almaktadır. 

Tablo11. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin 

Düşünceleri  

A
lt

 T
em

al
ar

 

İd
ar

ec
il

er
 v

e 

Ö
ğ

re
ti

ci
 

A
çı

sı
n

d
an

 Kodlar f % 

Yetişkin(Androgoji) eğitimi konusunda eğitim almamak 3 25 

HEM kullanılan bilişim sistemi ve idari işlemler hakkında eğitim 

olmaması 

3 25 
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Sadece talep edilen kursların açılması ihtiyaçların belirlenememesi 2 16,7 

Kursların açılması, denetim ve sonuçlanmasını idarecilerin yapması 2 16,7 

Usta öğreticilerin öğretmen yeterliliklerine sahip olmaması 1 8,3 

Usta öğretici sayısının yetersiz olması 1 8,3 

Toplam 12 100 

H
E

M
 A

çı
sı

n
d

an
 

Kodlar   

Belgelerin Mesleki Yeterlilik Kurumca geçerli sayılmaması 3 27,3 

İstihdam(iş garantisi) sağlanamaması 3 27,3 

Bina yetersizliği   3 27,3 

Modül program sürelerinin uzun olması 1 9,05 

Yapılan Kursların tanıtım yetersizliği 1 9,05 

Toplam 11 100 

K
u

rs
iy

er
le

rA
çı

sı
n

d
an

 Kodlar   

Malzeme temin etmek 3 27,3 

Kursiyerler arasında uyumsuzluk yaşanması  3 27,3 

İstenilen kurs saatlerinin farklı olması 2 18,2 

Kurs toplam saatinin çok fazla olması 2 18,2 

Öğrenilen bilgiyi kısa zamanda kullanma isteği 1 9 

Toplam 11 100 

Tablo-11 incelendiğinde yöneticilerin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate alındığında 

yetişkin eğitiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin “İdareciler ve Öğretici Açısından, “HEM 

Açısından” ve Kursiyerler Açısından” biçiminde üç alt tema oluşturulmuştur.  

Bu alt temalarda yöneticilerin yetişkin eğitiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin 

görüşleri“idareci ve öğretici açısından”, Yetişkin(Androgoji) eğitimi konusunda eğitim 

almamak ve HEM kullanılan bilişim sistemi ve idari işlemler hakkında eğitim olmaması (f=3), 

sadece talep edilen kursların açılması ihtiyaçların belirlenememesi ve kursların açılması, 

denetim ve sonuçlanmasını idarecilerin yapması (f=2) ; “HEM açısından”,belgelerin Mesleki 

Yeterlilik Kurumca geçerli sayılmaması,istihdam(iş garantisi) sağlanamaması ve bina 

yetersizliği (f=3); “kursiyerler açısından”, malzeme temin etmek ve kursiyerler arasında 

uyumsuzluk yaşanması (f=3), istenilen kurs saatlerinin farklı olması ve kurs toplam saatinin 

çok fazla olması (f=2) şeklinde görülmüştür. 

 

Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yöneticilerin yetişkin 

eğitiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yönelik görüşleri Tablo-12’de yer 

almaktadır. 

Tablo 12. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli İdarecilerin Karşılaştıkları Sorunları Çözümüne 

Yönelik Görüşleri 

A
lt

 T
em

al
ar

 

İd
ar

ec
il

er
 

A
çı

sı
n

d
an

 

Kodlar f % 

HEM’de görevli herkese Yetişkin(Androgoji) eğitimi konusunda 

eğitim verilmeli 

3 27,3 

HEM idareci yetiştirme kursları açılmalı 3 27,3 

Sahaya inerek kurs talepleri dışında ihtiyaçlar belirlenmeli 2 18,2 
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Usta öğreticilere oryantasyon eğitimi her sene verilmeli 2 18,2 

HEM alanı daraltılmalı ya da daha fazla kadro ve imkan verilmeli 1 9 

Toplam 11 100 

H
E

M
 A

çı
sı

n
d

an
 

Kodlar   

HEM tarafından verilen belgelerin geçerliliği olmalı 3 33,3 

Kursiyerlere iş garantisi sağlanmalı 2 22,2 

Ulaşım sıkıntısı olmayan merkezi konumda ofisler kurulmalı   2 22,2 

Modül program süreleri kısaltılmalı 1 11,15 

Kurs tanıtımları yerel ve ulusal medya aracılığıyla yapılmalı 1 11,15 

Toplam 9 100 

K
u

rs
iy

er
le

r 
A

çı
sı

n
d

an
 

Kodlar   

Kursiyerin ihtiyacı olacak malzeme temin edilmeli 3 23,1 

Kursiyer özelliklerinin fakında bilinçli öğreticilerin yetiştirilmesi  3 23,1 

Mesai saatleri dışında kursların planlanması 3 23,1 

Kursların küçük modüllere bölünerek süresinin kısaltılması 2 15,35 

Kursiyerin kursa başlamadan önce bilgilendirilmesi 2 15,35 

Toplam 13 100 

Tablo-12 incelendiğinde yöneticilerin üzerinde en çok birleştikleri hususlar dikkate alındığında 

yetişkin eğitiminde karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin “İdareciler ve Öğretici Açısından, 

“HEM Açısından” ve Kursiyerler Açısından” biçiminde üç alt tema oluşturulmuştur.  

Bu alt temalarda yöneticilerin yetişkin eğitiminde karşılaşılan sorunların çözümüne 

ilişkin görüşleri “idareci ve öğretici açısından”, HEM’de görevli herkese Yetişkin(Androgoji) 

eğitimi konusunda eğitim verilmeli ve HEM idareci yetiştirme kursları açılmalı (f=3)  ; “HEM 

açısından”,HEM tarafından verilen belgelerin geçerliliği olmalı (f=3),kursiyerlere iş garantisi 

sağlanmalı ve ulaşım sıkıntısı olmayan merkezi konumda ofisler kurulmalı (f=2); “kursiyerler 

açısından” kursiyerin ihtiyacı olacak malzeme temin edilmeli, kursiyer özelliklerinin fakında 

bilinçli öğreticilerin yetiştirilmesi ve mesai saatleri dışında kursların planlanması (f=3) şeklinde 

görülmüştür. 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yetişkin eğitiminde görev yapan eğitimcilerin yetişkin eğitimi uygulamalarında yaşadıkları 

sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini belirlemeye yönelik olarak 37 yetişkin eğitimi eğiticisi ve 

3 yöneticiden görüşme formlarından elde edilen bulgulara ilişkin yorum ve öneriler aşağıdaki 

gibidir. 

1. Yetişkin eğitimi eğiticilerinin yetişkin eğitiminde içerik ve hedef-kazanımları 

“kursiyer özelliklerine, modüler programa ve istihdam-ihtiyaca” göre belirledikleri 

görülmektedir.  Androgojinin temel felsefesinde yer alan yetişkin eğitimi öğretim 

ilkelerinden “öğretmen öğrencilerini, öğrenme amaçlarını formüle etmede karşılıklı 
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bir süreç içine katar. Bu süreç içinde öğrencinin, kurumun ve toplumun 

gereksinimleri dikkate alınır” (Yıldız Ve Uysal,2009b) ilkesi ile örtüştüğü 

görülmektedir. 

2. Yetişkin eğitimi eğiticileri, yetişkin eğitiminde karşılaştıkları zorlukları “kursiyer 

özellikleri, malzeme eksikliği, devam sorunu” şeklinde belirtmişlerdir. Bu 

zorluklara yönelik çözüm önerileri de “kurslara kayıt koşullarının değişmesi, 

malzeme temini, seviye sınıfı oluşturma “ şeklinde belirledikleri görülmüştür.  

3. Çalışma grubu olarak seçilen Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitimi 

eğiticilerinin öğrenenlere kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri “uygulama, 

anlatım ve gösterip yaptırma” şeklinde belirledikleri görülmüştür. Ayrıca 

kullandıkları ölçe değerlendirme tekniklerinin “yazılı sınav, uygulamalı sınav ve 

ürün” şeklinde olduğu görülmüştür. 

4. Yetişkin eğitimi yöneticileri yetişkin eğitiminde karşılaştıkları zorlukları “belgelerin 

geçersizliği, malzeme eksikliği ve eğitimcilerin yetişkin eğitimi konusundaki 

bilgisizliği” şeklinde belirtmişlerdir. Bu sorunlara çözüm önerisi olarak “verilen 

belgelerin geçerli olması, malzeme eksikliğinin giderilmesi ve eğiticilere yetişkin 

eğitimi konusunda bilgi verilmesini” belirtmişlerdir.    

Uygulamaya Yönelik Öneriler  

Yapılan çalışma sonucunda Halk Eğitim Merkezlerinde verilen yetişkin eğitiminde yaşanan 

sorunlara ilişkin öneriler aşağıya sıralanmıştır. 

1. Yetişkin eğitimi eğiticilerine hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 

“Yetişkin Eğitimi Seminerleri” verilebilir. 

2. Halk Eğitimi Merkezi ödenekleri artırılarak materyal eksikliği giderilebilir. 

3. Halk Eğitimi Merkezlerinde kurslar sonunda verilen belgelerin 

geçerliliklerinin arttırılmasını sağlanabilir. 

4. Kurslarda yaşanan devamsızlık sorunlarının nedenlerini tespit edilebilir ve 

çözüm önerileri (ödüllendirme, kursu cazip hale getirme vb.) geliştirilebilir. 

5. Yapılan örnek uygulamaların bilişim araçlarıyla (EBA, HEM web sitesi vb.) 

paylaşılması için alt yapı oluşturulabilir. 
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Araştırmacılara Yönelik Öneriler  

1. Araştırma sadece Mersin ili merkez ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinde 

çalışan eğitici ve yöneticiler ile yapıldığından,  farklı illerde bulunan Halk 

Eğitim Merkezlerinde benzer çalışmalar yapılabilir. 

2. Araştırmada sadece eğitici ve yöneticilerin görüşleri alındığından, kursiyerlerin 

görüşlerinin alındığı başka çalışmalar yapılabilir. 

3.  Araştırmada sadece tarama modeli kullanılmış, veriler görüşme formları ile 

toplanmıştır. Benzer çalışmalarda farklı (örneğin deneysel, durum vb.) 

yöntemler kullanılabilir, farklı veri toplama araçları (anket, gözlem formu, ölçek 

vb.) ile veriler toplanabilir. 
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SENUSİYYE TARİKATI’NIN İSLAM BİRLİĞİ GÖRÜŞÜ VE II. ABDÜLHAMİD’İN 

İTTİHAD-I İSLAM SİYASETİ 

Nagehan ELEMANA1 

Özet 

Senusiyye tarikatı, Muhammed b. Ali es-Senusi (1791-1859) tarafından 19. Yüzyılın ortasında 

Kuzey Afrika’da teşkil edilmiştir. Senusiyye, yalnızca Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayan tüm 

İslam coğrafyasına yayılan oldukça etkin bir tarikattır. Tarikatta İslam dünyasındaki 

ayrışmaların nedeninin emperyalizm olduğu düşüncesi hâkim olmuş, yeniden bir birlik 

sağlamak için anti emperyalist söylem ön plana çıkarılmış ve emperyalist devletlere karşı 

sürekli cihad çağrısı yapılmıştır. Böylece tarikatın temel düsturlarından biri İslam birliği 

olmuştur. Bu nedenle Senusiyye, dini bir tarikat olmanın yanında siyasi bir cemiyet olarak da 

nitelendirilebilir.  

II. Abdülhamid devletin bekasını temin etmek için hilafetin gücünden yararlanmak ve 

İslamcılık fikrini siyasi bir ideoloji olarak kullanmak istemiştir. Burada ittihad-ı İslam 

ifadesinden kastedilen, tüm Müslümanların hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti’nin siyasi 

hakimiyeti altında birleştirilmesidir. 

Daha önce Senusiyye tarikatı ve II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti hakkında birçok 

çalışma yapılmış olmasına karşın, Senusiyye tarikatının İslam birliği görüşü ile II. 

Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti arasında herhangi bir etkileşim olup olmadığı 

tartışılmamıştır. Bu çalışmada 1837-1933 yılları arasında Senusiyye tarikatı liderlerinin İslam 

birliği fikrini nasıl algıladığı ve yaymak için ne gibi faaliyetlerde bulundukları, Osmanlı 

aydınlarının İslam birliği fikrini benimsemelerinde katkılarının olup olmadığı, Senusiyye 

Tarikatı’nın İslam birliği görüşü ile II. Abdülhamid’in ittihad-ı İslam siyaseti arasında ne gibi 

benzerlikler, farklılıklar ya da etkileşimler olduğu irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Senusiyye, İttihad-ı İslam, II. Abdülhamid, İslam Birliği. 

 

Senussi Tariqa's View of the Islamic Union and II. Abdulhamid's Politics of Ittihad-i 

İslam 

                                                 
1Arş. Gör., Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, E. Posta: 

Nagehanyilmaz@Mersin.Edu.Tr 
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Abstract 

Senussi tariqa was founded by Muhammad ibn Ali as-Senussi (1791-1859) in the middle of the 

19th century in North Africa. Senussi is a very activ etariqa, spreading to all the Islamic 

geography which is not limited only to North Africa. The general view in the tariqa was that 

imperialism was the cause of the divergences in the Islamic world. for this reason anti-

imperialist discourse was foregrounded and a continuous call for jihad against the imperial 

states was made. Thus, one of the fundamental principles of the order was Islamic unity. For 

this reason, Senusiyya can be described as a political society in addition to being a religious 

sect. 

II. Abdülhamid wanted to use the power of the caliphate and to use the idea of Islamism as a 

political ideology in order to ensure the survival of the state. What is meant by the ittihad-i 

Islam expression is the unification of all the Muslims under the political domination of the 

Ottoman State, the center of caliphate. 

Although there have been many studies on the Senussi tariqa’s and II Abdulhamid's Ittihad-i 

Islam politics, it has not been debated whether there is any interaction between the Islamic 

Union view of the Senussi tariqa’s and the II Abdulhamid’s Islamic union politics. In this study, 

it is aimed to examine how the leaders of Senusiyya sect between 1837-1933, how they perceive 

and spread the idea of Islamic Union, whether or not the Senussi’s had contributed to the 

Ottoman intellectuals to adopt the idea of Islamic Union and what similarities, differences or 

interactions between Senussi Tariqa's view of Islamic Union and II. Abdulhamid's ittihad-i 

Islam politics. 

Keywords: Senussi, İttihad-i İslam, Abdülhamid II, İslamic Union. 

Giriş 

İslam birliği fikrini, Müslümanlar arasında manevi birlik düşüncesi olarak çok eski 

tarihlere dayandırmak mümkündür. Ancak 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı 

dışındaki Müslüman devletlerin bağımsızlıklarını kaybederek Avrupalı devletlerin sömürgesi 

haline gelmesi ve Osmanlı Devleti’nden yardım talepleri, İslam birliği fikrinin siyasi bir 

ideoloji haline gelmesine neden olmuştur. “İttihad-ı İslam” ifadesi ilk olarak 1869 yılında 

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan bir makalede yer almıştır. Burada ittihad-ı İslam ifadesinden 

kastedilen, tüm Müslümanların hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti’nin siyasi hakimiyeti 

altında birleştirilmesidir. Daha sonra gazetelerde sıkça yer almaya başlamış ve kamuoyunda 

yankı bulmuştur. İhyâ-yı İslâm Cemiyeti, Coğrafya-i İslâm Cemiyeti gibi cemiyetlerin 
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kurulması sayesinde bir kitle ideolojisi haline dönüşmüştür. Başlarda II. Abdülhamid Avrupalı 

devletlerin tepkisini çekmekten korktuğu için İslam birliği fikrinin bu şekilde ön plana 

çıkmasından rahatsızlık duymuş olsa da sonrasında kendisi de bu fikri benimsemiş, devletin 

bekasını temin etmek için hilafetin gücünden yararlanmak ve İslamcılık fikrini siyasi bir 

ideoloji olarak kullanmak istemiştir. 

İttihad-ı İslam kavramını siyasi ve dini birlik manalarında iki farklı şekilde 

değerlendirmek gerekir. Siyasi birlik, tüm Müslümanların tek bir devletin idaresi altında 

bulunması manasına gelir ki bu neredeyse imkânsızdır. Çünkü milliyetleri, menfaatleri, dilleri, 

adetleri, gelenek ve görenekleri, farklı milyonlarca insanın bir araya gelmesi çok zordur. Ayrıca 

Yusuf Akçura’nın daha o zamanlar tespit ettiği gibi dış engeller daha kuvvetlidir.  Bu engeller 

Müslüman ülkelerin tümünün Hristiyan devletlerin yönetimi altında olması ve çoğu Hıristiyan 

devletin Müslüman teb’aya sahip olmasıdır. Dini birlik ise, dini inanış ve yaşayış 

biçimlerindeki ayrışmaların önüne geçilmesi, bidatlerin ortadan kaldırılması ve uhuvvetin 

yaygınlaşması, dolayısıyla tek bir ümmet düşüncesi olarak nitelenebilir. Siyasi ittihad fikrini 

hayata geçirmek oldukça zor olmasına karşın, dini ve içtimai manada bir ittihad gerçekleştirmek 

nispeten mümkün kabul edilebilir (Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1997: 43-44). 

1. Muhammed b. Ali es-Senusi’nin İslam Birliği Görüşü 

Senusiyye tarikatı, Muhammed b. Ali es-Senusi (1791-1858) tarafından 19. Yüzyılın 

ortasında Kuzey Afrika’da teşkil edilmiştir. Senusiyye, yalnızca Kuzey Afrika ile sınırlı 

kalmayan tüm İslam coğrafyasına yayılan oldukça etkin bir tarikattır. Bunun temel 

nedenlerinden biri tarikatın İslam’ı yorumlama ve uygulama şeklinin yanı sıra yardımlaşma 

konusundaki tutumlarıdır. Tarikata ait zaviyelerde ücretsiz eğitim verilmesi, ihtiyaç sahipleri 

için sürekli yemek verilmesi, çalışıp para kazanmak isteyenlere her türlü kolaylığın gösterilmesi 

bu yardımlaşmalardan bazılarıdır (Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1997: 30-31). 

Senusiyye, dini bir tarikat olmanın yanında eğitim kurumu, iktisadi teşekkül ve askeri 

özellikler taşıyan bir topluluktur. Tarikat mensupları silah bulundurmaya mecburdurlar ve her 

an savaşa hazır bulunacaklarına dair sadakat yemini etmişlerdir. Tarikat mensupları, nafile 

ibadetler yerine çalışmaya, eğitim ve öğretime teşvik edilir. Özellikle ticaret tarikat için oldukça 

önemlidir. Zaviye şeyhleri adeta birer konsolos gibi çalışmaktadırlar. Aynı zamanda mahalli 

ticaretin de reisi konumundadırlar. Her Şeyh ticaretle uğraşmak zorundadır. Kazancının bir 

kısmı kendisine bir kısmı da tarikata aittir. Muhtemelen yardımlaşmayı artırmak adına, tarikatın 

mensupları da ticaretle uğraşarak zenginleşmeyi tercih etmişlerdir (Artuç, 2013: 48, 49, 51, 53, 

55). 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

186 

Muhammed b. Ali es-Senusi, daha küçük yaşlarından itibaren İslam dünyasındaki 

ayrışmaları ortadan kaldırmak için kafa yormuştur. Filibeli Ahmed Hilmi, Muhammed b. Ali 

es-Senusi ve babası arasında geçen şu küçük anekdotu aktarmıştır (“Senusiler ve Şeyhleri”, 

1918: 84). 

Pederi oğluna, endişeli ve gamlı bir suret alan inziva ve tefekkürlerinin sebeplerini sordu. (….) 

Muhammed es-Senusi demişti ki:  

“İslam âlemini düşünüyorum: Bu kadar sultana ve emire, bu kadar meşayihe ve reise rağmen 

bugün İslam âlemi çobansız bir koyun sürüsüne benziyor. 

Her yerin mürşidleri fazılları var. Lakin İslam âlemini birleştirecek, bir noktada toplayacak, 

bir mecma-ı âmâle sevk edebilecek umumi ve hakiki bir mürşid yok. Yüce dinimiz tevhid ve 

ittihad üzerine kurulmuşken, İslâm âleminin her tarafında anlaşmazlık dağınıklık, gruplaşma 

görülmektedir. 

Her tarafı cehalet kaplamış. Çünkü alimlerde ve şeyhlerde maarifi yayma emeli, dini gayret 

kalmamış. 

 Bakınız: Sudan ve sahrada hala sürülerle putlara tapan insanlar vardır! 

Mamurelerin her mescidinde ilmiyle amil olmayan sürülerle âlim bulunmasına rağmen bunlar, 

rahat ve zevkleri tercih ediyorlar da bu biçarelere hak yolunu göstermeyi akıl edemiyorlar! 

Âlemin ahvalini gelen kulağı delik insanlardan öğreniyorum. Her tarafta mağlup oluyoruz. 

Ülkeler, mamureler elden gidiyor. 

 İslâm, bir uçuruma doğru koşuyor. Bunu gören, çare aryan yok. İşte bunları 

düşünüyorum.” 

Cenabı Seyyid’in pederi bu ahvâle karşı ne yapılabileceğini sordu, “Çalışacağım!” cevabını 

aldı. 

Muhammed b. Ali es-Senusi, mezhepler arasındaki ihtilafların ve çok sayıda tarikat 

bulunmasının, İslam dünyasında bir birlik meydana gelmesine engel teşkil ettiğini 

düşünmüştür. Bunun için de İslamiyet’in dört mezhebini tetkik ederek en çok kolaylık sağlayan 

ve en mükemmel içtihadları bir araya getirerek kendi içtihadıyla birleştirmiştir. Kırk tarikatı 

ortak bir noktada birleştirmeye çalışmıştır. Çeşitli ırklara mensup Müslümanlar ve 

mütefekkirler ile görüşerek bütün İslam aleminin halet-i ruhiyesi hakkında malumat edinmiştir. 

Sonrasında da bütün İslam alemi ile rahatça iletişim kurabileceği bir yer arayışına girmiştir. İlk 
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zaviyesini Bingazi’deki Cebel-i Ahzar’da kurmuştur. Daha sonra da tarikatın asıl merkezini 

Cabub’da tesis etmiştir. Ardından Afrika’nın her yerinde zaviyeler açılmıştır. Bütün İslam 

alemine vekiller, halifeler göndermiştir. Bu vekiller ve halifeler ile olağanüstü hızlı bir 

haberleşme mekanizması kurmuştur. Filibeli’ye göre Senusiyye tarikatına mensup olanların 

sayısı kırk milyona ulaşmıştır. Tarikatın bu denli rağbet görmesinin nedenleri ise; zorlayıcı 

merasimler ve nafile ibadetler ile akla aykırı şeylerin olmaması, kardeşlik ve yardımlaşmanın 

esas olması ve dünya işlerinden uzaklaşarak inzivaya çekilmeyi hoş karşılamamasıdır 

(Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1997: 24, 27- 29, 31-32, 37). 

Muhammed b. Ali es-Senusi her ne kadar İslam dünyasının birleşmesi gerektiği fikrini 

savunsa da bunun Osmanlı Devleti önderliğinde olmasını istememiştir. Muhammed b. Ali es-

Senusi’nin Türklere karşı bu mesafeli duruşunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan en önemlisi 

Osmanlı yönetiminin Cezayir’in işgaline engel olamamış olmasıdır. Bunu İslam dünyasına 

karşı işlenmiş bir cinayet olarak görmektedir. Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’ı işgal etmesini de 

Türklüğün Arap dünyasına tahakkümü olarak değerlendiren Muhammed b. Ali es-Senusi, 

Hıdiv’de gerçekleştirilen gösterişli ıslahat hareketlerini de İslam’ı hafife alma ve Araplığa 

hakaret olarak algılamıştır (Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1997: 20, 38). Tüm bunların 

yanı sıra bir şerif olarak halifenin Kureyş Kabilesinden olması gerektiğini düşünmektedir 

(Özköse, 2013: 20).1 

2. Seyyid Muhammed el-Mehdi’nin İslam Birliği Görüşü 

Muhammed b. Ali es-Senusi’nin 1858 yılında vefat etmesi üzerine tarikatın başına oğlu 

Seyyid Muhammed el-Mehdi es-Senusi geçmiştir. Seyyid Muhammed el-Mehdi, babasının 

bıraktığı yerden devam ederek tarikatın Fas’tan Şam’a ve İstanbul’dan Hindistan’a, Yemen’den 

Cava’ya kadar yayılmasında rol oynamıştır (Kavas, 2009: 531). 

Seyyid Muhammed el-Mehdi, babası gibi dönemin Osmanlı da dahil büyük siyasi 

güçlerine karşı mesafeli olmayı tercih etmiştir. Bu nedenle 1876-78 Osmanlı-Rus Savaşı 

sırasında Osmanlı Devleti’nin yardım çağrısını cevapsız bıraktığı gibi Fransa, İngiltere ve 

Almanya’dan gelen uzlaşma tekliflerini de reddetmiştir (Kavas, 2009: 532). 

II. Abdülhamid, saltanatının ilk yıllarında, Muhammed el-Mehdi’nin halifenin onurunu 

zedeleyecek davranışlarda bulunduğu yönünde jurnaller almıştır. Senusiyye tarikatının geniş 

coğrafyalarda yayılması ve mensuplarının ciddi sayılara ulaşmasının yanı sıra birde 

                                                 
1 Özköse Ayrıca, Osmanlı Yetkililerinin İyi Niyetli Çabalarını Gören Muhammed Bin Ali Es-Senusi’nin De 

Osmanlı Hilafetinin Meşruluğuna İkna Olduğunu Ve Osmanlı Karşıtlığından Vazgeçtiğini Yazmaktadır. Bkz. 

Aynı Eser, S. 22. 
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Senusiler’in olası işgallere karşı silahlanmaya başlamaları zaten evhamlı olan padişahı iyice 

endişelendirmiştir. Hatta Senusiler’e karşı mesafeli davranmasına ve bölgedeki diğer tarikatları 

Senusiler’e karşı desteklemesine neden olmuştur. Ancak II. Abdülhamid zamanla jurnallerin 

doğru olmadığını anlamış ve Senusiler’e karşı olumsuz tavrından vazgeçmiştir. İttihad-ı İslam 

siyasetinin gereği olarak bölge ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. II. Abdülhamid 1884’de 

Senusi zaviyelerine dağıtılmak üzere bir miktar altın göndermiş, Osmanlı Padişahının bu iyi 

niyet çabalarına tepkisiz kalmayan Muhammed el-Mehdi de sultana bağlılık ve sadakatini 

bildiren bir mektup göndermiştir. Yine II. Abdülhamid’in Senusiler’e 1887 ve 1895 senelerinde 

sefir ve hediyeler göndermesiyle ilişkiler sağlamlaştırılmıştır. Sonrasında da zaman zaman bazı 

Senusi şeyhlerine maaş bağlanmış ve hediyeler gönderilmiştir. Senusiler de, bölge halkının 

halifeye bağlılığını sağlamak için çaba sarf etmişlerdir. Tabiki II. Abdülhamid ve Senusiler 

arasındaki İslam birliğine yönelik ilişkilerin gelişmesi emperyalist devletleri rahatsız etmiş ve 

Senusi şeyhlerini yanlarına çekebilmek için pahalı hediyeler göndermişlerdir. Çünkü Senusiler 

çok geniş bir coğrafyada yayılmış olduğu için işgal altında bulundurdukları bölgeler tehdit 

altındadır. Ancak Muhammed el-Mehdi İtalyanların kendisine göndermiş olduğu pahalı 

hediyeleri reddetmiştir.  (Özköse, 2013: 23-25, 28; Artuç, 2013: 58-60). 

Yine II. Abdülhamid’in ittihad-ı İslam siyasetinin en önemli göstergelerinden biri olan 

Hamidiye Alayları 1892 yılında Muhammed el-Mehdi’nin öncülüğünde Trablusgarp’ta da 

teşkil edilmiştir. İstanbul’dan gönderilen subaylar vasıtasıyla yerli halka askeri eğitim 

verilmesini sağlamıştır. Ancak bütün çabalara karşın, yeterli miktarda silah ve teçhizat 

gönderilemediği için işgallerin önüne geçilememiştir. Maalesef Senusiler tarafından Osmanlı 

Devleti’nin iyi niyeti suiistimal edilmiştir. Bazı Senusi zaviyeleri, Osmanlı Devleti’ne karşı 

olan samimi duyguları nedeniyle öşür vergisinden muaf tutulmaları ve zaviyelerine maaş 

bağlanması için baskı yapmışlar, bunun için isyan teşebbüsünde bulunmuşlar, halk üzerindeki 

nüfuzları çok fazla olduğu için de Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmek zorunda kalmıştır 

(Artuç, 2013: 57, 65-68). 

Avrupalı devletlerin işgallerine karşı Osmanlı askeri birlikleri, “Senusi taraftarlarının 

desteğiyle Çad ve Nijer’in kuzey bölgelerinin Trablusgarp vilayetine ait Fizan sancağına bağlı 

birer kaza merkezine dönüşmesini sağladılar. Bundan sonraki hedef Çad’ın tamamını istilaya 

karşı korumaktı. Yaklaşık on yıl Senusi-Osmanlı birlikteliğiyle Fransızlar’a karşı Büyük 

Sahra’da önemli bir mücadele yaşandı. Ancak bölgeden vazgeçmeyen Fransızlar sonunda 20 

Ocak 1902’de bölgeyi ele geçirdiler (Kavas, 2013: 533).” 

3.  Ahmed eş-Şerif es-Senusi’nin İslam Birliği Görüşü 
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15 Mayıs 1902 tarihinde Seyyid Muhammed el-Mehdi vefat etmiş yerine amcasının 

oğlu Şeyh Ahmed eş-Şerif es-Senusi geçmiştir (BOA, DH. MKT., 562/6, lef. 1,2,3). 

II. Abdlhamid’in hal’inden sonra Trablusgarp’ta itithad-ı İslam siyasetini halifenin damadı 

sıfatını haiz Enver Bey devam ettirmiştir. 1911 yılında bizzat kendisi Trablusgarb’a gönüllü 

subaylarla birlikte gitmiştir. Enver Bey, bölge halkını birleştirici tek unsur olduğu için 

İslamcılığı ön plana çıkarmış ve Senusiler’i de yanına alarak bölgedeki idari yapılanmayı 

yeniden düzenlemiş; askeri birlikler oluşturmuş, okul ve hastane açmıştır (Artuç, 2013: 90-95). 

Şeyh Ahmed Şerif es-Senusi dönemi, Muhammed b. Ali es-Senusi ve Seyyid 

Muhammed el-Mehdi dönemlerinden farklıdır. Ahmed Şerif, diğerlerinin aksine Osmanlı 

Devleti etrafında gerçekleşecek bir İslam birliği ülküsüyle hareket etmiştir.  

Ahmed Şerif, farklı zamanlarda gönderdiği mektuplarla Osmanlı Devleti’ne ve Halifelik 

makamına olan bağlılık ve sadakatini belirtmiş, Senusiler’in Halifelik makamının emrine 

amade olduklarını ifade etmiştir (BOA, HR. TO, 401/47; BOA, BEO, 4055/304123, lef. 4, 6, 

7). Ahmed Şerif ve Senusiler halifelik makamına olan bağlılıkları nedeniyle V. Mehmed Reşad 

tarafından sürekli hediyeler ve unvanlarla taltif edilmişlerdir (BOA, DH.SYS, 75-15/1-27, lef. 

1, 2; BOA, BEO, 4034/302483, lef. 2, 4; BOA, BEO, 4032/302555, lef. 3, 4; BOA, BEO, 

4032/302330, lef. 1, 2). 

Ahmed Şerif, 17 Aralık 1911’de Enver Bey’e gönderdiği mektubunda; Müslümanları 

harbe teşvik etmek gerektiğini, birlik ve beraberliklerini korumalarının önemli olduğunu, 

cihadın her Müslüman’a farz olduğunun anlatılması gerektiğini belirtmiştir. Mektubunu “Biz 

de inşallah makam-ı alilerini ziyaret etmek, Müslümanları ila-yı kelimetullah’a tahrik ve teşvik 

etmek niyetindeyiz” diyerek bitirmiştir (BOA, AMTZ (05), 9-C/302, Lef. 10, 13, 15). 12 Ocak 

1912 tarihinde de bir cihad beyannamesi yayınlamıştır. Trablusgarp halkına hitaben yazılan 

beyannamede ayet ve hadislerden alıntılar yapılmış, iman ve vatan vurgusu yapılarak cihadın 

gerekçeleri açıklanmıştır (BOA, AMTZ (05), 9-C/302, Lef. 1). Bu cihad çağrısı etkili olmuş ve 

Trablusgarplılar cephelere koşmuştur. V. Mehmed Reşad bir irade-i seniyye ile cihada 

katılımları ve elde edilen başarıları nedeniyle Ahmed Şerif ve mücahitlere selam ve taltiflerini 

iletmiştir (Artuç, 2013: 110-111). 

Şeyh Ahmed Şerif es-Senusi, 1918 Ağustos’unda memleketinden ayrılarak İstanbul’a 

gelmiştir. İstanbul’a gelme nedeni, V. Mehmed Reşad adına Enver Bey’in yaptığı davet üzerine 

İslam dünyasını dolaşarak İslam birliği ülküsünü yaymaktır. Ancak Ahmed Şerif İstanbul’a 

geldiğinde V. Mehmed Reşad vefat etmiş yerine VI. Mehmed Vahdeddin tahta geçmiştir. 
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Sultan Vahdeddin’in aynı ülküyü paylaşmaması bu seyahatine engel olmuştur. Memleketine 

dönmesi ve Anadolu’dan ayrılması emperyal güçlerce engellenen Ahmed Şerif, daha sonra 

İslam dünyası için umudunu Mustafa Kemal’e bağlamış ve Milli Mücadele’ye dahil olmuştur. 

Güney ve Doğu Anadolu bölgelerini dolaşan Ahmed Şerif, emperyalizmi lanetleyerek İslam 

dünyasının birliği ve bağımsızlığı için cihad çağrısında bulunmuştur. Şeyh Ahmed Şerif es-

Senusi’nin bu faaliyetlerinin Milli Mücadele’nin başarısına büyük katkılar sağladığı 

bilinmektedir. Ancak İslam birliği ülküsü gerçekleşememiş ve akim kalmıştır.  

Şeyh Ahmed Şerif es-Senusi’nin, İstanbul’a gitmesi üzerine Senusiler’in başına, 1917 

yılından itibaren liderliği fiilen ele geçirmiş olan Muhammed el-Mehdi’nin oğlu Seyyid İdris 

es-Senusi geçmiştir. İdris Senusi, sürekli emperyal devletlerle iş birliği içerisinde olmuş, İslam 

birliği hiçbir zaman umurunda olmamıştır. Seyyid İdris es-Senusi’nin 24 Aralık 1951’de 

Bağımsız Libya Krallığı’nı ilan etmesiyle birlikte Senusilik siyasi bir mahiyet kazanmış ve 

tarikat olma özelliğini kaybetmiştir (Artuç, 2013: 54-55, 111). 

Sonuç  

Muhammed b. Ali es-Senusi’nin İslam birliği fikri dini anlamda bir birliktir. Türk değil 

de Arap bir halifenin etrafında bütün mezhep ve tarikatları birleştirdiği Senusiyye tarikatının 

tüm İslam coğrafyasına yayılması suretiyle gerçekleşecek dini bir birlik ülküsü şeklindedir. 

 Seyyid Muhammed el-Mehdi de babasının ülküsünü devam ettirmiş ve tarikatı İslam 

coğrafyalarına yaymak için uğraşmıştır. Başta Osmanlı Devleti’ne mesafeli durmuş olsa da 

Osmanlı ile birlikte hareket etmeye mecbur kalmıştır. Ancak yine de Mehdi’nin İslam birliği 

fikri siyasi bir ülküden ziyade dini bir ülkü olarak devam etmiştir. 

II. Abdülhamid’in ittihad-ı İslam düşüncesi daha çok siyasi niteliktedir. Çünkü onun 

maksadı dini bir birlik sağlamaktan ziyade Avrupa devletlerine karşı güçlü bir nüfuz sahibi 

olmaktı. Zira Müslüman nüfuzu o zamanlar yaklaşık 300 milyondu ve azımsanamayacak bir 

kısmı da Avrupa devletlerinin idaresi altında idi. 

Şeyh Ahmed Şerif es-Senusi’nin İslam birliği fikri ise dedesi ve amcasınınkinden farklı 

olarak siyasi bir boyut da taşımaktadır. Ahmed Şerif diğerlerinin aksine Osmanlı Devleti 

etrafında bir İslam birliği ülküsüyle hareket etmiştir.  

Özetle Muhammed ve Mehdi Senusi’nin İslam birliği fikri daha ziyade dini anlamda bir 

birlik fikridir. II. Abdülhamid’in İslam birliği fikri ise emperyalizme karşı durabilmek için 

ortaya koyduğu siyasi bir birlik fikridir. Ahmed Şerif ise dedesinden gelen dini birlik fikrini II. 
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Abdülhamid’in siyasi birlik fikriyle harmanlayarak tam manasıyla bir birlik ülküsü idealize 

etmiştir.  
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Özet 

Kolik terimi, atlarda birçok farklı etiyolojiden kaynaklı ve değişik şiddetteki koşulları belirtmek 

için yaygın olarak kullanılır. Genel anlamıyla ‘kolik’ abdominal ağrıyı ve bir hastalıktan çok 

bir semptomlar bütününü tanımlar. Bununla birlikte yıllar içerisinde atlarda abdominal ağrıının 

belirtilerini indükleyen hafif veya şiddetli tüm klinik belirtiler için ortak bir isim haline 

gelmiştir.   

Kolik vakalarında teşhis koyabilmek için mümkün olduğunca çok veri toplamaya ve sistematik 

bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Atın eşkali, iştah durumu, su tüketimi, dışkılama, ürinasyon, 

yemleme sıklığı, antrenman düzeni, anti paraziter uygulamalar, aşılamalar, daha önce geçirdiği 

rahatsızlıklar ve mevcut koliğin süresinin bilinmesi hem problemin yerini tespit etmek hem 

teşhis koymak hem de tedavinin planlanmasında önemlidir. Geleneksel teşhis yöntemlerine 

ilave olarak son yıllarda araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ağrı skalalarını kullanmak da 

problemin yerini ve şiddetini belirlemede son derece faydalıdır. Çünkü abdominal ağrının yeri 

ve şiddeti bir kez belirlendiğinde bundan sonra medikal ve cerrahi tedavi arasında tercih 

yapmak çok daha kolay olmakta; aynı zamanda da tedavinin başarı şansı artmaktadır.  

Bu derlemede atlarda kolik vakalarında meydana gelen akut abdominal ağrının şiddetinin ve 

yerinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan skalalardan beş tanesi değerlendirmeye alınarak 

literatür bilginin bir araya toplanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 

At, kolik, ağrı, ağrı skalası    

 

Abstract 

Assessment of Pain Scales in Horses with Colic 

Colic term is used to refer to several conditions of widely varying etiologies and severity in 

horses. Basically the term “colic” defines clinical signs of abdominal pain. Colic, therefore, 

describes a symptom, rather than a specific disease. However throughout the years, it has 

become a common name for various conditions from mild to severe which induce a horse to 

display clinical signs of abdominal pain. 

                                                 
E-Posta: Cenker@Cu.Edu.Tr 
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We need a systematic approach to evaluate colic and gather as much knowledge as we can for 

an accurate diagnose. Signalement, apetite, water consumption, defecation, urination, feeding 

regiment, exercise regiement, anti parasitic control, vaccinations, duration of colic and previous 

diseases should be considered for an accurate diagnose, locating the problem and planning the 

future treatment. Addition to conventional colic examination it is very useful to follow the 

instructions in one of the pain scales composed by researchers to locate and diagnose the 

severity of the problem. Because once the location and severity of abdominal pain is 

determined, it is much easier to choose between medical and surgical treatment; at the same 

time the success rate of treatment is increasing.  

In this review, five of the scales which are frequently used in the determination of the severity 

and location of acute abdominal pain occurring in the cases of colic in horses were evaluated 

and it was aimed to gather literature information. 

 

Key Words: 

Equine, colic, pain, pain scale 

 

GİRİŞ  

Ağrıyı anlamaya ve kontrol altına almaya yönelik günümüze kadar süren tartışmalar ve 

araştırmalar sonucunda 1979 yılında International Association of the Study of Pain tarafından 

ağrının güncel tanımlaması yapıldı ve bu tanımlama 6 ekim 2014 yılında son halini aldı. Buna 

göre ağrı: Var olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa 

gitmeyen duysal ve duygusal bir deneyim olarak tarif edildi. Günümüzde ağrının kişilere, 

kültürlere ve inanışlara göre farklı farklı algılandığı; ve kişisel, ölçülemez ve paylaşılamaz bir 

deneyim olduğu için yeni bir tanımlama gerektiğini söyleyen kişiler de mevcuttur (Khan ve ark 

2015). Yüzyıllardır süren tartışmalar ve çalışmalar ağrıyı tanımlamada mükemmelliği 

yakalamaya oldukça yaklaşmışken, Beşeri hekimlikte olduğu gibi Veteriner hekimlikte de ağrı 

ve ağrının kontrolü konusu son zamanlarda artan bir ilgi görmektedir.  

Veteriner sahada kullanılan ağrı skalaları çoğunlukla davranış temelli olduğundan ağrı 

skorlama sisteminin pratikte güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için, kullanımı kolay olmalı, 

farklı gözlemciler tarafından tekrar tekrar ve hızlı bir şekilde yapılan değerlendirmelerde tutarlı 

sonuçlar vermeli ve ağrıyla ilgili iyi tanımlanmış parametreler içermelidir. (Streiner ve Norman 
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1995, Taylor ve ark 2002). İlk ürün olarak seçilen davranışlar çok değişkenli regresyon analizi 

sayesinde değerlendirilirler ve bu şekilde oluşturulan ağrı skalalarının en güvenilir ve en 

objektif sonucu vermesi beklenir. Ancak 2002 yılında yeni doğan bebeklerle yapılan bir 

çalışmada yalnızca matematiksel analiz ile değerlendirilen ağrı skalalarının beklenen etkiyi 

göstermediği belirtilmiştir (van Dijk ve ark 2002). Bunun sebebi matematiksel metod 

oluşturulurken çok fazla örneklemeye ihtiyaç duyulması olabilir çünkü regresyon modellemesi 

yapılırken her bir ağrı belirtisinin en az on veya onbeş kez izlenmesi gerekir (Babyak 2004).  

Matematiksel metodun aksine yargısal metodta ise daha az gözlem yeterlidir ancak 

gözlemlenecek davranışlar uzman bir ekip tarafından hem fikir olunarak oluşturulur ve 

gözlemcinin bu davranışlardan seçim yapması istenir (Kirshner ve Guyatt 1985). Her iki 

modellemenin de kendine göre artı ve eksi yanları mevcuttur (Turner ve ark 2009). 

Araştırmacılardan bir kısmı her iki düşünceyi birleştiren çift davranış temelli (two-behaviour 

based) skalaların tek metodlu skalalara oranla daha objektif ve daha etkin sonuçlar 

verebileceğini bildirmişlerdir (Sutton ve ark 2013a).    

 Atlarda ağrının tanımlanması için sıklıkla kullanılan ağrı skalalarından başlıcaları görsel 

analog skalası (visual analogue scale / VAS), sayısal derecelendirme skalası (numerical rating 

scale / NRS), basit tanımlayıcı ağrı skalası (simple descriptive scale / SDS), karma ağrı skalası 

(composite pain scales / CPS) ve yüz hareketlerini tanımlamaya yönelik (facial expressions 

pain scale) ağrı skalalarıdır (Wagner 2010).  

 

Görsel Analog Skalası (Visual Analogue Scale / VAS): İlk bakışta 10 cm’ lik bir çizgi 

şeklindedir. Bu çizginin en solu ağrının olmadığı durumu, en sağı ise ağrının en şiddetli olduğu 

durumu temsil eder (Şekil 1). Gözlemci atın ağrısının şiddetine uygun olarak çizgi üzerinde 

ağrıya eşdeğer bir yeri işaretler. Bu şekilde yapılan işaretlemeler sonucunda işaretli bölgelerin 

sıfır noktasına olan ortalama mesafesi o atın ağrı derecesini verir. Yöntem süreklilik arz ettiği 

için etkin kabul edilir ancak VAS yöntemi kişisel hatalara da açıktır (de Grauw ve van Loon 

2016). İnsanlarla yapılan bir çalışmada kendi ağrılarını tanımlamaları istenen insanların aynı 

ağrıya farklı zamanlarda 20 mm’ nin üzerinde bir farkla cevap verdikleri görülmüştür (Bailey 

ve ark 2012). Yeni doğan bebeklerde yapılan çalışmalarda da VAS’ ın yeterli etkinlikte 

olmadığı sonucuna varılmıştır (van Dijk ve ark 2002). Yine dışardan bir gözlemci tarafından 

atın ağrısı değerlendirilirken gözlemlenen zaman uzadıkça VAS değerinin de değiştiği ve 

gözlemcilerin zaman içinde ağrı belirtilerine alışmasıyla ağrıyı daha az şiddette 

değerlendirmeye başladığı görülmüştür (Lindegaard ve ark 2010).   
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0mm         23         36               54                     85                   114                      144        170mm       

 
Ağrısız    Sönük  Zayıf        Hafif               Orta  Güçlü    Yoğun  En şiddetli 

Şekil-1. Visual analogue scale (VAS) ağrı skalası 

 Sayısal Derecelendirme Skalası (Numerical Rating Scale / NRS): Bu ağrı skalası da 

tıpkı VAS gibi yatay veya dikey düzlemdeki 10 cm uzunluğunda bir çizgiden ibarettir. Skala 

üzerinde 1’ den 10’ a kadar değişen ve eşit aralıklarla belirlenmiş dereceler bulunmaktadır. 0 

değeri ağrısız durumu ifade ederken 10 değeri en şiddetli ağrıyı temsil etmektedir. Gözlemci 

gözlemlediği ağrıyı yuvarlak içerisine alarak işaretler. Doğal olarak bu yöntem devamsız sıralı 

değişkendir ve güvenilir sonuç vermesi için en az altı farklı gözleme ihtiyaç duyulur. Ayrıca 

beşeri hekimlikte ağrının şiddetindeki geçişleri belirlemede de VAS kadar etkili değildir 

(Sutton ve ark 2013b).  

 Basit Tanımlayıcı Ağrı Skalası (Simple Descriptive Scale / SDS): Amerikan At 

Hekimleri Birliği (AAEP) dahil olmak üzere belli başlı kuruluşların 1991 yılından bu yana 

tercih ettikleri bir ağrı skalasıdır (Kester 1991). 0’ dan başlayıp 3’ e kadar değişen puanlama 

sisteminde 0 durumu ağrının olmamasını 3 ise en şiddetli ağrıyı temsil eder. Ancak 

derecelendirmedeki her bir puanlama birbirine eş değildir; yani 0 ile 1 arasındaki fark ile 2 ile 

3 arasındaki fark ve ağrının şiddeti birbirinden farklıdır. VAS ve NRS ile kıyaslandığında 

güvenirliği daha düşüktür ve ağrıdaki küçük değişimleri 10 dereceli puanlama sistemlerine 

kıyasla yakalaması daha güçtür (Downie ve ark 1978). Böyle olmasına rağmen özellikle 

tecrübesiz gözlemciler tarafından kolaylıkla uygulanabilir olması ve ağrı belirtilerinde 

gözlemciyi daha az ikilemde bırakması sebebiyle özellikle topallık muayenelerinde tercih 

edilmektedir. 

Karma Ağrı Skalası (Composite Pain Scale / CPS): Ağrı aynı anda hem duygusal 

hem davranışsal hem de fizyolojik tepkileri çağrıştıran karmaşık, sübjektif ve çok boyutlu bir 

fenomendir. Bundan dolayı ağrı ile ilgili parametrelerin birlikte değerlendirilmesi, ağrının daha 

iyi tanımlanmasını ve objektif bir derecelendirme oluşturulmasını sağlayabilir (Dobromylskyj 

ve ark 2000). Bu düşünceden yola çıkan araştırmacılar ağrıyı hem davranışsal olarak 
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gözlemlemiş hem de fizyolojik parametrelerdeki değişimleri takip etmişler ve elde ettikleri 

sonuçları SDS verileriyle birleştirerek karma ağrı skalasının farklı versiyonlarını 

oluşturmuşlardır (Dutton ve ark 2009, Sanz ve ark 2009, van Loon ve ark 2014). Araştırmacılar 

tarafından oluşturulan yeni CPS versiyonları uygulandıkları ağrı durumu için henüz titizlikle 

tasarlanmamış veya doğrulanmamışlardır. Ancak yine de ağrının tanımlanması, 

derecelendirmesi, kontrol altına alınması ve cerrahi müdahale sonrası tedavi etkinliğinin 

belirlenmesinde oldukça iyi sonuçlar vermişlerdir (de Grauw ve van Loon 2016). Klinimetrik 

prensiplere uygun olarak, ağrı gibi sağlıkla ilgili bir kavramın detaylı ve etkin bir ölçüsünün 

geliştirilmesi sırasıyla ürün üretimi, ürün seçimi ve ağırlıklandırma adımlarını izlemelidir (de 

Vet ve ark 2003). Dolayısıyla kolik vakalarında CPS oluşturulurken seçilecek davranışlar 

koliğe özgü olmalı ve tüm gözlemciler tarafından kolayca tanınabilmelidir. At hekimliğinde 

oluşturulan karma ağrı skalaları bu temel klinimetrik prensibe uygun olmasalar da gözlemciler 

arasındaki uyum ve güvenirlik VAS ve NRS ile kıyaslandığında çok daha yüksektir (van Loon 

ve ark 2014). Karma ağrı skalaları üzerinde bugün de araştırmalar devam etmekte ve farklı 

üniversitelerdeki farklı araştırmacılar kendilerine özgü CPS versiyonlarını geliştirmektedir. 

Günümüzde en çok kullanılan ve etkinliği en çok kanıtlanmış CPS versiyonlarının başında da 

Sutton ve arkadaşlarının 2013 yılında geliştirdikleri atların akut abdominal ağrı skalası (equine 

acute abdominal pain scale / EAAPS) gelmektedir. 

Atların Akut Abdominal Ağrı skalası (Equine Acute Abdominal Pain Scale / 

EAAPS): At hekimliğinde özellikle kolikli atlar söz konusu olduğunda ağrı yönetimi tedaviye 

verilen cevabın artırılmasında önemli bir yer tutmaktadır (Freeman ve ark 2016). Kolik atlarda 

ölümcül bir problem olmasına ve kolikli atlarda meydana gelen viseral ağrının şiddetini 

belirlemek ağrının yönetiminde ve kolik tedavisinde çok önemli olmasına rağmen yakın 

zamana kadar kliniklerde rutin olarak kullanılan objektif ve klinimetrik prensiplere uygun bir 

ağrı skalası bulunmamaktaydı. Sutton ve arkadaşları 2013 yılında bu prensiplerden yola çıkarak 

atların akut abdominal ağrı skalası (equine acute abdominal pain scale / EAAPS) adını 

verdikleri bir ağrı skalası geliştirmişlerdir (Sutton ve ark 2013a). Çift davranış temelli bu karma 

ağrı skalasının birinci bileşeni matematiksel ikinci bileşeni ise yargısal davranıştır. Buna göre 

atın kolik sırasında göstermesi muhtemel olan 12 davranış uzman bir grup tarafından seçilerek 

matematiksel bölüm oluşturulmuş; davranışların ciddiyetine göre en hafif ağrı 1, en şiddetli ağrı 

ise 5 olacak şekilde derecelendirilmiştir (Sutton ve ark 2013a). Atı gözlemleyen kişi EAAPS-1 

(Tablo-1) ve EAAPS-2 (Tablo-2) olmak üzere iki farklı metodla derecelendirme yapabilir. Her 

iki metod arasında yapılan kıyaslamada EAAPS-1 ve EAAPS-2’nin NRS ve VAS gibi 

geleneksel metodlara oranla daha objektif ve etkin sonuçlar verdiği; EAAPS-1 ve EAAPS-2’ 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

197 

nin kendi içindeki kıyaslamada ise EAAPS-1’ in daha güvenilir ve objetif olduğu sonucuna 

varılmıştır (Sutton ve ark 2013b).  

Hafif Davranış Puan (Score) 

↓ Depresyon 1 

↓ Karın boşluğuna bakma 1 

↓ Ayak değiştirme 2 

↓ Huzursuzluk / ajitasyon 2 

↓ Abdomeni tekmeleme 3 

↓ Yeri eşeleme 3 

↓ Gerilme 3 

↓ Sternum üzerinde oturma 3 

↓ Yatıp kalkmaya çalışma 3 

↓ Yan yatma 4 

↓ Yuvarlanma 4 

Şiddetli Kollaps 5 

Tablo 1. EAAPS-1. Atın göstermiş olduğu en yüksek puanlı davranış seçilir ve o at için ağrının 

şiddeti belirlenmiş olur. Örneğin sürekli yatıp kalkmaya çalışan bir atta ağrı şiddeti 3 kabul 

edilir (Sutton ve ark 2013a).  

 

Hafif Davranış Hafif → → → Şiddetli 

↓ Depresyon 1     

↓ Karın boşluğuna bakmaa 1 2    

↓ Ayak değiştirmea 1 2    

↓ Yeri eşeleme a - 2 3   

↓ Gerilmea - 2 3   

↓ Abdomeni tekmelemea - 2 3   

↓ Huzursuzluk / ajitasyonb - 2 3   

↓ Sternum üzerinde oturmac - - 3 4  

↓ Yatıp kalkmaya çalışma - - - 4  

↓ Yan yatma - - - 4  

↓ Yuvarlanma - - - - 5 

Şiddetli Kollaps - - - - 5 

Tablo 2. EAAPS-2. Atın göstermiş olduğu en yüksek puanlı davranış seçilir ve aşağıda yer alan 

açıklamalara göre puanlama yapılarak atın ağrı şiddeti belirlenmiş olur (Sutton ve ark 2013a).  

a: Eğer davranış nadiren ve tek tük görülüyorsa daha düşük olan puan seçilir, eğer davranış 

sıklıkla görülüyorsa yüksek olan puan seçilir 

b: Ahır içinde kendi arka ayaklarına bakarak dönen ve sebepsiz yere hareket edip daha sonra 

duran atlar için düşük puan; ahır içerisinde durmadan hareket eden, amaçsızca sağa sola giden 

ve agresif tavır sergileyenler için yüksek puan seçilir.  
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c: Başını yukarıda tutan ve etrafıyla ilgilenen at için düşük puan, burnunu yere yaslamış veya 

karın duvarına doğru çevirmiş at için ise yüksek puan seçilir.   

 

Yüz Hareketleri Tanımlama Skalası (Facial Expressions Scale / Horse Grimace 

Scale): Veteriner sahada günümüze kadar devam eden ağrı derecelendirme çalışmaları 2010 

yılından itibaren yani bir boyut kazanmış ve hem atların hem de diğer türlerin sahip oldukları 

mimikler üzerinden yeni ölçüm metodları geliştirilmeye başlanmıştır (de Grauw ve van Loon 

2016). Yüz mimiklerini tanımlamaya yönelik yeni metodların gelişmesiyle daha hafif şiddetteki 

ağrıların ve hatta atın hoşuna gitmeyen durumların da belirlenmesi sağlanmıştır (Langford ve 

ark 2010). At mimik skalası (horse grimace scale) Dalla Costa ve arkadaşları tarafından 2014 

yılında geliştirlmiş ve kastrasyon sonrası ağrının belirlenmesinde başarılı olmuştur (Dalla Costa 

ve ark 2014). Daha sonra Gleerup ve arkadaşları iki deneysel nosiseptif uyaran kullanarak, 

atlarda ağrı şiddeti ile ilişkili birkaç yüz hareketini doğrulayan bir yüz ifadesi ağrı ölçeği 

geliştirmişlerdir (Gleerup ve ark 2015). Sussex Üniversitesi araştırmacılarından Wathan ve 

arkadaşları ise atlarda yüz tanımlama sistemini mükemmelleştirerek sadece ağrı durumlarında 

değil diğer bir çok durumda ifade edilen mimikleri ve 17 farklı yüz hareketini ortaya 

koymuşlardır (Wathan ve ark 2015).  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kolikli atlarda kullanılan ağrı skalaları üzerinde araştırmalar devam etmekte ve her bir yeni 

araştırma ağrının tabiatını ve şiddetini anlamada bize yardımcı olmakta; aynı zamanda tedavi 

süresince ağrının kontrol altına alınmasını sağlayarak tedavide başarı oranını artırmaktadır.  
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İŞ HAYATINDAKİ STRESİN ÇALIŞANLARIN ÖZEL HAYATINA 

ETKİSİ 

Sümeyye ER1 

Nurcan TEMİZ2 

İrem ERSÖZ KAYA3 

Özet 

İş yaşamında gelişen teknoloji, hızlı üretim ihtiyacı, daha fazla kazanç elde etme isteği, 

çalışanların fiziksel olarak üstlerine düşen görevlerini artırmakla birlikte, psikolojik olarak stres 

altına girmelerine neden olmaktadır. Çalışma hayatındaki stres çalışanların özel hayatlarını da 

olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı farklı sektörlerdeki çalışanların, stresi özel 

hayatlarına yansıtma oranlarını belirlemek, sektörlere göre çözüm önerileri sunmaktır. 

Çalışmada, farklı sektörlerde (eğitim, sağlık, finans) toplam 45 çalışan ile yüz yüze görüşme 

metodu kullanılarak, çalışma hayatlarında strese girme nedenleri, aldıkları maaşın, çalışma 

arkadaşlarının ve özel hayatlarının bu stres üzerindeki etkileri araştırılmış ve iş yaşam stresleri 

hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ışığında, 

stresin, sağlık sektöründe çalışanların özel hayatını daha fazla etkilediği, finans sektöründe 

çalışanların ise iş streslerini özel hayata en az oranda yansıttıklarını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışanlar, İş Stresi, Özel Hayat 

 

Abstract 

Effect of Working Life Stress on Private Life of Employees 

Development of technology, necessity for fast production and propensity for more earning are 

increased duties of employees physically as well as caused them to be stressed. Stress of 
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working life effects private life of employees negatively. The aim of this study is to determine 

rate of employees, working in different sectors, that reflect work stress to their private life and 

to present solution proposals according to these sectors. For this purpose, 45 employees, work 

in education, health and finance sector, are interviewed with in order to research reasons of their 

stresses, effects of their salaries, their work friends and their private life on these stresses and it 

is tried to evaluate their work-life stresses. According to data obtained, it is possible to say that 

stress effects private life of employees in health sector more than private life of employees in 

education and finance sector. In addition, it is presented that, employees in finance sector reflect 

their stresses to their private life at minimum ratio compared to employees in health and 

education sector. 

 Keywords: Occupational Health and Safety, Employees, Work Stress, Private Life 

 

GİRİŞ 

İş yaşamı sürekli değişmekte, gelişen teknoloji ile çalışanların bedensel yükleri 

azalmakla birlikte bu gelişmeler onlara beraberinde farklı zorlamaları da getirmektedir. 

Monotonluk, işe yabancılaşma, çalışanlardan daha hızlı üretim, daha az dinlenme gibi 

beklentiler, çalışanlar üzerinde stres yaratmaktadır. Kökeni Latince’de "estrictia", eski 

Fransızca’da "estrece" sözcüklerinden gelen stres kavramı 17. yüzyılda felaket, bela, musibet, 

dert, keder, elem; 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde ise güç, baskı, zor anlamlarında objelere, 

kişiye, organa ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır (Aydın, 2008). 

Çağımızda iş dünyası, sürekli kazanç arttırma çabalarına yönelik bir yol izlemektedir. 

Bu çabalar sonucunda verimli üretim fonksiyonları meydana gelmekte buna bağlı olarak 

teknoloji gelişmekte ve ülkenin zenginleşme mücadelesine destek verilmektedir. Ülke 

zenginleşmesi zamanla önemli sorunlara yol açmıştır; iş sağlığı ve güvenliği sorunları, 

yabancılaşma, doyumsuzluk gibi hem iş görenleri hem de toplumu etkileyen stres veya stresin 

yol açtığı birçok sorunu beraberinde getirmiştir (Erkan, 2000). Kötü çalışma koşulları ve uzun 

çalışma süreleri, çalışanların stres altına girmesine ve kuşkuya kapılmasına neden olmakta, 

bunların sonucunda ise, onlarda kırgınlık, halsizlik, bezginlik, yorgunluk gibi fiziksel ve 

psikolojik zedelenmeler ortaya çıkmakta ve genel sağlıkları bozulmaktadır (Soysal, 2009). 

İş stresi; kişinin çalışma ortamı sırasında kendi yapısından ya da çalışılan iş yerinden ya 

da yapılan işten kaynaklanan sorunlara verilmiş olan tepkidir. İş stresinin sebepleri arasında; iş 

yükünün fazla olması, zamanın sınırlılığı, çalışılan yer ile ilgili denetimlerin çok sıkı, fazla ve 
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yakından olması, çalışanın yetkisinin sınırlı olması ve bu yüzden sorumluluklarını yerine 

getirememesi, sorumlulukların yarattığı endişe, insan ilişkileri, örgüt-birey arasında olan 

uyumsuzluk ve çalışma koşulları gibi başlıca sebeplerdir. İş hayatında olan bu streslerin özel 

hayata etkileri araştırma konusu haline gelmiş ve bu alanda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Örneğin; 2017 yılında yapılan bir çalışmada, farklı firmalardaki 100 personelden 90’ının iş 

stresi yaşadığı birebir görüşmeler yapılarak ve anket yöntemi ile ortaya koyulmuştur (Bayhan 

vd., 2017). Erdoğan ve arkadaşları tarafından 2009 yılında yapılan, stresin çalışanlar üzerindeki 

etkisini konu alan farklı bir çalışmada ise, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, her çalışanın iş 

ortamında belli bir stres altında olduğu ve bu stresi aile ve özel yaşamlarına da yansıttıkları 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

Mavi ve beyaz yakalı çalışanlar ayrımı yapılarak gerçekleştirilen bir başka çalışmada, 

iş hayatındaki stres ve stresle başa çıkma yolları araştırılmıştır. Beyaz yakalıların daha fazla 

strese maruz kaldığının ifade edildiği çalışmada, her iki gruptaki çalışanların da iş stresini özel 

hayatlarına yansıttığı belirtilmiştir (Okutan ve Tengilimoğlu, 2002). Efeoğlu ve arkadaşları 

tarafından 2017 yılında yapılan çalışmada ise, iş hayatındaki stresin çalışanların özel hayatında 

çatışmaya neden olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışmada anket yoluyla elde edilen bulgulara 

bakılarak, çalışanların iş-aile yaşamı çatışması düzeylerinin, iş stresi ve iş doyumunu etkilediği 

ortaya konmuştur. Ayrıca yapılacak düzenlemelerin sadece işyeri ile sınırlı kalmaması,  

çalışanların aile yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik olarak da uygulamalar yapılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Güner ve arkadaşlarının 2014 yılında yayınladıkları, kamu 

sektöründeki ve özel sektördeki banka çalışanlarının mesleki stres ve tükenmişlik düzeyleri ile 

iş ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmaları; mesleki stresin, iş 

doyumunun, tükenmişlik ve yaşam doyumunun karşılıklı etkileşim içinde olduğu sonucunu 

ortaya koymuştur. Çalışanların yaşadığı stres ve tükenmişliği azaltarak, onların iş doyumunu 

arttıracak girişimlerde bulunulması gerektiği, bu sayede çalışanların yaşam doyumlarına ve 

mutluluklarına katkıda bulunulacağı ifade edilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, iş hayatındaki stresin çalışanların özel hayatlarına etkisinin 

araştırılmasıdır. Çalışma, farklı sektörlerde çalışanlar üzerinde yapılmış, hangi sektörde 

çalışanların iş stresini özel hayatlarına daha fazla yansıttığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada iş hayatındaki stresin özel hayatı olumsuz etkileyip etkilemediği, çalışanların özel 

hayatlarında ne gibi problemler yaşadığı tespit edilmeye ve bu problemler için çözüm önerileri 

sunulmaya çalışılmıştır.  

MATERYAL VE METOT 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

205 

Bu çalışmada farklı sektörlerde (eğitim, sağlık, finans) çalışanlar ile onların iş 

yaşantılarındaki stresleri, çalışanların hangi durumlarda strese girdikleri araştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, eğitim, sağlık ve finans sektöründe çalışan 45 kişi ile yüz 

yüze görüşmeler yapılıp, iş hayatındaki stresin çalışanların özel hayatına etkisi sorgulanmıştır. 

Zaman sınırlaması nedeniyle, veri elde etmede sorun yaşanmayacak ve ankete isteyerek cevap 

vereceği düşünülen kişiler seçilmiş olup, Kolayda Örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket 

soruları Aydın İ. ’İş Yaşamında Stres’ çalışmasında kullanılan anket sorularından yararlanılarak 

hazırlanmış ve benzer sorular oluşturulmuştur (Aydın, 2008). 

Çalışanlara, bu amaç doğrultusunda, iş yerinde strese girip girmedikleri, hangi 

durumların strese neden olduğu, iş arkadaşları ile problem yaşayıp yaşamadıkları, çalışma 

verimlerine göre aldıkları maaşın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı, iş stresinin özel 

hayatlarını ne şekilde etkilediği yönünde sorular sorulmuştur. Ayrıca, anti-deprasan, 

sakinleştirici, uyku hapları gibi ilaçlar kullanıp kullanmadıkları ve iş stresinden kurtulmak için 

ne gibi önlemler aldıkları konuları da araştırılmıştır. 

Anket sorularına verilen cevaplar değerlendirilerek; sektörlere göre stres dağılımı 

etkileri aşağıdaki tablolarda oranları ile birlikte verilmiştir. Sorulara verilen cevaplar açık uçlu 

olup değerlendirmeler bu yönde yapılmıştır. Ayrıca iş yaşamındaki stres konusunda yapılan 

diğer çalışmalar ile literatür araştırma sonuçlarından da yararlanılmış olup sonuçlar kısmında 

tartışılmıştır. 

BULGULAR 

Eğitim, sağlık, finans sektörlerinde toplam 45 çalışanla yapılan görüşmeler sonucu elde 

edilen veriler tablolar şeklinde aşağıda verilmiştir. Tablolarda iş stresinin özel hayata yansıtılıp 

yansıtılmama oranları, iş stresini özel hayata kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha çok 

yansıttığı, iş stresinden kurtulmak için ilaç tedavisi görüp görmedikleri sektörlere göre 

değerlendirilip, oranları gösterilmiştir. Her sektörden 15’er kişi ile yapılan yüz yüze görüşmeler 

sonucunda, Tablo 1’de belirtilen oranlara bakıldığında sağlık sektörü (%86,66) başta olmak 

üzere sırasıyla eğitim (%66,67) ve finans sektöründe (%40) çalışanların iş hayatındaki stresi 

özel hayatına yansıttıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  

Tablo 1: Farklı Sektörlerde Çalışanların İş Streslerini Özel Hayata Yansıtma/Yansıtmama 

Oranları (%) 
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Stresi Özel Hayata Yansıtan 

Stresi Özel Hayata 

Yansıtmayan 

 SAYI ORAN (%) SAYI ORAN (%) 

EĞİTİM 10 66,67 5 33,33 

SAĞLIK 13 86,67 2 13,33 

FİNANS 6 40 9 60 

 

Tablo 2’de kadın çalışanların ve erkek çalışanların iş stresini özel hayata yansıtıp/yansıtmama 

oranları sunulmuş ve sağlık sektöründe çalışan kadınların iş stresini özel hayatına en fazla 

yansıtan kesim (%70) olduğu gösterilmiştir. Zira sağlık sektöründe gece vardiyalarının olması 

çalışma koşullarının ağır olması kadın çalışanlarda bu oranın yüksek olmasının nedenleri 

arasında sayılabilir. Tablo 2’de finans sektöründe çalışan erkeklerin %33,33 ile iş stresini en 

fazla özel hayata yansıtan kesim olduğu görülmektedir. Bu oranın yüksek olma nedenleri 

arasında, finans sektöründe erkek çalışanlarının aylık kotaları tutturma ve hedefe ulaşma 

streslerinin olmasını söylemek mümkündür. 

Tablo 2: Farklı Sektörlerde Çalışanların İş Streslerini Cinsiyete Göre Özel Hayata Yansıtma 

Oranları (%) 

 Stresi Özel Hayata Yansıtan 

Kadın Çalışanlar 

Stresi Özel Hayata Yansıtan 

Erkek Çalışanlar 

 SAYI ORAN SAYI ORAN 

EĞİTİM 7 70 3 30 

SAĞLIK 10 76,92 3 23,08 

FİNANS 4 66,66 2 33,33 
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İş stresinden kurtulmak için çalışanların ilaç kullanıp kullanmadığı ile ilgili sektörler 

bazında değerlendirme sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir. Buna göre ilaç kullanımının çok 

tercih edilmediği sonucu ortaya çıkmıştır. Oranlara bakıldığında, sağlık sektöründe çalışanların 

ilaç kullanma oranı diğer sektörlere göre yüksek çıkmıştır. Finans sektörü stresin en yoğun 

olduğu sektör olmasına rağmen bu stresi hem ailelerine yansıtma açısından hem de ilaç 

kullanma açısından oranı en düşük sektör olarak sonuçlanmıştır. 

Tablo 3: Farklı Sektörlerde Çalışanların İş Stresinden Kurtulmak İçin İlaç Tedavisi 

Görme/Görmeme Oranları (%) 

 İlaç Tedavisi Gören İlaç Tedavisi Görmeyen 

 SAYI ORAN SAYI ORAN 

EĞİTİM 3 20 12 80 

SAĞLIK 10 66,67 5 33,33 

FİNANS 1 6,67 14 93,33 

 

Eğitim Sektöründe Çalışanların İş Yaşam Streslerini Özel Yaşamlarına Yansıtması 

Eğitim, okullar, kurslar, etüt merkezleri, üniversiteler aracılığıyla bireylere bilgi ve 

beceriler kazandırma onları yetiştirme ve geliştirmenin sistematik bir şekilde verilmesidir. 

Eğitim sektörü bireylerin hayatının her alanında, onların doğumlarıyla başlayıp ölümleriyle son 

bulan bir sektördür. Bu yüzden eğiticiler üzerindeki stres, baskı onların hayata kazandırmaya 

çalışacağı bireyleri de olumsuz etkileyecektir. Bu çalışmada eğitim sektöründe çalışanlarla yüz 

yüze yapılan görüşmeler sonucunda; öğrencilerin sorumsuz davranışları, derse ilgisizlikleri, 

idarecilerin haksız yere öğretmenler arasında ayrımcılık yapmaları, çalışanların kendi 

aralarında birbirlerini çekememesi iş yaşamlarında strese girmelerine neden olan faktörler 

arasındadır. Ayrıca bu sektörde çalışanların genel sorunu haline gelmiş olan bronşit hastalığına 

yakalanmaları kaçınılmaz olmuştur. Zira öğrencilerin dikkatini çekmek için zaman zaman ses 

tonlarını yükseltmelerine neden olan bu durum stresi beraberinde getirmiştir. Bu durumu, 

ailelerine ve özel hayatlarına da yansıttıklarını söyleyen çalışanlar özel hayatlarında daha gergin 

ve kırıcı davranışlar sergilediklerini vurgulamışlardır.       Tablo 1’deki oranlar göz önüne 
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alındığında bu sektördeki çalışanların %66,67’sinin iş yaşamlarındaki stresi özel hayatlarına 

yansıttığı sonucuna varılmıştır.  

İş yaşamındaki stresin özel hayata etkisi, cinsiyet faktörü açısından 

değerlendirildiğinde, kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla stresten daha fazla etkilendiği 

ve bunu ailesine yansıttığı gerçeği ortaya çıkmaktadır (Tablo 2). Çalışanların ‘stresten 

kurtulmak için ilaç tedavisini kullanıp kullanılmadıkları’ sorusuna verdikleri yanıtlara göre, 

eğitim sektörü çalışanlarının ilaç tedavisini çok tercih etmediği sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3). 

Eğitim sektöründe çalışanlara yöneltilen ‘iş stresi ve gerginliğinden kurtulmak için neler 

yapıyorsunuz’ sorusuna cevap olarak ilaç tedavisi yerine genel olarak doğa gezilerine 

çıktıklarını, spor yaptıklarını ve kitap okuduklarını dile getirmişlerdir. 

Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Yaşam Streslerini Özel Yaşamlarına Yansıtması 

Sağlık, bedenen ve ruhen bireyin bütün açıdan iyi olması durumudur. Sağlık bireyin 

mutlu olmasının en önemli şartları arasında gösterilebilir. Sağlık sektörü; insan hayatını 

gözeten, hayatın her anında var olan, çok yönlü ve iş istihdamı yüksek olan bir sektördür. Bu 

çalışmada, sağlık sektöründe çalışanlarla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda; hasta 

yakınlarının agresif davranışları, iş arkadaşlarının görevlerini aksatması ve bundan ötürü 

çalışana fazladan görev yüklenmesi, uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma temposu, çalışma 

yoğunluğuna göre aldıkları maaşın yetersiz olması gibi sorunlar çalışanların iş hayatındaki stres 

nedenleri arasında gösterilmiştir. Sağlık sektöründe çalışanların özel hayatlarında yaşadığı 

sorunlara bakıldığında, çalışanlar başta aileleri olmak üzere yakın çevre ve arkadaşları ile vakit 

geçirecek zamanlarının olmadığını, kısıtlı vakitlerini ise verimli geçiremediklerini ifade 

etmişlerdir. 

Tablo 1’de sunulan verilere göre bu sektörde çalışanların %86.67’sinin iş yaşamındaki 

stresi özel hayatlarına yansıttığı görülmüştür. Diğer iki sektöre göre bu oran epey yüksek olup, 

sağlık çalışanlarının işteki streslerinin ailelerini ve çevrelerini olumsuz yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. İş yaşamında stresin özel hayata etkisi cinsiyete göre incelendiğinde, 

Tablo 2’de belirtildiği gibi kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla stresi ailelerine ve özel 

hayatlarına daha fazla yansıttığı gerçeği ortaya çıkmıştır.  

Sağlık sektöründe çalışan kadınların, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, stresi 

ailelerine daha yüksek oranda yansıttıkları görülmüştür. Bunun nedenleri arasında gece 

vardiyaları, yoğun çalışma temposu, hasta yakını streslerinin çok fazla olması sayılabilir. 

Çalışanların stresten kurtulmak için ilaç tedavisine başvurma oranları açısından sonuçlar 
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değerlendirildiğinde ilaç tedavisine en fazla başvuran sektörün de yine sağlık sektörü olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanlar, yüz yüze görüşmelerde, iş yaşamındaki streslerinden 

kurtulmak için anti-depresan ve sakinleştirici ilaçlar kullandıklarını ve mümkün oldukça 

kendilerine vakit ayırmaya çalıştıklarını dile getirmişlerdir. 

Finans Sektöründe Çalışanların İş Yaşam Streslerini Özel Yaşamlarına Yansıtması 

Finans; parasal kaynak ve mali işler olarak tanımlanır. Finans sektörü ise bankaları, 

emeklilik fonlarını, tahlil ve senetleri ve sigorta şirketlerini kapsayan geniş içerikli bir alandır. 

Bu çalışmada, finans sektöründe çalışan kişilerle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda; 

işkolundaki hedef baskısı, bilinçsiz müşterilere açıklamaların sıkça tekrarlanması, iş yoğunluğu 

ve aylık kota dolduramama kaygısı genel stres nedenleri olarak belirlenmiştir. Tablo 1’deki 

verilere göre finans sektöründeki çalışanların %40’ının iş streslerinin özel hayatlarına 

yansıttıkları geri kalan %60’ının ise iş streslerini özel hayatlarına yansıtmadıkları sonucuna 

varılmıştır. Bu sektörde çalışanların büyük oranı strese maruz kalmakla birlikte bu durumu özel 

hayatlarına çok fazla yansıtmadıklarının, iş hayatlarındaki stresi özel hayatlarına 

karıştırmadıklarının altını çizmişlerdir.  

Çalışanların iş yaşamındaki streslerini cinsiyet ayrımı yaparak özel hayatlarına yansıtıp 

yansıtmadıkları incelendiğinde, Tablo 2’de görüldüğü üzere finans sektöründe çalışan 

kadınların da diğer sektörde çalışan kadınlarda olduğu gibi erkeklere kıyasla, iş yaşamındaki 

stresleri özel hayatlarına daha fazla oranda yansıttıkları sonucu ortaya çıkmıştır. İş yaşamındaki 

stresten kurtulmak için ilaç tedavisine başvurma oranlarına bakıldığında, finans sektörü 

çalışanlarının diğer iki sektöre kıyasla ilaç tedavisine en az başvurdukları ortaya çıkmıştır 

(Tablo 3). Aslında en fazla finans sektöründe stres olmasına rağmen bunu ailelerine 

yansıtmadıkları ve herhangi bir sakinleştirici ilaç kullanmadıkları görülmektedir. Bu sektörde 

çalışanlara ‘iş stresi ve gerginliğinden kurtulmak için ne yapıyorsunuz’ diye sorulduğunda; spor 

aktiviteleri yaptıkları, tatile gittikleri, aile ve yakın çevreleri ile vakit geçirdikleri, sosyal 

faaliyetlerde bulundukları, bisiklet sürdükleri cevapları alınmıştır. 

SONUÇ 

Stres, çalışanda ruhsal gerilimlere ve agresif davranışlara yol açan bir kavramdır. Strese 

iç ve dış faktörler etki ederek duygu ve davranışlarda bunalımlara, kişinin kendisi üzerinde 

baskı hissetmelerine neden olur. Bu çalışmada farklı sektörlerdeki (eğitim, sağlık, finans) 45 

çalışanla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, çalışanların iş yaşamlarındaki stresten 

olumsuz şekilde etkilendiği ve bunu genel olarak özel yaşamlarına da yansıttıkları 
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belirlenmiştir. Benzer şekilde, Bayhan vd. 2017 yılındaki çalışmalarında, çalışanların iş 

yaşamında strese maruz kaldıklarını, stresin bu kişilerin özel hayatlarını da olumsuz yönde 

etkilediği, çalışanların özel hayatlarında daha kırıcı ve saldırgan davranışlar sergilediklerini 

ortaya koymuşlardır.  

Efeoğlu vd, araştırmaları sonucunda çalışanların iş-aile yaşam çatışması düzeylerinin, 

iş stresi ve iş doyumunu etkilediğini tespit etmiştir. Çalışanların iş streslerinden kurtulmaları 

için sadece iş yeri düzeyinde iyileştirmelere gidilmemesi gerektiğini, aynı zamanda çalışanların 

aile yaşamlarının da iyileştirilmesi gerekliliğini öngörmüşlerdir. Güner vd. 2014 yılındaki 

çalışmalarında, kamu sektöründeki ve özel sektördeki banka çalışanlarının yaş, cinsiyet, hizmet 

süresi gibi çeşitli özelliklerinin ele alınarak stresin, iş doyumunu, tükenmişliği ve yaşam 

doyumunu nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Çalışma yaşamındaki stres ile iş doyumu arasında 

negatif yönlü, iş doyumu ve yaşam doyumu arasında ise pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır.  

Çalışanları iş ortamındaki stresten tamamen uzaklaştırmak mümkün olmamakla birlikte, 

iş yerlerinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması, her çalışana eşit davranılması, 

çalışanlara hak ettikleri ücretlerin verilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamı şartları 

iyileştirilmesi, çalışanlar stres yönetimi konusunda bilinçlendirmesi, çalışanlar arasındaki 

iletişimin güçlendirmesi, çalışanlarla sosyal aktiviteler yaparak onların iş yaşamlarındaki 

streslerden korunması ile stresin özel hayatlarına yansımasına engel olunması veya bu 

yansımanın minimum kılınması mümkündür. Böylece çalışanlar onların bir nebze de olsa 

çalışma hayatındaki stresten korunacak ve bunu aile yaşamlarına ve özel yaşamlarına yansıtma 

oranları düşecektir. Ayrıca diğer literatür sonuçlarında da belirtildiği üzere sadece iş yeri 

düzeyinde düzenlemelerin yapılması yetersiz kalmakta aynı zamanda çalışanların aile ve özel 

yaşamlarının da iyileştirilmeleri gerekli görülmektedir. Huzurlu ve mutlu aile ortamı, verimli 

iş ortamını beraberinde getirecektir. 
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NanoTeknolojili Ürün Tasarımlarının Akdeniz Bölgesinde Kullanımının 

Değerlendirilmesi 

*1Orhan ERDEN 

**2Tuncay ŞİMŞEK 

Özet 

Nano teknolojili ürün tasarımlarının, birçok sanayii bölgesinde olduğu gibi Akdeniz Bölgesinde 

de kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ancak nano teknolojili ürün tasarımların sanayide kullanım 

fikri ortaya çıktıktan sonra bu fikrin sanayide başarı şansını belirlemek için ciddi değerlendirme 

süreçlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme süreci; üretim, ekonomi, pazarlama, 

açısından yapılabilir. Üretim açısından değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranmaktadır; 

Tasarlanan yeni ürünün üretimi neleri gerektiriyor?, Var olan kaynaklarla bu gereksinimler 

karşılanabiliyor mu, Yeni tesis ve ekipmanlara ihtiyaç var mı?, Ürünü imal etmek için yeterli 

iş gücü var mı, Üretim için gerekli olan malzeme hazır olarak tedarik edilebilir mi? Ekonomik 

Açıdan; yeni ürünün finansal potansiyeli, maliyeti, geri ödeme süresi nedir?  Pazarlama, 

açısından değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranır; Tasarlanması düşünülen yeni ürün için 

potansiyel pazar nedir?, Ürün için pazar geliştirmek gerekir mi? Veya uzun dönemde satış 

potansiyeli nasıl olmalıdır. Bu çalışma ile Nano Teknolojili ürün tasarımlarının Akdeniz 

Bölgesinde kullanımının değerlendirilmesi yapılarak sektörde farkındalık oluşturulması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Nano teknoloji, Tasarım süreçleri, Tasarımın değerlendirilmesi 

 

Evaluation of the Usage of Product Designs with Nano Technology in the Mediterranean 

Region 

Abstract 

The usage of nano technology products in the Mediterranean Region, as in many industrial 

regions, is becoming widespread. However, after the idea of using nano technology product 

designs in industry, this idea must undergo serious evaluation processes in order to determine 
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the chances of success in industry. This evaluation process; can be done in terms of production, 

economy, marketing. In terms of production, the following questions are sought; What is 

required by the production of the new product? Is it possible to meet these requirements with 

existing resources? Is there a need for new facilities and equipment? Is there enough labor force 

to manufacture the product? Economically; What is the financial potential of the new product, 

cost, repayment period ?. In terms of marketing, the following questions are sought; What is 

the potential market for the new product that is intended to be designed? Or how long the sales 

potential should be. In this study, it is aimed to evaluate the Usage of Product Designs with 

Nano Technology in the Mediterranean Region and to raise awareness in the sector. 

Keywords: Nano technology, Design processes, Evaluation of design 

 

Giriş  

Nano ölçekli malzemelerin üstün fiziksel ve kimyasal özellikleri birçok alanda 

kullanımın artırmıştır. Bilişim ve iletişim, elektronik, biyoteknoloji, farmakoloji, tıp, savunma, 

tekstil, makina ve inşaat sanayileri vb. gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 1). 

Nanoteknoloji kullanılarak yapılan ürün tasarımları yüksek katma değer kazanmaktadır 

(URL1., 2018).  

 

 

Şekil 1.  Nanoteknolojinin Kullanım Alanları (URL1., 2018). 

Teknolojide pazar beklentileri birbirinden farklılıklar göstermektedir:  
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 Artan iletişim olanakları çok küçük, fakat yüksek kapasiteli ve “cüzdan” gibi taşınabilir 

bilgisayarların kişilerin kullanımına sunulmasına olanak hazırlamaktadır.  

 Yerel gen ve ilaç tedavileri, bazı organların ve kemiklerin tamiri, protein motorları gibi 

biyoteknolojik uygulamalar olağanüstü özellikler gösteren nano-yapılara talep 

doğurmuştur.  

 Savunma sanayiinde, biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlara karşı mikrosensörler, 

süper mukavim malzemeler, kompozit kumaşlar.  

 Kuantum kriptoloji, kuantum bilgi işlemleme.  

 Hava tahmini, yaygın ekonomik modellemeler, stratejik ve savunma planları, araba 

çarpışma testleri gibi çok parametreli ve çok kompleks problemlerin hassas çözümleri 

süper bilgisayarların kullanımını gerektirmektedir. Aygıtların küçülerek yüksek 

operasyon hızlarına erişebileceği beklenmektedir (Özdoğan, E., vd. 2006).   

Akdeniz Bölgesinde bu pazar beklentilerinin karşılanması için nanoteknolojinin ihtiyaç 

duyulan alanlarda kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. Bu çalışmada ilkönce 

nanoteknoloji çeşitli yönleriyle analiz edilmiş daha sonra Akdeniz Bölgesinde nanoteknoloji 

ürün tasarımlarının analizi yapılmıştır. 

 

Nanoteknoloji 

Nanoteknolojili ürün üretilmesinde yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya üretim 

olarak iki genel yaklaşım vardır. Yukardan aşağıya olarak isimlendirilen yaklaşımda bütün 

halindeki malzeme ile işleme başlanır ve malzeme küçük parçalara ayrılır. Bu ana yaklaşımda 

özel işleme ve kimyasal aşındırma teknikleriyle litografi, son derece kusursuz yüzey 

şekillendirmeyle, mikroskobik elementlerin yapısal boyutları nanometre ölçeğine indirilir. Bu 

yaklaşımdaki yöntemler yüksek enerjili bilyeli öğütme, mekano-kimyasal işlemler, dağlama, 

elektro patlatma, sonikasyon, püskürtme ve lazer ablasyonu, litografi (baskı), kimyasal, ısıl ve 

doğal yöntemleridir.  

 

Aşağıdan yukarıya üretim yaklaşımında ise malzeme, atomların ve molekülerin 

kimyasal reaksiyonlarla boyutça büyümesi sonucu sentezlenerek elde edilir. Atomik ve 

moleküler elemanlar daha büyük sistemler, kümeler, organik örgüler, çok moleküllü yapılar ve 
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sentezlenmiş makro-moleküller oluşturacak şekilde kontrollü olarak bir arada toplanması 

sağlanır (Loos, 2015). Doğadaki canlıların oluşumunda bu süreç işlemektedir, aşağıdan-

yukarıya üretim yöntemleri genellikle organik malzemelerde görülür. Nano parçacıkların 

atomlardan oluşması kimyasal bir işlemdir ve başlangıç malzemesi olarak çözeltilerden 

faydalanılır. Şekil 2’de Nano parçacıkların üretim yöntemleri verilmiştir(Ateş, Bahçeci, 2015).  

   

Şekil 3.1. Nano boyutta parçacık üretiminde kullanılan başlıca yöntemler (Ateş, Bahçeci, 

2015).  

  

Nanoteknolojili ürün tasarımı 

Nanoteknolojili ürün tasarımlarının son zamanlarda birçok farklı alanda kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Yeni alanlarda da kullanım imkânları araştırılmaktadır. En çok kullanılan 

alanlar şöylece sıralanabilir. 

Malzeme ve İmalat Sektörü; Malzemelerin Nanoteknoloji yöntemleriyle imal 

edilmesi, konvansiyonel metotlar ile elde edilen malzemelere oranla daha sağlam ve hafif 

maddelerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu malzemeler, daha düşük hata seviyeleri ve eşsiz 

dayanıklılık güçleri ile mevcut birçok endüstriyel süreç için devrimsel yenilikler getirmektedir. 

Benzersiz ve alışılmamış özellikleri ile nano tüpler ve kaplama malzemeleri imalat yöntem ve 

tekniklerinin gelişmesine olanak sağlayacaktır.   
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Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri; Elektronik araçların nanometre ölçeklerinde 

elde edilmesi ile halen kullanılan sistemlerin işlem güçleri ve kapasiteleri bir kaç kat artacaktır. 

Nanoteknolojilerin kullanım alanlarından biri olarak önerilen kuantum bilgisayarların 

geliştirilmesi ile günümüzün en modern bilgisayarları olan Pentium bilgisayarlar ile 

kıyaslanamayacak seviyelerde işlem gücü elde etmek mümkün olacaktır. Bunlara ek olarak 

elektronik araçlar için geliştirilen sensör, gösterge sistemleri ve sinyal iletimi alanlarında ciddi 

ilerlemeler kaydedilecektir. 

Tıp ve Sağlık Sektörü; Nanoteknoloji yaşayan sistemlere moleküler seviyelerde 

müdahale etme olanağı yaratabilecektir. Yaşayan organizmalar ile etkileşime geçebilecek 

boyutlarda araçlar üretilmesi ile birçok yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi olanaklı 

hale gelecektir. Sadece hastalığın bulunduğu ve/veya yayıldığı bölgelere saldırarak ilaç veren 

makineler, insan vücudu içinde hareket edilmesine olanak sağlayan teşhis araçları, 

nanoteknolojinin tıp ve sağlık sektörü üzerindeki potansiyel uygulamaları örneklerinden 

bazılarıdır.   

Havacılık ve Uzay Araştırmaları; Havacılık ve uzay araçları çok maliyetli 

teknolojilerdir. Bu araçların imalatı sırasında kullanılan malzemelerin ağırlığı, maliyetlerin 

artışında çok önemli bir yer tutmaktadır. Nanoteknoloji bu malzemelerin ağırlığını önemli 

ölçüde azaltırken, maliyetlerin düşürülmesini de sağlayabilecektir. Ayrıca çekme direnci 

çelikten kat kat yüksek nano tüpler sayesinde dünya yüzeyinden atmosfere kadar 

yükselebilecek yapılar inşa edilmesi potansiyel uygulama alanları içinde yer alabilmektedir. 

Böylece uzay araştırma maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan fırlatma maliyetleri 

düşürülebilecektir.   

Çevre ve Enerji; Nano malzemelerin ve nano kompozitlerin fosil yakıt endüstrilerinin 

verimliliğini geliştirme potansiyeli bulunmaktadır. Nano kompozitlerin yaygın olarak 

kullanılması ile daha yüksek verimliliğe sahip motorların ve dolayısı ile daha temiz, çevre dostu 

ulaşım sistemlerinin kurulması mümkün olacaktır.   

Biyoteknoloji ve Tarım; Tıp ve sağlık sektörlerinde uygulanabilecek teknolojilerin 

genişletilmesi ile biyoteknoloji, ilaç ve tarım sektörleri de ürünlerinde bu teknolojileri 

uygulayacaktır. Yeni ilaçlar, gübreler, daha besleyici ve hastalık direnci yüksek bitkiler veya 

hayvanlar birçok üniversite ve özel sektör kuruluşunun araştırma alanları içerisinde yer 

almaktadır. Bugün bile bitki ve hayvan genlerinin düzenlenmesi ile ortaya çıkartılmış olan bazı 

ticari ürünlere rastlamak mümkündür.   
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Savunma Sektörü; Nanoteknoloji askeri uygulamalar konusunda birçok alanda potansiyel 

vadetmektedir. Geliştirilmiş elektronik savaş kapasitesi, daha iyi silah sistemleri, geliştirilmiş 

kamuflaj ve akıllı sistemler bir çok Ar-Ge çalışmasının gerçekleştirildiği alanlardır (Kutucu,  

2010).  

 

Akdeniz Bölgesinde Nanoteknolojili Ürün Tasarımının Değerlendirilmesi 

Akdeniz Üniversitesi'nde 2011 yılında başlatılan araştırma ve geliştirme çalışmaları 

sonucu, nanoteknolojik yöntemlerle akıllı gübre elde edildi. Nanoixir adı verilen bu gübre 

sayesinde, bitkinin fotosentez hızı ve etkinliği artırılarak, bitkisel üretimde yüksek verim, ürün 

kalitesinde artış, tat ve aromada iyileşme, erken hasat ve depolama süresinde artış sağlandı. Bu 

çalışmalar ışığında Türkiye'de birçok gübre üreticisi tarafından akıllı gübreler üretilmeye 

başlandı (URL 2, 2018). 

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Antalya Teknokenti, nano toz ve 

antibakteriyel kaplama üretimi konusunda dünyanın en çok tercih edilen merkezlerinden biri 

olmuştur. Akdeniz Üniversitesi'nde nano teknoloji ile ütü, tava, tost makinesi, cezve, armatür, 

rezervuar basma butonu, mermer, akıllı tahta ve tablet bilgisayarlar, güneş enerjisi paneli, göz 

protezi ve fayans, üretilmiştir (URL 3, 2018). 

Üretim Açısından değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranmış ve görülmüştür ki; 

Akdeniz Bölgesinde Nanoteknolojili ürün tasarımı ve üretimi için gerekli altyapı mevcuttur. Bu 

konuda üniversiteler ve kamu- özel kurumlar araştırmalar yapmakta altyapı hazırlamaktadır.  

Akdeniz Bölgesindeki hâlihazırdaki kaynaklar Nanoteknolojili ürün tasarımı için 

gereksinimleri karşılayabilecek düzeydedir. Yeni tesis ve donanım ihtiyaçları için yeterli 

kaynak bulunmaktadır. Nanoteknolojili ürün tasarımlarının imal edilmesi için yeterli iş gücü 

bölgede bulunan üniversiteler tarafından yetiştirilmektedir. Üretim için gerekli olan yerli 

malzeme kurumlar arası işbirliği ile hazır olarak tedarik edilebilmekte, yabancı ülkelerde 

bulunan malzemeler ise ithal edilmektedir. 

Ekonomik açıdan; değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranmış ve görülmüştür ki; 

Nanoteknolojili ürün tasarımlarının Akdeniz Bölgesinde yüksek bir finansal potansiyeli 

bulunmaktadır.  Nanoteknolojili ürün tasarımlarının maliyetinin karşılanması için yeterli imkân 

bulunmaktadır.  Akdeniz Bölgesinde bu tür yatırımların geri ödeme süresi yaklaşık 10 yıl 

olacağı öngörülmektedir. 
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Pazarlama açısından değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranmaktadır; 

Nanoteknolojili ürün tasarımlarının için Akdeniz Bölgesinde nasıl potansiyel bir pazar vardır. 

Uzun dönemde satış potansiyeli bölgenin konumu ve kaynakları açısından nasıl bir gelecek vaat 

etmektedir. Bu soruların cevapları Akdeniz Bölgesinde Nanoteknolojili ürün tasarımları için 

büyük bir potansiyelin olduğu ve bu pazarın gelecekte daha da büyüyeceğidir. 

  

Sonuçlar 

Akdeniz Bölgesinde;  klasik üretimler yerine katma değeri yüksek ürünler, yeni 

bilgilerin teknolojiye dönüştürülmesi sayesinde geliştirilmeye çalışılmaktadır. Öncelikle 

otomobillerde, enerji sektöründe ve çeşitli malzemelerin ince filmler ile kaplanması olarak 

karşımıza çıkan nanoteknolojili ürün tasarımları; yalıtımda, çevre kirliliğinin azaltılmasında, 

hassas filtrelerin gerektiği yerlerde uygulamaları görülmektedir. Gıda ve sağlıkta daha sonraki 

dönemlerde ciddi gelişmeler olacaktır.  

Nanoteknolojili ürün tasarımları için Akdeniz Bölgesinde büyük bir Pazar potansiyeli 

bulunmaktadır. Özellikle bölgenin ön plana çıkan tarımsal ürün potansiyel üretimine yönelik 

pazarların oluşturulması gerekmektedir. Nanoteknolojili ürün tasarımlarının tarımsal alanda 

kullanımı Akdeniz Bölgesinde üretim ve sonucunda yeni pazarların oluşumuna katkı 

sağlayacaktır 

Nanoteknolojili ürünlerin Akdeniz Bölgesi ekonomisine olan katkısını arttırabilmek için 

KOBİ sayısının artırılması gerekmektedir. Akdeniz Bölgesinde Ar-Ge kültürünün gelişmesi 

sanayinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu konuda Nanoteknolojinin önemli 

katkısı olacaktır.  
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LAZER KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNOVASYONEL 

KAVRAMSAL LAZER GÖZ KORUYUCU ÜRÜN TASARIM SÜRECİ 

*1Orhan ERDEN 

**2Tuncay ŞİMŞEK 

Özet  

Günümüzde endüstride lazer kullanımı çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Lazer 

kullanımında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması birçok kazanın önlenmesine katkı 

sağlayacaktır. Uygun iş sağlığı ve güvenliği sistemi olmayan ortamlarda lazerle çalışmak göz 

sağlığını bozabilmektedir. Bu çalışmada,  inovasyonel kavramsal ürün tasarım yaklaşımı ile 

lazer kullanıcıları için iş sağlığı ve güvenliği yönelik üç ana aşamadan oluşan süreçte lazer göz 

koruyucu ürün tasarımı yapılmıştır. Fikir üretme aşamasında lazer kullanıcılarının iş sağlığı ve 

güvenliği için gerekli bir ihtiyacı olarak ürün tasarımı belirlenmeye çalışılmıştır. İş sağlığı ve 

güvenliği sistemi için kullanıcılardan edinilen bilgiler gruplandırılarak incelenip ihtiyaç 

analizleri yapılarak aynı zamanda paydaş analizi de yapılmaya çalışılmıştır. Böylece 

tasarlanacak ürün için kullanıcının beklentileri tanımlanmıştır. Tasarım aşamasında; 

kullanıcının beklentileri, ihtiyaçları dikkate alınarak farklı kavramsal tasarımlar 

gerçekleştirilmiş, teknik ve ekonomik değerlendirme sonucunda beyin fırtınası yapılarak en 

uygun tasarıma karar verilmiştir. Geliştirme aşamasında; seçilen tasarım detaylandırılmıştır. 

Detay tasarım; gerekli hesapları, deneysel doğrulamayı ve uygun malzeme seçimini 

kapsamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Lazer Ürün Tasarım, İnovasyon 

Innovative Conceptual Laser Eye Protective Product Design Process in Occupational 

Health and Safety in Laser Usage 

Abstract 

Nowadays, laser usage in industry is becoming more common. Compliance with the rules of 

occupational health and safety in the use of laser will contribute to the prevention of many 

accidents. Working with lasers in environments without proper occupational health and safety 
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system can impair eye health. In this study, an innovative conceptual product design approach 

and product design has been carried out for the laser users in the process consisting of three 

main stages related to Occupational Health and Safety. The idea of product design as an 

essential need for occupational health and safety has been tried to be determined by laser users 

in the idea generation stage. The information gathered from the users for the occupational health 

and safety system has been grouped and analyzed the needs analysis was performed. 

Furthermore, stakeholder analysis was tried to be done in this stage. Thus, the expectations of 

the user are defined for the product to be designed. 

At the design stage; different conceptual designs were realized by taking into account the 

expectations and needs of the user and after the technical and economic evaluation, the most 

suitable design was decided by brainstorming. In the development phase; the selected design is 

detailed. Detail design; covers the required calculations, experimental verification and selection 

of appropriate materials.  

Keywords: Occupational Health and Safety, Laser Product Design, Inovation 

 

Giriş  

Çalışma hayatında gözler için risk oluşturulan nedenler araştırıldığında darbe, yüksek 

sıcaklık, toz malzemeler, kimyasal ve optik radyasyonlar gibi birçok tehlike göze çarpmaktadır. 

Bu amaçla gözleri ve yüzü tehlikelerden korumak için koruyucu gözlük ve yüz siperleri 

kullanılmaktadır. Bu göz ve yüz aparatları, likit sıçramalara, erimiş metal veya yüksek sıcaklığa 

karşı koruma, UV ışınları, darbelere karşı koruma gibi birçok problemin önüne geçmek için 

tercih edilmektedirler [Url 1]. Göz koruma ekipmanlarından olan koruyucu gözlükler, 

bahsedilen riskler dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelikte” göz ve yüz koruyucuları  

 Gözlükler- 

 Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) 

 X ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri 

 Yüz siperleri 
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 Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen 

maskeler veya baş bantlı maskeler olarak sınıflandırılmışlardır.  

Gözü korumak için kullanılan koruyucu gözlüklerin (koruyucu lens ve çerçeve) hafif, 

darbelere dayanıklı, uzun ömürlü, ergonomik ve net görüntü sağlaması istenmektedir. 

Genellikle koruyucu gözlük malzemesi olarak üretiminin kolay ve ekonomik olması, darbelere 

dayanımı ve hafifliğinden dolayı polikarbonat malzemeler kullanılmaktadır. [URL 1], (ÇSG, 

2013). 

 

Yüz ve Göz koruyucuları 

Çalışma bakanlığının kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında 

2013 yılında çıkan yönetmeliğinde, kişisel koruyucu donanımlarından yüz ve göz 

koruyucularının/siperlerinin gerekli olabileceği işler ve sektörler; 

Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri, sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler 

(kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri, taş yontma ve şekillendirme işleri, 

cıvatalama işleri, talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri, presle sıcak demir 

işleme, artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması, aşındırıcı maddelerin püskürtülerek 

kullanıldığı işler, asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle 

yapılan işler, sıvı spreylerle, ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma, radyant ısı ile 

çalışma, lazerle çalışma, biyolojik ajanlarla çalışılan işler olarak belirtilmiştir (ÇSG, 2013). 

Kullanılmaları durumunda ciddi yaralanmalara ve ekonomik kayıplara neden olan yüz ve göz 

koruyucularının belli kriterlerde olması gerekmektedir. Doğru gözlük ve çerçeve kullanımı, iş 

güvenliği kapsamında hayati bir öneme sahiptir.  

Gözlük Seçim Kriterleri ve Çerçeve Üzerindeki İşaretlemeler 

Tüm göz koruma donanımı üreticileri, lens ve çerçevelerinin standartlara uygunluğu 

konusunda bağımsız kuruluşlara testler yaptırmak zorundadır. CE işareti ve üretici logolarını 

ürün üzerine işaretlemelidir. Burada CE işareti, ürünün kullanıcı sağlık ve güvenliği ve çevre 

sağlığı açısından Avrupa Standartları gerekliliklerini karşıladığını ifade etmektedir. Gözlük 

çerçeveleri çoğunlukla iç kısmında ya da her iki yanında bazı harf ve rakamlar içerir. Tüm iş 

güvenlik gözlüğü çerçeveleri EN166 standartlarında olmalıdır. Bu işaretleri içermeyen 

gözlüklerin kullanılmaması daha yerinde olacaktır. [URL 2]. 
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Çerçevenin şekli ve tasarımına ilişkin işaretlemeler 

3-Sıvı damlama ve sıçramalarına karşı koruma sağlar. Çoklukla gözlerin etrafının çepeçevre 

kapalı olduğu tipte gözlüklerde bulunur. 

4-İri toz taneciklerine (5 mikron ve üzeri) karşı koruma sağlar. 

5-İnce toz taneciklerine (5 mikron ve altı) karşı koruma sağlar. 

 

Çerçevenin dayanıklılığına ilişkin işaretlemeler 

S-12 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

F-45 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

B-120 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

A-190 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

T-Yüksek sıcaklıklardaki darbelere karşı dayanıklı. 

 

Radyasyona karşı koruma işaretlemeleri 

2-UV koruması (EN170). 2 rakamı filtrenin renk tanımasını etkileyebileceğini ifade eder. 

2C veya 3-UV koruması (EN170). 2C (eskiden 3) bulunması halinde filtrenin düzgün renk 

tanımı yapılabilmesine imkan tanıdığı garantilenir. 

4-IR (Kızılötesi) koruması (EN171). Örneğin sıcaklıktan koruma. 

5-Solar koruma (EN172). %100 UV güneş parlama koruması var fakat IR (kızılötesi) koruma 

yok. 

6-Solar koruma (EN172). %100 UV güneş parlama koruması ve IR (kızılötesi) koruma sağlar. 

Lens karartma filtresi (ışık geçirgenliği) işaretlemeleri 

1.2-Yüzde 74,4 oranından fazla ışık geçirgenliği sağlar. (%100'den az) 

1.7-Yüzde 43,2 oranından fazla fakat 58,1 oranından az ışık geçirgenliği sağlar. 

2.5-Yüzde 17,8 oranından fazla fakat 29,1 oranından az ışık geçirgenliği sağlar. 

3.1-Yüzde 8,0 oranından fazla fakat 17,8 oranından az ışık geçirgenliği sağlar. 
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Optik kaliteyi ifade eden işaretlemeler 

1-Sınıf 1 yüksek optik kalite. Sürekli kullanıma uygun, ışık kırma gücü ± 0.06 diyoptri. 

2-Sınıf 2 orta optik kalite. Nadiren kullanıma uygun, ışık kırma gücü ± 0.12 diyoptri. 

3 -Sınıf 3 düşük optik kalite. İstisnai durumlarda kullanıma uygun, ışık kırma gücü ± 0.25 

diyoptri. 

 

Lensin dayanıklılığına ilişkin işaretlemeler 

F-45 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

B-120 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

A-190 mt/s hızla hareket eden küçük nesnelerin oluşturacağı darbelere dayanıklı. 

T-Yüksek sıcaklıklardaki darbelere karşı dayanıklı. [URL 2]. 

 

Lazer kullanıcıları için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik göz koruyucu ürün tasarımı  

Lazerler, IEC 825 ve ANSI Z136.1 normları dikkate alındığında dört farklı tehlike sınıfına 

ayrılmaktadır [ANSI 2000, URL 3, IES, 1998]. Bu standartlar lazerin göze verebilecekleri  

tehlikeler dikkate alınarak hazırlanmıştır (Özcan, Özkan,Yağcı, 2005).  

 

I. Sınıf (Class 1) lazer: Direkt olarak bakılması önerilmeyen, güvenli görülebilir dalga  

boyunda ışık yayan 0,4 mW gücün altındaki düşük güçlü lazer cihazları (diyot lazer) bu sınıfa 

girerler. 

II. Sınıf (Class II) lazer: Yüksek sıklıkta tekrarlanabilir darbeli lazer (P.R.F) cihazları ve  

görülebilir dalga boyunda ışın yayan 1mW gücündeki lazerler (Helyum-Neon gibi) bu sınıfa 

girerler. Çıplak gözle bu güçteki lazer cihazların ışığına sürekli olarak bakmanın engellenmesi 

gerekir. Ama bunlar göz tabakasındaki retinaya zarar verebilecek güçte değildirler. 
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III. Sınıf (Class III) lazer: Ciltle temas ettiklerinde tehlike teşkil etmeyen, yangın tehlikesi 

yaratacak kadar gücü olmayan, ancak doğrudan veya yansıyan ışıklarına bakılmasında tedbir 

alınmasını gerektiren lazerlerdir. Bu lazerler iki alt sınıfa ayrılır: 

III. Sınıf-a (Class III-a) lazer: Normal şartlarda yaralanmalara sebep olmayan, göze zarar 

verebilen 1,0 –5,0 mW güçleri arasındaki lazerleri içerir (Helyum neon lazerler). Işığına 

korumasız doğrudan gözle bakılmaması gereken lazerler bu sınıfa girerler. 

III. sınıf-b (Class III-b) lazer: Orta güç sınıflandırılmasında bulunan bu lazerlerde yangın 

tehlikesi görülebilir. Bu sınıfa giren lazerlerin yansımaları genellikle bir tehlike yaratmaz. 5 

mW ile 500 mW güçleri arasındaki lazerler bu sınıfa girerler. Işığına gözlüksüz bakılmaması 

gereken lazerlerdir. 

IV. Sınıf(Class IV) lazer: Yangın tehlikesi oluşturan, cilt ve çıplak gözler için tehlike teşkil 

eden lazer cihazları bu sınıfa girerler. Söz konusu cihazların özellikleri ANSI Z49.1’de 

tanımlanmıştır [ANSI, 1988]. Bu sınıfa giren lazerlerin ürettiği ışınların yansıyan kısımları dahi 

göz için tehlikelidir. Yeterli düzeyde emniyet tedbirlerinin alınması gereklidir. Tedavi amaçlı 

kullanılan lazerlerinin birçoğu bu kategoriye girer. ANSI 4. sınıf lazer cihazların özel kapalı bir 

odada çalıştırılmasını önermektedir(Özcan, Özkan,Yağcı, 2005). 

Lazerler, metal-malzeme, kumaş, plastik, kağıt kesme, cerrahi, göz bölümlerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Düşük yoğunlukta dahi olsa gözde retina üzerinde hücreleri yok ederek 

siyah noktalar oluşumuna, yoğun etkilenmede görme kaybına yol açan laser ışınlarında 

korunmada polikarbonat lenslerin emici pigmentlerle kombinasyonundan elde edilen göz 

koruyucular kullanılmaktadır. Bu çalışmada yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak 

kavramsal koruyucu gözlük tasarımı yapılmıştır. Lazer çıkışının dalga boyu, optik yoğunluk, 

lazerin kullanılacağı ortam şartları, yansıyabilecek ışın demetinden oluşabilecek en fazla güç 

yoğunluğu, rahat ve kullanışlı olması hedeflenmiştir(Özcan, Özkan,Yağcı, 2005). Gözlerin 

radyasyondan ve zararlı ışımalardan korunması için gözlük çerçevesinin üst bölgesi tamamen 

kapalı olacak şekilde kauçuk esnek malzeme ile kapatılmıştır. Seçilen malzemenin kullanıcıyı 

rahatsız etmeyecek ergonomide ve hafiflikte olması, lazer ışını sızmalarına karşı göze tam 

koruma sağlaması birinci öncelik olarak dikkate alınmıştır (Şekil 1).  

 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

226 

    

 

Şekil 1. Kavramsal lazer koruyucu gözlük tasarımı 

 

Lazer koruyucu gözlükte optik yoğunluk (OD) değeri 4-6 olarak seçilmiştir. Böylece 

lazer ışığının onbinde-milyonda birinin  (10000-1000000) geçmesine izin vermektedir.  

Bilindiği gibi optik camın yoğunluğun gerekenden çok fazla olması durumunda kullanan 

kişinin net görmesi engellenmektedir.  
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINI ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL RİSK 

FAKTÖRLERİ (2016-2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI) 

Umut ERGÜN1 

Doç. Dr. Funda KAHRAMAN2 

Prof. Dr. Uğur EŞME3 

Prof. Dr. Mustafa Kemal KÜLEKÇİ4 

Özet 

Bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarını etkileyen psikososyal risk faktörlerinin 2016 ve 2017 

yıllarında yapılan saha araştırmaları ile 2018 yılında yapılan saha araştırmasının 

karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı, iş güvenliği uzmanlarının (İGU) 

mesleklerini beklenen düzeyde icra etmelerine engel teşkil eden psikososyal risk faktörlerinden 

ne seviyede etkilendiklerinin yıllar çerçevesinde karşılaştırarak, karar vericilere Türkiye’de iş 

sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda ve İGU özelinde son üç yıldaki gidişatın ne olduğuna dair 

fikir vermektir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu yıllarda yurt çapında iş güvenliği 

uzmanlarının katılımı ile yaptığımız üç anket çalışmasının sonuçları detaylı olarak 

değerlendirilmiştir. Yaşanılan psikososyal olumsuzlukların giderilmesinin, iş güvenliği 

konusunda aktif rolü üstlenen uzmanın daha verimli çalışmasına olanak sağlayacağına ve bu 

sayede iş kazası sayısının giderek azalacağına inanmaktayız. Bu sebeple konu hakkındaki 

gidişatın ilgili kişiler tarafından bilinmesinin, ülkemizdeki İSG faaliyetlerinin gelişimine katkı 

sağlayacağını düşünüyoruz. 

Çalışmanın sonucu açıkça gösteriyor ki; ülkemizde büyük oranda Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

(OSGB) çatısı altında hizmet vermekte olan iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları işten 

duydukları memnuniyetsizlik ve firmalara sundukları iş güvenliği hizmetlerini yeterli bulmama 

durumu söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Uzmanı, İGU, Psikososyal Risk 

Faktörleri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGB, İSG 
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Psychosocial Risk Factors Affecting Occupational Health And Safety Experts 

(Comparison Of 2016-2017-2018) 

Abstract 

In this study, was made a comparison of the field survey conducted in 2016 and 2017 with the 

field survey conducted in 2018 for the psychosocial risk factors affecting the occupational 

health and safety experts. The main objective of the study is to compare the psychosocial risk 

factors that prevent occupational health and safety experts (HSE) to perform at the expected 

level, within the frame of these years and to give an idea to decision makers about, what is the 

trend of the three years base on occupational health and safety (OHS) in Turkey with specific 

to HSE. In line with this purpose, the results of three surveys conducted in that years with the 

nationwide participation of HSE have been evaluated in detail. We believe that the elimination 

of the psychosocial negativities will allow the experts, which take an active role in OHS, to 

work more efficiently, and the number of business accidents will gradually decrease.  

For this reason, we think that knowing the progress of the subject by related people; will 

contribute to the development of OHS activities in our country. 

The result of the study shows that; occupational safety expert's, who are working a large extent 

under the roof of the joint health and safety unit in our country, they dissatisfy with their job 

and do not find enough occupational health and safety services that they provide to the 

companies.  

Keywords: HSE, OHS, Joint Health and Safety Unit, Health and Safety Expert, Psychosocial 

Risk Factors 

 

GİRİŞ 

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile 2012 yılının haziran ayında Türkiye 

çalışma hayatına yasal zorunlulukları ve yaptırımları ile eklenen iş sağlığı ve güvenliği konusu, 

ne yazık ki aradan geçen yıllara rağmen istenen seviyeye gelmesi bir yana, her yıl artan ölümlü 

iş kazası sayısı, iş kazası sıklık hızı ve iş kazası sonucu kalıcı ya da geçici iş görmezlik raporu 

alan çalışan sayısına bakıldığında, açıkça görülebileceği gibi kötüye gidiş yönünde bir hareket 

sergilemektedir. Bu istenmeyen durum, can kaybı ile neticelenen iş kazası sayısı açısından ne 

yazık ki ülkemize olumsuz anlamda Avrupa birinciliğini de beraberinde getirmiştir. 
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Şekil 1: 2012-2018 yılları arası ölümle sonuçlanan iş kazası sayıları 

İcrası belirli bir seviyede beklenen herhangi bir iş, eğer seviyenin altında bir sonuçla 

neticeleniyorsa bundaki esas sorunun, işi yapması beklenen icracının işini yeterince iyi 

yapamadığı olarak düşünülebilir. Bu noktada ise araştırılması gereken konu, işi yapması 

beklenen kişinin, işini neden iyi yapamadığı olmalıdır. Ülkemizdeki İSG hizmetlerinin 

yetersizliği ile ilgili durumun nedenleri arasında sayılabilecek pek çok sorun kaynağı olmasına 

karşın, yaptığımız çalışmalarda bizim ilgilendiğimiz nokta, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

uygulayıcısı konumundaki iş güvenliği uzmanlarının yaşadıkları ve işlerini istenen seviyede 

yapmalarına engel teşkil edebilecek etkide olan psikososyal risk faktörleridir. 

 

ÇALIŞMA 

Bu çalışmada, ülkemizdeki İGU unvanına sahip kişilerin katılımıyla 2016 ile 2017 

yıllarında gerçekleştirdiğimiz “İş güvenliği uzmanlarını etkileyen psikososyal risk faktörleri” 

çalışmalarının ve 2018 yılında yaptığımız çalışmanın sonuçları detaylı olarak karşılaştırılmış 

ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı ise üç yıldaki değişimi ortaya koyarak karar vericilere 

ve kamuoyuna gidişatın ne olduğu hakkında fikir vermektir.  

Yapılan çalışmalarda katılımcı uzmanlara sorular üç grupta yöneltilmiştir: 

- Temel sorular 

- Memnuniyet ölçüm soruları 
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- İş başarımına dair sorular 

Temel sorularla, katılımcı uzmanın yaşı, cinsiyeti, uzmanlık sınıfı ve çalışma tipi gibi bilgileri 

edinmek amaçlanmıştır. Bu verilerin bir kısmı, araştırmanın sonuç verilerindeki 

değerlendirmelerde kullanılmıştır.  

Memnuniyet ölçüm sorularında, uzman açısından yaptığı iş karşılığında elde ettiği fayda ve 

mesleğini icra ederken, sosyal anlamda yaşadığı temel güçlükler saptanmaya çalışılmıştır.  

İş başarımına dair sorularda ise uzmanın yaptığı işi layığı ile yerine getirip getiremediği ve 

mesleki anlamda yaşadığı güçlükler belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Temel Sorulardan Elde Edilen Verilerin Karşılaştırılması: 

 

- 2016’da yapılan araştırmada, hiç çalışmamış uzman oranı %11 seviyesindeydi. Bu oran 

2017’de %7,7 olarak 2018’de ise %14 olarak değişim gösterdi.  

- Çalışan katılımcıların çalışma şekillerindeki değişime bakıldığında: 

Bir OSGB firmasında iş güvenliği uzmanı olarak çalışan oranı, 2016’da %60 iken 2017’de 

%59, 2018’de ise %57 olmuştur. 

Bir firmada bireysel tam zamanlı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan oranı, 2016 değeri %22 

iken, 2017’de %26, 2018’de ise %24 olmuştur. 

Bireysel kısmi süreli iş güvenliği uzmanı olarak çalışan oranı, 2016’daki %9 değeri 2017’de ve 

2018’de değişmemiştir. 

Kamu kuruluşunda iş güvenliği uzmanı olarak çalışan oranı, 2016 değeri %9 iken 2017’de bu 

değer %6 2018’de ise %10 olmuştur. 

OSGB çatısı altında çalışan uzman sayısının iki yılda %3 azaldığı görülmektedir. Tam zamanlı 

bireysel çalışan uzman sayısında ise %2’lük bir düşüş olduğu göze çarpıyor. Kamuda çalışan 

uzmanların toplam uzmanlar içerisindeki oranının yüzde 10’a yükselmesi dikkat çekmektedir 

Yılda iki kez yapılan sınavlarla iş gücü piyasasına yeni uzmanların katılmasıyla, hiç 

çalışmamış uzman oranındaki artış, piyasanın uzman ihtiyacına doygunluğu olarak 

değerlendirilebilir. 
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Firmaların uzmanları tam zamanlı olarak bünyelerinde istihdam etmelerindeki oransal 

bazdaki düşüş de bunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. OSGB’de çalışan uzman 

oranında, üç yıl içinde yaşanan yüzde üçlük düşüş, piyasada OSGB’lerin sahip oldukları kötü 

imajın bir neticesi olarak yorumlanabilir. Bu durumdan da, firmaların uzmanları kendi 

bünyelerinde istihdam etme oranları arttıkça, aracı konumdaki OSGB’lerde çalışan uzman 

sayısı azalacaktır çıkarımı yapılabilir. 

 

Memnuniyet Ölçüm Sorularından Elde Edilen Verilerin Karşılaştırılması: 

 2018 araştırmasındaki katılımcıların %70’i, iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktan 

memnun olmadıklarını ifade etmektedirler. Bu değer 2017’de %68, 2016’da ise %62 

seviyesindeydi. Buna göre uzmanların yaptıkları işten memnun olmama oranlarında söz konusu 

yıllar içinde yüzde 8’lik bir artış söz konusu. 

- 2016 yılında memnuniyetsizlik sebebi olarak ücret düşüklüğü %39 seviyesindeyken 

bu oran 2017’de %50’ye yükselmiş, 2018’de ise %36’ya gerilemiştir. Bununla birlikte iş 

yükünün çok olması, işin stresli ve riskli olması gibi sebeplerden doğan memnuniyetsizliklerin 

oranı %56 seviyesindedir. Bu oran 2017’de %51, 2016’da ise %45 seviyesindeydi. 

- 2016 araştırması sonuçlarına göre uzmanların yüzde %73’ü baskı, yıldırma ve hor 

görme gibi mobing içerikli tutum ve davranışla karşılaştıklarını ifade ediyordu. Bu oran 2017 

yılında %78’e yükselmiş, 2018’de ise %73’e gerilemiştir.   

- Çalıştıkları işyerlerinden ödül ya da takdir gibi motive edici davranışlar gördüklerini 

belirten uzmanların oranı 2016 araştırmasına göre % 17 idi. 2017’de bu oran %26’ya 

yükselmişti. Bu değer 2018’de %15 seviyesine gerilemiştir. 

- Dinlenme sürelerinin yeterli olmadığını ve kendilerine yeterince zaman 

ayıramadıklarını belirten uzmanların oranı 2016 yılında %57, 2017’de %55 seviyesinde idi. 

2018’de bu oran %53 olarak tespit edilmiştir. 

- 2018 yılında uzmanların %46’sı ücretlerini zamanında alamadıklarını ifade ettiler. 

2017 yılında bu oran %48, 2016’da ise %50 seviyesinde idi.  

- Bayan iş güvenliği uzmanlarının 2018 araştırması sonuçlarına göre %17’si, çalışırken 

cinsel taciz ya da bunu ima eden tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu 

oran 2017’de %23, 2016’da ise %18 seviyesindeydi. 
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- 2016 araştırmasına göre uzmanların %92’si, mevzuatın kendilerini yeterince 

korumadığını ifade etti. 2017’de ise bu değer %95,5’e yükselmişti. 2018 araştırma sonucuna 

göre ise bu oran %97’dir. 

 

 

Şekil 2: Uzmanların yaptıkları işten sebeplerine dair memnun olmama oranları (%) 

 

Uzmanların memnuniyet ölçüm sorularına verdikleri cevaplara göre uzmanların %70’i 

genel olarak bu mesleği icra etmekten dolayı memnuniyetsizlik yaşıyor. Memnuniyetsizlik 

sebebi olarak ise uzmanların yarısından fazlası işin yükü, riski ve stresi altında kendilerini baskı 

altında hissederlerken, üçte birden fazlası ise verdikleri emek ve üstlendikleri sorumluluk 

karşısında elde ettikleri geliri yetersiz bulmaktalar. Ayrıca önemli bir ayrıntı olarak, her 100 

uzmandan 97’si mevzuatın kendilerini koruyamadığını ifade etmektedir. 

 

İş Başarımına Dair Sorulardan Elde Edilen Verilerin Karşılaştırılması: 

2017 araştırma sonuçlarına göre çalıştıkları işyerlerinde uzmanlar; %46 oranında 

işveren ya da işveren vekiliyle, %26 oranında diğer çalışanlarla, %10 oranında ise iş yeri hekimi 

ile sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Bu ögelerin 2016 araştırma sonucu değerleri sırasıyla; 

%47, %24 ve %10 oranlarındaydı. 2018 yılında ise bu değerler yine sırasıyla %50, %28 ve %11 

olarak tespit edilmiştir. Buna göre işveren ya da işveren vekiliyle ve çalışanlarla sorun yaşayan 
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uzmanların artış söz konusu ve her iki uzmandan biri işveren ya da işveren vekili ile sorun 

yaşamakta. 

- 2017 yılında birden çok firmanın ya da aynı firmanın birden çok şubesinin iş yükü 

altında çalışmanın kendisinde stres duygusu yarattığını belirten uzmanların oranı, %82. 

2016’da bu oran %74 seviyesindeydi. 2018 yılında ise %69 olarak tespit edilmiştir. 

- 2017 araştırmasına göre uzmanların %57,5’i eşit şartlarda kendi alanlarında iş bulsalar 

İGU olarak çalışmayacaklarını belirtiyor. Bu oran 2016’da %52 idi. 2018’de ise oran %60’a 

çıkmış durumdadır. 

- 2016 araştırmasına göre uzmanların %63’ü, iş kazası ve ramak kala olay kayıtlarını 

tutmak, sorunları onaylı deftere yazmak ve elzem durumda Bakanlığa bildirim yapmak gibi 

mesleki sorumlulukların, mesleğin gerektirdiği şekilde yerine getiremediklerini ifade ediyordu. 

2017 yılında bu oran %65,5’e yükselmişti. 2018 verisi ise %68 olarak kayda geçti. Buna göre 

mesleğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getiremediğini ifade eden uzmanların oranında 2 

yılda yüzde 5’lik bir artış söz konusu. 

- 2017 yılı araştırmasına göre uzmanların %71’i genel olarak firmalara verdikleri iş 

güvenliği hizmetlerinin yeterli olmadığını ifade etmişlerdi. 2016’da %69’du. 2018 yılında ise 

bu oran %68 olarak tespit edildi. Özetle, “Mesleğimi yeterince iyi icra edemiyorum” diyen 

uzmanların oranında küçük de olsa bir azalma söz konusu. 

-  2017 yılında iş güvenliği uzmanlarının %85’i iş güvenliği uzmanı olarak çalışmanın, 

kendilerini fiziki ya da psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirttiler. 2016’da bu oran %82 

seviyesindeydi. 2018’de de oran %85 olarak gerçekleşti. 
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Şekil 3: Uzmanların iş başarımlarının kıyaslanması (%) 

SONUÇ 

2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait araştırma sonuçları karşılaştırıldığında ortaya çıkan 

değerler net olarak gösteriyor ki, iş güvenliği uzmanlarının yaşadıkları psikososyal risk 

faktörlerinden etkilenen uzman oranında bir iyileşme yok. Geçen iki yıl içinde, gerek devlet 

gerek sivil toplum örgütleri gerekse de konu ile ilgili diğer aktörlerin çabaları, durumu iyiye 

taşımak bir yana, kötüye gidişine engel olamamış durumdadır. Araştırma kapsamında 

uzmanlara yönelttiğimiz özellikle iki soru İSG hizmetlerinin ülkemizde ne durumda olduğunu 

anlamaya yardım etmesi açısından çok önemlidir. Bu sorular; “İş kazası ve ramak kala olay 

kayıtlarını tutmak, sorunları onaylı deftere yazmak ve elzem durumda Bakanlığa bildirim 

yapmak gibi sorumluluklarınızı, mesleğinizin gerektirdiği şekilde yerine getirebiliyor 

musunuz”  ve “Genel olarak firma ya da firmalara verdiğiniz iş güvenliği hizmetlerinin yeterli 

olduğunu düşünüyor musunuz”  şeklindeydi.  2016 yılındaki araştırma sonucuna göre 

uzmanların ne yazık ki bu iki soruya da verdiği cevaplar sırasıyla %63 ve %69 gibi büyük 

oranlarda  “Hayır” olmuştu. 2017 yılında, bu sorulara verilen olumsuz cevap oranları yine 

sırasıyla %65,5 ve %71 seviyelerindeydi. 2018 yılına baktığımızda oranlar sırasıyla %68 ve 

%68 olarak yine yüksek seviyelerdeki yerlerini korumuş durumdadır. 

 

Türkiye’deki İSG hizmetlerinin konunun aktörleri konumundaki uzmanlar tarafından ne ölçüde 

sağlandığının direkt olarak sorgulandığı bu iki soruya yine uzmanların verdikleri cevapların 

büyük oranda olumsuz olmasının, ülkemizdeki İSG hizmetlerinin de benzer oranda yetersiz 
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olduğunun açık bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu durumun doğal bir yansıması olarak da 

ölümlü iş kazası sayısının artış ortaya çıkmaktadır.  

 

4. TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ 

 

Çalışmaya katılan tüm iş güvenliği uzmanlarına ve anketin sosyal medya platformlarında 

yayınlanmasına izin veren platform sahiplerine teşekkür ederiz. 
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Laboratuvar Teknisyenlerinin Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin OWAS Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi 
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Özet 

İş dünyasında öteden beri süregelen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, çalışanların iş üretme 

performansları ile yaşam kalitelerini olumsuz biçimde etkileyen en önemli meslek 

hastalıklarından biridir. Bu olumsuz etkilenme kesinlikle giderilmesi gereken ve çoğunlukla 

temel ergonomik iyileştirmelerle bile düzeltilmesi mümkün sorunlardır. Çalışanların yaşadığı 

bu sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğinin de direkt ilgi alanına girmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Mersin ilinde faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunda çalışan laboratuvar teknisyenlerinin, 

maruz kaldığı ergonomik risklerin OWAS ergonomik risk değerlendirme yöntemiyle 

incelenerek, sorunların derecesi ve çözümlerini ortaya konulmasıdır. Çalışmanın sonucu ortaya 

koyuyor ki; laboratuvar çalışanlarının karşılaştığı ergonomik risklerin OWAS skoru orta 

seviyededir.  

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, OWAS Yöntemi, Laboratuvar Çalışanları, 

Ergonomik Risk Değerlendirmesi 

 

Evaluation of Ergonomic Risks Exposed to Laboratory Technicians by OWAS Method 

Abstract 

Musculoskeletal system disorders that have been continuing in the business world are one of 

the most important occupational diseases, which negatively affect the performance of 
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employees and their quality of life. These adverse effects are problems that must be rectified 

and often corrected even with basic ergonomic improvements. These problems, which are 

experienced by employees, are also of direct concern to occupational health and safety. The 

purpose of this study is to examine the ergonomic risks of laboratory technicians who are 

working in a health facility operating in Mersin province by using the OWAS ergonomic risk 

assessment method and to present the level of ergonomic risk problems and solutions of the 

problems. The result of the study is that, The OWAS score of the ergonomic risks faced by 

laboratory employees is moderate. 

Keywords: Occupational Health And Safety, OWAS Method, Laboratory Technicians, 

Ergonomic Risk Assessment 

GİRİŞ 

Çalışanlar işlerini icra ederlerken, gerek çevre koşulları gerekse de işin mahiyeti 

sebebiyle pek çok tehlike ve risklerle karşılaşmak durumunda kalmaktadırlar. Bu tehlike ve 

riskler, ölümle sonuçlanan iş kazalarına sebep olmakla birlikte, çok çeşitli meslek 

hastalıklarının nedeni de olabilmektedir. 

 Hemen hemen her akut rahatsızlıkta olduğu gibi meslek hastalıklarına bağlı akut 

rahatsızlıklarda da hastanın iyileşme sürecinde hekim, öncelikle yaptığı işi geçici ya da kalıcı 

bir süreyle yapamayacağını ve buna ara vermesi gerektiğini önerecektir. Çünkü rahatsızlığın 

kaynağı hastanın süregelen biçimde icra ettiği ve yaşamında oldukça büyük bir yer tutan işidir. 

Bununla birlikte hekim önermese bile insan vücudunun doğal bir tepkisi olarak iyileşme süreci 

bedensel faaliyetlerde eylemsizliği zaruri kılar. Örneğin yük taşıyan bir işçi bel fıtığı 

rahatsızlığına yakalanırsa, artık yük taşıma işini yapamaz hale gelir. Bunun anatomik sebebi de, 

bedeninin yük taşıma kapasitesinin, normal şartlardaki kapasitesinden oldukça uzaklaşmış 

olmasıdır. Bu durum, çalışanın ruhsal ve fiziksel yapısı ile birlikte yaşam kalitesini ve 

standartlarını düşüreceği gibi, konuya işletmeler açısından bakıldığında işçinin çalıştığı firma 

için de ilave maliyetler anlamına gelmektedir. Bu ilave maliyetlerin mahiyeti geniş olmakla 

birlikte; genel anlamda iş üretme kapasitesindeki kayıplar, üretimdeki kalite kayıpları, yeni 

istihdamın getireceği eğitim vb. maliyetler ve tazminat maliyetleri gibi çeşitli yükleri 

içermektedir. Netice itibari ile bu ek maliyetler firmaların mali yapısını bozabilmekte, 

ilerlemesine ve büyümesine engel olabilmektedir. Bununla birlikte eğer bir ülkede bu durumda 

bulunan firma sayısının miktarı yükselirse sonuç olarak ülkenin de mali yapısı etkilenecek ve 

gelir kaybından ötürü vatandaşlarına sunabileceği hizmetlerde aksamalar veya yoksunluklar 
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yaşatabilecektir. Bu açıdan bakıldığında meslek hastalıkları da tıpkı iş kazaları gibi hem 

firmaların mevcudiyetinin hem de ülkelerin refah seviyeleri ile direkt olarak ilişkilidir. 

Meslek hastalıklarını sağlık çalışanları özeline indirgediğimizde en çok karşılaşılan 

meslek hastalıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olmakla birlikte, bu rahatsızlıkların 

sıralamasına bakıldığında birinci sırayı bel ile ilgili rahatsızlıklar almaktadır.  

 

Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının İş Hayatındaki Durumu: 

İş hayatına bağlı oluşan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından, işin ve işyerindeki 

risklerin beraberinde getirdiği rahatsızlıklar anlaşılmaktadır. Bu nedenle işyerinde görülmesi 

muhtemel kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, iş sağlığı ve güvenliğinin de konularından birisidir.  

Yapılan işin gerekliliği olan, tekrar edilen ve zorlayıcı hareketler, uygunsuz beden 

duruşları, insan bedeni dikkate alınmadan tasarlanmış her türlü araç, gereç ya da makineler, 

işyerlerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının görülme sebeplerinden başlıcalarıdır ve çok 

yaygın bir sağlık sorunudur. 

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NCSE), 2001 yılında bel ve üst ekstremitede 

meydana gelen işe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının; stresli çalışma ortamı, tekrarlı ve 

zorlayıcı hareketler ve ağırlık kaldırma gibi iş ve işyeri koşullarıyla alakalı olabileceğini ve 

sorunun ergonomik iyileştirmelerle çözülebileceğini belirtmiştir. 

2010 yılında Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan Avrupa’da 

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri kitabındaki sonuçlara göre, bildirilen rahatsızlıklarda ilk 

sırayı %60 gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir oranda kas iskelet sistemi ile ilgili 

rahatsızlıklar almaktadır[3]. Bununla birlikte, SGK’nın yayımladığı 2015 istatistik yıllıklarına 

göre ülkemizde meslek hastalığı teşhisi konulan vakalarda, 203 adetle solunum sistemi 

rahatsızlıkları başı çekerken, ikinci sırada ise 23 vaka ile kas iskelet sistemi rahatsızlıkları 

gelmektedir.  

 2012 yılında ülkemizin iş hayatına dahil edilen 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre işverenler, çalışanların meslek hastalığı kapsamına 

girecek olan rahatsızlıkların önlenmesinde her türlü önlemi almakla yükümlü sayılmıştır. 

Bununla birlikte kanun, mevcut ve açılacak tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmasını 

şart koşmaktadır. Bu anlamda yapılacak risk değerlendirmesi kapsamında, işyeri ortamında 

bulunan ergonomik riskler de ortaya konulup, bu sorunların giderilmesi ya da risk seviyesinin 
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kabul edilebilir noktalara çekilmesi gerekmektedir. Yapılacak iyileştirmelerle diğer tüm risk 

faktörleri gibi, ergonomik risk faktörleri de giderilebilir ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının 

önüne geçilebilir.  

 

İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları: 

Kemiklerin, liflerin, kasların, disklerin, damarların, bağ ve sinirlerin; birinin ya da 

birkaçının dahil olduğu yaralanma ve rahatsızlıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak 

tanımlanabilir. ABD Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Enstitüsü NIOSH, işe bağlı kas iskelet 

sistemi rahatsızlıklarını belirlemek için bazı kriterler ortaya koymuştur.  

Bunlar;  

- Son bir yıl içinde parmak, el, el bileği, dirsek, kol, omuz veya boyun bölgesinde ağrı, acı, 

sertlik, yanma, karıncalanma ve/veya uyuşmanın olması, 

- Hastalık belirtilerinin mevcut işine başladıktan sonra ortaya çıkması, 

- Hastalık belirtilerinin bir haftadan uzun sürmesi veya başladıktan sonra ayda en az bir kez 

rahatsızlığın tekrar etmesi, 

- Son 12 ay içerisinde belirtilerin ortaya çıktığı alanda iş ile ilgili olmayan kaza ya da akut 

travma durumunun bulunmaması, 

- Geçmiş dönemlerde semptomların görüldüğü bölgeyle ilgili özel bir hastalık tanısı 

konulmamış olmasıdır. 

 

Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Nedenleri: 

Genel olarak kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan sebepleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

- Hareketsiz, sabit duruşlar, 

- Sürekli tekrarlanan hareketler, 

- İşin sıklığındaki ve süresindeki uzunluk, 

- Vücudun belli bölgelerindeki uygun olmayan duruşlardan dolayı meydana gelen zorlanmalar, 

- Titreşim. 
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Çalışma Esnasındaki Uygun Duruşlar: 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 2010 yılında ergonomik 

açıdan çalışma duruşlarının nasıl olması gerektiğine dair standardizasyon amacı taşıyan bir 

rapor yayımlamıştır.  

Rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için çalışma esnasında vücut bölümlerine dair uygun 

çalışma duruşları şu şekilde olmalıdır: 

 

- Kol ve omuzlar açısından: 

Çalışma alanı dirsek seviyesinde olmalıdır. Kollar rahat bir konumda ve dirsekler 

gövdeden uzak olmayacak şekilde omuzlar doğal konumunda olmalıdır. 

 

- Boyun ve baş açısından:  

Çalışma esnasında boyun ve baş doğal duruşunda olmalı, öne, arkaya, sağa ve sola çevrilmiş 

durumda çalışmaktan kaçınılmalıdır. 

 

- Eller ve bilekler açısından: 

El, kol ve bileğin doğal hizasında tutulmalı ve döndürülmesinden kaçınılmalıdır. 

Bileklerde baskı yaratıp dolaşım problemi oluşmaması için bilek, keskin ve/veya sert kenarlı 

yüzeyler üzerinde tutulmadan çalışılmalıdır. 

  

- Sırt açısından: 

Vücut bükülmeden ve/veya çevrilmeden, doğal duruşunda tutulmalıdır. Oturarak 

yapılan çalışmalarda oturulan sandalyenin sırt desteği bulunmalıdır.  

 

- Ayaklar ve bacaklar açısından: 
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Ayakların konulabileceği bir destek bulundurulmalı, ayakların rahat hareket edebilmesi 

için masa altlarında yeterli boşluklar bulunmalıdır. Ayrıca uzun süre ayakta kalınarak yapılan 

çalışmalarda, sırt ve bacaktaki stresi azaltmaya yönelik, yorgunluk önleyici paspas 

kullanılmalıdır. 

 

Ergonomik Risklerin Değerlendirme Yöntemleri: 

Ergonomi ve ergonomik riskler, sanayi devrimi kadar yakın bir zamandan beri üzerinde 

durulmaya başlanmış olsa da, çalışanın iş verimliliğini ve bireysel yaşantısını, dolayısıyla da 

firmaların başarımını direkt olarak etkileme kapasitesine sahip olduğu için, gelişmiş ülkelerce 

özelikle 80’li yılların başından itibaren, pek çok bilim dalından faydalanılarak üzerinde 

durulmuş ve pek çok ilerleme kaydedilmiştir[3]. Bu ilerleme kapsamında ergonomik risklerin 

belirlenmesi ve bu risklerin ölçülebilmesi için pek çok yöntem geliştirilmiştir.  

 

Bu yöntemler temelde; 

- Öznel değerlendirmeler,   

- Sistematik gözleme dayalı yöntemler,  

- Direkt ölçüm yöntemleri, olarak üç ana başlığa ayrılırlar.   

 

Ölçüm Yöntemlerin Karşılaştırılması: 

Adı geçen üç ölçüm yönteminin; risk ölçme, doğruluk ve maliyet gibi yapısal nitelikleri 

Şekil 1’deki gibidir: 
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Şekil 1: Ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması 

 

Genel olarak, direkt ölçüm yöntemleri bir ya da daha fazla ölçüm aletiyle yapıldığı için, 

ölçülmek istenen konuya değin en doğru değerleri sunarlar. Ancak hem nispeten yüksek 

maliyetleri hem de uzun sürmesi sebebiyle geniş çaplı popülasyonların ölçümlerinde pratik 

değildir ve pek kullanılmazlar.  Görüşme ve anket teknikleri de,  maruziyet seviyeleriyle ilgili 

yüksek doğruluğa sahip değillerdir. Gözlemsel teknikler, araştırmalarda genellikle diğer iki 

tekniğin arasında bir noktada kabul edilerek sıklıkla kullanılmaktadır[9].  

 

Sonuç olarak mükemmel yöntem yoktur. Farklı durum ve araştırma konuları için bu üç temel 

yöntemden en uygun olanı kullanılır. 

 

OWAS Yöntemiyle İlgili Genel Bilgiler: 

OWAS metodu 1974 yılında, Finlandiya’da metal sektöründe faaliyet gösteren Ovako 

isimli bir firmada çalışan mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Ovako Working Posture 

Analysis System, Ovako Çalışma Duruşları Analiz Sistemi anlamına gelen OWAS; çalışma 

esnasında vücudunun aldığı şekli izleyen ve duruş sürelerinin toplam çalışma süresi içindeki 

yüzdelerinden yola çıkarak, kas iskelet sistemi üzerindeki yüklenmeyi ve baskıyı belirlemeyi 

amaçlar[10].  
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Bu yöntemde tipik olarak 4 sırt duruşu, 3 kol duruşu, 7 bacak duruşu ve 3 tip ağırlık 

yükü belirlenmiştir ve bu değerlerin kombinasyonlarıyla, 1 ile 4 arasında oluşturulan skora göre 

iyileştirme gerekliliği ortaya konulur.  

Yöntemin uygulamasında temel olarak, iş görenlerin, çalışma esnasındaki vücut 

duruşları video kaydı ya da fotoğraf çekimi ile tespit edilir ve sonrasında yöntemin öngördüğü 

belirteçlere göre incelenerek bir skor elde edilir. Bu inceleme sayesinde kötü vücut duruşları 

belirlenmiş olur ve bu kötü duruşların farkında olmakla, gerek makinelerde ve makinelerin 

konumlarında yapılacak iyileştirmelerle, gerek çalışma alanında yapılacak düzenlemelerle, 

gerekse de çalışanın eğitilmesi yoluyla, olumsuzluğun ortadan kaldırmasının önü açılmış olur. 

 

OWAS Yönteminin Uygulamasıyla İlgili Genel Bilgiler: 

OWAS yönteminde, analizi yapacak kişi gözlemler yoluyla; kolların duruşuna göre 1 

ile 3 arasında, bacakların duruşuna göre 1 ile 7 arasında, sırtın duruşuna göre 1 ile 4 arasında 

ve yükün ağırlığına göre de 1 ile 3 arasında bir değer seçer[11,12]. 

 

Kolların Duruşu İçin Seçilen Aralıklar: 

- Her iki kol da omuz seviyesinin altındaysa: 1, 

- Kollardan birisi omuz seviyesinin üstündeyse: 2, 

- Kolların ikisi de omuz seviyesinin üstündeyse: 3 değeri seçilir. 

 

Şekil 2: Kolların Duruş Şekilleri 
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Sırt Duruşu İçin Seçilen Aralıklar: 

- Düz konumdaysa: 1, 

- Eğik konumdaysa: 2, 

- Dönmüş durumdaysa: 3, 

- Hem eğik hem de dönme durumundaysa: 4 değeri seçilir. 

 

 

Şekil 3: Sırtın duruş şekilleri 

 

Bacakların Duruşu İçin Seçilen Aralıklar: 

- Oturma pozisyonu için: 1, 

- Ayakta durulan ve iki ayağın da düz olduğu durulan durum için: 2, 

- Ayakta durulan ve bir ayağın üzerinde durulan durum için: 3, 

- Çömelme durumu için: 4, 

- Tek ayak üzerine çömelme durumu için: 5, 

- Dizlerin üzerinde durma durumu için: 6, 

- Yürüme durumu için: 7 değeri seçilir. 
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Şekil 4: Bacakların duruş şekilleri 

 

Ağırlık İçin Seçilen Aralıklar: 

- 10 kilogramdan az yükler için: 1, 

- 10 ila 20 kilogram arasındaki yükler için: 2, 

- 20 kilogramdan fazla yükler için: 3 değeri seçilir. 

 

OWAS metodunda bu değerler işlendiğinde metot şu dört öneriyi 1,2,3,4 kodlarıyla 

sunmaktadır. Bu kodların anlamları ise şöyledir[13]: 

1 kodu için: Herhangi bir eylem gerekmiyor. 

2 kodu için: Düzeltici önlemler yakın bir zaman içinde gerekiyor. 

3 kodu için: Düzeltici önlemler mümkün olan en kısa sürede yapılmış olmalıdır. 

4 kodu için: Düzeltici önlemlerin derhal yapılması gerekiyor. 

  

Yöntemin ilk ortaya konulduğu zamanlarda, duruşlar, zaman ve ağırlıklardan elde 

edilen veriler standardize edilmiş OWAS değerlendirme tabloları aracılığıyla 

değerlendirilirken, günümüzde bunun için geliştirilmiş çeşitli bilgisayar programlarından 

faydalanılmaktadır. Bu şekilde çalışma yapmak literatürde CO-OWAS (Computerized OWAS) 

adını almaktadır. Bu çalışmada değerlendirme işlemi için ErgoFellow isimli programın OWAS 

modülü kullanılmıştır.  

Çalışma 
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Giderek yükselen rekabet ortamının da etkisiyle hemen her sektördeki firmalar, gün 

geçtikçe daha yüksek üretim hızlarına ve teknolojik yeniliklere ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun 

doğal sonuçları olarak, iş dünyası çalışanlardan şu çalışma taleplerini beklemektedir: 

- Yardım almadan sıklıkla yük kaldırma, itme, taşıma veya çekme, 

- Çalışanlardan yaptıkları işte giderek artan oranda yüksek uzmanlaşma beklentisi, 

- Günde sekiz saatten fazla ve daha hızlı tempoda çalışmak. 

 

Bu ve benzeri talepler çalışanların hem beden hem de ruhsal kapasitelerini 

zorlamaktadır[9]. OWAS yöntemi bu tip zorlanmaların seviyesini ölçmede başarılı kabul edilen 

bir ergonomik analiz yöntemidir.         

 

Laboratuvar Çalışanlarında OWAS Yönteminin Uygulanması: 

Laboratuvarlar, 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren sağlık kuruluşu birimlerindendir. 

Hastalardan alınan sıvı ya da doku örneklerinin analiz edilerek, doktorlara tanı koyma 

konusunda gerekli bilgileri sunmaktır.  Çalışmanın yapıldığı hastanenin laboratuvar biriminde 

8 teknisyen çalışan ve birim müdürü bulunmaktadır. Çalışanların çalışma esnasındaki 

görüntüleri incelenerek elde edilen uygun olmayan duruşlara ait görüntüler aşağıda 

gösterilmiştir. 

                   

Şekil 5: Mikroskop ve tezgah başında sergilenen çalışma duruşları 
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Şekil 6: Koagulometre ve idrar analiz makinelerinde sergilenen çalışma duruşları 

 

                                

Şekil 7: Pipetleme işleminde ve bilgisayar başında sergilenen çalışma duruşları 
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Sonuç 

Yapılan bu uygulamalı çalışmada kamera çekimleriyle elde edilen görüntüler, OWAS 

metodu doğrultusunda incelenmiş ve çalışma esnasında oluşan vücut duruşları tespit edilmiştir. 

Gerek OWAS programının sunduğu sonuca gerekse de kişisel gözlemlerimize dayanarak; 

yoğun fiziksel aktivite gerektirmeyen laboratuvar ortamındaki yapılan çalışmalarda, 

çalışanların kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından orta düzeyde risk altında olduğu 

söylenebilir. ErgoFellow programının ekran çıktısı aşağıdaki gibidir: 

 

 

Şekil 8: ErgoFellow programının sonuç çıktısı 

 

Programın çıktısına göre OWAS yöntemi, düzeltici önlemlerin yakın dönemde 

yapılması önermektedir. Genel olarak bizim önerdiğimiz düzenlemeler; tezgah olarak 

kullanılan yerler için dolap üstü kullanımı yerine masa kullanılması, sandalyelerin sırt destekli, 

yüksekliği ayarlanabilir olanlarla değiştirilmesi, arızalı sandalyelerin onarılması ya da 

değiştirilmesi, eğilerek alınan materyallerin, eğilmeyi önlemek için tezgah üstü çekmecelerin 

kullanılması ve ayakta yapılan çalışmalar için zemine yorgunluk etkilerini azaltıcı paspas 

kullanımı önerilmiştir. 
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Çalışanların uygun olmayan duruşlarını iyileştirmek için yapılabileceklerden biri de 

çalışanı bu konuda eğitmektir. Buna istinaden, çalışanlara var olan durum ve iyileştirmelerin ne 

olduğu hakkında bilgiler vermek olumlu bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca eğitim konusu olarak; 

araç ve gereçleri vücut yapılarına uygun olarak nasıl daha uyumlu biçimde kullanabilecekleri, 

çalışırken vereceği küçük molalar ve dinlenme zamanlarında bedenlerini nasıl 

dinlendirebilecekleri hakkında çalışanı eğitmek, ergonomik açıdan birçok problemin daha 

doğmadan önlenmesini sağlayacaktır. 

TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ 

Çalışmaya katılan laboratuvar teknisyenlerine ve kuruluşun yöneticilerine teşekkür ederiz.  
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YERALTI SUYU AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN ENERJİ KAZIK GRUPLARININ 

VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 

Doç. Dr. Özgür L. Ertuğrul1,  

Arş. Gör. Fatma Dülger Canoğulları2 

Özet 

Enerji kazıkları, sığ zeminlerden ısı kazanmaya yönelik olarak ısı eşanjörü borularının fore 

kazık gövdesine entegre edilmesiyle oluşan hibrid yapısal-termal sistemlerdir. Bu teknoloji, sığ 

jeotermal enerjinin kazanımı için kazıklı temellerin yapısal rolünü zemin-yapı arası enerji 

aktarımı özelliği ile birleştirmektedir. Bu çalışmada, akiferdeki akım yönüne paralel olarak 

yerleştirilmiş, üç adet enerji kazığından oluşan kazık grubu sonlu elemanlar yöntemine dayanan 

GeoStudio Yazılımının TEMP/W ve SEEP/W modülleri vasıtasıyla modellenmiş, akiferdeki 

farklı yer altı suyu akım değerlerinin kazık grubunun ısıl verimliliğine etkisi incelenmiştir. 

Zeminin hidrolik iletkenliğine bağlı olarak artan sızma hızının, enerji kazıklarının ısı kazanma 

yeteneğini belirli oranlarda arttırdığı ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  enerji kazığı, yeraltı suyu, sonlu elemanlar yöntemi 

Abstract 

Modeling of the Effect of Ground Water Flow Characteristics on the Thermal Efficiency 

of Energy Pile Groups 

Energy piles are hybrid structural-thermal systems introduced by adding heat exchanger pipes 

to the bored pile shafts. This technology combines the structural role of pile foundations with 

the shallow geothermal energy extraction capability by additionalsoil-structure thermal energy 

transfer feature. In this study, energy pile group consisting of three piles placed parallel to the 

flow direction in the aquifer is modeled by the TEMP/W and SEEP/W modules of GeoStudio 

finite element modeling software. The effect of the variations in groundwater flow 

characteristics of the shallow soil on the thermal efficiency of the pile group was investigated. 
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Depending on the hydraulic conductivity of the soils at the site, increasing seepage rate has 

provided contributions to the heat extraction rate at different amounts. 

KeyWords: energy pile, groundwater, finite element method 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Binaların inşasında temel altına veya inşaat alanının etrafında imal edilen kazıklar 

sadece temelin taşıma kapasitesinin arttırılmasında veya inşaat alanının etrafındaki toprak 

yapısının desteklenmesinin ötesinde, yaşam alanlarımızı oluşturan binaların iklimlendirme 

ihtiyacının tamamının ya da bir kısmının karşılanmasında kullanılabilir. Bu şekilde kullanılan 

kazıklara literatürde “enerji kazıkları” adı verilmiştir . 

Zemin oturmalarının azaltılması ve taşıma kapasitesinin arttırılması maksadıyla fore kazıklı 

temel sistemi ile tasarlanan bir yapıda, zaten yapısal bir gereklilik nedeniyle imal edilmekte 

olan kazıklara enerji kazığı özelliği kazandırılması sayesinde toprağın enerjisinden istifade 

etme fikri enerji verimliliği kaygılarının hat safhaya çıktığı günümüzde giderek önem 

kazanmaktadır (Özkaya, 2016). 

ENERJİ KAZIK GRUPLARI 

Geçen yüzyılda, pek çok yapının ve alt yapının desteklenmesindeki yaygın 

uygulamalarından  dolayı kazık temellerin analizi ve yapısal tasarımına yönelik önemli 

miktarda araştırma yapılmıştır. Klasik olarak, kazıklı temeller, yeterli taşıma kapasitesine sahip 

olmayan zeminlerde üst yapı yükünü daha sağlam zemin tabakalarına aktarabilmek için 

uygulanmıştır. Son yıllarda kazıklı temeller, sığ zemin ısı sistemleri ile birleştirilerek 

yenilenebilir enerji üretmek amacıyla giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

Laloui ve diğ., dört adet enerji kazığından oluşan grupta yerinde deneyler 

gerçekleştirmiş ve sonuçları değerlendirmişlerdir. Dört kazığa yapılan eşzamanlı ısıtma deneyi 

ve tek kazığa yapılan termal testler sırasındaki kazık termo-mekanik tepkileri 

karşılaştırıldığında önemli bir grup etkisi olduğu kanıtlanmıştır (Laloui, 2015). 

Laloui ve diğ., bir diğer çalışmalarında enerji kazıklarının termo-mekanik davranışlarını 

araştırmak üzere sonlu elemanlar yöntemiyle analizler yapmışlardır. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara göre, yüksek sıcaklık değişimi altında, grup kazıkların birlikte ve eşit bir şekilde 

ısıtıldığında, termal etkiyle oluşan basınç gerilmelerinin ortalama 4 MPa ‘a ulaşırken sadece bir 

veya üç adet kazık ısıtıldığında, termal etkiyle oluşan basınç gerilmelerinin belirginleşerek 7 

MPa’a ulaştığı gözlenmiştir (Laloui, 2016).  
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YERALTI SUYU AKIŞ HIZININ  ENERJİ KAZIK GRUPLARININ ISIL 

VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yeraltı sularının varlığı, ısı transferi işlemini daha da karmaşık hale getirir. Enerji 

kazıklarının uygulandığı zeminde yeraltı suyunun varlığı, kazık- zemin arasındaki ısı iletimini 

dolayısıyla enerji kazıklarının ısıl verimliliğini etkilemektedir.  

Genel olarak, yeraltı suyu sızma koşulları, enerji kazıklarının hem ısıtma hem de 

soğutma modlarında ısı transfer sıvısının sıcaklığı üzerinde ılımlı bir etkiye sahip olduğundan, 

enerji kazıklarının termal performansı için yararlıdır. Bir yeraltı suyu sızıntısının zamanla enerji 

kazığı etrafındaki olası ısı birikimini azaltmada belirgin bir fark yaratması beklenmektedir. 

Sonuç olarak,  ısı transfer modelindeki yeraltı suyunun akışını hesaba katmak gerçekçi bir sonuç 

elde edebilmek için önem arz etmektedir(Rivera, 2015). 

SAYISAL MODELLEME ÇALIŞMASI 

Enerji kazıkları ve enerji kazık gruplarıyla ilgili problemleri modelleyen birçok program 

mevcut olmakla birlikte, bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemini temel alan GeoStudio 

programının Temp/W(GeoStudio, TEMP/W, 2007) ve Seep/W(GeoStudio, SEEP/W, 

2007)modülleri kullanılmış ve yeraltı suyu akış hızının enerji kazık gruplarına etkisi 

incelenmiştir.  

Şekil 1: Model Geometrisi 

Kazıkların yer altı suyunun artan akış hızına göre ısıl verimlilik değerleri Şekil 1 ‘deki 

model geometrisiyle analiz edilmiştir. Analizlerde kullanılan değerler ise Tablo 1 ‘de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Analizlerde Kullanılan Değerler 
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                                                                                 Analiz 1          Analiz 2        Analiz 3 

Yer altı Suyu Akış Hızı (m/gün) 0,16 0,8 1,6 

Su muhtevası 0,5 0,5 0,5 

Zemin Yüzey Sıcaklığı ( ̊C) 10 10 10 

Zemin hacimsel ısı kapasitesi (MJ/m3K) 2,5 2,5 2,5 

Zemin termal iletkenlik (W/mK) 2,4 2,4 2,4 

Kazık Sıcaklığı ( ̊C) 15 15 15 

Kazık termal iletkenlik (W/mK) 1,47 1,47 1,47 

Kazık hacimsel ısı kapasitesi (MJ/m3K) 1,8 1,8 1,8 

Kazık hidrolik iletkenliği (m/gün) 1.9×10-8 1.9×10-8 1.9×10-8 

 

Modellenen analizlerin sonucunda, elde edilen ısıl verimlilik değerleri Tablo 2 ‘de verildiği 

gibidir.  

Tablo 2:Üç Analiz İçin Kazıkların Isıl Verimlilikleri 

Isıl Verimlilik Değerleri (%) 

Zama

n 

(gün) 

V=0,16 m/gün V=0,8 m/gün V=1,6 m/gün 

1.ka

zık 

(A1) 

2.kazık 

(A2) 

3.kaz

ık 

(A3) 

1.kazık 

(A1) 

2.kazık 

(A2) 

3.kazı

k (A3) 

1.kazık 

(A1) 

2.kazı

k (A2) 

3.kazı

k (A3) 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

30 11,

54 9,54 9,75 23,33 10,82 9,57 32,08 14,50 11,86 

60 10,

53 6,05 6,22 22,96 10,36 8,30 31,72 14,14 11,48 

90 90 10,43 5,07 4,91 22,95 10,34 8,28 31,71 14,13 

180 180 10,41 4,71 3,82 22,94 10,34 8,28 31,71 14,13 
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Kazıkların 180 gün sonundaki analiz görüntüleri ve ısıl verimlilik değerlerine göre 

çizilen grafikler, her üç analiz için de Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 2: 180 gün sonunda kazıkların analiz görüntüsü / V= 0,16 m/gün durumunda Isıl 

Verimlilik/zaman grafiği 

 

Şekil 3:180 gün sonunda kazıkların analiz görüntüsü / V= 0,8 m/gün durumunda Isıl 

Verimlilik/zaman grafiği 
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Şekil 4: 180 gün sonunda kazıkların analiz görüntüsü / V= 1,6  m/gün durumunda Isıl 

Verimlilik/zaman grafiği 

Enerji kazık gruplarıyla yapılan üç analizde de , farklı yer altı suyu akış hızlarının kazık 

verimliliğine etkisi araştırılmış, yeraltı suyu akış hızı arttıkça her bir kazık verimliliğinin arttığı 

görülmüştür. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sonlu elemanlar yöntemini temel alarak analiz yapan TEMP/W ve SEEP/W programları 

kullanılarak, bu çalışma kapsamında enerji kazık gruplarının ısıl verimliliğine yeraltı suyunun 

etkisi araştırılmıştır. Önceki çalışmalar ve yapılan bu çalışma göz önüne alındığında enerji 

kazıklarının ısıl verimliliğine yeraltı suyunun etkisinin her kazık için olumlu yönde olduğu 

görülmüştür. 

Tekil kazıklardan farklı olarak kazık gruplarında, en yüksek verimlilikteki birinci 

kazıktan sonra ikinci ve üçüncü kazıklarda ısıl verimlilik değerleri azalmaktadır. Bunun nedeni, 

yer altı suyuyla ilk temasta bulunan kazığın birinci kazık olması, üçüncü kazığa gelen yer altı 

suyu etkisinin de azalmasıdır. 

Zemin özelliklerine karşılık gelen ortak değerler kullanılarak yapılan analizlerde yeraltı 

suyunun farklı sızma hızları dikkate alındığında enerji kazık gruplarında birinci kazıkların 

verimliliğinin V= 1,6 m/gün olduğu durumda, V= 0,16 m/gün olduğu duruma göre 180 gün 

sonunda yaklaşık 3 kat arttığı gözlemlenmiştir. 
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MERSİN İLİ KENTSEL YERLEŞİM ALANI İÇİN ENERJİ KAZIKLARININ 

VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Özgür L. Ertuğrul1 

Arş. Gör. Fatma Dülger Canoğulları2 

Özet 

Yeterli taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının yüzeysel temel yapımına müsaade etmeyen 

derinliklerde olması ya da temel altındaki zemin tabakalarının büyük farklılıklar göstermesi 

gibi durumlarda fore kazıklar çok yönlü yapısal bir çözüm olarak tercih edilmektedir. Yapısal 

gereklilik nedeniyle imal edilecek olan fore kazıklara ısı eşanjörü borularının ilave edilmesiyle, 

binaların iklimlendirme ihtiyacının tamamının ya da bir kısmının karşılanmasına olanak 

verebilecek sığ zemin ısı aktarım sistemleri oluşturulabilmektedir. Bu tip hibrit sistemler 

literatürde “enerji kazıkları” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, tipik enerji kazık 

gruplarının Mersin ili kentsel yerleşim alanı için verimlilik değerlerini incelemek amacıyla, dört 

farklı lokasyon için elde edilen geoteknik ve hidro-jeolojik veriler kullanılarak TEMP/W ve 

SEEP/W sonlu elemanlar yazılımları ile sayısal modelleme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 

analizlerde incelenen lokasyonların karakteristik yeraltı suyu sızma özellikleri, SEEP/W ve 

TEMP/W yazılımlarının ortak kullanımı vasıtasıyla irdelenmiş ve dört farklı ilçe dâhilinde 

seçilen noktaların ısıl verimlilik değerleri karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 

incelemesi yapılan enerji kazıklarının, kentsel yerleşim alanı içerisinde yer alan binaların 

sürdürülebilir şekilde iklimlendirilebilmesine olanak verebilecek düzeyde olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  enerji kazığı, ısıl verimlilik, sonlu elemanlar yöntemi, Mersin 

Abstract 

Investigation of the Efficiency of EnergyPilesfor Four Different Locations in the Province 

of Mersin 
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Bored piles are considered as versatile structural solution when bearing capacity of shallow 

foundation soils are not sufficient for shallow foundation design or there is a significant 

variation in foundation soil layers. Bored piles that are constructed for structural purposes can 

also serve for the air conditioning of the buildings as shallow soil heat extraction systems by 

the installation of heat exchange piles within the shaft of the pile. These type of hybrid system 

are mentioned as “energy piles” in the literature. Within this study, numerical analyses were 

performed to investigate the performance of typical energy pile groups by TEMP/W and 

SEEP/W Finite Element Method Softwares based on geotechnical and hydro-geological 

characteristics at four different locations in Mersin Province urban area.  In the analyses, 

characteristic seepage attributes of the soils at the investigated sites were evaluated together 

with the thermal properties of the soils by simultaneous utilization of TEMP/W and SEEP/W 

modules and thermal efficiency values at the selected locations in the urban area were 

compared. Based on the analyses, it was observed that efficiency of energy piles in Mersin 

urban area can be sufficient and suitable to provide sustainable air conditioning for the buildings 

around the region.  

KeyWords: energy pile, thermal efficiency, finite element method, Mersin 

 

GİRİŞ 

Son zamanlarda artan enerji ihtiyacına bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelim bütün ülkeler için öncelikli hale gelmiştir. Çoğunlukla güneş ve rüzgar enerjisinin 

üzerinde durulsa da yerkürenin jeotermal kaynaklı ısı potansiyeli de sahip olduğumuz önemli 

bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerjinin yer yüzeyine aktarılması uygulama ve 

ekonomi yönünden pek mümkün olamamaktadır. Bu durumda sığ zeminlerin ısı potansiyeli 

önemli bir alternatiftir (Banks,2008). 

Genel olarak sığ zeminlerin, belirli bir derinlikten itibaren sıcaklığının yıl içinde sabit 

olması ve mevsimsel etkilere maruz kalmaması, ortamda mevcut olan ısı potansiyelinin 

yapılarda gerek ısınma gerekse soğutma amaçlı olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. 

Açık döngü ve kapalı döngü sistemleri olarak iki ana başlığa ayrılan sığ zemin kaynaklı 

ısı pompası sistemlerinin bir çeşidi de enerji kazıklarıdır. 

 

ENERJİ KAZIKLARI 
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Enerji kazıkları; temelin taşıma kapasitesinin artırılması veya inşaat alanının etrafındaki 

zeminin desteklenmesi amacıyla imaledilip uygulanan fore kazıklara, döngü boruları eklenerek 

sığ zeminlerden enerji elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. Enerji kazıkları sığ zemin 

ortamının efektif bir enerji depolama sistemi olduğu düşünüldüğünde konut ve tesis projeleri 

için önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir (Özkaya, 2016). 

 

Şekil1: Enerji Kazık Sistemleri(Suryatriyastuti,2012) 

Enerji kazıklarında yapı ile zemin arasında gerçekleşen ısı transferi, zemin ortamında 

mevcut halde bulunan termal enerjinin,fore kazıklara yerleştirilen ısı transfer boruları içerisinde 

devir daim yapan akışkan vasıtasıyla üst yapıya aktarılmasıyla gerçekleşir. Isı eşanjörü boruları, 

binalarda kışın ısınma ihtiyacını karşılamak için gerekli olan termal enerjiyi üretmek ve yazın 

hava şartlarından kaynaklanan aşırı ısıyı dışarı atmak için bir ısı pompasına 

bağlanır(McCartney, 2011). 

Enerji kazıkları, yapısal beton içine yerleştirilmiş ısı eşanjör boruları ile donatılmıştır. 

Isı eşanjörü akışkanının ulaşabileceği en yüksek sıcaklıklar -5°C ile 50°C aralığındadır .Yaygın 

olarak yapılan uygulamalarda ise çalışma sıcaklık aralığı 3°C ile 35°Carasında 

gerçekleşmektedir(Brandl, 2006). 

Enerji kazıklarının faydaları: 
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 Enerji kazıkları, ekonomik açıdan avantajlıdır. Kazık imalatı için harcanacak delgi 

masrafının zorunlu olduğu düşünülürse, çok düşük boru maliyetleri sayesinde ilk 

yatırım maliyetleri oldukça düşüktür. 

 Karşılaştırılabilir sistemlere kıyasla, enerji kazıklarıdaha uzun ömürlüdürler. 

 Enerji kazıklarında kullanılan döngü borularının betona gömülmesinden dolayı boru 

hasarı riski yoktur. 

 Temel altında bulunan enerji kazıklarının bir başka avantajı da alan tasarrufu sağlaması 

ve görsel olarak göze batmamasıdır. 

 Yeni enerji kaynaklarının araştırıldığı günümüzde, sığ zeminlerin enerji potansiyeli 

önemli bir alternatiftir. Bu sebeple ,sığ zeminlerin enerji potansiyelinden yararlanmak 

amacıyla tasarlanan enerji kazıkları çevre dostu sistemlerdir. 

 

MERSİN KENTSEL YERLEŞİM ALANI İÇİN ENERJİ KAZIKLARININ ISIL 

VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Enerji kazıklarının  Mersin ili kentsel yerleşim alanı için verimlilik değerlerini 

incelemek amacıyla, örnek olabileceği düşünülen dört farklı lokasyonda deneysel olarak elde 

edilmiş olan zemin özellikleri baz alınarak TEMP/W(GeoStudio, TEMP/W, 2007)ve SEEP/W 

(GeoStudio, SEEP/W, 2007)yazılımları ile sayısal modelleme çalışmaları yapılmıştır. Seçilen 

noktalar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçeleri sınırları içinde yer almaktadır.  
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Şekil 2: Mersin İli Hidrolik Yük Haritası(Hatipoglu, 2009) 

Mersin ilinin hidrolik yük haritası Şekil 2 ‘ de, seçilen noktaların koordinat değerleri Tablo 1 

‘de sunulmaktadır. 

Tablo 1:Seçilen Noktaların Koordinatları 

Nokta Enlem Boylam 

1-Akdeniz 36°48'17.69"K 34°37'4.39"D 

2-Mezitli 36°43'31.01"K 34°29'55.83"D 

3-Toroslar 36°48'46.63"K 34°36'54.43"D 

4-Yenişehir 36°47'50.75"K 34°36'2.20"D 

 

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZ ÇALIŞMASI 

Enerji kazıkları ile ilgili yapılan önceki çalışmalarda, sonlu elemanlar yöntemini temel 

alan birçok farklı program kullanılmıştır. Bu çalışmada enerji kazıklarının ısıl verimliliğini 

incelemek için GeoStudio paket programının TEMP/W ve SEEP/W modülleri kullanılmıştır. 

Mersin ili sınırlarındaalınan her dört noktada da, zemin ve zemin üzerine konumlandırılan 

kazıklar  plan analizini gerçekleştirmek için Şekil 3 ‘teki gibi modellenmiştir. 
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Şekil3: Analiz Modeli 

Her nokta için zemin özellikleri farklılık göstermektedir ve programa girilen değerler Tablo2 

‘de verilmiştir. 

Tablo2: Program Girdileri 

 Akdeniz 

İlçesi 

Mezitli 

İlçesi 

Toroslar 

İlçesi 

Yenişehir 

İlçesi 

Hidrolik 

İletkenlik (cm /sn) 

10-1 2,2x10-3 10-8 0,054 

Su muhtevası 0,17 0,19 0,17 0,17 

Zemin Yüzey 

Sıcaklığı ( C̊) 

10 10 10 10 

Zemin hacimsel ısı 

kapasitesi 

(MJ/m3K) 

3,2 3,0 2,9 2,6 

Zemin termal 

iletkenlik (W/mK) 

2,6 1,5 1,6 2,5 

Kazık Sıcaklığı 

( ̊C) 

15 15 15 15 

Kazık termal 

iletkenlik (W/mK) 

1,47 1,47 1,47 1,47 

Kazık hacimsel ısı 

kapasitesi 

(MJ/m3K) 

1,8 1,8 1,8 1,8 

Toplam Hidrolik 

Yük (m) 

10 2,5 34 8,5 

 

A1 A2 A3 
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Dört farklı lokasyon için ; 30, 60, 90, 180 ve 360 günlük analizler sonucunda 

modellenen her üç kazıktan elde edilen ısıl verimlilik değerleri ( Tablo3) , Eşitlik 1 ‘den elde 

edilmiştir. 

 

        (1) 

 

Tablo3: Dört Noktanın Isıl Verimlilik Değerleri 

 Akdeniz İlçesi Mezitli İlçesi Toroslar İlçesi Yenişehir İlçesi 

Zaman 

(gün) 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

30 39,24 17,73 15,75 7,96 7,72 7,85 8,06 7,86 8,02 41,00 18,33 15,20 

60 31,09 13,92 12,46 5,98 5,46 5,62 5,83 5,51 5,80 40,66 17,99 14,87 

90 27,78 12,43 11, 

15 

5,31 4,46 4,66 4,95 4,49 4,92 40,64 17,97 14,85 

180 23,18 10,37 9,320 4,57 3,06 3,28               3,78 3,10 3,75 40,61 17,96 14,84              

360 19,54 8,74 7,86 4,20 2,17 2,24 2,89 2,10 2,87 40,57 17,94 14,83 

 

Tablo3 ‘teki verilerden yararlanılarak Grafik 1 ve Grafik 2 ‘de verilen grafikler çizilmiştir.  

Grafik 1: Akdeniz ve Mezitli İlçeleri için Isıl Verimlilik Grafikleri 
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Grafik 2: Toroslar ve Yenişehir İlçeleri için Isıl Verimlilik Grafikleri 
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Tablo verileri ve grafikler gözönünde bulundurulduğunda en yüksek verimliliğin Yenişehir 

ilçesinde olduğu görülmektedir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışma kapsamında, sonlu elemanlar yöntemini temel alan TEMP/W ve SEEP/W 

programlarında analizler yapılarak, Mersin ili sınırlarında bulunan dört farklı noktada enerji 

kazıklarının ısıl verimliliği araştırılmıştır. Yapılan modelleme çalışmaları, akiferdeki yeraltı 

suyu akım yönüne paralel şekilde konumlandırıldığı kabul edilen üçlü kazık grupları için plan 

analiz yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde Akdeniz İlçesi için 

enerji kazığı gurubunun üçyüz altmış günlük çalışma sezonu sonunda ısıl verimliliği ortalama 

%12, Mezitli ilçesinin %2,87 , Toroslar ilçesi sınırlarındaki nokta için %2,62 , Yenişehir ilçesi 

için %24,4 değerine gerilemiştir. Mersin ili kentsel yerleşim alanında alınan dört noktada 

uygulanacak enerji kazığı sistemi için ısıl verimlilik değerleri karşılaştırıldığında, en yüksek 

verimliliğin hidrolik iletkenlik değeri en yüksek olan Yenişehir ilçesinde alınan noktadan elde 

edildiği görülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Banks, D. (2008). An IntroductiontoThermogeology: Ground Source HeatingandCooling. 

USA:Blackwell Publishing 

Brandl, H. (2006). Energyfoundationsandotherthermo-activegroundstructures. Géotechnique, 

56, 81-122. 

GeoStudio, (2007). TEMP/W User Manual. GEO-SLOPE International Ltd. 

GeoStudio,(2007). SEEP/W User Manual. GEO-SLOPE International Ltd. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

267 

Hatipoglu, Z., Motz , L.H., Bayari, C.S. (2009)Characterization of the groundwater flow 

system in the hillside and coastal aquifers of the Mersin-Tarsus region (Turkey) . Hydrogeology 

Journal, 17, 1761–1778. 

McCartney, J.S. (2011). Engineeringperformance of energyfoundations, Pan-Am CGS 

GeotechnicalConf.: USA. 

Özkaya, T. (2016). Enerji Kazıklarında Isıl Performansın Parametrik İncelenmesi ve Kazık 

Aralıklarının Isıl Performansa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

İstanbul. 

Suryatriyastuti, M.E.,Mroueh,  H., Burlon, S. (2012).Understandingthetemperature-

inducedmechanicalbehaviour of energy pile 

foundations,RenewableandSustainableEnergyReviews, 16 , 3344– 3354. 

 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 268 

AQUİFER THERMAL ENERGY STORAGE İN MERSİN COASTAL AQUİFER: A 

PRE-FEASIBILITY STUDY 

Nihan AYDIN ERTUĞRUL 1 

Zübeyde HATİPOĞLU BAĞCI 2 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL 3 

Abstract 

With the increasing awareness on environmental issues regarding the increasing greenhouse 

gas emissions, global warming and exploitation of earth’s resources due to the fossil fuel 

consumption, techniques on the utilization of renewable sources such as geothermal, solar and 

wind energy gained importance in recent years.  Especially in the European Countries, there is 

an increasing amount of research on the utilization of heat potential available in shallow soils 

and aquifers in the recent decade. In this direction, Aquifer Thermal Energy Storage Systems 

(ATES), one of the accepted underground thermal energy storage techniques, was considered 

as an alternative for sustainable energy supply. Application and use of ATES technique may 

lead to reduction in fossil fuel consumption by providing sustainable air conditioning in our 

buildings in association with seasonal underground heat storage. Within the scope of this study, 

the potential application of ATES technique in Mersin Coastal Aquifer located in the Mersin 

Province towards fulfilling air conditioning needs of the buildings around the region was 

investigated.  For this purpose, results of previous numerical modeling and thermal 

performance studies on ATES technique were considered to evaluate the application potential 

of the mentioned technique. 

Keywords: 

Aquifer Thermal Energy Storage, Mersin Coastal Aquifer, Thermal Performance. 

Özet 

Mersin Kıyı Akiferinde Termal Enerji Depolama: Ön Değerlendirme Çalışması 

Fosil yakıtların tüketimine bağlı olarak artan sera gazları salınımı, küresel ısınma ve yerkürenin 

kaynaklarının aşırı tüketimi gibi çevresel konularda bilinçlenmenin artmasıyla birlikte son 

yıllarda jeotermal enerji, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 
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kullanıma alınabilmesi amacıyla geliştirilen teknikler giderek daha fazla önem kazanmıştır. Sığ 

zemin ve akiferlerin ısı potansiyelinden faydalanmaya yönelik olarak başta Avrupa ülkelerinde 

olmak üzere son on yılda artan düzeyde araştırmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda, yeraltında 

termal enerji depolama yöntemlerinden biri olarak kabul edilen Akifer Termal Enerji Depolama 

Sistemleri (ATES), yenilenebilir enerji tedarikinde sürdürülebilir bir alternatif oluşturmaktadır. 

ATES tekniğinin uygulama ve kullanımı, mevsimsel ısı depolaması ile binalarımızda 

sürdürülebilir bir iklimlendirme sağlayarak fosil enerji tüketimini azaltmaya katkıda 

bulunabilmektedir. Bu çalışma kapsamında Mersin ili sınırları içindeki Mersin Kıyı akiferinde, 

ATES tekniği kullanımının bölgedeki binalarda iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Bu amaçla, ATES tekniği ile ilgili daha önce yapılan sayısal 

modelleme ve termal performans çalışmaları değerlendirilerek bahsedilen tekniğin kullanım 

potansiyeli irdelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: 

Akifer Termal Enerji Depolama, Mersin Kıyı Akiferi, Termal Performans 

 

1. INTRODUCTION 

Seasonal storage of low-temperature thermal energy in aquifers, also known as aquifer 

thermal energy storage (ATES), has proven to be an economical and commercially viable, 

energy-efficient technology [1-6]. Numerous successful ATES projects are currently in 

operation in Europe, Asia, and North America, primarily for larger applications such as 

institutional or commercial buildings [7-12].  

ATES, in its simplest form, involves heating or cooling groundwater using low-grade 

thermal energy, such as solar heat or cold outside air temperatures, and injecting it into a 

suitable aquifer for storage during periods of low energy demand. During periods of high energy 

demand, this water is extracted through warm wells, used for heating and then injected back 

through cold wells. In summer, cold water is extracted from an aquifer through cold wells, 

heated and injected back into the same or another aquifer through warm wells. In winter, the 

process is reversed and warm water is extracted through warm wells, used for heating and then 

injected back through cold wells. A schematic representation of an ATES doublet working 

principle is illustrated in Fig. 1. 
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Figure 1.  ATES doublet working principle [13]. 

 

Currently, ATES systems are mostly constructed and utilised in Netherland, Sweden, 

France, Canada, Germany, the US and so on with Netherland as the technological leader [14-

16]. It is expected that between 3500 and 18000 systems will be in operation by 2020 in 

Netherlands [17, 18]. ATES systems have been used for heating and cooling of offices, 

hospitals, universities, greenhouses, factories and so on [19-21]. Some projects related to ATES 

technique were summarized by Hesaraki et al. and Xu et al. [22, 20]. 

 

2. THERMAL PERFORMANCE OF ATES SYSTEM 

Any ATES desing is a quite complex procedure and has to follow a certain pattern to be 

efficient. Andersson [23] provided a general design and construction procedure for an ATES 

system. Though the technical issues are general, in most countries the use of ground water for 

energy purposes will be restricted and will be an issue for application according to different 

kind of actions. Typical design steps are listed as follows: 
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1. feasibility study to specify the technical and economical feasibility and environmental 

impact compared to more than one reference system, 

2. the first permit applications to local authorities, 

3. definition of hydrogeological conditions by site investigations and measurements of 

loads and temperatures, etc on the user side, 

4. evaluation of results and modeling for technical, legal, and environmental purposes, 

5. final design for tender documents, 

6. final permit application for court procedures. 

 

Thermal performance of the underground aquifer decides the efficiency of ATES systems. 

Many studies on ATES systems are focused on the underground part which is the medium for 

the thermal energy storage and some indicators to determine the system performance are 

proposed. The most commonly used thermal performance indicators in literatures include 

thermal recovery ratio, exergy efficiency, energy balance ratio, etc. which are summarized in 

Table 1. Thermal recovery ratio (thermal efficiency, η) makes clear performance of 

underground part of the ATES system from the view of energy and is a primary indicator 

previously [14, 24, 25]. It can be classified as thermal recovery ratio of heat and thermal 

recovery ratio of cold. However, the thermal recovery ratio indicator may be misleading due to 

just taking energy quantity as the base. Therefore, exergy efficiency (ε) assessment using the 

second-law of thermodynamics is taken into account [27, 28]. If thermal recovery ratio is less 

than 1, the left heat or cold will be accumulated in the aquifer with the increasing of operation 

time. When the ATES system is used both for heating and cooling, the cold accumulation may 

reduce the efficiency and suitability of the system. Thermal balance should be reached in both 

heating and cooling system of an ATES project to make sure that the system has an acceptable 

long term effiency [29]. The closer to zero the thermal balance ratio, the more efficient the 

system is.  

 

Table 1.  Indicators for ATES system thermal performance indicator definition and  

equations [33]. 
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Indicator Definition  Equation or representative parameter  Referenc

e  

 

 

 

 

 

Thermal 

recovery 

ratio/therm

al 

efficiency  

 

The ratio 

of energy 

extracted 

from the 

subsurfac

e to 

energy 

injected 

into the 

subsurfac

e. Usually 

the natural 

aquifer 

temperatu

re is taken 

as the 

calculatio

n base.  

 

 

 

 

𝜂 =
𝐸𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑

𝐸𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
= 

 

∫ 𝑐𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
. 𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑. (𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 − 𝑇𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙). 𝑑𝑡

∫ 𝑐𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
. 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑. (𝑇𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 − 𝑇𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙). 𝑑𝑡

 

 

 

 

 

 

 

[14, 24-

26, 30-

32]  

 

 

 

 

Exergy 

efficiency  

 

 

The ratio 

between 

exergy 

that is 

extracted 

from the 

subsurfac

e and that 

is stored 

 

 

𝜖 =
𝐸𝑥𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑

𝐸𝑥𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
 

 

 

 

[26, 32]  
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within the 

subsurfac

e.  

 

 

 

 

Energy 

balance 

ratio  

 

The ratio 

of the 

difference 

between 

the energy 

that are 

extracted 

in cooling 

and 

heating 

mode to 

the total 

extracted 

energy 

over a 

certain 

period of 

time.  

 

 

 

 

𝛹 =
𝐸𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 − 𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑

𝐸𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 + 𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 

 

 

 

[25, 31]  

 

3.  THE APPLICATION POTENTIAL OF ATES TECHNIQUE IN MERSIN 

COASTAL AQUIFER 

In the region between Mersin and Tarsus cities, located along the Mediterranean Sea 

coast in southern Turkey, a hydrogeological study has been performed by Hatipoğlu et al. 

(2009) [34] to characterize the existing groundwater system. For this purpose, hydrochemical 

and environmental isotopic data were integrated with available geological and hydrogeological 
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information to develop a conceptual model of the system. In the study it is revealed that 

the aquifer system is supplied by the deep flow of karstic groundwater fed from the Taurus 

Mountains. In addition, it is concluded as a result of the numerical modeling of the study area 

that the direction of the groundwater flow is observed to be from the Taurus mountain to the 

sea level as illustrated in Figure 2. The calibrated model revealed the hydraulic conductivity as 

45 m/day for coastal aquifer.  

 

 

Figure 2. The conceptual model of regional groundwater flow system for hillside and 

coastal aquifer of Mersin [34]. 

 

In a research study [35], data on the location, permitted yearly storage volume, pump 

capacity and screen length of 331 ATES systems in The Netherlands (15% of total number of 

systems) were obtained from provincial databases that keep combined records for ATES 

characteristics (Provinces of Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht and 

Drenthe). For a geographically representative subset of 204 ATES systems it was possible to 

extract available aquifer thickness and derive estimates on the ambient groundwater flow as 

listed in Table 2. When the hydrogeological parameters of Mersin Coastal Aquifer is compared 

with Table 2, it can be deduced that hydraulic conductivity parameter remain in the acceptable 

limits. In another study related with Mersin Coastal Aquifer [36], variable values of aquifer 
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thickness remain in the range of the Table 2 indicating that the aforementioned aquifer is 

convenient for the application of ATES technique. 

 

Table 2.  Ranges in geohydrological characteristics of the 204 ATES systems [35] 

 

Available aquifer 

thickness range (m) 

Hydraulic 

conductivity 

range (m/day) 

Groundwater flow 

range (m/y) 

30-180 5-45 

 

3-100 

 

 

4. CONCLUSION 

Aquifer thermal energy storage (ATES) systems use natural water in a saturated and 

permeable underground layer as the storage medium. The transfer of thermal energy is carried 

out by extracting groundwater from the aquifer and by reinjecting it at a modified temperature 

into a separate well nearby. In this study a brief summary of the efficiency and thermal 

performance of ATES systems and an evaluation of ATES characteristics from practice were 

used to assess the pre-feasibility of an ATES system in Mersin Coastal Aquifer. Storage in 

aquifers has a quite long history and has achieved broad acceptance for heating and cooling in 

the energy market in many countries, though the application of ATES is quite different among 

the various countries. Any ATES project involves a quite complex procedure and has to follow 

a general procedure for design and construction of ATES system. The potential application of 

ATES technique in Mersin Coastal Aquifer located in the Mersin Province is evaluated to be 

acceptable towards fulfilling air conditioning needs of the buildings around the region. 
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KAYA DÜŞMELERİNE KARŞI  KORUMA GALERİLERİNİN DİNAMİK 

DAVRANIŞ ANALİZİ 

Doç. Dr. Özgür L. Ertuğrul1 

 Semih Aşıcı2 

Özet 

 Kaya düşmeleri özellikle kaya yamaçların ağırlıklı olduğu dağlık alanlarda yaygın 

olarak meydana gelen bir doğa olayıdır. Bu tür doğal afetler, yapılara hasar vermekte hatta bazı 

durumlarda can kayıplarına neden olabilmektedir. Fiziksel veya kimyasal etkiler sonucu olarak 

yüzey kayaçlarından ayrılan büyük kaya bloklarının düşmesi neticesinde mühendislik sanat 

yapılarında meydana gelebilecek zararların asgari düzeye indirilebilmesi için çarpma anındaki 

yıkıcı enerjinin bilinmesi ve yapı üzerinde oluşabilecek kritik kuvvetlere göre tasarım yapılması 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında Rocfall paket programı kullanılarak 

Çiftehan-Pozantı otobanındaki koruma galerilerinde kaya düşmeleri sonucu oluşabilecek 

çarpışma enerjileri incelenmiştir. Elde edilen olasılıksal enerji değerleri baz alınarak çarpma 

anında yapıya etki etmesi beklenen dinamik kuvvetler için zaman kayıtları oluşturularak 

SAP2000 sonlu elemanlar yazılımında koruma galerileri için dinamik davranış analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, taşıyıcı yapı elemanlarının boyutlarının uygun şekilde 

seçilmesi suretiyle koruma galerilerinde kaya düşmeleri nedeniyle oluşan yıkıcı dinamik 

etkinin önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler:  Kaya Düşmesi, Dinamik Analiz, Sonlu Elemanlar Yöntemi 

 

Abstract 

Dynamic Behavior Analysis of Protection Galleries for Rockfall Hazard 

 Rockfall is a commonly observed natural phenomena occurring in mountainous areas, 

especially on steep rock slopes. Such natural disasters can cause damage to structures nearby 

and even cause loss of life. Estimation of the destructive energy at the moment of rock impact 

and proper design according to the critical dynamic forces that may occur on the engineering 
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structure play an important role to minimize the damage in the structure resulting from fall of 

the large rock fragments disintegrated from the surficial rock formations by physical or 

chemical effects. Within this study, the collision energy levels on the protection galleries of 

Çiftehan-Pozantı high way are investigated by utilizing Rocfall software. Then, structural 

behavior analyzes were performed using SAP2000 program by applying time histories of the 

impact force generated by considering the probabilistic energy levels estimated by Rocfall 

software. Results indicate that the dynamic effect on the protection galleries can significantly 

be reduced by proper design of the structural element properties. 

Key Words: 

Rockfall, Dynamic Analysis, Finite Element Method 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

 Ülkemizde özellikle dağlık alanlarda görülen kaya düşmeleri, yamaçların altında 

bulunan otoyollara ve tren yollarına ciddi zararlar vermekte ve ulaşımı olumsuz 

etkilemektedir.Kaya düşmesi nedeniyle açığa çıkan kinetik enerji binlerce kilo-joule büyüklüğe 

ulaşabilir. Bu nedenle oluşabilecek çarpmaların mühendislik yapılarına vereceği hasarın 

azaltılabilmesi için açığa çıkabilecek bu enerjinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 

ele alınan kaya koruma galerileri, ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Koruma galerileri, 

düşen kayaların yüksek darbeli enerjileri karşılayabilecek biçimde tasarlanmalıdır.Bu 

çalışmada bir otoyol bölümünü korumak amacıyla inşa edilen betonarme kaya koruma galerisi 

üzerine gelebilecek kaya çarpması kaynaklı dinamik yük ve deplasmanlar sayısal modelleme 

çalışmaları ile ele alınmıştır. 

 

LİTERATÜR ÇALIŞMALARI 

 Betonarme yapı üzerinde bir takım çarpışma testleri yapan Soleimani (2011),591 kg 

ağırlığındaki çekici, 1 metre uzunluğunda betonarme kiriş üzerine farklı yüksekliklerden 

düşürmüştür. Deney esnasında zamana bağlı değişen çarpışma kuvvet verilerini hem mesnetler 

hem de çarpışma noktası için toplamıştır.Deney sonucundakirişin yük taşıma ve bükülme 

moment kapasiteleri ile ilgili sonuçlara ulaşmıştır. 

 Betonarme yapılar üzerinde bir başka çalışmada ise, Hong Hao (2017) 203,5 kg 

ağırlığındaki çekici farklı yüksekliklerden ve farklı donatı durumlarına ait kirişlerin üzerine 
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düşürerek bir dizi testler yapmıştır. Deney esnasında kirişlerin üzerine yerleştirilmiş olan ölçüm 

cihazlarıyla verileri toplamıştır. Yapılan çalışma sonucunda Şekil-1'deki kirişlere gelen ani 

etkinin sonuçları incelenmiştir. 

 

 

Şekil 1: Hong Hao (2017) deney sonundaki kirişde oluşan deformasyonlar 

 Deneyler neticesinde betonarme döşemede meydana gelen dinamik 

etkiler,deplasmanlar ve oluşan hasarlar ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Mougin (2003),kaya koruma galerisi yapılarıyla ilgili gerçek bir yapının 1/3 ölçekli 

modelini kullanarak dinamik etkinin sönümlenmesini karakterize edebilmek maksadıyla 

deneysel bir çalışma yapmıştır.Deneyleri gerçekleştirebilmek için gerçek ölçüleri 112 metre×12 

metre×0,7 metre olan betonarme döşemeyi ölçeklendirerek 12metre × 4,8metre × 0,28metre 

(boy, en, kalınlık) boyutlarına getirmiştir. Şekil 2.2'de görüldüğü üzere, 450kg ağırlığındaki 

bloğu 30 metre yükseklikten serbest düşürerek 135 kJ çarpma enerjisi oluşturmuştur. 

 

Şekil 2: Mougin (2003) deney düzeneği 

Deneyler neticesinde betonarme döşemede meydana gelen dinamik etkiler,deplasmanlar ve 

oluşan hasarlar ile ilgili sonuçlara ulaşmıştır. 

SAYISAL MODELLEME ÇALIŞMALARI 
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 Çalışma kapsamında incelenen olan koruma galerisine gelmesi beklenen dinamik 

çarpma enerjisinin tahmin edilebilmesi için, kaya düşmesinin muhtemel olduğu bir şevin 

geometrisi RocFall yazılımına tanımlanarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

 RocFall yazılımından alınan veriler literatürde yer alan çalışmalarda sunulmakta olan 

dinamik kuvvet-zaman kayıtlarının normalizasyonu için kullanılmıştır. Oluşturulan kayıt 

 SAP2000 yazılımına tanımlanarak dinamik sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. 

KAYA DÜŞME ENERJİSİNİN HESAPLANMASI 

 RocFall yazılımı ile yapılan analizler neticesinde, incelenen kaya şevinde (Şekil-3) olası 

kaya düşmelerinin açığa çıkaracağı kinetik enerji, düşen kütlenin çarpma hızı ve sıçrama 

yüksekliği gibi veriler elde edilmiştir. 

 

Şekil 3: Çiftehan - Pozantı otoyolunda bulunan kaya koruma galerisi 

 Bu veriler ışığında, daha önce yapılan çalışmalarda bulunan(Mougin J-P, 

2003)(S.Lambert, 2009)(Soleimani, 2011)(Hong Hao, 2017) kuvvet kayıtları,RocFall yazılım 

sonuçlarıyla kalibre edildikten sonra MATLAB programı ile Grafik 1'deki grafikte sunulan 

dinamik kuvvet kaydına dönüştürülmüştür. 

Grafik 1: Dinamik Yük Girdisi 
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SAYISAL MODELLEME ÇALIŞMASI 

 Şekil-4'te görülen yapı modeli kullanılarak kaya düşmesi sonucu oluşacak olan dinamik 

yükün betonarme yapı üzerindeki  analizleri yapılmıştır. Grafik-1'deki Kuvvet-Zaman grafiği 

SAP2000 yazılımına girdi olarak tanımlanmıştır. 

 

Şekil 4: Analiz Modeli 

Modelde kullanılan yapı elemanlarının mekanik özellikleri Tablo-1'de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Modelde kullanılan yapı elemanların mekanik özellikleri 

Yapı 

Elemanı 

A(m2) I(m4) E(kNm2/m) v W(kN/m/m) Uzunluk(m) 

Kolon 0,09 6,75*10-4 33*106 0,15 24,000 6 

Kiriş 0,09 6,75*10-4 33*106 0,15 24,000 4 
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 SAP2000 programı ile yapılan analizlerin sonucunda yapının üst tabliyesinde oluşan en 

büyük deplasmandeğerlerinin kesitlere bağlı değişimi veyapıda oluşan maksimum kesme 

kuvveti ile burkulma momenti değerleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 

Grafik 2: Farklı kiriş kesitlerinin uç noktasında oluşan maksimum deplasman değerleri;  

 

 

Grafik 3:  Farklı kiriş kesitlerinin uç noktasında oluşan maksimum deplasman değerleri; Kiriş 

ölü yükünden kaynaklı deplasman değerleri dahil 

 

 

Grafik 4 : Dinamik kuvvet sonucu kirişte oluşan maksimum Kesme Kuvveti değerinin zamana 
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 Grafik 5: Dinamik kuvvet sonucu kirişte oluşan maksimum Eğilme Moment değerinin zamana 

bağlı değişimi,  

 

 

SONUÇ 

 Koruma galerilerinin, kaya düşmesi sonucu açığa çıkan yüksek enerjiyi doğrudan 

sönümlemesi yapı elemanlarında çok büyük deplasmanlara ve ciddi hasarlara yol 

açabilmektedir.Analiz sonuçları incelendiğinde kesit yüksekliği arttıkçayapıda oluşan 

maksimum deplasman değerlerinin azaldığı görülmektedir. Ancak Grafik-2 ve Grafik-3'e 

bakıldığında kesit yüksekliğindeki artış, belirli bir kesit boyutlandırılmasından sonra çok büyük 

değişikliklere neden olmamıştır. Grafik-4 ve Grafik-5'de sunulan grafiklerde ise kesit 

boyutlarının arttırılması durumunda yapı elemanının daha fazla kuvvete maruz kaldığı 
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görülmektedir. Bu nedenle tasarım yapılırken optimumkiriş boyutlandırılmasıyla hem yapı 

maliyetinin azaltılması hem de güvenli tarafta kalınması sağlanabilir. Yapılan çalışma 

sonucunda kaya düşmesi ile oluşan etkinin asgari düzeye indirgenmesi için koruma galerileri 

üzerine (EPS) genleştirilmiş polistren köpük ya da kum-atık lastik uygulanmasının olumlu etki 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GERİ DÖNÜŞÜM (r-PET) POLİESTER İPLİKLERİN ŞÖNİL İPLİK YAPISINDA 

KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bestem ESİ1 

Pınar DURU BAYKAL2 

Özet 

Dünyada nüfus artışı ile birlikte tüketim buna bağlı olarak çevre sorunları gittikçe artmaktadır. 

Bu çerçevede, birçok ürün ve malzeme türünün çevresel zararları ve özellikle geri dönüşümü 

üzerine çalışılmaktadır. Dünya nüfusundaki artış ve yaşam standartlarındaki gelişme, son 

yıllarda tekstil tüketiminde ve dolayısıyla tekstil üretiminde önemli bir artışa neden olmuştur. 

Böylece tekstil sektöründe de sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm çalışmaları artmıştır. Dünyada 

üretilen Polietilen Tereftalat (PET) polimerinin %60’ı poliester (PES) filament ve stapel lif 

üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde açık döngü yaklaşımı ile atık PET şişeler 

değerlendirilerek tekstil ve lif sektöründe kullanılabilmektedir. Ayrıca geri dönüşüm PET 

polimerinin üretimi, konvansiyonel yöntemlerle elde edilen PET polimer üretimine göre 

çevresel açıdan daha az zararlıdır. Yapılan akademik çalışmalar genellikle geri dönüşüm 

ipliklerin giysilik kumaşlarda kullanımı üzerinedir. Fakat ev tekstili ve döşemelik kumaşlarda 

kullanımı yaygın değildir. Bu çalışmada, atık PET şişelerden elde edilen geri dönüşüm poliester 

stapel liflerden üretilen ipliklerin (r-PET iplikler) döşemelik kumaşlarda yaygın olarak 

kullanılan şönil iplik yapısında kullanımı amaçlanmıştır. Bu kapsamda, r-PET iplikler ve 

standart poliester iplikler çeşitli numaralarda bağ ve hav ipliği olarak kullanılıp yeterli 

performans özelliklerini karşılayan şönil ipliklerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen şönil 

ipliklere numara, büküm, mukavemet-uzama ve iplik aşınma dayanımı testleri uygulanmış ve 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, r-PET iplik, şönil iplik. 
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Population growth in the world, consumption and environmental problems are increasing 

accordingly, so environmental damage and especially recycling of many products and materials 

are studied. The increase in the world population and the improvement in living standards have 

led to a significant increase in textile consumption and production in recent years. Thus, 

sustainability and recycling efforts in textile sector have also increased. In the world, 60% of 

the PET polymer produced is used in polyester (PES) filament and staple fiber production. 

Today, waste PET bottles can be evaluated by open loop approach and used in textile and fiber 

sector. In addition, the recycling PET polymer production is less harmful to the environment 

than the PET polymer production obtained by conventional methods. Nowadays garment 

fabrics use yarns obtained from textile wastes or yarns converted from PET bottle wastes. But 

it is much more limited to use in home textiles or upholstery. Experimental studies on the 

evaluation of solid wastes in textiles, are generally directed to the use of recycled yarns in 

garments. In this study, it is aimed to use yarns (r-PET yarns) produced from recycled polyester 

staple fibers obtained from waste PET bottles in the chenille yarn structure widely used in 

upholstery fabrics. In this context, r-PET yarns and standard polyester yarns were used as binder 

and pile yarns in various numbers for chenille yarns satisfying sufficient performance 

characteristics. The yarn count, twist, strength-elongation and yarn abrasion resistance tests 

were applied to the chenille yarns and the results were evaluated. 

Key words: Sustainability, recycling, r-PET yarn, chenille yarn 

1.GİRİŞ 

Son dönemde dünya genelinde çevre ile ilgili problemlerin artış gösterdiği, bazı 

dengelerin değiştiği gözlemlenmektedir. Çevresel sorunlar ve bunun çevre ve insan sağlığını 

etkilemesi medya aracılığı ile de çok sık dile getirilmektedir. Böylece gerek tüketicilerin 

gerekse devletlerin ve işletmelerin bu konuya dair farkındalıkları artmıştır. Bilim dünyası 

yaşanan bu çevresel sorunların sürdürülebilir olmayan bir gelişmenin yaşanıyor olması şeklinde 

açıklamaktadır (Ar, 2011). 

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin 

sürdürülebilme kapasitesini ifade eder. Çevre açısından ele alındığında sürdürülebilirlik, 

temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte 

de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır (Yavuz, 2010). Sürdürülebilirliğin temel 

amacı, ürünlerin yaşam sürelerini uzatarak, azami ölçüde fayda sağlamaktır. Sürdürülebilirlikte 

teknik ve ekonomik gereksinimlerin yanı sıra atık önlenmesi ve geri dönüşüme olan ihtiyaç da 
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önemlidir. Genel olarak, geri dönüşüm teknolojileri birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül 

yaklaşımlar olmak üzere dört gruba ayrılabilir; 

 Birincil geri dönüşüm, bir ürünün orijinal haline geri dönüştürülmesidir. 

 İkincil geri dönüşüm, atığın orijinal halinden farklı bir uygulama alanına sahip olabilen 

ve daha düşük fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerde yeni bir ürüne 

dönüştürülmesidir. 

 Üçüncül geri dönüşüm, atığın piroliz, gazlaştırma ve hidroliz yoluyla basit kimyasallara 

veya yakıtlara dönüştürülmesidir. 

 Dördüncül geri dönüşüm ise katı atıkların yakılması ile oluşan ısıdan yararlanılmasıdır.  

Birincil ya da orijinal geri dönüşüm, en fayda sağlayan geri dönüşüm yöntemidir. Bu 

yöntem özellikle poliester ve poliamid gibi sentetik liflerin geri dönüşümüne yöneliktir. Bu 

yönteme kapalı çevrim geri dönüşüm (closed loop recycling) de denilmektedir. Tekstillerin 

kapalı çevrim geri dönüşümü tüketici sonrası atıkların toplanmasını ve yeni mamüllerde 

kullanılmak üzere bu atıklardan iplik üretilmesini kapsamaktadır. Kapalı çevrim bir tedarik 

zincirinin ana faydası, kullanılmış ürünlerden yeniden değer yaratılmasıdır. Kapalı çevrim bir 

tedarik zincirinin başlangıcı tekstil atıkları olup, bitmiş iplik ile sonlanmaktadır. Bu proses 

toplama, tasnif, lif geri dönüşümü, iplik işlemleri ve bu işlem basamakları arasındaki nakliyeyi 

kapsamaktadır (Muthu ve ark., 2012). 

Günümüzde en yaygın geri dönüşüm açık çevrimdir (open loop). Açık döngü geri dönüşüm 

ürünün farklı bir kullanım alanına sahip, başka bir üretim sisteminde ikinci defa 

kullanılabilmesi amacıyla geri dönüştürülmesidir (Payne, 2015). Bu sistemde geri dönüşüm 

işlemi sonrasında elde edilen malzemelerin kalitesinin yeni giysilerde kullanmak amacıyla çok 

düşük olması sebebiyle, daha düşük seviyelerde ürünlerde kullanımı tercih edilmektedir. Geri 

dönüştürülmüş malzemeler araba döşemelikleri ya da yalıtım malzemesi gibi yerlerde kullanım 

olanağı bulmaktadır. Bu şekilde kısmen değer kazanımı sağlanmaktadır (Eser ve ark., 2016; 

Hagoort, S., 2013). Açık çevrim geri dönüşüm ile ürünlerin yaşam döngüsü uzatılıp, bertaraf 

edilme işlemleri geciktirilir.  

Genel olarak tekstil ve hazır giyim endüstrisi için açık çevrim geri dönüşüm metodunda 

kullanılabilecek malzemeler; tüketici öncesi tekstil atıkları (hazır giyim üretimi sırasında açığa 

çıkan parçalar, kumaş artıkları), tüketici sonrası tekstil atıkları (tüketici tarafından kullanılmış 
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ve elden çıkarılmış ikinci el giysilikler ve ev tekstili ürünleri) ve tüketici sonrası açığa çıkan 

atık PET şişelerdir.  

Tüketici kullanımı sonrası açığa çıkan PET şişe atıklarından açık çevrim geri dönüşüm 

yöntemi ile elyaf ve iplik (recycled PET/r-PET) eldesi mümkündür. Bu mekanik geri dönüşüm 

yönteminde; atık şişeler toplanır, temizlenir ve renklerine göre tasnif edilir, üzerindeki etiketler 

çıkarılır, şişeler PET (Polietilen Tereftalat) talaşlarına dönüştürülür ve son olarak PET talaşları 

eriyikten lif çekim yöntemi ile düzelerden geçirilerek kullanılabilir life dönüştürülür. Bu tip bir 

açık çevrim geri dönüşüm yöntemi ile tekstil endüstrisinden farklı bir alanda kullanılan bir 

ürünün (gıda veya içecek endüstrisi), ürün yaşam döngüsü uzayarak tekstil ve hazır giyim 

endüstrisine katkı sağlamaktadır  (Payne, 2015).  

Geri dönüşüm ipliklerin giysiliklerde kullanılması üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır 

ayrıca piyasada ürünlerinde geri dönüşüm iplik kullanan tekstil firmaları bulunmaktadır. 

Patagonia, Levi’s, H&M, Nike, Adidas, Asias, Esprit, Puma gibi birçok firma geri 

dönüştürülmüş iplikleri ürünlerinde kullanmaktadırlar. Patagonia, 1990’ların başında 

sürdürülebilirlik adına çalışmalar başlatan ilk hazır giyim firmalarından biridir. Patagonia, 1993 

yılında geri dönüştürülmüş plastik şişelerden geliştirdiği polar fleece giysileri ile çevre dostu 

üretimin öncülerinden olmuştur (Eser ve ark., 2016). 

Wang (2010), çalışmasında iyileşen hayat şartları ile birlikte tüketici öncesi ve sonrası 

endüstriyel ve evsel atık miktarının arttığını vurgulayıp, tekstil atıklarının büyük bir kısmını 

oluşturan halıların geri dönüşüm işlemlerini incelemiştir. Telli ve ark. (2012), yaptıkları 

araştırmada PET talaşlarının tekstil sektöründe kullanımını açıklayarak, Türkiye'deki PET talaş 

ve bu talaşlardan lif üreten işletmelerin durumu hakkında bilgi vermişlerdir. Eryuruk (2012), 

tüketicilerin çevresel konularda farkındalıklarının artması sonucu, üreticilerin de sundukları 

mal ve hizmette daha çevreci olmaya başladıkları konusuna dikkat çekmiştir. Ürünlerde ‘çevre 

dostu, doğa dostu, yeşil’ gibi ifadelerin yer almaya başladığını ve bu durumun tekstil ve 

konfeksiyon sektöründe de görüldüğünü vurgulamıştır. Çalışmada genel olarak 

sürdürülebilirlik açısından tekstil üretiminde hammaddeden tasarım, üretim ve lojistik 

aşamalarına kadar tüm proseslerde nasıl çevreci ve yeşil yaklaşımların görüldüğü analiz 

edilmiştir. Necef ve ark. (2013), tekstil atıklarından üretilen giysilerin kullanılabilirliğini 

araştırmışlardır. Kumaş artıklarından elde edilen Ne 28 %50 geri dönüşüm pamuk, %50 geri 

dönüşüm polyester iplik, yine aynı numarada Ne 28 %50 pamuk, %50 polyester iplikler, 

bunlarla üretilen kumaş ve giysilerin performans özellikleri kıyaslanmış ve çalışmanın 

sonucunda geri dönüşüm ve orijinal ipliklerle elde edilen kumaşlar arasında önemli farklılıklar 
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olmadığı tespit edilmiştir. Telli ve Özdil (2013) PET şişe atıklarından geri dönüştürülerek elde 

edilen r-PET lif ve karışımlarından elde edilen ipliklerin özelliklerini kıyaslamalı olarak 

inceleyerek tekstil endüstrisinde kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmada farklı karışım 

oranlarında pamuk, polyester ve geri dönüşüm polyester içeren 9 farklı ipliğin kopma 

mukavemeti ve kopma uzaması, ince-kalın yer ve neps sayısı, düzgünsüzlük ve tüylülük 

değerleri ölçülerek istatistikî olarak değerlendirilmiştir. Üçgül ve Elibüyük (2014), akrilik, 

pamuk ve yün elyaf atıkları piroliz işlemine tabii tutmuşlardır ve bu işlem sonucu oluşan katı 

ürünlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan piroliz işlemi sırasında pamuk elyafının katı 

ürün oluşturmadığı, akrilik ve yünün katı atıklarının oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Yapılan literatür çalışması sonucunda, tekstil sektörü ile ilgili çevresel zararlar ve geri 

dönüşüm çalışmaları daha çok üretim süreçlerinde ortaya çıkan kimyasal atıkların ve kirli 

suların arıtılmasına yönelik çalışmalar olup katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili bilimsel ya 

da pratik çalışma sayısının daha sınırlı olduğu görülmüştür. Katı atıkların değerlendirilmesiyle 

ilgili yapılan deneysel çalışmalar genelde geri dönüşüm ipliklerin konfeksiyon ve hazır giyimde 

giysiliklerde kullanımına yöneliktir.  Aynı şekilde, geri dönüştürülmüş iplik eldesi ve bu 

ipliklerin döşemelik sektöründe yaygın olarak kullanılan, fantezi iplik grubunda yer alan şönil 

iplik yapısında kullanımı ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Şönil ipliği, fantezi iplik grubu içerisinde yer alan ve özel bir öneme sahip olan bir iplik 

türüdür. Şönil iplik yumuşak, tüylü ve sıra dışı bir yüzeye sahiptir. Şönil iplik üretiminde iki tip 

iplik kullanılmaktadır; hav (efekt) ipliği ve kilit (temel, öz, çekirdek, bağ) ipliktir (Şekil 1.1). 

Hav lifleri gelen ışığı farklı açılarla yansıtır. Böylece iplik dokunduğu zaman tekdüze bir 

görüntü oluşmayıp, damarlı, dalgalı, özgün ve estetik bir görüntü ortaya çıkar. Bu özellikleri 

onların parlak kadifemsi bir görünüşe sahip olmalarını sağlar. Yüksek kalitede şönil ipliği için 

kilit ve hav bileşenlerinin doğru şekilde seçilmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 1.1. Şönil İplik Yapısının Görünümü (Babaarslan, 2006) 
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Bu çalışmada PET şişe atıklarından elde edilen geri dönüşüm (r-PET) ipliklerin şönil 

iplik yapısında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Atık PET şişelerden elde edilen iplikler yani r-

PET iplikler ve standart PES iplikler bağ ve hav ipliği olarak çeşitli numaralarda kullanılıp 

yeterli performans özelliklerini karşılayan şönil ipliklerin üretilebilmesi amaçlanmıştır. Bunun 

için elde edilen şönil ipliklere iplik numarası, iplik bükümü ve iplik kopma mukavemeti ve 

uzaması testleri uygulanmıştır. Böylece geri dönüşüm r-PET iplikler konfeksiyon ve hazır 

giyimde giysilikler haricinde, şönil ipliklerin yaygın olarak kullanıldığı döşemelik kumaş 

sektöründe de kullanım alanı bulabilecektir.  

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyal 

Deneysel çalışma kapsamında şönil iplik üretiminde kullanılmak üzere kesik elyaf        r-PET 

ipliklere ait özellikler Çizelge 2.1’de verilmiştir. Ayrıca çalışmada 150 denye 36 filament ve 

300 denye 72 filament tekstüre Polyester (PES) iplikler de kullanılmıştır.  

Çizelge 2.1. Şönil iplik üretiminde kullanılan r-PET iplik özellikleri 

Elyaf Özellikleri İplik Üretim Sistemi Numara 

(Ne) 

Büküm 

(T/m) 

Kopma 

Mukavemeti 

(cN/tex) 

1,2 dtex, 38 mm  Rieter K45 Compact 

İplik Makinası 

Ne 40/1 796 20.7 

1,2 dtex, 38 mm  Rieter G33 Ring 

İplik Makinası 

Ne 28/1 750 18.2 

1,2 dtex, 38 mm  Rieter K45 Compact 

İplik Makinası 

Ne 20/1 545 22.3 

 

Çalışmada Çizelge 2.1’ de belirtilen r-PET iplikler ve PES tekstüre filament iplikler şönil iplik 

yapısında bağ ve hav iplikleri olarak kullanılmıştır. Ne 20/1, Ne 28/1 ve Ne 40/1 r-PET 

ipliklerin üretimlerinde ilk olarak B-25 Rieter Açıcı kullanılarak elyaflara açma ve temizleme 

işlemi uygulanmıştır. Tarak şeritleri üretimi Ne 20/1 ve Ne 40/1 incelikteki iplikler için Rieter 

C70, Ne 28/1 incelikteki ipliklerin üretimi için ise Rieter C 60 marka tarak makinası 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarak makinasında taranarak paralelleştirilen şeritler Ne 20/1 

ve Ne 40/1 incelikteki iplikler elde etmek için Rieter SBD-45 makinasında, Ne 28/1 incelikte 

iplik üretebilmek için ise Rieter SBD-35 marka cer makinasında 2 pasaj cer geçirilmiş ve cer 

şeridi elde edilmiştir. Sonrasında bu üç tipte elde edilen cer şeritleri Rieter F11 marka fitil 

makinasında fitil formuna dönüştürülmüş ve Ne 20/1 ve Ne 40/1 iplik elde edebilmek için 

Rieter K45 Compact iplik makinasında, Ne 28/1 incelikte iplik elde edebilmek için ise Rieter 
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G33 Ring iplik makinasında eğirme işlemi yapılmış ve materyaller iplik formuna 

dönüştürülmüştür.  

 

2.2. Metod 

2.2.1.Şönil İplik Üretimi 

Çalışmada şönil iplik üretiminde MİSPA SI-2000 şönil iplik makinası kullanılmıştır (Şekil 2.1). 

Şönil iplik makinasında 128 adet ünite (iğ) bulunmaktadır.  

 

Şekil 2.1. Kullanılan Şönil İplik Makinası 

 Üretilen şönil iplikler Çizelge 2.2‘deki gibi kodlanmıştır.  

Çizelge 2.2. Üretilen Şönil İplikler ve Kodları 

Şönil 

İplik 

Kodu 

Bağ İplik No 

ve 

Hammaddesi 

Bağ İplik 

Sayısı 

Hav İplik No ve 

Hammaddesi 

Hav İplik 

Sayısı 

Hav 

Yüksekliği 

(mm) 

S1 Ne 20/1 r-PET 4 Ne 40/1 r-PET 4 1 

S2 Ne 28/1 r-PET 4 Ne 40/1 r-PET 4 1 

S3 Ne 20/1 r-PET 4 150/36 PES 3 1 

S4 Ne 28/1 r-PET 4 300/72 PES 2 1 

 

Üretilen 4 tip şönil ipliğin üretim parametreleri ise Çizelge 2.3’te verilmiştir.  

Çizelge 2.3. Şönil İplik Üretim Parametreleri 
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           Şönil   

İplikler 

Üretim  

Parametreleri 

S1 S2 S3 S4 

İplik No Nm 3 Nm 3 Nm 3.6 Nm 3.6 

Kalibre (mm) 1 1 1 1 

Üretim Hızı (m/dk) 8.6 7.8 9.6 6 

Kesim Tipi Döner Bıçaklı Döner Bıçaklı Döner Bıçaklı Döner Bıçaklı 

2.2.2. Şönil İpliklere Uygulanan Testler 

Şönil ipliklerin numara tayini için ‘TS 244 EN ISO 2060 Tekstil-İplikler-Doğrusal 

Yoğunluk (Birim Uzunluk Başına Kütle) Tayini – Çile Metodu’ standardı esas alınmıştır. 

Numara tayini için Alfred Suter marka cihaz kullanılmıştır ve 10 m uzunluğunda olacak şekilde 

çile halinde 5 adet numune alınmıştır. Sonrasında ise bu numunelerin hassas terazide ağırlıkları 

ve numaraları tespit edilmiştir. İplik bükümü tayini için şönil ipliklere ‘TS EN ISO 2061 

Tekstil-İpliklerde Büküm Tayini-Doğrudan Sayma Metodu’ standardı esas alınmış ve ‘çift katlı 

ipliklerde büküm tayini’ testi uygulanmıştır. Büküm tayini için James H. Heal marka cihaz 

kullanılmış ve her şönil iplik için 50 cm uzunluğunda 5 adet numune test edilmiştir. Şönil 

ipliklerin bağ iplikleri birbirinden tamamen ayrıldığında, büküm açıldığında cihaz durdurulmuş 

ve sonuçlar tur/m olarak kaydedilmiştir. Şönil iplik numunelerinin mukavemetlerini ölçmek 

amacıyla ‘TS EN ISO 2062 Tekstil-Paketlerden alınan iplikler- Tek ipliğin kopma 

mukavemetinin ve kopma uzamasının tayini’ standardı esas alınarak testler uygulanmıştır. 

Tayin için Instron mukavemet test cihazı kullanılmıştır. Şönil iplikler için 10’ar ölçüm yapılmış 

ve ortalama değer belirlenmiştir. Test sonucunda cihaz üzerinde yer alan mukavemet (cN/tex), 

uzama (%) değerleri okunarak kaydedilmiştir. İpliklerin aşınma dayanımının tespiti için ise 

herhangi bir standart bulunmamaktadır. Fakat iplik aşınma dayanımları ile ilgili yorum 

yapabilmek için piyasada bazı test cihazları mevcuttur. Çalışma kapsamındaki şönil ipliklerin 

aşınma dayanımlarının tespiti için SDL Atlas Y07 Yarn Abrasion Tester cihazı kullanılmıştır 

(Şekil 2.6). Test için cihazın çeneleri arasına 5 adet iplik takılmış ve bu iplikler zımparalı bir 

döner silindir yardımıyla aşındırılmıştır. Zımpara olarak English Abravis & Chemicals Limited 

firmasına ait su geçirmez özellikteki silikon carbid esaslı Supraflex Paper 180 numara kağıt 

kullanılmıştır. Tüm iplikler aşınıp koptuğu anda cihaz durmuş ve o andaki tur sayısını her bir 

iplik için vermiştir. Çıkan 5 değerin ortalaması alınarak aşınma değeri bulunmuştur.  
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Şekil 2.6. İplik Aşınma Dayanımı Test Cihazı 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.İplik Numara Tayini Test Sonuçları 

İplik numara tayini için 5’er adet ölçüm yapılmış olup, ortalama ve standart sapmalar Çizelge 

3.1’de gösterilmiştir.  

Çizelge 3.1.Şönil İpliklerin Numara Tayini Sonuçları 

Ölçüm No 

Şönil İplik Numarası (tex) 

S1 S2 S3 S4 

1 332.3 337.2 274 277.2 

2 332.7 340.5 277 278.7 

3 326.2 339.1 279.2 276.2 

4 326.9 334.5 280.1 271.4 

5 331 345.7 277.6 273.5 

Ortalama 

Numara 

(tex) 

329 339 277 275 

Ortalama 

Numara 

(Nm) 

3 3 3.6 3.6 

Std. Sap. 3.19 4.2 2.46 3.08 
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3.2.İplik Büküm Test Sonuçları 

Döşemelik kumaşlarda kullanılan şönil ipliklerde büküm aralığı 750 – 900 T/m 

aralığında değişmektedir (Erem, 2015). Çalışma kapsamında üretilen şönil ipliklere yapılan 

büküm testlerinde de sonuçların bu aralıkta çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca tüm şönil ipliklerin 

büküm yönü S büküm olarak tayin edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen şönil ipliklere ait 

büküm tayini sonuçları Çizelge 3.2’te görülmektedir.  

Çizelge 3.2.Şönil ipliklerin büküm testi sonuçları 

Ölçüm No 

İplik Bükümü (tur/m) 

S1 S2 S3 S4 

1 828 832 834 846 

2 824 838 826 838 

3 818 816 822 826 

4 840 814 840 848 

5 838 836 812 842 

Ortalama 

Büküm 

(tur/m) 

830 827 826 840 

Std. Sap. 9.32 10.5 10.8 8.7 

 

3.3.İplik Mukavemeti Test Sonuçları 

Şönil ipliklere uygulanan mukavemet testi sonuçları ve mukavemet-uzama grafiği Çizelge 3.3’ 

ve Şekil 3.1’de verilmiştir. 

Çizelge 3.3. Şönil ipliklerin ortalama kopma mukavemeti ve kopma uzaması sonuçları 

Şönil 

İplikler  

Kopma Mukavemeti 

(cN/tex) 
Kopma Uzaması (%) 
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Şekil 3.1. Şönil İpliklerin Mukavemet-Uzama grafiği 

 

Çizelge 3.3 ’teki test sonuçlarına göre bağ ve havda geri dönüşüm polyester (r-PET) kullanılan 

şönil ipliklerden bağ iplik numarası daha kalın olan S1 kodlu numunenin (bağ ipliği Ne 20/1), 

S2’ ye (bağ ipliği Ne 28/1) kıyasla daha yüksek mukavemet ve kopma uzaması değerlerine 

sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bağ ipliği olarak Ne 20/1 r-PET kullanılan şönil ipliklerin 

(S1 ve S3) diğer iki ipliğe kıyasla (S2 ve S4) daha yüksek kopma mukavemetine sahip olduğu 

görülmektedir.  

3.4. İplik Aşınma Test Sonuçları 

Şönil ipliklere uygulanan iplik aşınma test sonuçları ve grafiği Çizelge 3.4 ve Şekil 3.1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.4. Şönil İpliklerin Aşınma Dayanımı Test Sonuçları 

Ortalama Std. Sap. Ortalama Std. Sap. 

S1 3.8 0.19 19.55 2.76 

S2 2.4 0.18 15.56 1.55 

S3 4.9 0.3 24.2 2.1 

S4 3.1 0.3 15.59 1.8 
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Ölçüm No 

Devir Sayısı 

S1 S2 S3 S4 

1 420 244 684 712 

2 478 105 893 165 

3 291 265 331 181 

4 295 200 296 553 

5 223 219 236 294 

Ortalama 

Devir 

Sayısı 

341.4 206.6 488 381 

Std. Sap. 104.3 61.9 286.1 241.5 

 

 

Şekil 3.1. Şönil İpliklerin aşınma dayanımı değerleri 

 

Çizelge 3.4’ teki sonuçlara göre sadece bağ ipliğinde r-PET kullanılmış olan ipliklerde (S3 ve 

S4), bağ ve hav ipliklerinin her ikisinde de r-PET kullanılan şönil ipliklere (S1 VE S2) göre 

aşınma dayanımının daha iyi olduğu görülmektedir. Ayrıca bağ iplik numarası kalınlaştıkça 

aşınma dayanımı değerleri de yüksek çıkmaktadır. (S1 ipliğinin S2’ye göre, S3 ipliğinin de S4’ 

e göre aşınma dayanımı daha yüksektir.) 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
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Küresel çevresel problemlerin azalması ve sürdürülebilirliğin gelişebilmesi için hem 

bireyler tüketim davranışlarını gözden geçirmeli hem de sektördeki firmalar daha sürdürülebilir 

ürünler üretmeli, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü hızlı moda yaklaşımı yerine daha 

çevreci, geri dönüştürülebilir ve kaliteli ürünlerin elde edilebileceği yavaş moda veya yeşil 

moda yaklaşımlarını uygulamalıdır.  

Sadece tekstil ve hazır giyim sektörü değil, ev tekstili sektöründe de sürdürülebilir 

yaklaşımlar gelişmelidir. Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, uzun ömürlü, işlevsel ve 

kaliteli perdelik, döşemelik ve havlu kumaşlar gibi ev tekstili ürünleri tasarlanmalıdır.  

Ürünlerde yaşam döngüsü tasarımları yapılmalıdır. Çevresel açıdan ürünün birden fazla 

yaşam döngüsüne sahip olması önemlidir.  

Hem ekolojik avantajları, hem de plastiklerin geri dönüşüm teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler sayesinde tekstil endüstrisi için yeni hammadde kaynakları oluşmuştur. Çoğunlukla 

gıda ve içecek sektöründe kullanılan PET ambalajlar, geri dönüştürülerek PET talaşları olarak 

kazanılmakta ve Polietilentereftalat (PET) lifi elde edilmektedir.  

Yaşamsal döngü analizleri incelendiğinde plastikler içerisinde en yüksek tüketime sahip 

PET esaslı malzemelerin %30’unu oluşturan PET şişeler, daha kolay geri dönüştürülebilmekte, 

bu nedenle özelliğini daha az kaybetmekte ve dönüşümden sonra kendine daha fazla kullanım 

alanı bulabilmektedir (Sevencan ve Vaizoğlu, 2007). 

Çevresel bakış açısında kapalı döngü geri dönüşüm (closed-loop recycle) yaklaşımı açık 

döngüye (open-loop) göre daha fazla yarar sağlamaktadır. Fakat yapılan çalışmalar PET 

şişelerin kapalı döngü sistemi ile tekrar üretilmesinin uygun olmadığını göstermektedir. Çünkü 

PET şişe geri dönüşümünde yeterli saflık değerleri elde edilememiş ve geri dönüşüm polimerde 

oluşacak kontaminasyon oranı gıda ile temas eden ürünlerde beklenen değerin üstünde 

çıkmıştır. Bu da sağlık açısından uygun değildir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı PET şişelerin açık döngü ile geri dönüştürülerek PET lifi elde 

edilmesi daha uygundur. PET lifinin tekstilde kullanımı da yaygındır. Dünyada üretilen PET 

polimerin %60’ı poliester lif üretiminde kullanılmaktadır (Telli, 2012). 

Yapılan çalışmada r-PET liflerinin döşemeliklerde yaygın kullanılan bir fantezi iplik çeşidi olan 

şönil iplik yapısında da kullanılabileceği görülmektedir. Geri dönüşüm PET liflerinin (r-PET) 

özellikle hazır giyim sektöründe kullanımının günden güne yaygınlaştığı görülmektedir. Aynı 

şekilde ev tekstilinde özellikle döşemelik kumaş grubunda da bu liflerin kullanımının 

artmasının çevresel ve ekonomik bakımdan fayda sağlayacağı açıktır.  
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KADAVRAYA VE 

BEDEN BAĞIŞINA YAKLAŞIMLARI 

Arş. Gör. İsmail Yağmurhan GİLAN 1 

Öğr. Gör. Vedia Bennu GİLAN 2 

Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS 1 

Özet 

Tıp fakültesinde kadavra üzerinde eğitim, anatomi dersleri için çok önemli ve olması gereken 

bir eğitimdir. Meslekleri gereği insan vücuduyla yakından ilgili olacak öğrencilerin, insan 

vücudunu sadece maket ve kitaplardan öğrenebilmeleri düşünülemez. Öğrencilerin kadavraya 

yaklaşımları, kadavradan gerekli bilgileri almaları, öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini 

önemli derecede etkilemektedir. Çalışmamızda, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan, 

henüz kadavra görmemiş, şu an laboratuar derslerinde kadavra gören ve artık anatomi dersinden 

muaf olan 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 300 öğrenci üzerinde, kadavra eğitimi 

hakkında anket çalışması yapıldı. Ankette öğrencilere; kadavra eğitiminin gerekli olup 

olmadığı, kadavradan enfeksiyon riski konusundaki bilgi durumları, kadavra bağışına 

yaklaşımları, kadavraların kimlikleri, ölüm sebepleri gibi bilgilerini öğrenmek isteyip 

istemedikleri gibi sorular soruldu. Farklı sınıflardaki öğrencilerin kadavra ile ilgili konulara 

yaklaşımları arasındaki farklılıklar ortaya konuldu. Tıp öğrencilerinin kadavra ile eğitime 

başlamadan önce enfeksiyon riski ve kadavra bağışının gerekliliği gibi konularda kapsamlı 

şekilde bilgilendirilmelerine ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı. 

Anahtar kelimeler: Kadavra, kadavra bağışı, enfeksiyon, öğrenci anketi 
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The approach to cadaver and cadaver donation of the students of Mersin University 

medical faculty 

Education on cadaver in medical faculty is a very important and important training for anatomy 

courses. Students who will be closely related to the human body because of their profession, it 

is impossible to learn the human body only from models and books. Students' approach to 

cadaver, taking the necessary information from cadavers significantly affects the quality of the 

students' education. In our study, a questionnaire about cadaveric education was conducted to 

300 students consist of students from medical school of Mersin University who have not yet 

studied with cadaver, who have studied with cadaver and who are now exempted from anatomy 

course 1st, 2nd and 3rd grades students respectively. Questions about whether cadaveric 

training is necessary, information about the risk of infection from cadaver, approaches to 

cadaveric donations, identity of cadavers, whether they want to learn about causes of death were 

asked to students in the survey.The differences between the approaches to cadaver of the 

students in different classes were revealed. It was concluded that medical students need to be 

fully informed about the risk of infection and the need for cadaver donation before they start 

training with cadaver. 

Key words: Cadaver, cadaver donation, infection, student survey 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Kadavra TDK’ya göre, tıp eğitiminde, üzerinde çalışma yapılan ölü insan veya hayvan 

vücudu olarak tanımlanır (TDK). Tıp fakültesinde kadavra üzerinde eğitim, anatomi dersleri 

için çok önemli ve olması gereken bir eğitimdir. Meslekleri gereği insan vücuduyla yakından 

ilgili olan öğrencilerin, insan vücudunu sadece maket ve kitaplardan öğrenmeleri yeterli 

değildir.  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’deki kadavra ile eğitim yapabilen sayılı 

üniversitelerden biridir. 

Öğrencilerin kadavraya yaklaşımları, kadavradan gerekli bilgileri almaları, öğrencilerin 

aldıkları eğitimin kalitesini önemli derecede etkilemektedir. 

Bu amaçla; tıp fakültesi öğrencilerinin kadavra ile tanışma süreci boyunca, kadavra 

temini, kadavra muhafazası, laboratuvarlarındaki kadavrada enfeksiyon riskinin olup olmadığı, 

beden bağışı ve kadavra hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin ilk üç yıldaki değişiminin ortaya 

konulması amacıyla bir anket çalışması yapıldı. Ankete, yaş ortalamaları sırasıyla 19, 20, 21 

olan, 1. 2. ve 3. sınıflardan 100’er öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenci katıldı. Öğrencilere 
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22 sorudan oluşan ve öğrencilerin kadavra temini, muhafazası, kadavra ve bağış hakkında bilgi 

durumlarını ölçen anket formu dağıtıldı. Veriler ki-kare testi ile analiz edildi.  

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Ankete katılan 1. sınıf öğrencilerinin %95’i, 2. sınıf öğrencilerinin %88’i, 3. sınıf 

öğrencilerinin ise %87’si kadavra olmadan, tıp eğitiminin eksik kalacağını düşünmüştür. 

Kadavraların nasıl temin edildiği hakkındaki fikirleri olup olmadığı sorulduğunda; 1. sınıf 

öğrencilerinin %35’i, 2. sınıf öğrencilerinin %28’i, 3. sınıf öğrencilerinin ise %52’si, bir 

fikirlerinin olduğunu bildirmiştir. Kadavraların saklanması, muhafazası hakkında fikirleri 

sorulduğunda; 1. sınıf öğrencilerinin %48’i, 2. sınıf öğrencilerinin %47’si, 3. sınıf 

öğrencilerinin ise %74’ü, muhafaza işleminin nasıl yapıldığını bildiğini söylemiştir. 

Kadavradan enfeksiyon bulaşma riski 3 farklı şekilde soruldu. 1. sınıf öğrencilerinin %34’ü, 2. 

sınıf öğrencilerinin %36’sı, 3. sınıf öğrencilerinin ise %29’u hava yoluyla kadavradan 

enfeksiyon bulaşabileceğini düşünmüştür. 1. sınıf öğrencilerinin %21’i, 2. sınıf öğrencilerinin 

%13’ü, 3. sınıf öğrencilerinin ise %15’i, kadavraya eldivenle bile dokunulduğunda enfeksiyon 

bulaşabileceğini düşünmüştür. 1. sınıf öğrencilerinin %66’sı, 2. sınıf öğrencilerinin %77’si, 3. 

sınıf öğrencilerinin ise %71’i kadavraya eldivensiz dokunulduğunda kadavradan enfeksiyon 

bulaşabileceğini düşündüğünü bildirmiştir. Tüm öğrencilerin büyük çoğunluğu (%97) beden 

bağışı yapılabildiğini bildiğini söylemiştir. Kendi bedenlerini bağışlamak isteyip istemedikleri 

sorulduğunda çoğunluğu hayır veya kararsız olduğunu söylemiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Öğrencilerin “kendi bedeninizi kadavra olarak bağışlar mısınız?” sorusuna verdikleri 

cevapların oranı. 

 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 

Evet % 15 % 17 % 9 

Hayır % 57 % 54 % 42 

Kararsızım % 28 % 29 % 49 

 

Bedenlerini kadavra olarak bağışlamak istemeyen veya bağışlamakta kararsız olanlara 

istememe veya kararsızlık sebepleri çoktan seçmeli olarak soruldu. Sınıf ilerledikçe, dini 

sebeplerden dolayı seçeneğini işaretleyenlerde azalma, ailevi sebeplerden dolayı seçeneğini 

işaretleyenlerde diyenlerde artma olduğu görüldü. “diğer” ve “utanma duygusu” seçenekleri en 

çok işaretlenen seçenekler oldu (Grafik 1). 
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Grafik 1: Ankete katılan öğrencilerin kendi bedenlerini bağış yapmak istememe veya kararsız 

olma nedenlerine verdikleri yanıtların dağılımları. 

 

 

Ankette öğrencilere organ bağışı yapmayı düşünüp düşünmedikleri de soruldu. 1. sınıf 

öğrencilerinin %65’i, 2. sınıf öğrencilerinin %80’i, 3. sınıf öğrencilerinin ise %79’u 

düşündüğünü bildirmiştir. Öğrencilerin kendi bedenlerini kadavra olarak bağışlama düşünceleri 

ile organ bağışlama düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır 

(p=0,004). 

Bedenlerini kadavra olarak bağışlama düşünceleriyle organ bağışı yapma düşünceleri 

sayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Ankete katılan öğrencilerin kendi bedenlerini ve organlarını bağışlama fikirlerine ait 

çapraz tablo (kişi sayısı olarak verilmiştir). 

 Organ bağışına evet Organ bağışına hayır 

Beden bağışına evet 38 1 

Beden bağışına hayır 106 17 

 

Ankete katılan öğrencilerin %5’i (14 kişi) yanlış bir düşünce olarak, organ bağışının 

beden bağışı için engel oluşturacağını düşünmüştür. 

Öğrencilere anatomi laboratuvarındaki kadavralar hakkında neleri bilmek istedikleri 

çoktan seçmeli olarak soruldu. Sonuçlar aşağıdaki gibi çıkmıştır: 

 Ölüm sebebi - % 65 
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 Kaç yıllık kadavra olduğu - %60 

 Nasıl temin edildiği - % 57 

 Bulaşıcı hastalık riski taşıyıp taşımadığı - % 56 

 Ölüm yaşı - % 46 

 Hayattaykenki mesleği - % 39 

 Adı, soyadı - % 26 

 Doğum yeri - % 24 

Öğrencilerin %15’i kadavra hakkında herhangi bir bilgi öğrenmek istemediğini bildirmiştir. 

Sonuç olarak tıp fakültesi öğrencileri, tıp eğitiminin kadavrasız olamayacağı konusunda 

hemfikirdir. Tıp öğrencilerine;  

 Kadavra temini hakkında,  

 Kadavra muhafazası hakkında  

 Formaldehit ile ilaçlanmış kadavrada enfeksiyon riskinin olmadığı 

hakkında  

 Kadavra ve bağış hakkında  

daha kapsamlı bilgi verilmesine ihtiyaç vardır. 

Kadavra olan bireyin kimliği dışındaki bilgilerin (yaşı, ölüm sebebi, bulaşıcı hastalık 

taşımadığı, temin ediliş şekli) öğrencilerle paylaşılması, eğitim sürecini olumlu etkileyebileceği 

kanaatine varıldı.  

Öğrencilere; organ bağışçısı olmanın, beden bağışçısı olmaya engel olmayacağı 

bilgisinin daha etkili verilmesi gerektiği düşünüldü. Ankete katılan öğrencilerin organ bağışı 

konusunda oldukça duyarlı olduğu görülmüştür (≅ %75). Tıp öğrencilerinin kendi bedenlerini 

bağışlamaya olumlu bakma oranı %14 olup, toplum genelinin (% 0,005) oldukça üzerindedir. 
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TEDAVİ ETKİLİLİĞİ ÇALIŞMALARINA YENİ BİR YAKLAŞIM: YENİDEN 

SINIFLANDIRMA İNDEKSİ 

Vedia Bennu GİLAN1 

Asena Ayça ÖZDEMİR2 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeniden sınıflandırma indeksinin (Net Reclassification Index-

NRI) tedavi etkililiği çalışmalarında kullanımını göstermek ve bu konuda bir uygulama 

yapmaktır. 

Yöntem: Hastalık için risk faktörü olduğunu düşündüğümüz yeni bir belirleyicinin risk 

modeline eklenme durumuna karar vermek için sınıflama ve regresyon temelli yöntemler 

kullanılmaktadır. Son yıllarda bu yöntemler arasına NRI yöntemi de eklenmiştir. NRI’nın 

temeli yeniden sınıflandırma tablolarına dayanmaktadır. Tedavi etkililiği çalışmalarında, 

genellikle ikili sonuç değişkenleri (iyileşti-iyileşmedi) kullanılarak rölatif risk gibi istatistikler 

hesaplanmaktadır. Ancak ikiden fazla kategori (düşük-orta-yüksek) olduğu durumlarda, 

tedavinin etkisini göstermediği bireylerden bazıları iyileşmemekle birlikte daha da kötü duruma 

gelebilmektedir ve bu durum hesaplamalarda göz ardı edilip kısıtlı sonuçlar elde etmemize 

neden olmaktadır. 

Bulgular: Çalışmamızda tedavi ve plasebo grubunda hastalık evresi dağılımları homojen 

olacak şekilde yüksek:36, orta:30 ve düşük:34 toplam 200 hastadan oluşan veri seti 

oluşturulmuştur. Tedavi grubunda ilaç sonrası bireylere ait evreler yüksek:11, orta:30, düşük:59 

şeklinde olup 45 hastanın evresinde düşüş gözlenirken, plasebo grubunda ise ilaç sonrası 

evreleri yüksek:31, orta:35, düşük:34 şeklinde olup 14 hastanın evresinde düşüş gözlenmiştir. 

İlaç sonrası gruplar ile evreler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0,001). Tedavi ve 

plasebo grubunda, öncesi-sonrası dağılımlar için yeniden sınıflandırma tabloları 

oluşturulduğunda NRI değeri 0,38 olarak hesaplanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0,001).  Buna göre araştırılan ilacın etkili  olduğu tespit edilmiştir. 
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Bilişim Sistemleri Bölümü, Erdemli/Mersin 
GSM: 0536 598 97 67 E-posta: bennugilan@mersin.edu.tr 
2 2 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin/Türkiye 
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Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular neticesinde, ikiden fazla kategorisi olan tedavi etkililiği 

çalışmalarında NRI yönteminin uygulanabilir olduğu ve veri kaybına sebep olmaması sebebiyle 

tercih edilebilir olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: NRI, tedavi etkililiği, yeniden sınıflandırma 

A New Approach to Treatment Efficacy Studies: Reclassification Index 

Abstract 

Objective: The aim of this study is to demonstrate the use of the reclassification index (NRI) 

in treatment efficacy studies and to make an application in this subject. 

Method: Classification and regression based methods are used to decide the situation  of adding 

new determinant that is risk factor for disease to the risk model. In recent years, NRI method 

has been added among these methods. The basis of NRI is based on the reclassification tables. 

In treatment efficacy studies, statistics such as relative risk are generally calculated by using 

binary outcome variables (healed-not healed). However, in cases that there are more than two 

categories (low-medium-high), some of the individuals who do not have the good effects of the 

treatment may not heal or become worse. This situation is ignored in calculations and it causes 

us to get limited results. 

Results: In our study, a data set is generated with homogeneous disease levels for the treatment 

and placebo group .The levels consist of total 200 patients for two groups  (high:36, medium:30, 

low:34). In the treatment group, the levels of the individuals after the drug are as high:11, 

medium:30, low:59 and decline is observed in the category of 45 patients. However in the 

placebo group, the levels of the individuals after the drug are as high:31, medium:35, low:34 

and decline is observed in the category of 14 patients. A significant relationship is observed 

between the groups after drugs and the levels (p <0.001). In the treatment and placebo group, 

when the reclassification tables were established for pre-post distributions, the NRI value is 

calculated as 0.38 and it is found to be statistically significant (p <0.001). According to this, the 

drug is found to be effective. 

Conclusion: As a result of our findings, it has been shown that NRI method is applicable in 

treatment efficacy studies with more than two categories. NRI is preferable to other methods 

because it does not cause data loss. 

Keywords: NRI, treatment efficacy, reclassification 
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Günümüzde tedavi amacıyla kullanılan pek çok ilaç bulunmaktadır. Buna rağmen ilaç 

geliştirmek için yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Konusunda uzman araştırmacılar 

tarafından ilaçların etkilerini iyileştirmek amacıyla sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır (1). 

Tedavi etkililiği çalışmalarında, genellikle ikili sonuç değişkenleri (iyileşti-iyileşmedi) 

kullanılarak rölatif risk gibi istatistikler hesaplanmaktadır. Böylece ilaç kullananların 

kullanmayanlara göre kaç kat daha fazla iyileşip iyileşmediği belirlenebilmektedir. Ancak 

ikiden fazla kategori (düşük-orta-yüksek) olduğu durumlarda doğrudan rölatif risk hesaplamak 

mümkün olmamaktadır. Bunun için kategori sayısı ikiye indirilerek rölatif risk 

hesaplanabilmektedir. Ancak bu durum hesaplamalarda bir çeşit veri kaybına neden olmaktadır. 

Çünkü ikiden fazla kategori olduğu durumlarda, tedavinin etkisini göstermediği bireylerden 

iyileşmeyenler olabileceği gibi daha kötü duruma gelenler de olabilmektedir ve bu iki grup 

ayrım yapılmaksızın tek bir kategoride toplanmış olur. Kategorilerdeki kaybı ortadan kaldırarak 

ikiden fazla kategori olduğu durumlarda ilaç başarısını test etmek amacıyla alternatif bir yöntem 

olarak NRI yönteminin kullanabilirliğini göstermek hedeflenmiştir. 

 

NRI NEDİR? 

Her gün artmakta olan kardiyovasküler hastalıkların olasılığını tahmin eden ilk çok 

değişkenli risk tahmini modelinin bulunmasından sonra, araştırmacılar kardiyovasküler 

hastalıkları tahmin edebilen yeni risk faktörlerini araştırmaya devam ettiler. Bireylerin yaşı, 

sistolik ve diastolik kan basınçları ve serum kolesterolları, sigara içme ve diabet durumları; bu 

etkenlerin hepsi  kardiyovasküler risk tahmini için gerekli tahmin edicilerdir (2). 

Risk tahmini, sağlık alanında önemli bir yer kaplar. Bazı koşullarda, klinisyenler yüksek 

risk grubuna sahip hastaları belirlemede zorluk çekebilmektedir. Bu nedenle NRI, medikal 

araştırmaların bazı alanlarında çok popüler olmuştur. Özellikle de kardiyovasküler 

epidemiyoloji NRI’nın çıkış noktalarından kabul edilebilir (3). Hastalık için risk faktörü olduğu 

düşünülen yeni belirleyiciler fikir olarak ortaya atılmakta ve bunların modele girip 

girmeyecekleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Yeni bir belirleyicinin risk modeline eklenme 

durumuna karar vermek için sınıflama ve regresyon temelli yöntemler kullanılmaktadır. Son 

yıllarda bu yöntemler arasına NRI yöntemi de eklenmiştir (4). 

NRI yönteminin temeli yeniden sınıflandırma tablolarına dayanmaktadır. Yeniden 

sınıflandırma tablosunu inşa etmek ve değerlendirmek için farklı bir yol önerilmiştir. Bu da 
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bireylerin, olayın görüldüğü ve görülmediği (hasta-sağlıklı) şeklinde ayrı ayrı sınıflandırılması 

ve tablolaştırılması ile mümkündür (5). 

En yaygın hata NRI’nın bir oran (proportion) olduğunu söylemektir. NRI 4 tane oranın 

kombininden oluşur.Ama kendi tek başına bir oran değildir (6).  NRI’nın maksimum değeri 2, 

minimum değeri ise -2’dir. NRI’nın formülü aşağıdaki gibidir (7). 

 

 

UYGULAMA VE BULGULAR 

Çalışmamızda, asıl çıkış amacı hastalık için risk faktörü olduğu düşünülen yeni 

belirleyicilerin olup olmadığını araştırmak olan NRI, farklı bir amaç için kullanılmıştır. Yeni 

geliştirilen ya da etkisi geliştirilmeye çalışılan bir ilacın etkin olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılırken NRI’nın kullanılabileceği gösterilmek istenmiştir. 

Çalışmamızın uygulama basamakları aşağıdaki gibidir; 

1. Çalışmamızda, tedavi ve plasebo grubunda hastalık evresi dağılımları homojen olacak 

şekilde iki farklı kurgu oluşturulmuştur. 

2. İkisinde de hastalar tedavi grubu ve plasebo grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  

3. Tedavi grubundaki hastalara yeni geliştirilen ve etkisi merak edilen ilacın verildiği 

varsayılmıştır ve ilaç öncesi ve sonrası bireylerin hastalık evrelerinde bir değişim olup 

olmadığı incelenmiştir.  

4. Aynı inceleme plasebo grubu için de yapılmıştır. 

5. Birinci deneme planında hastalık evresi düşük-yüksek olan iki kategorili bir durum için 

hesaplamalar yapılırken, ikinci deneme planında ise düşük-orta-yüksek olan üç 

kategorili durum için hesaplamalar yapılmıştır.  

6. Rölatif risk ve NRI istatistikleri hesaplanarak ilacın etkinliği araştırılmıştır. 

Çalışmamızın ilk kurgusunda tedavi ve plasebo grubunda hastalık evresi dağılımları 

homojen olacak şekilde hastalık evresi yüksek:50 ve düşük:20 toplam 140 hastadan oluşan veri 

seti oluşturulmuştur. Tedavi grubunda ilaç kullanımı sonrası bireylere ait evreler yüksek:17, 

NRI = (P
up,events

-P
down,events

)-(P
up,nonevents

-P
down,nonevents

) 
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düşük:53 şeklinde olup 35 hastanın evresinde düşüş gözlenirken, plasebo grubunda ise ilaç 

kullanımı sonrası evreler yüksek:46, düşük:24 şeklinde olup 8 hastanın evresinde düşüş 

gözlenmiştir  (Tablo 1 ve Tablo 2). 

 

Tablo 1: İlk kurgu için tedavi grubuna ait veri seti 

Hasta (Yeni İlaç-Tedavi) 

  Model 2  

M
o
d
el

 1
 

  Yüksek Düşük   

Yüksek 15 35 50 

Düşük 2 18 20 

    17 53 70 

 

Tablo 2: İlk kurgu için plasebo grubuna ait veri seti  

Hasta (Plasebo) 

  Model 2  

M
o
d
el

 1
 

  Yüksek Düşük   

Yüksek 42 8 50 

Düşük 4 16 20 

    46 24 70 

 

İlk kurgu planında; İlaç sonrası, gruplar ile evreler arasında anlamlı bir ilişki 

gözlenmiştir (p<0,001) (Tablo 3). Tedavi ve plasebo grubunda, öncesi-sonrası dağılımlar için 

yeniden sınıflandırma tabloları oluşturulduğunda NRI değeri 0,41 olarak hesaplanmıştır ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4). Hesaplanan rölatif risk 

istatistiğine göre tedavi grubundaki bireylerin, plasebo grubundakilere göre 4,37 kat daha fazla 

iyileştiği söylenebilir. 
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Tablo 3: Gruplar ile evreler arası ilişki 

 

Tablo 4: NRI istatistiği sonuçları 

 

Çalışmamızın ikinci kurgusunda ise tedavi ve plasebo grubunda hastalık evresi 

dağılımları homojen olacak şekilde hastalık evresi yüksek:36, orta:30 ve düşük:34 toplam 200 

hastadan oluşan veri seti oluşturulmuştur. Tedavi grubunda ilaç kullanımı sonrası bireylere ait 

evreler yüksek:11, orta:30, düşük:59 şeklinde olup 45 hastanın evresinde düşüş gözlenirken, 

plasebo grubunda ise ilaç kullanımı sonrası evreler yüksek:31, orta:35, düşük:34 şeklinde olup 

14 hastanın evresinde düşüş gözlenmiştir (Tablo 5 Ve Tablo 6). 

 

Tablo 5:  İkinci kurgu için tedavi grubuna ait veri seti 

Hasta (Yeni İlaç-Tedavi) 

  Model 2    

M
o
d
el

 1
  

  Yüksek Orta Düşük   

Yüksek 10 18 8 36 

Orta 1 10 19 30 

Düşük 0 2 32 34 

    11 30 59 100 

 

Tablo 6: İkinci kurgu için plasebo grubuna ait veri seti 

Hasta (Plasebo) 
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  Model 2    
M

o
d
el

 1
 

  Yüksek Orta Düşük   

Yüksek 27 7 2 36 

Orta 3 22 5 30 

Düşük 1 6 27 34 

    31 35 34 100 

 

İkinci kurgu planında; İlaç sonrası, gruplar ile evreler arasında anlamlı bir ilişki 

gözlenmiştir (p<0,001) (Tablo 7). Tedavi ve plasebo grubunda, öncesi-sonrası dağılımlar için 

yeniden sınıflandırma tabloları oluşturulduğunda NRI değeri 0,38 olarak hesaplanmıştır ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 8). Hesaplanan rölatif risk 

istatistiğine göre tedavi grubundaki bireylerin, plasebo grubundakilere göre 3,21 kat daha fazla 

iyileştiği söylenebilir. Ancak rölatif risk değeri hesaplanırken grup sayısı ikiye indirilmeye 

çalışılmıştır. Bu da veri tanımlamada bazı kayıplara sebep olmuştur.  

 

Tablo 7: Gruplar ile evreler arası ilişki 

 

Tablo 8: NRI istatistiği sonuçları 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  
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Hesaplanan NRI değerlerinden ve NRI değerlerinin anlamlı çıkmasından yola çıkılarak, 

araştırılan ilacın etkili  olduğu söylenebilir. Yani yeni geliştirilen ilaç hastalığın tedavisinde 

başarılı ve etkili sonuçlar vermiştir. 

Elde edilen bulgular neticesinde, NRI yönteminin uygulanabilir olduğu, özellikle ikiden fazla 

kategorisi olan tedavi etkililiği çalışmalarında veri kaybına sebep olmaması nedeniyle tercih 

edilebilir olduğu gösterilmiştir.  
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OFİS KOLTUKLARININ ERGONOMİSİNİN İŞ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 
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Prof. Dr. Mustafa Kemal KÜLEKÇİ3 

 

Özet 

Günümüzde ofis çalışmalarında kullanılan ofis mobilyalarının ergonomik özellikleri 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile iş verimliliklerini etkilemektedir. Ofislerde kullanılan 

masalar, bilgisayar monitörleri, klavyeler, koltuklar ve aydınlatma gibi birçok unsur çalışanları 

ergonomik açıdan etkilemektedir ve bu unsurlarla ilgili ergonomik çalışmalar yetersiz düzeyde 

yapıldıysa çalışanlar sağlık sorunları ve meslek hastalıkları ile karşılaşabilmektedirler. Bu 

çalışmada ofis koltuklarının ergonomisinin çalışanların iş verimliliğine etkisi araştırılmıştır. Bu 

kapsamda iki kurumda çalışan toplam 20 kişi ile ofis koltuklarının ergonomik özellikleri 

hakkında 10 soruluk anket çalışmaları yapılarak, çalışanların ofis koltukları memnuniyet 

düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında ofis koltuklarının 

tasarımında ayak desteğinin bulunması, oturma yeri ile koltuk döşemesinin sağlam olması ve 

oturma yerinde kullanılan döşeme malzemesinin terletmemesinin ergonomik açıdan daha rahat, 

sağlıklı ve konforlu bir ofis koltuğu tasarımı için öncelikli olarak üzerinde çalışılması gereken 

noktalar olduğu belirlenmiştir. Ofis koltuklarının tasarımı konusunda yapılan ergonomik 

çalışmalar çalışanların iş verimliliğini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Ofis Koltukları, İş Verimi. 
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Today, the ergonomic characteristics of office furniture used in office work affects employees' 

occupational health, safety and work efficiency. Many elements in offices such as tables, 

computer monitors, keyboards, office chairs and lighting affect the employees ergonomically, 

and when ergonomic studies on these elements are performed at an insufficient level, employees 

may encounter health problems and occupational diseases. In this study, the effect of the 

ergonomics of the office chairs on work efficiency of the employees was researched. Within 

this scope, in order to determine the satisfaction level of the employees while using office 

chairs,  a survey of 10 questions about the ergonomics of the office chairs with 20 people 

working in two institutions has been done. As result of this study, it was determined that the 

foot support, sturdy seat place, sturdy chair upholstery and unsweating upholstery at seat place 

are the priority points to design more ergonomic, healthy and comfortable office chairs. The 

ergonomic studies about the design of the office chairs increase the work efficiency of the 

employees. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Ergonomics, Office Chairs, Work Efficiency. 

GİRİŞ 

Ergonomi, Yunanca ergos (iş) ve nomos (yasa) kelimelerinin bileşiminden oluşmuştur. 

Ergonomi çalışan kişinin işi, iş aletleri ve iş çevresiyle olan ilişkilerini araştıran ve bu çalışmalar 

sonucunda çalışanların iş ortamlarında daha sağlıklı, rahat ve konforlu çalışmalarını amaçlayan 

bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında, çalışanın işyerine uyumu değil işyerinin çalışana uyumu 

araştırılmaktadır. İnsan vücut ölçülerini konu alan bilim dalı antropometri, insan dokularının 

özelliklerini ve dokuların mekanik etkilere verdiği tepkileri konu alan biyomekanik, farklı 

biçim ve şartlardaki çalışma koşullarının çalışanların işteki başarılarına ve fiziksel organları ile 

onların işlevleri üzerindeki etkilerini inceleyen iş fizyolojisi bilimi, fiziksel çevrenin çalışanlar 

üzerindeki etkisini inceleyen çevre fizyolojisi bilimi ve eğitim, efor ve kişisel farklılıkların 

çalışanlar üzerindeki etkisini inceleyen mesleksel psikoloji bilimi ergonominin yararlandığı 

diğer bilim dallarıdır. Ergonomik çalışmalar sayesinde çalışanların işteki verimlilikleri ve 

motivasyonları artarak daha başarılı olurlar ve üretimde insan faktörü daha fazla ön plana çıkar. 

Çalışanların, kullandıkları iş aletleri, araç ve gereçleri ile ergonomik uyumlarının 

sağlanması, sağlıkları açısından oldukça önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği alanında maden, 

metal ve inşaat gibi en tehlikeli sektörlerin yanında ofisteki ergonomik tehlikeler biraz arka 

planda kalmaktadır ancak ofis ortamı çalışmalarında, çalışanların uzun süreler boyunca 

kullanmak durumunda kaldıkları araç ve gereçler, başta kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olmak 

üzere çalışanların sağlıkları açısından birçok risk faktörünü barındırmaktadır. Ofis ergonomisi 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

318 

alanında yapılmış bir çalışmada, insanların kullandığı her türlü araç ve gerecin en etkin şekilde 

hizmete sokulması onları kullananların duruş, oturuş, genel sağlık, güvenlik ve sisteme uyum 

konularının dikkate alınmasını gerektirir denilmiştir (Baslo, 2002, s. 155). Bu nedenle insan 

sağlığını temel alan iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ofis ergonomisi konusunda da risk 

analizi ve değerlendirmesi çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ofis 

çalışanlarında, koltuk, masa, vb. araç ve gereçlerin neden olduğu kas ve iskelet sistemi 

rahatsızlıkları ergonomik açıdan alınacak tedbirler sayesinde önlenerek çalışanların daha rahat, 

konforlu, sağlıklı ve verimli çalışabileceği işyeri koşulları sağlanabilecektir. 

Ofis ortamında ergonomik açıdan sağlıksız durumların önlenmesi için yapılmış 

çalışmalardan biri olan, İsmail Çelik’in, “Büro Çalışanlarının Maruz Kaldığı Risklerin ve 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” başlıklı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezinde, 

yeni teknolojilerin yönetimde ve bürolarda kullanılmasının, çalışanları çoğu zaman tekrarlı ve 

elle yapılması uzun süren işlerden kurtardığı; buna karşın ekranlı araçlarla çalışmanın, 

psikolojik rahatsızlıklara da neden olan sürekli konsantrasyon gerektiren monoton, yoğun ve 

performanslı çalışma ortamlarından kaynaklanan bir dizi sağlık sorununu ortaya çıkarttığını 

belirtilmiştir (Çelik, 2007, s. 2) 

Ergonomik açıdan sağlıksız durumların önlenmesi amacıyla yapılmış araştırmalardan 

bir diğerinde, ofislerde çalışan kişilerin sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine 

ergonomik şartların iyileştirilmesinden başlanması gerektiği ortaya konulmuştur. Çalışmada, 

kişinin işe, işin kişiye uyumunun gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda ofisin ve içinde 

barındırdığı masa, koltuk, bilgisayar vb. elemanların antropometrik ölçülere uyumlu olması 

gerektiği en başta düşünülmesi gereken konulardan olduğu belirtilmiştir (Kahraman, 2013) 

Münire Sibel Çetin ve arkadaşlarının, 2015 yılında ofis sandalyesi üzerine yaptıkları 

araştırmada, ucu kapalı ve 7’li likert ölçeğine göre hazırlanmış anket ile ofis çalışanlarının 

sandalyelerinden memnuniyet düzeyleri ve beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma 

sonucunda çalışanların sandalyeye bağlı rahatsızlık hissettikleri bölgelerin boyun, omuz, üst 

sırt, alt sırt, bel, kuyruk sokumu ve kol olarak belirlenmiştir. Bu araştırma kapsamında mesleki 

kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını engelleyebilmek için çalışanın, ekipman kullanımı ve 

çalışma esnasında gereken oturma biçimi hakkında eğitilmesi gerektiği belirtilmiştir (Çetin, 

Karabay ve Kurumer, 2015, s. 271-274) 

Bu çalışma kapsamda iki kurumda çalışan toplam 20 kişi ile ofis koltuklarının 

ergonomik özellikleri hakkında 10 soruluk bir anket çalışması yapılarak çalışanların ofis 

koltukları memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılıp, ofis koltuklarının neden olduğu 
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ergonomik sağlık sorunlarının önlenebilmesi için koltuk tasarımlarında nelere dikkat edilmesi 

gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ofis koltuklarının tasarımında ayak 

desteğinin bulunması, oturma yeri ile koltuk döşemesinin sağlam olması ve oturma yerinde 

kullanılan döşeme malzemesinin terletmemesinin ergonomik açıdan daha rahat, sağlıklı ve 

konforlu bir tasarım için öncelikli olarak üzerinde çalışılması gereken noktalar olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda çalışanların işteki verimliliklerinin artırılması 

için ofis koltuklarının tasarımında ergonomik açıdan neler yapılabileceği tartışılmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma kapsamında ofis koltuklarının tasarımındaki ergonomik özelliklerin 

çalışanların işteki verimlilikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında iki 

kurumda toplam 20 çalışana, aşağıda verilen sırasız seçenekli kapalı uçlu 10 sorudan oluşan 

anket yöneltilerek, ofis koltuklarının ergonomik özellikleri ile ilgili memnuniyet düzeyleri 

değerlendirilmiştir. Anket sorularında araştırılan temel özellikler Münire Sibel Çetin ve 

arkadaşlarının, “Ofis Sandalyesi Memnuniyet Araştırması” başlıklı çalışmasında açık uçlu 

sorularla belirlenen ofis koltuklarında bulunması gereken özelliklerden yola çıkılarak 

belirlenmiştir (Çetin, Karabay ve Kurumer, 2015, s. 273). Değerlendirmede katılımcıların her 

soru için verdikleri evet, hayır veya nadiren şeklindeki cevaplarının yüzde olarak oranları göz 

önüne alınmıştır. Anketler yüz yüze, karşılıklı soru ve cevap uygulaması şeklinde yapılmıştır. 

Yüz yüze anket yönteminde bilgiyi toplayacak kişi, cevap alacağı kişilerle yüz yüze konuşur ve 

istenilen bilgi önceden belirlenmiş sorularla elde edilmeye çalışılır. Bunun yanında ofis 

koltuklarının ergonomisi konusunda daha önceden yapılmış literatür araştırmalarından da 

yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda çalışanların işteki verimliliklerinin 

artırılması için ofis koltuklarının ergonomik özelliklerinin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. 

Yapılan anket çalışmasında katılımcıların aşağıda belirtilen konularda rahatlık durumları 

sorgulanmıştır; 

 İleri ve geri ayarlanabilir sırt desteği sayesinde rahat oturabiliyorum. (Sırt Desteği) 

 Ayak konumunu yükseltebilecek destek ile rahat oturabiliyorum. (Ayak Desteği) 

 Oturma yerinde çökme gibi form değişikliğinden rahatsız oluyorum. (Oturağın 

Çökmesi) 

 Bel desteği sayesinde rahat oturabiliyorum. (Bel Desteği) 

 Döşemenin renk ve görüntüsünün solmasından rahatsız oluyorum. (Döşeme Görüntüsü) 
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 Oturma yeri terlettiği için rahatsız oluyorum. (Oturağın Terletmesi) 

 Sırt kısmı terlettiği için rahatsız oluyorum. (Sırt Terletmesi) 

 Kolumuzu koyma yerlerinin (kolçaklar) yüksekliğinin ayarlanabilmesi sayesinde rahat 

oturabiliyorum. (Ayarlanabilir Kolçak) 

 Döşemede aşınma ve hasar olmasından rahatsız oluyorum. (Döşemede Hasar) 

 Koltuk ayakları tekerlekli olduğunda rahat oturabiliyorum. (Tekerlekli Ayaklar) 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ofis ergonomisi kapsamında çalışanların daha sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamına 

sahip olmaları için üzerinde araştırma yapılması gereken mobilyaların en önemlilerinden birisi 

ofis çalışanlarının çoğunun kullandığı ofis koltuklarıdır. Ofis koltuklarının tasarımlarında 

ergonomik açıdan önemli olan temel kısımlar sırt desteği, oturma yeri, kolçaklar, bel desteği, 

koltuk ayakları, ayak desteği ve koltuk döşemesidir. Ergonomik açıdan daha sağlıklı ve rahat 

bir koltuk tasarımı yapılabilmesi için bu kısımlara dikkat edilmesi gerekir. 

 

Ofis Ergonomisi 

Ofis ergonomisi, çalışanların yorgunluk ve rahatsızlığını azaltarak, işteki 

verimliliklerini arttırmak için ofis mobilyalarının tasarımı ve çalışma ortamı düzenlemesinin 

yapıldığı bilimsel bir çalışma alanıdır. Ergonomik çalışmalarda çalışan işyerine değil işyeri 

çalışana uygun hale getirilir. Bu kapsamda, çalışma süreci insanın bedensel ve mental 

yeteneklerine uygun hale getirilip, çalışma ortamındaki fiziksel koşullar düzenlenir ve çalışma 

ortamında kullanılan araç ve gereçlerin tasarımı kullanıma daha uygun hale getirilir. Bu sayede 

çalışanların işteki motivasyon ve verimlilikleri artar. Ofislerdeki tehlike kaynaklarından birisi 

ofis mobilyalarının ergonomik açıdan uygun olmamasıdır. Ergonomik açıdan uygun olmayan 

ofis mobilyaları insan sağlığını tehdit eder. Ergonomik çalışmalar kapsamında, fiziksel çevre, 

masa ve koltuk tasarımı, ekran ve klavye konumu, dokümanların yeri, ofis aydınlatmasının yeri 

ve şiddeti kontrol edilip ayarlanır. Ofis ergonomisi çalışmaları sayesinde ofiste koltukta 

oturarak bilgisayar ile uzun süre çalışmadan kaynaklanan boyun, omuz, sırt, baş ağrıları ile el 

ve bilek kanalı hastalığı ve bel fıtığı gibi mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları önlenir ya da 

en azından azaltılır. Ergonomik açıdan uygun olmayan ofis mobilyalarının neden olduğu ağrılar 
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dikkate alınmazsa zamanla çalışanların el, kol ve vücut fonksiyonlarını kısıtlar ve önlem 

alınmadığı takdirde bu durum çalışanların sakatlanmasına kadar ilerleyebilir. Ayrıca 

çalışanlarda uygun olmayan ergonomik çalışma ortamından kaynaklanan bu ağrılar zamanla 

çalışanları fiziksel olarak etkilemesinin yanı sıra mental olarak da olumsuz yönde etkileyip 

çalışanlarda stres ve depresyona neden olup, çalışanın işten soğumasına ve hatta işten 

ayrılmasına neden olabilir. Ofislerde çok sık kullanılan ofis koltukları ergonomik açıdan uygun 

olarak tasarlanmamışsa çalışanların boyun, omuz, üst sırt, alt sırt, bel, kuyruk sokumu ve 

kollarında kas ve iskelet sistemi kaynaklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Mobilya 

tasarımlarında antropometrik ölçüler dikkate alınmadan yapılan tasarımlar evde ve çalışma 

ortamlarında kazalara, ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir (Hastürk ve 

Gültekin, 2013, s. 50). Çalışma koltuğunun tasarımı iyi ise, anatomik performansı arttırarak 

vücuttaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olur. Çalışanların fizyonomik yapılarına uygun 

seçilen koltuklarda kalça, diz, ayak bileği ekseni ve vücut ekseni birlikte hareket eder ve bu 

sayede kas zorlanmaları önlenebilir. Koltuk dengeli, çalışanın rahat bir pozisyonda 

oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır. Koltukta kalça hafif öne eğik 

pozisyonda, diz ile dirsekler dik açılı olacak şekilde ve dik oturulmalıdır. Bu durumda sırtın alt 

kısmının doğal kavisli şekli korunur ve omurga diskleri ile sırt kaslarına binen yük azalır. 

Böylece oluşması muhtemel bel ağrıları önlenmiş olur. Ayaklar yere sağlam ve birbirine paralel 

bir şekilde basmalıdır. Böylece vücut üzerine binen yük dengeli dağıtılarak doğru ve sağlıklı 

bir oturuş sağlanıp muhtemel sırt ağrıları da önlenmiş olur. 

Ofis mobilyalarının tasarımlarında kullanıcıların antropometrik ölçüleri dikkate alınır 

ancak bu mobilyaların kullanıcıların tamamının vücut ölçülerine tam olarak uyum sağlaması 

beklenemez. Bu yüzden kullanıcılar açısından mobilyalarda özellikle derinlik ve yüksekliklerin 

ayarlanabilir olması tercih edilmektedir (Özkan ve Kahya, 2015, s. 142). Ofis koltuklarının 

ergonomik açıdan önemli olan birçok kısmı vardır (Şekil 1). Ofis koltuklarında oturma yerinin 

yüksekliği ayarlanabilmelidir. Sırt dayama yeri öne, arkaya, yukarı ve aşağı ayarlanabilir 

olmalıdır. Sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır ve ayrıca istendiğinde operatöre uygun bir 

ayak dayanağı sağlanmalıdır (Ulucan ve Zeyrek, 2012, s. 13). 

Uzun süre ara vermeden oturarak çalışmak omurgayı ve sırt kaslarını olumsuz yönde 

etkilediği için çalışırken oturma konumunun arada bir değiştirilmesinde fayda vardır. Ofis 

sandalyesinde otururken kesinlikle zaman zaman hareket edilerek oturulmalıdır, sandalyede 

statik duruştan kaçınılmalıdır. Zaman zaman ayağa kalkılarak ve ara ara başka işler ile 

uğraşılarak çalışma esnasında hareket etme sağlanmalıdır. Ofis sandalyesinde bel ve omuzlar 

sandalyenin sırt desteğine dayalı olarak oturulmalıdır (Yücel, vd., 2004, s. 436). 
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Şekil 1: Ofis koltuklarının ergonomik açıdan önemli olan kısımları 

 

Ofis Koltuklarının Ergonomik Özellikleri 

Bu çalışma kapsamında iki kurumda yapılan anket araştırmasına toplam 20 kişi 

katılmıştır ve katılımcılara ofis koltuklarının ergonomik özellikleri ile ilgili 10 soru 

sorulmuştur. Sonuçlar, anket sorularına verilen cevapların yüzde olarak oranları alınarak 

değerlendirilmiştir.  Ofis koltuklarının ergonomik özellikleri için tercihlerin araştırıldığı 

sorulara ‘evet’, ‘hayır’ veya ‘nadiren’ cevapları veren katılımcıların sayıları aşağıda grafik 1’de 

gösterilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar göz önüne alındığında ofis koltuklarının 

ergonomik açıdan tasarımlarında dikkat edilmesi gereken birçok faktör olduğu görülmektedir. 
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Grafik 1: Ofis koltuklarının ergonomik özellikleri için tercihlerin kişi sayısı dağılımı 

 

Ayarlanabilir sırt desteğinin koltuk rahatlığına etki eden önemli bir ergonomik faktör 

olduğu %65 ‘evet’ cevap oranı ile anket sonuçlarında görülmektedir. İleri ve geri ayarlanabilir 

sırt desteği sayesinde ofis çalışanları omurga ve sırt kasları açısından koltukta daha sağlıklı bir 

çalışma yapabilirler. Bir başka ergonomik faktör olan ayak desteği sayesinde boyu kısa olan 

ofis çalışanları, ayak desteği ile bacaklarını ve ayak bileklerini çalışırken rahat ettirerek 

ergonomik açıdan daha uygun bir oturma düzeni ile sağlıklı ve ergonomik bir çalışma 

yapabilirler. Anket sonuçlarında katılımcıların %75’i ‘evet’ cevabını vererek ayak desteğinin 

ergonomik açıdan önemli bir faktör olduğunu düşünmektedir (Grafik 2). Katılımcılar açısından 

bel desteğinin de gerekli bir ergonomik faktör olduğu %60 ‘evet’ cevap oranı ile görülmektedir. 

Bel desteği kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşmasında önleyici bir faktör olmasına 

karşın, diğerlerine göre daha düşük bir etkisi olduğu sonucunun ortaya çıkmasında, çalışanların 

masa başı işinde, yanlış da olsa çoğunlukla öne eğilir pozisyonu kullanmalarının etkisi olduğu 

düşünülebilir. Bel desteği sayesinde ofis çalışanlarının koltukta otururken bel boşlukları 

doldurulur ve omurgalarının doğal eğrisi korunarak çalışanların bel fıtığı meslek hastalığına 

yakalanmaları önlenip çalışanlara daha sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlanır. 
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Grafik 2: Ayak desteği ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı 

 

Ofislerde kullanılan koltukların ergonomik açıdan uygun olması için yapımlarında 

kullanılan malzemelerin kaliteli, sağlam ve dayanıklı olması gereklidir. Araştırma sonucunda, 

koltukların oturma yerlerinde çökme gibi form değişiklerinin olmasının da çalışanların rahatını 

etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu bulunmuştur. Oturma yerinde çökmenin olması 

çalışanın omurgalarındaki doğal eğriyi bozarak kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden 

olabilir. Bu durumda ergonomik açıdan sağlıksız bir çalışma ortamı yaratır. Katılımcıların 

oturma yerinde çökme olması ile ilgili soruya %75 oranında ‘evet’ cevabı vermesi ofis 

koltuklarının tasarımında kullanılan malzemenin sağlamlığının da ergonomik açıdan önemli bir 

faktör olduğunu göstermektedir (Grafik 3). Koltuk döşemesinin renk ve görüntüsünde solma ve 

aşınma oluşması da ofis çalışanlarını rahatsız eden bir durumdur. Koltuk döşemesinin 

görüntüsünde ortaya çıkan bozukluğun, ergonomik açıdan uygun olmayan bir durum olduğu 

anket sonuçlarında katılımcıların yarısına yakın olan %45 ‘evet’ cevabı ve %25 ‘nadiren’ cevap 

oranı ile görülmektedir. Bu durumun çalışanları psikolojik olarak etkilemesi ve rahatsızlığa 

neden olması muhtemeldir. Koltuk döşemesinde hasar olması ile ilgili soruya katılımcıların 

%85’i ‘evet’ cevabını vermesi koltuk yapı malzemesinin sağlamlığının ergonomik açıdan 

önemli bir faktör olduğunu göstermektedir (Grafik 4). Koltuğun malzemesiyle ilgili çalışanın 

rahatını etkileyen bir diğer faktör de terletmesidir. Koltuklarda oturma yerlerinin çalışanları 

terletmesi ergonomik açıdan bir başka sorundur. Bu nedenle koltuk döşemesi insan vücudunu 

terletmeyecek özellikte olan malzemelerden seçilmelidir. Koltuk oturma yerinin terletmesinin, 

anket katılımcılarının %90’ını rahatsız eden bir özellik olduğu görülmektedir (Grafik 5). Benzer 

durum koltukların sırt kısımları için de geçerlidir. Koltuklarının sırt kısımlarının terletmesi de 

ergonomik açıdan uygun olmayan bir durumdur ve katılımcıların  %65’i ‘evet’ cevabı vererek 

bu durumdan rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Sırt kısmının terletmesinin oturma yerine göre 

daha az etkili olduğu sonucu ortaya çıksa da, bu durum, çalışanların koltuğun sırt kısmını daha 

az kullanmaları sebebi ile ilişkilendirilebilir. 

75%
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Grafik 3: Oturağın çökmesi ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı 

 

 

Grafik 4: Döşemede hasar olması ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı 

 

 

Grafik 5: Oturağın terletmesi ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı 

 

Ofis koltuklarında çalışanların kollarını koyma yerlerinin (kolçakların) yüksekliğinin 

ayarlanabilir olması çalışanların kollarında ağrı oluşması gibi sağlık sorunlarının önlemesi 

açısından önemli bir özelliktir. Katılımcıların %50’sinin ‘evet’ ve %20’sinin ‘nadiren’ olmak 

üzere ankette verdikleri cevaplar, yüksekliği ayarlanabilir kolçakların ofis koltuklarının 

ergonomik açıdan tasarımında dikkate alınması gereken faktörlerden biri olduğunu 

göstermektedir. Benzer şekilde, çalışmada, koltuk ayaklarının tekerlekli olması da ofis 

75%

5%

20% EVET

HAYIR

NADİREN

85%

10%5%
EVET

HAYIR

NADİREN

90%

10%
EVET

HAYIR



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

326 

çalışanlarını ergonomik açıdan olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerden biri olarak 

bulunmuştur. Koltukta kesinlikle zaman zaman hareket ederek oturulmalıdır ve statik duruştan 

kaçınılmalıdır Koltuk ayaklarının tekerlekli olması sayesinde ofis çalışanları çalışma esnasında 

istedikleri yöne rahatça dönerek çalışmalarına devam edebilmektedirler. Anket sonuçlarında 

koltuk ayaklarının tekerlekli olmasının rahat ve sağlıklı bir ofis çalışması için gerekli olduğu 

%65 ‘evet’ cevabı ile görülmektedir. 

SONUÇ 

Çalışanların, işyerlerinde kullandıkları iş aletleri, iş çevresi, araç ve gereçleri ile 

ergonomik uyumlarının sağlanması, çalışanların sağlıkları açısından önemlidir. Ofis 

ergonomisi çalışmaları ile çalışanlar ergonomik açıdan daha sağlıklı, rahat ve konforlu bir 

ortamda çalışabilmektedirler. Ofis koltuklarının tasarımından kaynaklanan ergonomik sorunlar 

çalışanlarda boyun, omuz, üst sırt, alt sırt, bel, kuyruk sokumu ve kollarında kas ve iskelet 

sistemi kaynaklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu çalışma kapsamında ofis koltuklarının 

ergonomik özellikleri iki kurumda toplam 20 çalışan ile yapılan 10 soruluk anket vasıtasıyla 

araştırılmıştır. Ayrıca ofis koltuklarının ergonomisi konusunda daha önceden yapılmış literatür 

araştırmalarından da yararlanılmıştır.  

Elde edilen bulgular sonucunda ofis koltuklarının tasarımında ayak desteğinin bulunması, 

oturma yeri ile koltuk döşemesinin sağlam olması ve oturma yerinde kullanılan döşeme 

malzemesinin terletmemesinin ergonomik açıdan daha rahat ve konforlu bir tasarım için 

öncelikli olarak üzerinde çalışılması gereken noktalar olduğu belirlenmiştir. Bu konularda 

yapılacak ergonomik çalışmalar sayesinde çalışanların kas ve iskelet sistemi kaynaklı 

rahatsızlıkları engellenebilir.  

Ergonomik çalışmalar sayesinde çalışanlar daha rahat, sağlıklı ve konforlu bir iş ortamında 

çalışıp daha verimli olabilirler. Ofis çalışmalarındaki iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri maden, 

metal ve inşaat sektörlerindeki kadar ön planda olmasa da, insan sağlığının temel alınması 

gerektiği için ofis çalışmalarında da iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılıp, ergonomi 

kaynaklı ve diğer tehlike kaynakları belirlenip gerekli önlemler alınmalıdır. Böylece 

çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenliği sağlanır, üretimde insan faktörü daha fazla ön 

plana çıkar. 

KAYNAKÇA 

Baslo, M. M. Y. (2002). Ofis ergonomisi sırt ve boyun ağrılarını önlemek için ofis ortamını 

düzenlemek. Sempozyum Dizisi: “Baş, Boyun, Bel Ağrıları”, Mayıs, 2002, No: 30, 155-165. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

327 

 

Çelik, İ. (2007). Büro çalışanlarının maruz kaldığı risklerin ve alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ankara: İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma 

Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. 

 

Çetin, M.S., Karabay, G. Ve Kurumer, G. (2015). Ofis sandalyesi memnuniyet araştırması. 

Muhendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 269-274. 

Hastürk, E. Y. ve Gültekin, T. (2013). Ergonomik ofis koltuğu tasarımında tüketici 

davranışları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, No: 26, 

37-53. 

Kahraman, M. F. (2013). Türkiye de antropometrik verilere göre ofiste ergonomik işyeri 

tasarımı üzerine bir araştırma, Ankara: İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma Ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. 

Özkan, N. F. Ve Kahya, E. (2015). Bir üniversitenin idari ofislerindeki ergonomik risklerin 

değerlendirilmesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 141-150. 

Ulucan, H. F. Ve Zeyrek, S. (2012). Ofislerde iş sağlığı ve güvenliği, Ankara: İş  Sağlığı ve 

Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü. 

Yücel, A., Vaizoğlu S. Ve Güler Ç. (2004). Klavyem Stetoskopum Ve Ben. Sted Dergisi, C. 

13, No: 11, 436. 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 
328 

FARKLI AMARANT ÇEŞİTLERİNİN ÇUKUROVA BÖLGESİNE ADAPTASYONU 

Engin Gönen1 

Yeşim Bozkurt Çolak2 

Attila Yazar3 

Özet 

Kuraklık, tuzluluk, hatalı tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliği, tarımsal üretimi olumsuz 

etkileyen en yaygın çevresel problemlerdir. Bu gibi alanlarda tarımsal üretimin 

sürdürülebilmesi için söz konusu elverişsiz koşullarda gelişebilen yeni bitkilerin yetiştirilmesi 

alınabilecek önlemlerden birisidir. Amarant, Amaranthaceae familyasında yer alan tek yıllık 

bitkiler topluluğu olup tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi olarak tüketilebilen bir tane 

bitkisidir. Kuraklık ve tuzdan etkilenmiş alanlarda, biyotik ve abiyotik stres koşulları tolere 

edebilme özellikleri ile alternatif bir ürün olma potansiyeline sahip yüksek protein içeriği ile 

dikkat çeken bir bitkidir. Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar 

ve Sulama Bölümü deneme alanında Amarant bitkisinin bölgeye adaptasyonunun belirlenmesi 

amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada tahıl olarak yetiştirilen farklı 

Amarant çeşitleri (A2,A5,A7,A12,A14) denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek 

ortalama verim 4465 kg/ha ile A14 çeşidinde alınırken en düşük ortalama verim ise 2290 kg/ha 

ile A7 çeşidinden alınmıştır. Sonuçta Çukurova bölgesine adapte olmuş oldukça kurak şartlara 

dayanıklı olan insan sağlığına faydalı etkileri belirlenen Amarant bitkisinin ülkemizin sıcak ve 

kurak bölgelerinde yetiştiriciliğinin yapılması, ayrıca tahıl ürünleri, çölyak hastaları için 

hazırlanan ürünler ve genel olarak fırın ürünleri üretiminde kullanımının yaygınlaştırılmasının 

bölgemiz açısından farklı tarımsal çevre koşullarına uyum yeteneği, besin içeriği ve ekonomik 

değeri sayesinde amarant bitkisi marjinal tarım alanları için alternatif bir ürün olarak 

önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Amarant, Alternatif ürün, Kuraklık, Adaptasyon 

Adaptation of Different Amaranth Types to Çukurova Region 

Abstract 
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Drought and salinity are two widespread environmental problems induced by climate change 

and improper applications in agriculture and have important adverse effects on agricultural 

production. To sustain crop production in such areas for food security, cultivating new crops 

that can growth under these unfavorable conditions is one of the measures. Amarant is a annual 

plant in the Amaranthaceae family and this plant can be consumed as a grain, vegetable, 

ornamental plant and feed plant. Plant drought and salt affected areas, biotic and abiotic stress 

conditions has the potential to become an alternative product with their ability to tolerate. In 

order to determine the adaptation of the amaranth plant was carried out in 2009 and 2010. 

Different varieties of Amaranth (A2, A5, A7, A12, A14) grown as grain were tested in the 

study. According to the results of the study, the highest average yield was obtained in A14 with 

4465 kg / ha and the lowest average yield was taken from A7 with 2290 kg / ha. As a result, the 

cultivation of amaranth plant which has beneficial effects on human health, which is resistant 

to drought conditions in Çukurova region, in the hot and arid regions of our country, and also 

the products prepared for grain products, celiac patients and generalization of bakery products 

in general.Thanks to its ability, nutrient content and economic value, amaranth plants can be 

proposed as an alternative product for marginal agricultural areas. 

 

1. Giriş 

Artan dünya nüfusu ve yetersiz gıda üretimi arasındaki uçurumu kapatmak için, 

sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimini arttırmaya ihtiyaç vardır (Liu ve Stützel, 2004). 

Dünyanın % 60’nın ana enerji ihtiyacı sadece 4 bitkiden buğday, mısır, pirinç ve patatesten elde 

edilmektedir (Mlakar et al., 2010). Bu kadar dar bir ürün yelpazesine yönelme büyük riskleri 

de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden alternatif bitkilere yönelmek büyük önem arz 

etmektedir. Amarant özellikle tahıllar için bir alternatif bitki olabilecek özelliktedir. Amarant 

bitkisi Amaranthaceae familyasından Amaranthus cinsi, 60 dolayında türe sahip olan, 

bunlardan sınırlı sayıdakileri kültür tipinde, diğerleri yabancı ot olarak yeryüzünün tropik, yarı 

tropik ve diğer sıcak bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan tarımı 5-7 bin yıl öncesi Aztek 

uygarlığına dayanan bir pseodo-tahıl olarak tanımlanmaktadır (Selçuk 2011; Caselato- Sousa 

ve Amaya-Farfàn, 2012).  Amarant yüksek besin değerlerine sahip, farklı çevrelere geniş uyum 

sağlayabilen, marjinal topraklar ve yarı kurak bölgelerde yetiştiriciliği yapılabildiği için umut 

verici bir bitki olarak kabul edilmektedir (Berghofer ve Schoenlechner, 2002; Mlakar ve ark., 

2010). Dünya‘da Amarant Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya, Meksika, Güney Amerika And 

dağları yaylalarında, ABD’de ve Rusya’da ticari olarak üretimi yapılmaktadır. Tahıl amaçlı 
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yetiştiriciliğin en fazla olduğu ülkeler, ABD, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Almanya, 

Macaristan, Rusya, Polonya, İtalya ve Slovenya’dır (Berghofer ve Schoenlecher, 2002; 

Anonim, 2014). Ülkemizde ise tarım amaçlı yetiştiriciliği yapılamamaktadır ancak yabancı ot 

olarak tarlalarda kendiliğinden yetişmektedir (Ergun ve ark., 2014). Amarant tane verimi toprak 

nemi, toprak yapısı, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, iklim, bitki yoğunluğu, ekim tarihi 

ve gübre miktarı gibi etkenlere bağlı olarak büyük değişkenlik gösterebilmektedir (Brenner ve 

ark., 2000; Gimplinger ve ark., 2008). Tane verimi kurak bölgelerde 450-700 kg/ha ve sulama 

yapılan veya yüksek yağış alan bölgelerde ise 900-2000 kg/ha alınabilmektedir (Williams ve 

Brenner, 1995). 

 Bu çalışmada ülkemiz için yeni bir bitki olan Amarantın Çukurova Bölgesi’ne 

adaptasyonun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

deneme alanında yürütülmüştür. Adana’da 36°59’ N enlemi ve 35°18’ E boylamında yer alan 

deneme alanının denizden ortalama yüksekliği 50 m’ dir. 

Mutlu serisine giren deneme alanı toprakları oldukça yaslı alüviyal depozitler üzerinde 

oluşmuş vertisollerdir. Hemen hemen düz ve düze yakın topografyalarda yer alırlar. Bütün 

profil yüksek oranda kil içerir. Kireç bakımından orta derecede zengindir ve koyu kırmızı kahve 

renklidir (Özbek ve ark., 1974). Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanı topraklarının bazı 

fiziksel ve kimyasal özellikleri sırasıyla aşağıdaki Çizelge 1 ve 2 de verilmiştir. 

Çizelge 1. Deneme alanı toprakların bazı fiziksel özellikleri 

Derinlik 

cm 

Tane irilik dağılımı 

(%) 

Kum         Silt         Kil 

Bünye 

 

Tarla 

kapasitesi 

cm3/cm3 

Solma 

noktası 

cm3/cm3 

Doyma 

noktası 

 

cm3/cm3 

Hacim 

ağırlığı 

g/cm3 

0-5 28 21 51 Kil 42 23.8 51 1.19 

5-15 28 21 51 Kil 42 23.8 51 1.19 

15-30 28 21 51 Kil 42 23.8 51 1.19 

30-60 28 19 53 Kil 45 23.2 54 1.16 
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60-90 28 18 54 Kil 44 21.8 55 1.15 

90-120 27 19 54 Kil 42 18.8 50 1.25 

 

Çizelge 2. Deneme alanı toprakların bazı kimyasal özellikleri 

Depth 

(cm) 

ECe 

(dS/m) 

pH CaCO3 

(%) 

O.M.  

(%) 

Katyonlar (me/l) 

Ca++       Mg++      Na+         K+ 

Anyonlar (me/l) 

HCO3
-    SO4

-2       Cl- 

0-10 0.335 6.95 5.92 1.28 1.48 1.10 0.40 0.10 2.06 0.10 0.92 

10-20 0.310 6.63 5.92 1.28 1.66 1.10 0.32 0.08 2.14 0.26 0.77 

20-40 0.353 6.81 6.11 1.14 1.94 1.17 0.35 0.07 2.24 0.40 0.89 

40-60 0.354 6.93 6.38 0.98 1.48 0.80 0.43 0.05 1.84 0.10 0.83 

60-80 0.314 7.15 6.65 - 1.45 1.31 0.44 0.05 2.04 0.34 0.88 

80-100 0.324 6.99 7.40 - 1.52 1.09 0.56 0.05 2.14 0.21 0.87 

100-120 0.295 6.95 7.45  1.16 0.97 0.57 0.05 1.90 0.12 0.74 

 

Deneme içim sulama suyu, DSİ sulama kanalından sağlanmıştır.  Sulama kanalından 

alınan sulama suyu örnekleri USSL (1954)’de verilen esaslara göre laboratuvarda analiz edilmiş 

ve sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda denemede kullanılan sulama 

suyu sınıfı C2S1 olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 3. Sulama suyu analiz sonuçları 

Sulama suyu 

sınıfı 
EC pH 

Katyonlar me/l             Na+      

C++     Mg++     K+ 

Anyonlar me/l                                     

Co3    HCO3     SO4
-2     Cl-  

%Na SAR 

C2S1 0.260 7.1 1.07 2.15 1.23 0.04    - 2.29 0.72 1.48 23,80 0.82 

 

 

Denemede kullanılan damla sulama sistemi denetim birimi, gübre tankı, disk filtre, 

basınç regülatörleri, su sayaçları, manifold, lateral ve baglantı parçalarından meydana gelmistir. 
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Ana hat PVC, manifold ve lateraller ise PE borulardan olusturulmustur. Lateraller Ø16 mm 

çapında olup üzerinde 100kPa işletme basıncında debisi 2L/h olan damlatıcılar yer almaktadır. 

Damlatıcılar lateral hattı üzerinde 0.50 m aralıklarla yerleştirilmiştir. 

Amarant tohumları 50 cm sıra üzeri mesafeyle toprak yüzeyinden 3-4 cm derinliğe 12 

Mart 2009 ve 26 mart 2010 tarihlerinde el ile ekilmiştir. Tüm konulara eşit miktarda olmak 

üzere ekimden hemen önce tüm parsellere 7.5 kg da-1 N; 7.5 kg P2O5; ve 7.5 kg K2O 15-15-15 

kompoze gübresi bitki sıralarında banda verilecek şekilde verilmiştir. Ekimden üç hafta sonra 

başlamak üzere geriye kalan N miktarı ve diğer besin elementleri parsellere her sulamada bir 

fertigasyonla 50 kg/ha N verilmiştir.  

Çalışmada tahıl olarak yetiştirilen farklı Amarant çeşitleri (A2,A5,A7,A12,A14) 

denenmiştir. Farklı amarant çeşitleri şekil 1’de verilmiştir.   

 

 

Şekil 1. Amarant çeşitleri A2; A5; A7; A12; A14 

 

Araştırma, 5 farklı amarant çeşidinde 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme 

desenine göre yapılmıştır. Deneme deseni şekil 2’de verilmiştir. Deneme konularına sulama 

suyu eşit olarak uygulanmıştır. 
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Şekil 2. Deneme deseni 

Deneme konularına ilişkin derlenen verilerin istatistiksel analizlerinde MsDAT paket 

programı kullanılmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasında Duncan yöntemi uygulanmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada farklı amarant çeşitlerinin Çukurova Bölgesi’ne adaptasyonun belirlenmesi 

için elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.  

Tüm konulara eşit miktarda sulama suyu uygulanmıştır. Araştırmanın ilk yılında 

sulamalara 4 Mayıs tarihinde başlanmış 9 Haziran tarihinde son verilmiştir. Tüm konulara 6 

sulama uygulaması olmak üzere toplam 250 mm sulama suyu uygulanmıştır. 2010 yılında ise 

14 Mayıs tarihinde başlanmış 18 Haziran tarihinde son verilmiştir. Tüm konulara 6 sulama 

uygulaması olmak üzere toplam 280 mm Araştırmanın ikinci yılında ise sulamalara 14 Mayıs 

2010 tarihinde başlanmış 18 Haziran 2010 tarihinde son verilmiştir. Tüm konulara 6 sulama 

uygulaması olmak üzere toplam 320 mm sulama suyu uygulanmıştır.  

Deneme yıllarına ilişkin verim değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. Anılan çizelge 

incelendiğinde 2009 yılı Amarant tane verimleri 2140 ile 4490 kg/ha arasında değişmiştir. En 

düşük verim 2140 kg/ha ile A7 konusunda elde edilirken en yüksek verim 4490 kg/ha ile A14 

konusundan alınmıştır. 2010 yılı tane verimleri incelendiğinde 2009 yılına benzer olarak en 

yüksek verim 4441 kg/ha A14 konusunda elde edilirken, en düşük verim ise 2605 kg/ha ile A2 

konusunda elde edilmiştir. Her iki yılın ortalama verim değerleri incelendiğinde  A2, A5, A7, 

A12 ve A14 çeşitlerinde sırasıyla 4089, 3920, 2290, 3478 ve 4465 kg/ha verim elde edilmiştir. 

Yapılan istatistiki analiz sonuçlarına göre araştırmanın her iki yılında da verim istatistiki olarak 

% 5 önem düzeyinde önemli çıkmıştır.  Her iki yıl verim değerleri göz önüne alındığında en 
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yüksek verim A14 çeşidinden elde edilmiştir. Diğer ülkelerde tahıl amaçlı yetiştirilen amarant 

bitkisinde yapılan çalışmalar ile karşılaştırdığımızda,  

Çizelge 4. 2009, 2010 ve ortalama tane verimleri 

Amarant Çeşitleri 

Tane Verimi 

kg/ha 

Ortalama Verim 

kg/ha 

2010 2009 

A2 4290a 3887b 4089b 

A5 4450a 3391c 3920b 

A7 2140b 2441d 2290d 

A12 4270a 2605d 3478c 

A14 4490a 4441a 4465a 

*%5 önem düzeyinde. 

Kaul ve ark., (2006) Almanya’da yaptıkları çalışma sonucunda 2100-3300 kg/ha, 

Jacobsen ve ark., (2002) Amerika’da yaptıkları çalışmada 700-5000 kg/ha arasında, Brenner ve 

ark., (2000) Meksika’da yaptıkları çalışma sonucunda ise 4600-7200 kg/ha arasında değiştiği, 

çalışma sonuçlarımızla benzerlikler göstermiştir. Amarant tane veriminin bölge iklim 

koşullarına, çeşitlerine göre farklılık gösterebildiği görülmüştür.  

Sonuç ve Öneriler 

Amarant yüksek besin değerlerine sahip, farklı çevrelere geniş uyum sağlayabilen, 

marjinal topraklar ve yarı kurak bölgelerde yetiştiriciliği yapılabildiği için umut verici yeni bir 

bitki olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla da yeni bir bitki olan Amarantın Çukurova 

Bölgesi’ne adaptasyonun belirlenmesi ülkemiz için çok önemlidir. Yaptığımız bu adaptasyon 

çalışmasıyla her iki yıl verim değerleri göz önüne alındığında verimi en yüksek olan A14 çeşidi 

Çukurova koşullarında önerilmektedir. 
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HANEHALKI TASARRUF VE BORÇLULUK DÜZEYLERİNİN AKDENİZ 

BÖLGESİ İLLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI 

Fatih GÜNAY1 

Erdinç KARADENİZ** 

Özet 

Sermaye birikimi ve yatırımların finansmanında temel kaynak olan hanehalkı tasarrufları, 

ekonominin dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir faktördür. Hanehalkı fon fazlası olan 

tasarrufların, yatırımların uzun vadeli finansmanı olarak sermaye piyasası araçlarında 

değerlendirilmesi veya para piyasası kurumlarından bankalara yatırılması tasarruf sahibine 

kazanç sağlamakta ve fon talebinin karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Borçlanma, hanehalkı 

harcamalarının gelirlerinden fazla olmasının bir sonucudur. Ekonomik açıdan, hanehalkı 

finansman ihtiyacının hanehalkı tasarruflarınca karşılanması ve tasarruf fazlasının oluşması reel 

sektör finansman ihtiyacının karşılanması ve ekonomik büyüme açısından katkı sağlayacaktır. 

Bu kapsamda bu çalışmada Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi illeri olan Adana, Antalya, Burdur, 

Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin hanehalkı tasarrufları ve borçluluk 

düzeyleri çeşitli göstergeler açısından 2010-2017 dönemi yıllık değişimi, 2010 yılına göre 

büyümesi, Türkiye içindeki payları ve borç mevduat oranlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Elde edilen bulgular borç mevduat oranı açısından Antalya’nın en iyi il olduğunu, Osmaniye 

ve Kahramanmaraş’ın ise en yüksek borçluluğa sahip il olduklarını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hanehalkı tasarruf düzeyi, Hanehalkı borçluluk düzeyi, Akdeniz Bölgesi 

illeri. 

Comparison of Household Savings and Indebtedness in Mediterranean Region Provinces 

Abstract 

As the main sources of capital accumulation and investment financing household savings are 

important factor in reducing the external dependence of the economy. The savings in excess of 

household surpluses can contribute to meet the fund demand and provide return by investing in 

capital market instruments as long-term financing investments and in banks one of the 

important institution of the money market system. Borrowing is a result of household 
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expenditures exceeding their incomes. From an economic point of view, the provision of 

household financing needs by household savings and the creation of excess savings will 

contribute to the real sector financing needs and economic growth. In this context, this study 

aimed to compare household saving and also indebtedness levels according to the types of debt, 

and the in terms of their proportion in the national savings, and annual change over the years 

between 2010-2017 and growth compared to 2010 in Turkey Mediterranean region provinces 

that Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaras and Osmaniye. The 

findings show that Antalya is the best-performed province in terms of debt to savings ratio and 

Osmaniye and Kahramanmaras have the highest debt to savings ratios. 

Keywords: Household savings, Household indebtedness, Mediterranean Region provinces of 

Turkey 

1. Giriş 

Sermaye birikimi ve yatırımların finansmanında temel kaynak olarak hanehalkı tasarrufları, 

ekonominin dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir faktördür. Özellikle gelişmekte ülkeler 

açısından ekonomik büyümenin temelinde yatan yatırımların finansmanında ülke içi tasarruflar 

büyük önem taşımaktadır. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik açısından tasarruflar kilit 

öneme sahiptir. 

Ülke içi tasarruf yatırım dengesi, kamu ve özel kesim tasarruf yatırım farkından oluşmakta 

olup, aralarındaki farkın negatif olması dış kaynak ihtiyacının göstergesidir (Yılmaz ve Yaraşır, 

2009: 123). Genel olarak sermayenin uzun vadeli büyümeye katkıda bulunduğu düşünülse de, 

borçluluğun yüksek olduğunda büyümeye sağladığı faydaların azaldığı gözlenmektedir. 

İşletme alanında yapılan çalışmaların yanı sıra küresel finansal krizlerden edinilen deneyimler, 

hanehalkı borcunu da kapsayan özel sektör kredilerindeki artışların finansal kriz olasılığını 

arttırabileceğini ve daha düşük büyümeye yol açabileceğini göstermiştir (IMF, 2017: 53).  

Tasarrufların yetersiz olması, sermaye birikimi ve yatırımların finansmanı açısından kaynak 

sorununa işaret ederken, aşırı tasarruf ise ekonomik açıdan kimi problemleri beraberinde 

getirecektir. Tasarrufun aşırı olması, tüketimin az olmasının işaretidir. Yetersiz tüketim, 

işletmelerin gelirlerinde yaşanacak düşüşle beraber arz etme isteklerini düşürecektir. Arz 

kısıntıları nedeniyle ekonomide büyümenin yerini ekonomik daralma alacaktır.  

Hanehalkı borcu ve krediye erişim, talebi artırmaya ve kişisel zenginlik oluşturmaya 

yardımcı olabileceği gibi yüksek borçluluk aynı zamanda finansal bir savunmasızlık nedeni 
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olabilir (IMF, 2017: 54). Diğer yandan hanehalkının aşırı borçlanması, finansal sistemin 

kırılganlığını arttırarak ekonomilerde kalıcı hasarlara yol açmaktadır (Eroğlu ve Kılıç, 2018).  

IMF (International Monetary Fund) tarafından (2017) yapılan çalışmada, kısa dönemde 

hanehalkı borçluluğunun artmasının büyümeye ve finansal istikrara fayda sağladığı 

saptanmıştır. Kısa vadede hanehalkı borcu gayri safi yurtiçi hasıla oranındaki artışın, yüksek 

ekonomik büyüme ve düşük işsizlikle ilişkili olduğu, ancak üç ile beş yıl içinde etkilerin tersine 

döndüğü gözlenmiştir. Hanehalkı borçlarındaki yüksek büyüme bankacılıkta kriz 

yaşanmasında etkilidir (IMF, 2017: 53). 

Finansal piyasaların en önemli rollerinden biri tasarrufların teşvik edilerek harekete 

geçirilmesini sağlamaktır. Tasarrufları bir araya getirme işlevi olan finansal sistemler, 

birikimleri arttırarak, ekonomik büyümeye katkı sağlar (Sinan ve Eser, 2018: 308). 

Bu çalışmada Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde bulunan illerde ekonomik açıdan büyük 

öneme sahip hanehalkı tasarruf davranışları ve borçluluk düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışma giriş bölümüyle birlikte altı bölümden oluşmaktadır. 

Hanehalkı tasarruf ve borçluluklarına ilişkin genel bir kavramsal çerçevenin yer aldığı ikinci 

bölümü takiben çalışma amacına yönelik literatür taramasına üçüncü bölümde yer verilmiştir. 

Çalışmada başvurulan veri kaynakları ve araştırma yöntemine dördüncü bölümde yer 

verilmektedir. Elde edilen bulgular tablolar halinde sunularak beşinci bölümde raporlanmaya 

çalışılmıştır. Altıncı ve son bölümde genel sonuçlar ve önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Harcanabilir gelir, toplam kişisel gelirlerden vergi ve yasal yükümlülüklerin çıkarılması 

sonrasında kalan kısımdır. Tasarruf ise harcanabilir gelirden tüketimlerin düşülmesiyle elde 

kalan kısımdır (Baumol ve Blinder, 2011: 539; 805). Tasarruf düzeyi, yatırım düzeyinin 

belirleyicilerindendir. Ekonomik büyüme için yatırım, yatırım için tasarruf gerekmektedir. 

Tasarruf ile sürdürülebilir bir büyüme için politika yapıcıların yerel tasarruf oranı 

belirleyicilerini saptaması (Sinan ve Eser, 2018: 287) ve yeterli tasarrufa yönelik 

düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Harcanabilir gelirin iki boyutu olan tüketim 

harcamaları ve tasarruflardan, tüketim harcamalarının payı daha yüksektir. Tasarruf, milli 

gelirin tüketim harcamalarına gitmeyen kısmı olarak tanımlanabilmektedir (Tapşın, 2011: 8). 

Birey ve ülkenin harcama ve tasarruf olanakları, gelirin varlığıyla ilgilidir. Üretim 

sürecinde yer alan birey üretim sonucu oluşan getiriden de pay alacaktır. Birey gelirden sadece 

zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar pay alıyorsa bu durumda bireyin tasarruf yapma 
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imkânı bulunmamaktadır. Gelirden daha fazla miktarda pay alan bireyler ise gelirin miktarına 

göre farklı oranlarda tasarruflarda bulunabileceklerdir (Şengür ve Taban, 2016: 52). 

Hanehalkı tasarrufları kamu ve özel kesim tasarruflarından özel kesim tasarrufları 

sınıfında yer almakta olup önemli bir yere sahiptir. Ülkelerde büyümenin öncüsü olan yeni 

yatırımların yapılması için tasarrufların arttırılması temel bir gerekliliktir. Yatırımların 

finansmanı için gereken kaynağın tasarruflardan sağlanması kalkınmanın da anahtarı 

olmaktadır (Zengin, Yüksel ve Kartal, 2018: 87). 

Tüketim harcamalarının harcanabilir geliri aşması halinde finansmanının borçlanmayla 

sağlanması, sağlıklı yönetildiği takdirde birey refahının ve makroekonomik refahın artmasını 

sağlar. Banka ve finansman şirketlerince sağlanan finansman, konut, taşıt gibi mevcut servet ve 

gelirlerle bir kerede alınamayabilecek gayrimenkul ve dayanıklı tüketim mallarının edinimine 

imkân sağlamaktadır (Eroğlu ve Kılıç, 2018).  

Genel anlamda borç, kullanım amacıyla başkasından alınan paranın sözleşme ile 

belirlenen vade sonunda faiz ve anaparasının veya vade boyunca belirli aralıklarla faiz ve 

anaparanın ödenmesini gerektiren bir yükümlülüktür (Sarıaslan ve Erol, 2008: 116). Mevcut 

dönemde alınan borçlanma kararları gelecek dönem gelirlerinin ipotek altına alınmasına ve 

gelecekteki tüketim harcamalarının azalmasına neden olabilir. Tüketim harcamalarında görülen 

bir daralma toplam talebi azaltacaktır. Toplam talepteki bir azalma ise arzın azaltılmasına ve 

ekonomik büyüme yerine ekonomik daralmaya neden olacaktır (Nas ve Özkoç, 2017: 312). 

Hanehalkı, borçlarından doğan yükümlülüklerini karşılayamaması durumunda, finansal 

kurumların kayıplarının artması, hanehalkı tüketimin azalması dolayısıyla işletme 

kârlılıklarının azalmasına böylelikle işletmelerin finansal yükümlülüklerini yerine getirme 

kabiliyetine bozucu etkisi olacaktır (Vatne, 2006: 40). 

Ekonomik birimlerin herhangi birinde görülen bir aksaklık, diğer birimleri de etkiler. Bu 

aksaklık, giderilmediği takdirde diğer birimlere etkileri nedeniyle ekonomik krize dönüşebilir. 

Hanehalkı borçluluğunda gözlenen artışlar gelecek dönemlerde ekonomik bir daralmaya ve 

birikimlerin eridiği bir ekonomik kriz halini alabilir. Hanehalkı borçluluğundaki artışlar, 

mevcut gelire göre plansız bir harcamanın ya da elde edilen gelirin zorunlu ihtiyaçları 

karşılamada yetersiz kalmasından kaynaklanabilir (Nas ve Özkoç, 2017: 312).  

3. Literatür Taraması 
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Yapılan literatür taramasında, hanehalkı tasarruf ve borçlulukları kapsamında daha önce 

yapılan araştırmalar incelendiğinde genel olarak hanehalkı tasarruf ve borçluluklarını etkileyen 

faktörlerin saptanmasına yönelik çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.  

Tasarruflara yönelik yapılan ilk çalışmalardan Attanasio ve Szekely (1998) gelirler sabitken 

tasarrufların eğitim düzeyiyle doğru yönde ilişkili olduğunu saptamışlardır. Bunun yanı sıra 

tasarruf eğiliminin yaş ile ilişkili olduğu çalışmada gözlenmiştir. Beckmann (2013), finansal 

okuryazarlığın bireysel tasarruf ve yatırımlarla pozitif ilişkili olduğunu saptamıştır. Barış ve 

Şahin (2017)’in çalışmalarında kamu çalışanlarında yaş ve gelir düzeyinin tasarruf davranışında 

etkili olduğu saptanmıştır. Şahin ve Barış (2017), finansal okuryazarlığın tasarruf davranışında 

pozitif etkili olduğunu saptamışlardır. Tekin (2017), gelişmekte olan ülkelerde tasarrufun 

belirleyicilerini ortaya koymayı amaçladığı çalışmada Türkiye ve farklı Doğu Asya ülkelerini 

incelemiştir. Türkiye’de kişi başı gelirin tasarruflar üzerinde güçlü bir etkisi gözlenmemişken, 

Doğu Asya ülkelerinde büyüme oranı ile tasarruflar arasında pozitif ilişki saptanmıştır. 

Türkiye’de tasarrufların temel belirleyicileri yaş bağımlılık oranları, yüksek ve oynak faiz 

oranları ve enflasyon iken Doğu Asya ülkelerinde yüksek büyüme ve hızlı demografik 

geçişlerdir. Uçgun (2017) ise çalışmasında tasarruf davranışlarına GSYH’nin pozitif, dış ticaret 

açığındaki artışın da kısmi olarak pozitif etkili olduğu buna karşın, kamu harcamaları ve 

hanehalkı harcamalarındaki artışın negatif yönde etkili olduğu saptanmıştır. Bulut ve Karakaya 

(2018) yaptıkları çalışmada, kişi başı gelirin, kısa dönem reel faiz oranının ve enflasyonun özel 

tasarrufları azalttığı, likiditenin ise arttırdığı saptanmıştır. 

Literatürde borçluluk düzeyini etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmalardan Yılmazer 

ve DeVaney (2005) bireylerin yaşları arttıkça özellikle konut kredisi ve kredi kartı borçları 

olmak üzere borç düzeylerinin azaldığı ancak gelir seviyesi düşük yaşlılarda kredi kartı 

borçlarının ödemesinde güçlük yaşandığı saptanmıştır. Rinaldi ve Sanchis-Arellano (2006) 

uzun dönemde, borçluluk gelir oranındaki artışın, yüksek düzeyde vadesi geçmiş borçlarla 

ilişkili olduğunu saptamışlardır. Hanehalkı gecikmiş borçlarında, enflasyon ve faiz 

oranlarındaki artış anlamlı pozitif etkilidir. Ülkeler arasındaki farklılıklar önemli olmakla 

birlikte bu durum küresel çapta hanehalkı finansal şartlarını daha da kötüleştirmektedir. Bu 

farklılıklar, ülkelere özgü özellikler ve arz kaynaklı yapısal faktörlerle ilişkili olabileceği 

çalışmada ifade edilmektedir. 

Ceritoğlu ve Oral Çevirmez (2016) tarafından yapılan ve hanehalkı tasarrufları ve 

borçluluk düzeylerini birlikte ele alan çalışmada Türkiye’de hanehalkı tasarruf, borç kullanım 

ve tüketim eğilimleri tüketici eğilim anketleri verilerinden hareketle incelenmiştir. Gelir grubu 
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açısından üst gelir grubunun daha fazla tüketim ve tasarruf yapma eğiliminde oldukları, buna 

karşın gruplar arasında borçlanma eğilimi açısından bir ayrışma olmadığı ve yıllar içinde borç 

kullanım eğiliminin azaldığı görülmüştür. Yaşa göre, gençlerin borç kullanma eğiliminin 

yüksek, tasarruf eğiliminin düşük olduğu saptanmıştır. Yaşın tasarruf yapmaya pozitif etkisinin 

yanı sıra eğitim seviyesinin tasarruf yapmaya pozitif etkisi olduğu, borç kullanım eğilimiyle 

negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Diğer yandan tüketici kredisi faiz oranı ve sepet kurdaki 

artışın hanehalkını tasarrufa yönelttiği gözlenmiştir.  

Kıyılar ve Acar (2013) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de tasarruflarla ilişkili faktörlerin 

belirlenerek bölgesel farklılıkların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kişi başı tasarruf 

mevduatının, kişi başı nakdi kredi, kişi başı yıllık gelir, nüfus içinde bireysel emeklilik sistemi 

katılımcı oranı, konut sayısının nüfusa oranı ve doğal afet sigorta oranlarıyla pozitif ilişkili 

olduğu saptanmıştır. Kişi başı tasarruf mevduatının, şube başı nüfus ve nakdi kredi tasarruf 

mevduatı oranı ile negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kişi başı 

tasarruf mevduatı Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerden, Doğu Anadolu Bölgesi kişi 

başı tasarruf mevduatı ise Ege Bölgesi’nden anlamlı biçimde farklılaştığı saptanmıştır. 

4. Araştırma Yöntemi 

Çalışmada, hanehalkı tasarruf düzeyleri; Türk Lirası mevduat tutarı, mevduat hesap adedi, 

hesap başı mevduatlar, borçluluk düzeyleri ise; borç türü ve çeşitli göstergelere göre 

incelenecektir. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesi illerinin durumları ortaya konarak 2010-2017 

dönemi yıllık değişim, 2010 yılına göre büyüme ve Türkiye geneline göre paylarının yıllar 

itibariyle karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma amacı kapsamında Akdeniz Bölgesi illeri hanehalkı tasarruf ve borçluluk 

göstergelerine ilişkin Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve 

Osmaniye illeri incelenecektir. İncelenen illerin Türkiye nüfusu (Türkiye İstatistik Kurumu, 

2018) içindeki payları Tablo 1’de yer almaktadır. Türkiye nüfusu içinde bölgenin ortalama payı 

%12,74 iken, en fazla paya sahip iller Antalya ve Adana, en az paya sahip iller sırasıyla Burdur 

ve Isparta’dır. 

Tablo 1. Akdeniz Bölgesi ve İllerin Türkiye Nüfusu İçindeki Payları 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Akdeniz 12,78 12,71 12,71 12,74 12,75 12,75 12,76 12,75 12,74 
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Adana 2,83 2,82 2,81 2,80 2,79 2,77 2,76 2,74 2,79 

Antalya 2,68 2,73 2,77 2,82 2,86 2,91 2,92 2,93 2,83 

Burdur 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Hatay 2,01 1,97 1,96 1,96 1,96 1,95 1,95 1,95 1,96 

Isparta 0,61 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 

Mersin 2,24 2,23 2,23 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 

Kahramanmaraş 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,40 1,40 

Osmaniye 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

 

Tasarruf ve Borçluluk göstergelerine ilişkin veriler, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK, 2018)’na ait FinTürk Coğrafi Dağılımı veritabanından elde 

edilmiştir. Hanehalkı tasarruf ve borçluluklarına ilişkin verilerin bankacılık mevduat ve kredi 

kullanımlarının alınmasının nedeni, bankacılığın özellikle hanehalkı tasarruflarını kayıtlı ve 

güvenilir biçimde yansıtıyor olmasına dayanmaktadır. 

Çalışmada incelenen göstergede gözlenen değişimin hesaplanmasında kullanılan 

formüller Denklem 1 ve Denklem 2’de gösterilmektedir. Denklem 1’de yer alan formül ilgili 

göstergenin bir önceki yıla göre değişiminin hesaplanmasında kullanılmıştır. Denklem 2’de yer 

alan formül ise baz alınan 2010 yılına göre değişimin hesaplanmasında kullanılmış olup, Kalem 

Değerit-n 2010 yılı değerini ifade etmektedir. 

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚𝑡 =
𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑡

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑡−1
    (1) 

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚𝑡 =
𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑡

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑡−𝑛
     (2) 

Çalışma amacı kapsamında elde edilen bir diğer değer olan, ilgili kalemin ülke içindeki 

paylarının hesaplanmasında Denklem 3’teki formülden yararlanılmıştır. Formülde yer alan 

Kalem Değeric ülke toplam kalem değeri iken, Kalem Değerix bölge veya ilgili ilin kalem 

değerini ifade etmektedir. Diğer yandan Denklem 4’te kredi mevduat oranlarının 

hesaplanmasında kullanılan formül yer almaktadır. Denklem 4’teki formül ile kredi 

kalemlerinin ayrı ayrı mevduatlar karşısındaki düzeylerinin ortaya konulması amacıyla kredi 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

343 

kalemi toplam mevduat tutarı ile oranlanmıştır. Son olarak çalışma kapsamında Tablo 2’de yer 

alan göstergeler hesaplanmıştır. 

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝑃𝑎𝑦𝚤𝑥 =
𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑥

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑐
      (3) 

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖 𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤𝑥 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚𝑖𝑥

𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡 𝐾𝑎𝑙𝑒𝑚𝑖𝑥
     (4) 

Tablo 2. Çalışma Kapsamında Ele Alınan Gösterge ve Kalemler 

Gösterge Kalem 

Tasarruf Göstergeleri 

Toplam TL Mevduat Tutarı 

Mevduat Hesap Adedi 

Hesap Başı Mevduat Tutarı 

Borçluluk Göstergeleri 

Taşıt Kredisi Tutarı 

Konut Kredisi Tutarı 

Kredili Mevduat Tutarı 

Diğer Tüketici Kredileri 

Bireysel Kredi Kartı Tutarı 

Takipteki Kredi Göstergeleri 

Takipteki Taşıt Kredileri 

Takipteki Konut Kredileri 

Takipteki Diğer Tüketici Kredileri 

Kredi Mevduat Göstergeleri 

Taşıt Kredisi/Toplam Mevduat 

Konut Kredisi/Toplam Mevduat 

Diğer Tüketici Kredileri/Toplam Mevduat 

Bireysel Kredi Kartları/Toplam Mevduat 

Toplam Kredi/Toplam Mevduat 

Çalışma amacı kapsamında, tasarruf, borçluluk ve takipteki kredi göstergeleri bağlamında 

hesaplanan kalemler Tablo 3 ve 13 arasında ayrı ayrı tablolar halinde sunulmuştur. Bulgular 
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Türkiye geneli, Akdeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi illeri bazında yıllık değişimler % 

satırında, 2010 yılına göre değişim Baz % satırında ve Türkiye içindeki pay ve durumu Pay 

satırında olacak şekilde toplu olarak raporlanmıştır. Diğer yandan Kredi Mevduat göstergeleri 

kalemlerinden taşıt kredisi mevduat oranı T/M satırında, konut kredisi mevduat oranı K/M 

satırında, diğer tüketici kredileri mevduat oranı TK/M satırında, bireysel kredi kartları mevduat 

oranı KK/M satırında Tablo 14’te, toplam kredi toplam mevduat oranı ise Tablo 15’te 

raporlanmıştır. 

5. Bulgular 

Çalışma amacı kapsamında, Akdeniz Bölgesi illerinde hanehalkı tasarruf ve borçluluklarına 

yönelik mevduat, kredi ve kredi mevduat oranı göstergelerine ilişkin ilgili kalemler 

hesaplanmış olup karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunulmuştur. Hanehalkı tasarruf 

göstergesi olarak Türkiye geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri Türk Lirası 

mevduatları toplam tutarının yıllık büyüme oranı, baz yıl olarak alınan 2010’a göre büyüme 

oranı ve Akdeniz Bölgesi ile illerin Türkiye Geneli içindeki payları Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Hanehalkı Türk Lirası Mevduat Tutarlarına İlişkin Bulgular 

   
201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
111,

9 

108,

5 

112,

7 

113,

0 

110,

1 

116,

6 

114,

3 

112,

4 

Baz

% 
100 

111,

9 

121,

4 

136,

8 

154,

6 

170,

2 

198,

4 

226,

9 

152,

5 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 
111,

5 

108,

1 

112,

5 

114,

4 

113,

1 

115,

2 

115,

5 

112,

9 

Baz

% 
100 

111,

5 

120,

5 

135,

6 

155,

1 

175,

4 

202,

1 

233,

5 

154,

2 

Pay 10,1 
10,0

8 

10,0

4 

10,0

2 

10,1

4 

10,4

2 

10,3

0 

10,4

1 

10,1

9 

Adana % 100 
108,

2 

108,

0 

111,

4 

113,

7 

110,

3 

112,

4 

116,

3 

111,

5 
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Baz

% 
100 

108,

2 

116,

9 

130,

1 

148,

0 

163,

3 

183,

5 

213,

5 

145,

4 

Pay 2,67 2,59 2,57 2,54 2,56 2,57 2,47 2,52 2,56 

Antalya 

% 100 
117,

3 

110,

2 

114,

6 

115,

7 

111,

8 

113,

5 

114,

6 

113,

9 

Baz

% 
100 

117,

3 

129,

2 

148,

1 

171,

4 

191,

6 

217,

4 

249,

1 

165,

5 

Pay 3,25 3,41 3,46 3,52 3,60 3,66 3,56 3,57 3,51 

Burdur 

% 100 
103,

2 

104,

3 

111,

4 

114,

5 

117,

6 

118,

1 

115,

5 

112,

1 

Baz

% 
100 

103,

2 

107,

6 

119,

8 

137,

1 

161,

2 

190,

4 

219,

9 

142,

4 

Pay 0,25 0,23 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24 0,25 0,24 

Hatay 

% 100 
115,

1 

103,

9 

106,

8 

112,

5 

113,

5 

122,

3 

117,

6 

113,

1 

Baz

% 
100 

115,

1 

119,

6 

127,

8 

143,

7 

163,

2 

199,

6 

234,

7 

150,

5 

Pay 1,12 1,15 1,11 1,05 1,04 1,08 1,13 1,16 1,11 

Isparta 

% 100 
101,

4 

110,

2 

110,

8 

108,

8 

117,

3 

121,

0 

110,

9 

111,

5 

Baz

% 
100 

101,

4 

111,

8 

123,

9 

134,

8 

158,

1 

191,

3 

212,

2 

141,

7 

Pay 0,46 0,42 0,43 0,42 0,40 0,43 0,45 0,43 0,43 

Mersin 

% 100 
108,

5 

106,

4 

113,

1 

114,

4 

115,

4 

114,

9 

115,

4 

112,

6 

Baz

% 
100 

108,

5 

115,

4 

130,

5 

149,

3 

172,

3 

197,

9 

228,

5 

150,

3 
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Pay 1,87 1,81 1,77 1,78 1,80 1,89 1,86 1,88 1,83 

Kahramanmar

aş 

% 100 
111,

5 

109,

4 

117,

8 

115,

7 

122,

9 

119,

0 

115,

3 

115,

9 

Baz

% 
100 

111,

5 

122,

0 

143,

7 

166,

2 

204,

4 

243,

2 

280,

4 

171,

4 

Pay 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,37 0,37 0,38 0,33 

Osmaniye 

% 100 
104,

5 

108,

6 

115,

5 

117,

8 

122,

4 

125,

6 

121,

6 

116,

6 

Baz

% 
100 

104,

5 

113,

5 

131,

1 

154,

5 

189,

1 

237,

6 

288,

8 

164,

9 

Pay 0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,19 

Elde edilen bulgulara göre Akdeniz Bölgesi 2014, 2015 ve 2017 yılları ve ortalama 

yıllık büyüme Türkiye genelinin üzerinde iken diğer yıllar Türkiye genelinin altında büyüme 

göstermiştir. 2010 yılına göre 2017 yılında Türkiye geneli %226,9’a ulaşmışken, Akdeniz 

Bölgesi 2010 yılına göre %233,5’e ulaşmıştır. 2010 yılına göre 2017 yılında en fazla artış 

gösteren il Osmaniye olurken, en az artış Isparta’da gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi’nin 

Türkiye geneli mevduatları içindeki payı ortalamada %10,2 iken yıllar itibariyle  %10,02 ile % 

10,42 aralığında değişmektedir. Ortalama olarak Türkiye geneli içindeki payı en yüksek il 

Antalya, en düşük pay Osmaniye’nindir. Türkiye geneli içindeki payı itibariyle illerdeki TL 

mevduatlar dalgalı bir seyir izlerken Adana’da azalan bir seyir izlemiştir. 

Tablo 4. Hanehalkı Hesap Adedine İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
112,

2 

101,

7 

108,

5 

104,

7 

105,

2 

109,

1 

110,

1 

107,

4 

Baz

% 
100 

112,

2 

114,

2 

123,

8 

129,

6 

136,

3 

148,

8 

163,

8 

128,

6 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

347 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 
112,

9 

103,

9 

109,

4 

106,

1 

107,

0 

108,

1 

110,

9 

108,

3 

Baz

% 
100 

112,

9 

117,

3 

128,

3 

136,

2 

145,

7 

157,

5 

174,

7 

134,

1 

Pay 11,6 
11,6

2 

11,8

6 

11,9

7 

12,1

4 

12,3

4 

12,2

3 

12,3

2 

12,0

7 

Adana 

% 100 
112,

2 

102,

5 

108,

5 

105,

4 

105,

3 

106,

2 

111,

1 

107,

3 

Baz

% 
100 

112,

2 

114,

9 

124,

7 

131,

5 

138,

4 

146,

9 

163,

2 

129,

0 

Pay 2,65 2,65 2,67 2,67 2,69 2,69 2,62 2,64 2,66 

Antalya 

% 100 
115,

2 

104,

9 

110,

6 

112,

2 

107,

3 

106,

6 

111,

9 

109,

8 

Baz

% 
100 

115,

2 

120,

8 

133,

6 

150,

0 

161,

0 

171,

7 

192,

1 

143,

1 

Pay 3,06 3,14 3,24 3,31 3,54 3,62 3,53 3,59 3,43 

Burdur 

% 100 
113,

3 

106,

1 

109,

4 

101,

5 

103,

5 

107,

2 

113,

2 

107,

7 

Baz

% 
100 

113,

3 

120,

2 

131,

5 

133,

5 

138,

1 

148,

1 

167,

6 

131,

5 

Pay 0,45 0,46 0,48 0,48 0,47 0,46 0,45 0,46 0,46 

Hatay 

% 100 
113,

9 

105,

4 

109,

3 

105,

4 

105,

5 

110,

5 

108,

4 

108,

3 

Baz

% 
100 

113,

9 

120,

0 

131,

1 

138,

2 

145,

8 

161,

0 

174,

5 

135,

6 

Pay 1,43 1,45 1,51 1,52 1,53 1,53 1,55 1,53 1,52 
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Isparta 

% 100 
112,

7 

105,

0 

108,

3 
99,6 

107,

3 

112,

0 

107,

7 

107,

5 

Baz

% 
100 

112,

7 

118,

3 

128,

1 

127,

6 

136,

9 

153,

3 

165,

0 

130,

2 

Pay 0,72 0,72 0,74 0,74 0,71 0,72 0,74 0,72 0,73 

Mersin 

% 100 
112,

8 

102,

6 

109,

3 

103,

6 

108,

8 

108,

5 

110,

7 

108,

0 

Baz

% 
100 

112,

8 

115,

7 

126,

4 

130,

9 

142,

5 

154,

5 

171,

1 

131,

7 

Pay 1,98 1,98 2,00 2,02 2,00 2,06 2,05 2,06 2,03 

Kahramanmar

aş 

% 100 
107,

3 

102,

9 

108,

9 

102,

6 

110,

3 

111,

0 

111,

6 

107,

8 

Baz

% 
100 

107,

3 

110,

4 

120,

1 

123,

2 

135,

9 

150,

8 

168,

3 

127,

0 

Pay 0,84 0,80 0,81 0,82 0,80 0,84 0,85 0,86 0,83 

Osmaniye 

% 100 
108,

9 

104,

2 

110,

5 

101,

3 

108,

9 

111,

8 

113,

5 

108,

4 

Baz

% 
100 

108,

9 

113,

4 

125,

4 

127,

0 

138,

3 

154,

5 

175,

4 

130,

4 

Pay 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 0,42 0,44 0,45 0,42 

Hanehalkı tasarruf göstergelerinden TL mevduat hesap adetleri Türkiye geneli, Akdeniz 

Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak alınan 2010’a göre 

büyüme oranı ve Akdeniz Bölgesi ile illerin Türkiye genel toplamı içindeki payları Tablo 4’te 

gösterilmektedir. 

Banka hesap adedine ait bulguların yer aldığı Tablo 4 incelendiğinde, 2011 yılı Türkiye 

geneli ve Akdeniz Bölgesi hesap adedinde artışların en yüksek olduğu yıldır. 2011-2017 yılları 

hesap adetleri yıllık büyüme ortalaması Türkiye’de %7,4, Akdeniz Bölgesi’nde %8,3 artış 
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şeklindedir. 2014 yılı Isparta’da hesap kapanışları gözlenmişken, diğer tüm illerde sürekli hesap 

açılışlarının olduğu görülmektedir. 

Hesap adedinde % değişim ortalamada en fazla Antalya ve Osmaniye’de görülmüşken, 

baz yıla göre en büyük değişim Antalya’dadır. Ortalama % artışın en az olduğu iller Adana ve 

Isparta olup, baz yıla göre en az büyüme Isparta’da gözlenmiştir. Türkiye’deki mevduat hesap 

adedi içerisinde Akdeniz Bölgesi’nin payı ortalama %12,07 dolaylarında iken, en fazla hesap 

adedi Antalya’da, en az hesap adedi Osmaniye’dedir. 

Tablo 5. Hanehalkı Hesap Başı Mevduat Tutarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 99,7 
106,

6 

104,

0 

107,

9 

104,

7 

106,

8 

103,

9 

104,

8 

Baz

% 
100 99,7 

106,

3 

110,

5 

119,

3 

124,

9 

133,

4 

138,

5 

116,

6 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 98,8 
104,

0 

102,

8 

107,

7 

105,

8 

106,

6 

104,

2 

104,

3 

Baz

% 
100 98,8 

102,

7 

105,

7 

113,

8 

120,

4 

128,

3 

133,

6 

112,

9 

Pay 87,6 86,8 84,7 83,8 83,6 84,5 84,3 84,5 
84,9

5 

Adana 

% 100 96,4 
105,

4 

102,

6 

107,

9 

104,

8 

105,

9 

104,

7 

104,

0 

Baz

% 
100 96,4 

101,

7 

104,

3 

112,

6 

118,

0 

124,

9 

130,

8 

111,

1 

Pay 101 97,6 96,5 95,3 95,3 95,4 94,5 95,3 96,3 

Antalya % 100 
101,

8 

105,

1 

103,

6 

103,

1 

104,

2 

106,

4 

102,

4 

103,

8 
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Baz

% 
100 

101,

8 

107,

0 

110,

8 

114,

2 

119,

0 

126,

6 

129,

7 

113,

6 

Pay 106 
108,

4 

106,

8 

106,

5 

101,

7 

101,

2 

100,

8 
99,4 

103,

9 

Burdur 

% 100 91,0 98,3 
101,

8 

112,

8 

113,

6 

110,

2 

102,

0 

104,

2 

Baz

% 
100 91,0 89,5 91,1 

102,

7 

116,

7 

128,

6 

131,

2 

106,

4 

Pay 56,1 51,2 47,2 46,2 48,3 52,4 54,0 53,1 
51,0

6 

Hatay 

% 100 
101,

1 
98,6 97,8 

106,

7 

107,

7 

110,

7 

108,

5 

104,

4 

Baz

% 
100 

101,

1 
99,7 97,4 

104,

0 

111,

9 

124,

0 

134,

5 

109,

1 

Pay 78,4 79,5 73,5 69,1 68,3 70,3 72,8 76,1 
73,5

0 

Isparta 

% 100 90,0 
105,

0 

102,

3 

109,

3 

109,

3 

108,

1 

103,

0 

103,

9 

Baz

% 
100 90,0 94,5 96,7 

105,

7 

115,

5 

124,

8 

128,

6 

107,

0 

Pay 64,7 58,4 57,6 56,7 57,3 59,9 60,6 60,1 
59,4

1 

Mersin 

% 100 96,2 
103,

7 

103,

5 

110,

4 

106,

0 

105,

9 

104,

3 

104,

3 

Baz

% 
100 96,2 99,8 

103,

2 

114,

0 

120,

9 

128,

1 

133,

5 

112,

0 

Pay 94,4 91,1 88,6 88,2 90,3 91,5 90,7 91,0 
90,7

3 
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Kahramanmar

aş 

% 100 
104,

0 

106,

3 

108,

2 

112,

8 

111,

5 

107,

2 

103,

3 

107,

6 

Baz

% 
100 

104,

0 

110,

5 

119,

6 

134,

9 

150,

4 

161,

3 

166,

6 

130,

9 

Pay 36,2 37,8 37,7 39,2 41,0 43,7 43,8 43,6 
40,3

7 

Osmaniye 

% 100 96,0 
104,

3 

104,

5 

116,

2 

112,

5 

112,

4 

107,

1 

107,

6 

Baz

% 
100 96,0 

100,

1 

104,

6 

121,

6 

136,

8 

153,

7 

164,

7 

122,

2 

Pay 
42,6 41,0 40,1 40,3 43,4 46,6 49,0 50,6 

44,1

9 

Diğer hanehalkı tasarruf göstergesi olan hesap başı mevduat tutarının Türkiye geneli, 

Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak alınan 

2010 yılına göre değişim oranı ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye genel 

toplamı içindeki payları Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5’te hesap başına düşen mevduattaki yıllık değişim, baz yıl 2010’a göre değişim ve 

Türkiye geneli hesap başı mevduat tutarına göre durumunu gösteren bulgular yer almaktadır. 

Yıllık değişim 7 yıllık ortalama açısından incelendiğinde Türkiye’nin hesap başına mevduatının 

%4.8 arttığı, buna karşın Akdeniz Bölgesi’ndeki artışın %4,3 düzeyinde kaldığı görülmektedir.  

Hesap başı mevduatta görülen değişim Antalya ve Kahramanmaraş’ta sürekli artış 

şeklindeyken, diğer illerde en az bir kez, Burdur ve Hatay’da ise iki kez hesap başı mevduat bir 

önceki yıla göre düşüş göstermiştir.  

İllerin Türkiye geneli hesap başı mevduat payları incelendiğinde ilgili gözlemin 100’ün 

üzerinde olması Türkiye genelinde gözlenen hesap başı mevduatın üzerinde olduğunu, 100’ün 

altında olması ise Türkiye geneli hesap başı mevduatın altında kaldığını göstermektedir. Buna 

göre hesap başı mevduat en az Kahramanmaraş ve Osmaniye’deyken, en fazla Antalya ve 

Adana’dadır. Diğer yandan Antalya’da gözlenen hesap başı mevduat tutarı Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. 
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Hanehalkı borçluluk göstergelerinden ilk olarak Taşıt kredisi tutarlarının Türkiye 

geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak 

alınan 2010 yılına göre değişim oranı ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye 

geneli içindeki payları Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden taşıt kredisine yönelik bulguların yer aldığı Tablo 

6 incelendiğinde yıllık artış 2013’e kadar yüksek düzeylerde iken, 2013 yılından sonra 

yavaşlama gözlenmiştir. Baz yıla göre en yüksek artış Osmaniye, Mersin ve Adana’da iken, en 

düşük büyüme Antalya’da azalış olmak üzere Antalya ve Kahramanmaraş’tadır. Türkiye geneli 

içindeki paya bakıldığında ortalama olarak Akdeniz Bölgesi %12,54’lük paya sahip olup bölge 

illeri arasında en fazla paya sahip iller ortalama %4,17 ile Antalya ve %2,94 ile Adana’dır. 

Ortalama en düşük pay ise %0,17 ile Burdur ve %0,28 ile Isparta’nındır. 

Tablo 6. Hanehalkı Taşıt Kredisi Tutarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
130,

0 

109,

2 

106,

1 
80,1 94,4 

104,

2 

107,

2 

104,

4 

Baz

% 
100 

130,

0 

142,

0 

150,

6 

120,

6 

113,

8 

118,

6 

127,

1 

125,

3 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 
136,

3 

109,

3 

105,

7 
78,1 94,8 

104,

5 

103,

5 

104,

6 

Baz

% 
100 

136,

3 

149,

0 

157,

5 

123,

0 

116,

6 

121,

8 

126,

1 

128,

8 

Pay 12,2 
12,8

2 

12,8

3 

12,7

9 

12,4

7 

12,5

2 

12,5

6 

12,1

3 

12,5

4 

Adana 

% 100 
137,

1 

108,

5 

101,

9 
77,7 98,3 

114,

7 

113,

3 

107,

3 

Baz

% 
100 

137,

1 

148,

7 

151,

5 

117,

7 

115,

7 

132,

7 

150,

3 

131,

7 

Pay 2,80 2,95 2,93 2,82 2,73 2,84 3,13 3,31 2,94 
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Antalya 

% 100 
134,

0 

106,

6 

105,

0 
77,1 90,3 93,5 93,2 99,9 

Baz

% 
100 

134,

0 

142,

8 

149,

9 

115,

5 

104,

3 
97,5 90,9 

116,

9 

Pay 4,48 4,62 4,51 4,46 4,29 4,10 3,68 3,20 4,17 

Burdur 

% 100 
124,

7 

104,

8 

108,

1 
83,7 98,5 

106,

3 

102,

9 

104,

1 

Baz

% 
100 

124,

7 

130,

7 

141,

2 

118,

3 

116,

4 

123,

7 

127,

4 

122,

8 

Pay 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17 

Hatay 

% 100 
139,

4 

113,

8 

115,

6 
75,7 92,1 93,8 

112,

6 

106,

1 

Baz

% 
100 

139,

4 

158,

7 

183,

4 

138,

9 

127,

9 

119,

9 

135,

0 

137,

9 

Pay 1,38 1,48 1,55 1,69 1,59 1,56 1,40 1,47 1,51 

Isparta 

% 100 
136,

2 

111,

9 

111,

8 
82,1 99,5 

117,

0 
87,5 

106,

6 

Baz

% 
100 

136,

2 

152,

4 

170,

4 

139,

9 

139,

3 

163,

0 

142,

7 

143,

0 

Pay 0,25 0,26 0,26 0,28 0,28 0,30 0,34 0,28 0,28 

Mersin 

% 100 
135,

4 

112,

2 

105,

1 
81,6 99,8 

115,

8 

104,

4 

107,

8 

Baz

% 
100 

135,

4 

151,

9 

159,

6 

130,

3 

130,

1 

150,

6 

157,

3 

139,

4 

Pay 2,20 2,29 2,36 2,33 2,38 2,52 2,80 2,72 2,45 

Kahramanmar

aş 
% 100 

138,

7 

101,

5 

107,

7 
76,8 93,8 

104,

8 
98,8 

103,

2 
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Baz

% 
100 

138,

7 

140,

7 

151,

6 

116,

5 

109,

3 

114,

4 

113,

1 

123,

0 

Pay 0,69 0,73 0,68 0,69 0,66 0,66 0,66 0,61 0,67 

Osmaniye 

% 100 
160,

5 

132,

2 
99,0 79,0 96,4 

105,

6 

105,

1 

111,

1 

Baz

% 
100 

160,

5 

212,

1 

210,

0 

166,

0 

160,

1 

169,

1 

177,

7 

169,

4 

Pay 0,26 0,32 0,39 0,36 0,36 0,37 0,37 0,36 0,35 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden konut kredisi tutarlarının Türkiye geneli, Akdeniz 

Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak alınan 2010 yılına 

göre değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye geneli içindeki payları 

Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden Konut kredisinde gözlenen yıllık değişim 

ortalama olarak en fazla Kahramanmaraş ve Osmaniye’de görülmüşken, Kahramanmaraş’ta 

baz yıla göre konut kredisi %500’lere ulaşmıştır. Türkiye geneli içinde Akdeniz Bölgesi konut 

kredi tutarlarının payı ortalamada %10,12 iken en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya, 

Adana ve Mersin’dir. En düşük paya sahip iller ise sırasıyla Burdur, Osmaniye ve Isparta’dır. 

 

Tablo 7. Hanehalkı Konut Kredisi Tutarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
122,

7 

115,

4 

128,

2 

114,

0 

114,

1 

114,

2 

116,

9 

117,

9 

Baz

% 
100 

122,

7 

141,

5 

181,

4 

206,

8 

236,

1 

269,

6 

315,

1 

196,

7 

Akdeniz 

Bölgesi 
% 100 

125,

2 

115,

6 

128,

2 

114,

6 

116,

4 

115,

2 

116,

6 

118,

8 
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Baz

% 
100 

125,

2 

144,

8 

185,

7 

212,

8 

247,

7 

285,

4 

332,

7 

204,

3 

Pay 9,80 
10,0

1 

10,0

3 

10,0

3 

10,0

9 

10,2

9 

10,3

8 

10,3

5 

10,1

2 

Adana 

% 100 
127,

9 

114,

0 

128,

1 

114,

6 

114,

4 

116,

3 

119,

0 

119,

2 

Baz

% 
100 

127,

9 

145,

8 

186,

9 

214,

2 

244,

9 

284,

8 

338,

9 

205,

4 

Pay 2,24 2,33 2,31 2,31 2,32 2,32 2,36 2,41 2,32 

Antalya 

% 100 
121,

8 

113,

9 

127,

2 

115,

9 

115,

7 

112,

1 

112,

5 

117,

0 

Baz

% 
100 

121,

8 

138,

7 

176,

5 

204,

7 

236,

8 

265,

6 

298,

9 

192,

9 

Pay 3,38 3,36 3,32 3,29 3,35 3,39 3,33 3,21 3,33 

Burdur 

% 100 
109,

2 

105,

2 

121,

0 

115,

6 

121,

7 

120,

9 

122,

9 

116,

6 

Baz

% 
100 

109,

2 

114,

9 

139,

0 

160,

6 

195,

5 

236,

3 

290,

5 

168,

2 

Pay 0,20 0,18 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,17 

Hatay 

% 100 
124,

9 

117,

2 

126,

9 

112,

5 

118,

7 

116,

1 

118,

5 

119,

3 

Baz

% 
100 

124,

9 

146,

4 

185,

9 

209,

2 

248,

3 

288,

1 

341,

6 

205,

5 

Pay 1,03 1,05 1,07 1,06 1,04 1,08 1,10 1,12 1,07 

Isparta % 100 
118,

9 

114,

9 

120,

7 

116,

3 

115,

0 

115,

1 

118,

9 

117,

1 
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Baz

% 
100 

118,

9 

136,

6 

164,

8 

191,

8 

220,

5 

253,

8 

301,

8 

186,

0 

Pay 0,34 0,33 0,33 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,32 

Mersin 

% 100 
129,

7 

118,

6 

128,

6 

111,

3 

116,

6 

116,

3 

116,

0 

119,

6 

Baz

% 
100 

129,

7 

153,

8 

197,

8 

220,

1 

256,

6 

298,

4 

346,

1 

212,

8 

Pay 1,97 2,08 2,14 2,15 2,09 2,14 2,18 2,16 2,11 

Kahramanmar

aş 

% 100 
130,

8 

119,

3 

140,

7 

123,

1 

125,

0 

123,

0 

122,

8 

126,

4 

Baz

% 
100 

130,

8 

155,

9 

219,

4 

270,

2 

337,

8 

415,

5 

510,

0 

267,

5 

Pay 0,40 0,43 0,44 0,48 0,52 0,57 0,62 0,65 0,51 

Osmaniye 

% 100 
126,

4 

125,

5 

136,

1 

115,

6 

114,

4 

112,

4 

120,

9 

121,

6 

Baz

% 
100 

126,

4 

158,

6 

215,

9 

249,

6 

285,

4 

320,

9 

387,

9 

230,

6 

Pay 0,24 0,25 0,27 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 0,27 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden Kredili Mevduat tutarlarının Türkiye geneli, 

Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak alınan 

2010’a göre değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye geneli içindeki 

payları Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Kredili mevduat tutarında gözlenen yıllık değişim ortalama olarak en fazla 

Kahramanmaraş ve Hatay’da iken, 2017 yılında Kahramanmaraş’ta baz yıla göre kredili 

mevduat tutarı %560’lara ulaşmıştır. Türkiye geneli içinde Akdeniz Bölgesi kredili mevduat 

tutarlarının payı ortalamada %11 dolaylarında iken en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya, 

Adana ve Mersin’dir. En düşük paya sahip iller ise sırasıyla Burdur, Osmaniye ve Isparta’dır. 
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Tablo 8. Hanehalkı Kredili Mevduat Tutarına İlişkin Bulgular  

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
132,

8 

121,

9 

119,

8 

139,

8 

128,

3 
98,4 

123,

8 

123,

5 

Baz

% 
100 

132,

8 

161,

9 

193,

9 

271,

0 

347,

6 

342,

1 

423,

3 

246,

6 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 
132,

4 

126,

0 

119,

3 

143,

5 

128,

9 
96,6 

123,

9 

124,

4 

Baz

% 
100 

132,

4 

166,

8 

199,

0 

285,

5 

368,

0 

355,

4 

440,

3 

255,

9 

Pay 10,6 10,6 11,0 10,9 11,2 11,3 11,0 11,1 
10,9

6 

Adana 

% 100 
143,

5 

120,

3 

120,

5 

140,

8 

123,

7 
94,3 

122,

6 

123,

7 

Baz

% 
100 

143,

5 

172,

6 

208,

1 

293,

1 

362,

4 

341,

9 

419,

1 

255,

1 

Pay 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,42 

Antalya 

% 100 
128,

1 

128,

3 

116,

9 

140,

4 

130,

7 
99,2 

120,

7 

123,

5 

Baz

% 
100 

128,

1 

164,

3 

192,

2 

269,

9 

352,

8 

350,

1 

422,

5 

247,

5 

Pay 3,5 3,3 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,45 

Burdur 

% 100 
132,

7 

123,

9 

114,

1 

136,

0 

126,

1 

100,

1 

126,

8 

122,

8 

Baz

% 
100 

132,

7 

164,

4 

187,

7 

255,

2 

321,

7 

321,

9 

408,

3 

236,

5 
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Pay 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,29 

Hatay 

% 100 
131,

3 

130,

1 

121,

0 

151,

0 

133,

4 
93,1 

126,

7 

126,

7 

Baz

% 
100 

131,

3 

170,

8 

206,

7 

312,

2 

416,

4 

387,

6 

491,

3 

277,

1 

Pay 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,23 

Isparta 

% 100 
117,

3 

120,

5 

113,

5 

136,

8 

123,

7 

112,

0 

119,

8 

120,

5 

Baz

% 
100 

117,

3 

141,

4 

160,

5 

219,

5 

271,

5 

304,

1 

364,

3 

209,

8 

Pay 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,48 

Mersin 

% 100 
131,

8 

124,

5 

120,

1 

148,

7 

128,

1 
93,4 

126,

3 

124,

7 

Baz

% 
100 

131,

8 

164,

1 

197,

0 

293,

0 

375,

3 

350,

6 

442,

7 

256,

8 

Pay 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,89 

Kahramanmar

aş 

% 100 
129,

7 

134,

3 

127,

0 

145,

3 

135,

4 
98,7 

131,

5 

128,

8 

Baz

% 
100 

129,

7 

174,

2 

221,

2 

321,

4 

435,

3 

429,

6 

564,

9 

297,

0 

Pay 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,78 

Osmaniye 

% 100 
135,

5 

133,

1 

121,

4 

148,

4 

128,

8 
91,4 

126,

8 

126,

5 

Baz

% 
100 

135,

5 

180,

4 

219,

0 

325,

1 

418,

7 

382,

7 

485,

2 

280,

8 

Pay 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,41 
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Bir diğer borçluluk göstergesi olan Diğer Tüketici Kredi tutarlarının Türkiye geneli, Akdeniz 

Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak alınan 2010’a göre 

değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye geneli içindeki payları Tablo 

9’da gösterilmektedir. 

Diğer tüketici kredi tutarında gözlenen yıllık değişim ortalama olarak en fazla Kahramanmaraş 

ve Hatay’da iken, 2017 yılında Kahramanmaraş’ta baz yıla göre diğer tüketici kredileri tutarı 

%400’lere ulaşmıştır. Türkiye geneli içinde Akdeniz Bölgesi diğer tüketici kredi tutarlarının 

payı ortalamada %11,61 iken en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya ve Adana’dır. En 

düşük paya sahip iller ise Burdur ve Osmaniye’dir. 

 

 

Tablo 9. Hanehalkı Diğer Tüketici Kredisi Tutarlarına İlişkin Bulgular  

  

 201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
138,

4 

115,

7 

129,

5 

114,

4 

103,

3 

107,

5 

118,

6 

118,

2 

Baz

% 
100 

138,

4 

160,

1 

207,

3 

237,

2 

245,

0 

263,

3 

312,

4 

208,

0 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 
140,

2 

119,

5 

131,

0 

114,

7 

102,

7 

107,

0 

119,

1 

119,

2 

Baz

% 
100 

140,

2 

167,

6 

219,

5 

251,

9 

258,

7 

276,

8 

329,

6 

218,

0 

Pay 11,1 
11,2

8 

11,6

6 

11,7

9 

11,8

2 

11,7

6 

11,7

0 

11,7

5 

11,6

1 

Adana 

% 100 
140,

3 

116,

4 

128,

9 

114,

0 

101,

3 

105,

3 

117,

0 

117,

6 

Baz

% 
100 

140,

3 

163,

3 

210,

4 

239,

8 

242,

8 

255,

7 

299,

1 

206,

4 
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Pay 2,60 2,64 2,65 2,64 2,63 2,58 2,53 2,49 2,60 

Antalya 

% 100 
141,

4 

121,

0 

131,

3 

114,

7 

103,

7 

106,

4 

117,

8 

119,

5 

Baz

% 
100 

141,

4 

171,

1 

224,

6 

257,

7 

267,

2 

284,

3 

335,

0 

222,

7 

Pay 3,31 3,38 3,54 3,59 3,60 3,61 3,58 3,55 3,52 

Burdur 

% 100 
135,

5 

115,

3 

130,

6 

108,

4 
96,7 

106,

4 

116,

8 

115,

7 

Baz

% 
100 

135,

5 

156,

2 

204,

0 

221,

3 

213,

9 

227,

6 

265,

9 

190,

6 

Pay 0,39 0,39 0,38 0,39 0,37 0,34 0,34 0,34 0,37 

Hatay 

% 100 
140,

2 

122,

5 

132,

6 

115,

1 

103,

8 

107,

1 

120,

4 

120,

3 

Baz

% 
100 

140,

2 

171,

7 

227,

7 

262,

1 

272,

2 

291,

6 

351,

1 

227,

1 

Pay 1,28 1,29 1,37 1,40 1,41 1,42 1,41 1,43 1,38 

Isparta 

% 100 
139,

2 

120,

6 

129,

5 

109,

7 
98,6 

106,

0 

116,

9 

117,

2 

Baz

% 
100 

139,

2 

167,

9 

217,

5 

238,

6 

235,

4 

249,

4 

291,

7 

205,

0 

Pay 0,56 0,56 0,59 0,59 0,56 0,54 0,53 0,52 0,56 

Mersin 

% 100 
140,

1 

120,

0 

131,

2 

115,

4 

101,

7 

108,

0 

122,

9 

119,

9 

Baz

% 
100 

140,

1 

168,

1 

220,

5 

254,

4 

258,

7 

279,

4 

343,

5 

220,

6 

Pay 1,93 1,96 2,03 2,05 2,07 2,04 2,05 2,12 2,03 
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Kahramanmar

aş 

% 100 
140,

9 

118,

8 

134,

4 

121,

9 

109,

3 

110,

9 

121,

8 

122,

6 

Baz

% 
100 

140,

9 

167,

5 

225,

1 

274,

5 

300,

0 

332,

8 

405,

4 

243,

3 

Pay 0,65 0,66 0,68 0,71 0,75 0,80 0,82 0,85 0,74 

Osmaniye 

% 100 
136,

3 

119,

2 

132,

6 

116,

0 

103,

8 

110,

6 

118,

6 

119,

6 

Baz

% 
100 

136,

3 

162,

5 

215,

4 

249,

9 

259,

3 

286,

7 

340,

2 

218,

8 

Pay 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,42 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden olan Bireysel Kredi Kartı Borçları tutarlarının 

Türkiye geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl 

olarak alınan 2010’a göre değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye 

geneli içindeki paylarına ait sonuçlara Tablo 10’da yer verilmektedir. 

Tablo 10’da yer alan bireysel kredi kartları borçları tutarında gözlenen yıllık değişim 

ortalaması incelendiğinde en fazla büyüme Kahramanmaraş ve Osmaniye’de iken, 2017 yılında 

Kahramanmaraş’ta baz yıla göre bireysel kredi kartı borçları tutarı %256’lara ulaşmıştır. 

Türkiye geneli içinde Akdeniz Bölgesi bireysel kredi kartı borçları tutarlarının payı ortalamada 

%11,66 iken en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya ve Adana’dır. En düşük paya sahip 

iller ise Burdur ve Osmaniye’dir. 

 

Tablo 10. Hanehalkı Bireysel Kredi Kartı Borç Tutarlarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 
127,

3 

129,

0 

117,

1 
88,4 

106,

2 

104,

7 

110,

6 

111,

9 

Baz

% 
100 

127,

3 

164,

3 

192,

3 

170,

1 

180,

6 

189,

0 

209,

0 

166,

6 
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Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 
132,

1 

127,

5 

106,

3 
86,0 

113,

4 

112,

9 

108,

0 

112,

3 

Baz

% 
100 

132,

1 

168,

3 

178,

9 

153,

8 

174,

4 

196,

9 

212,

7 

164,

6 

Pay 11,8 
12,2

2 

12,0

7 

10,9

6 

10,6

5 

11,3

8 

12,2

7 

11,9

8 

11,6

6 

Adana 

% 100 
135,

8 

129,

4 

101,

9 
82,4 

108,

2 

111,

1 

105,

7 

110,

7 

Baz

% 
100 

135,

8 

175,

8 

179,

2 

147,

7 

159,

9 

177,

7 

187,

8 

158,

0 

Pay 3,33 3,55 3,56 3,10 2,89 2,95 3,13 2,99 3,19 

Antalya 

% 100 
126,

4 

124,

7 

105,

8 
89,1 

120,

1 

115,

4 

107,

7 

112,

8 

Baz

% 
100 

126,

4 

157,

7 

166,

9 

148,

6 

178,

6 

206,

0 

222,

0 

163,

3 

Pay 3,31 3,29 3,18 2,87 2,89 3,27 3,61 3,51 3,24 

Burdur 

% 100 
130,

8 

126,

7 

110,

6 
87,8 

107,

6 

121,

2 

100,

2 

112,

1 

Baz

% 
100 

130,

8 

165,

7 

183,

2 

160,

8 

173,

0 

209,

6 

210,

0 

166,

6 

Pay 0,28 0,29 0,29 0,27 0,27 0,27 0,32 0,29 0,28 

Hatay 

% 100 
133,

6 

129,

3 

109,

0 
86,3 

113,

6 

108,

0 

110,

7 

112,

9 

Baz

% 
100 

133,

6 

172,

7 

188,

2 

162,

4 

184,

5 

199,

2 

220,

6 

170,

2 

Pay 1,36 1,43 1,43 1,33 1,30 1,39 1,44 1,44 1,39 
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Isparta 

% 100 
129,

2 

127,

7 

103,

7 
88,4 

113,

9 

118,

2 

109,

7 

113,

0 

Baz

% 
100 

129,

2 

164,

9 

171,

0 

151,

1 

172,

1 

203,

5 

223,

2 

164,

4 

Pay 0,47 0,48 0,47 0,42 0,42 0,45 0,51 0,50 0,47 

Mersin 

% 100 
133,

8 

126,

3 

106,

5 
85,4 

112,

4 

112,

0 

109,

3 

112,

2 

Baz

% 
100 

133,

8 

169,

0 

180,

0 

153,

7 

172,

7 

193,

5 

211,

4 

164,

3 

Pay 2,03 2,13 2,09 1,90 1,83 1,94 2,07 2,05 2,00 

Kahramanmar

aş 

% 100 
132,

7 

124,

3 

120,

3 
87,7 

115,

6 

114,

0 

111,

7 

115,

2 

Baz

% 
100 

132,

7 

165,

0 

198,

5 

174,

2 

201,

3 

229,

4 

256,

2 

182,

2 

Pay 0,64 0,67 0,64 0,66 0,66 0,72 0,78 0,79 0,69 

Osmaniye 

% 100 
136,

5 

138,

2 

115,

0 
86,0 

106,

4 

112,

9 

109,

4 

114,

9 

Baz

% 
100 

136,

5 

188,

7 

216,

9 

186,

6 

198,

5 

224,

2 

245,

3 

187,

1 

Pay 0,35 0,38 0,41 0,40 0,39 0,39 0,42 0,41 0,39 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden olan Takipteki Taşıt Kredi tutarlarının Türkiye 

geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak 

alınan 2010’a göre değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye geneli 

içindeki payları Tablo 11’de yer almaktadır. 

Takipteki taşıt kredi tutarlarında gözlenen 2010 yılına göre değişim Hatay ve 

Osmaniye’de artış şeklindeyken diğer iller ve Akdeniz Bölgesi ve Türkiye geneli için azalış 

şeklindedir. Akdeniz Bölgesi takipteki taşıt kredileri tutarlarının payı ortalamada %13,64 iken 

en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya ve Adana’dır. En düşük paya sahip iller ise Burdur 

ve Isparta’dır. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

364 

 

 

Tablo 11. Hanehalkı Takipteki Taşıt Kredileri Tutarlarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 

201

1 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 70,1 
100,

4 

101,

0 
87,8 96,1 

104,

7 
90,4 92,9 

Baz

% 
100 70,1 70,4 71,1 62,4 60,0 62,8 56,8 69,2 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 67,8 
102,

3 

103,

2 
90,2 95,8 

116,

0 
91,5 95,3 

Baz

% 
100 67,8 69,4 71,6 64,5 61,9 71,7 65,6 71,6 

Pay 13,1 12,7 12,9 13,2 13,6 13,5 15,0 15,1 
13,6

4 

Adana 

% 100 62,5 
105,

7 

108,

8 
79,6 

109,

1 

116,

5 

112,

3 
99,2 

Baz

% 
100 62,5 66,1 71,9 57,2 62,4 72,6 81,5 67,7 

Pay 2,9 2,5 2,7 2,9 2,6 3,0 3,3 4,1 2,99 

Antalya 

% 100 69,4 97,3 93,4 82,9 83,9 
127,

6 
80,1 90,7 

Baz

% 
100 69,4 67,6 63,1 52,3 43,9 56,0 44,8 56,7 

Pay 6,1 6,0 5,8 5,4 5,1 4,4 5,4 4,8 5,37 

Burdur % 100 62,1 
119,

2 
91,6 93,0 64,2 81,8 97,1 87,0 
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Baz

% 
100 62,1 74,0 67,9 63,1 40,5 33,1 32,1 53,3 

Pay 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,19 

Hatay 

% 100 63,2 
114,

4 

167,

0 

120,

5 

104,

9 
99,6 83,3 

107,

6 

Baz

% 
100 63,2 72,3 

120,

8 

145,

5 

152,

6 

152,

0 

126,

7 

119,

0 

Pay 0,9 0,8 0,9 1,5 2,1 2,3 2,2 2,0 1,57 

Isparta 

% 100 71,2 94,1 
124,

9 
73,4 

100,

2 

143,

8 
58,0 95,1 

Baz

% 
100 71,2 67,0 83,6 61,4 61,5 88,5 51,4 69,2 

Pay 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,27 

Mersin 

% 100 71,0 
110,

5 
85,1 

109,

1 
90,6 

127,

4 
96,7 98,6 

Baz

% 
100 71,0 78,5 66,8 72,8 66,0 84,1 81,3 74,3 

Pay 1,9 1,9 2,1 1,8 2,2 2,1 2,5 2,7 2,14 

Kahramanmar

aş 

% 100 68,2 94,9 
113,

5 
82,6 

123,

7 
73,6 

104,

5 
94,4 

Baz

% 
100 68,2 64,7 73,5 60,7 75,1 55,3 57,7 65,0 

Pay 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 0,7 0,74 

Osmaniye 

% 100 84,8 
103,

2 

151,

2 
92,4 

109,

6 

109,

7 
92,7 

106,

2 

Baz

% 
100 84,8 87,6 

132,

4 

122,

3 

134,

0 

147,

0 

136,

2 

120,

6 
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Pay 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,36 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden Takipteki Konut Kredi tutarlarının Türkiye 

geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak 

alınan 2010’a göre değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye geneli 

içindeki payları Tablo 12’de yer almaktadır. 

Takipteki konut kredi tutarlarında 2010 yılına göre değişim Adana, Hatay, 

Kahramanmaraş ve Osmaniye’de artış şeklindeyken diğer iller ve Türkiye geneli için azalış 

şeklindedir. Akdeniz Bölgesi takipteki konut kredileri tutarlarının payı ortalamada %11,93 iken 

en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya ve Adana’dır. En düşük paya sahip iller ise Burdur 

ve Osmaniye’dir. 

 

Tablo 12. Hanehalkı Takipteki Konut Kredi Tutarlarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 77,0 
106,

4 
94,5 91,9 

109,

7 

131,

7 
91,8 

100,

4 

Baz

% 
100 77,0 81,9 77,4 71,1 78,0 

102,

8 
94,3 85,3 

Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 79,7 
109,

6 
99,2 93,6 

102,

3 

133,

9 
91,8 

101,

5 

Baz

% 
100 79,7 87,4 86,7 81,2 83,1 

111,

2 

102,

1 
91,4 

Pay 11,1 
11,5

0 

11,8

5 

12,4

4 

12,6

8 

11,8

2 

12,0

2 

12,0

2 

11,9

3 

Adana 

% 100 77,1 
124,

5 
90,0 

120,

0 

114,

1 

125,

4 
91,7 

106,

1 

Baz

% 
100 77,1 96,0 86,4 

103,

7 

118,

3 

148,

4 

136,

1 

108,

2 
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Pay 1,77 1,77 2,07 1,97 2,57 2,68 2,55 2,55 2,24 

Antalya 

% 100 77,9 97,7 91,4 90,2 85,5 
143,

2 

101,

1 
98,2 

Baz

% 
100 77,9 76,1 69,6 62,7 53,6 76,8 77,7 74,3 

Pay 5,64 5,71 5,25 5,07 4,98 3,88 4,22 4,65 4,93 

Burdur 

% 100 89,1 85,9 
100,

5 
60,4 

121,

8 
84,5 92,9 90,7 

Baz

% 
100 89,1 76,6 76,9 46,5 56,6 47,8 44,4 67,2 

Pay 0,25 0,29 0,23 0,25 0,16 0,18 0,12 0,12 0,20 

Hatay 

% 100 
101,

5 

125,

2 

125,

2 
93,4 

110,

3 

144,

1 
79,3 

111,

3 

Baz

% 
100 

101,

5 

127,

0 

159,

1 

148,

6 

163,

9 

236,

2 

187,

4 

153,

0 

Pay 0,79 1,05 1,23 1,63 1,66 1,67 1,83 1,58 1,43 

Isparta 

% 100 85,3 98,6 
118,

7 

114,

4 
56,2 

145,

2 

104,

4 

103,

2 

Baz

% 
100 85,3 84,2 99,9 

114,

2 
64,2 93,2 97,3 92,3 

Pay 0,26 0,28 0,26 0,33 0,41 0,21 0,23 0,26 0,28 

Mersin 

% 100 77,7 
118,

2 

106,

3 
81,4 

121,

2 

111,

8 
74,3 98,7 

Baz

% 
100 77,7 91,8 97,6 79,4 96,2 

107,

6 
80,0 91,3 

Pay 2,01 2,03 2,26 2,54 2,25 2,48 2,11 1,71 2,17 
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Kahramanmar

aş 

% 100 69,9 
148,

4 

103,

7 
78,9 

126,

6 

175,

2 

121,

1 

117,

7 

Baz

% 
100 69,9 

103,

8 

107,

6 
84,9 

107,

6 

188,

4 

228,

2 

123,

8 

Pay 0,29 0,27 0,37 0,41 0,35 0,41 0,54 0,71 0,42 

Osmaniye 

% 100 89,5 
183,

4 

129,

5 

111,

3 

121,

7 

176,

4 
94,2 

129,

4 

Baz

% 
100 89,5 

164,

2 

212,

5 

236,

5 

287,

9 

507,

7 

478,

0 

259,

5 

Pay 0,09 0,10 0,17 0,24 0,29 0,32 0,43 0,44 0,26 

Hanehalkı borçluluk göstergelerinden Takipteki Diğer Tüketici Kredileri tutarlarının Türkiye 

geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri yıllık değişim oranı, baz yıl olarak 

alınan 2010’a göre değişimi ve Akdeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi illerinin Türkiye geneli 

içindeki payları Tablo 13’te yer almaktadır. 

Takipteki diğer tüketici kredi tutarlarında 2010 yılına göre değişim Türkiye geneli, Akdeniz 

Bölgesi ve bölge illerinde artış şeklindeyken en yüksek büyüme Osmaniye ve Adana’da 

gözlenmiştir. Akdeniz Bölgesi takipteki diğer tüketici kredi tutarlarının payı ortalamada 

%13,65 iken en yüksek paya sahip iller sırasıyla Antalya, Adana ve Mersin’dir. En düşük paya 

sahip iller ise sırasıyla Burdur, Osmaniye ve Isparta’dır. 

 

Tablo 13. Hanehalkı Takipteki Diğer Tüketici Kredi Tutarlarına İlişkin Bulgular 

  
 

201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

% 100 94,8 
142,

6 

126,

8 

150,

8 

149,

6 

113,

6 
95,4 

124,

8 

Baz

% 
100 94,8 

135,

2 

171,

4 

258,

4 

386,

5 

439,

2 

418,

9 

272,

0 
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Akdeniz 

Bölgesi 

% 100 96,5 
145,

1 

133,

0 

147,

2 

152,

0 

115,

7 
95,5 

126,

4 

Baz

% 
100 96,5 

140,

0 

186,

2 

274,

0 

416,

4 

481,

7 

459,

8 

293,

5 

Pay 12,9 
13,1

1 

13,3

4 

14,0

0 

13,6

6 

13,8

8 

14,1

3 

14,1

5 

13,6

5 

Adana 

% 100 99,5 
147,

9 

136,

6 

163,

8 

153,

0 

110,

1 
92,2 

129,

0 

Baz

% 
100 99,5 

147,

2 

201,

1 

329,

4 

504,

0 

554,

8 

511,

3 

305,

9 

Pay 3,30 3,46 3,59 3,87 4,21 4,30 4,17 4,03 3,87 

Antalya 

% 100 99,3 
143,

6 

129,

9 

130,

9 

147,

5 

122,

2 
99,9 

124,

8 

Baz

% 
100 99,3 

142,

6 

185,

2 

242,

4 

357,

5 

437,

1 

436,

7 

250,

1 

Pay 4,31 4,52 4,55 4,66 4,05 3,99 4,29 4,50 4,36 

Burdur 

% 100 85,9 
139,

3 

133,

0 

135,

5 

132,

2 

109,

2 
87,9 

117,

6 

Baz

% 
100 85,9 

119,

7 

159,

2 

215,

8 

285,

2 

311,

4 

273,

7 

193,

9 

Pay 0,35 0,31 0,31 0,32 0,29 0,26 0,25 0,23 0,29 

Hatay 

% 100 92,4 
154,

3 

138,

2 

150,

4 

152,

2 

117,

5 
93,4 

128,

3 

Baz

% 
100 92,4 

142,

5 

196,

9 

296,

1 

450,

6 

529,

4 

494,

2 

287,

8 

Pay 1,23 1,20 1,30 1,41 1,41 1,43 1,48 1,45 1,36 
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Isparta 

% 100 95,9 
137,

6 

133,

8 

129,

2 

147,

8 

109,

7 
98,5 

121,

8 

Baz

% 
100 95,9 

132,

0 

176,

7 

228,

3 

337,

4 

370,

1 

364,

4 

225,

6 

Pay 0,44 0,45 0,43 0,46 0,39 0,39 0,37 0,38 0,41 

Mersin 

% 100 90,4 
136,

2 

132,

6 

151,

0 

158,

7 

113,

0 
93,9 

125,

1 

Baz

% 
100 90,4 

123,

1 

163,

2 

246,

4 

391,

1 

442,

0 

415,

1 

246,

4 

Pay 2,36 2,25 2,15 2,25 2,25 2,39 2,38 2,34 2,30 

Kahramanmar

aş 

% 100 92,3 
148,

6 

120,

8 

162,

5 

151,

7 

118,

2 

101,

0 

127,

9 

Baz

% 
100 92,3 

137,

2 

165,

7 

269,

3 

408,

4 

482,

5 

487,

2 

267,

8 

Pay 0,63 0,61 0,64 0,61 0,66 0,66 0,69 0,73 0,65 

Osmaniye 

% 100 
111,

5 

172,

4 

140,

8 

149,

4 

166,

8 

124,

7 
91,9 

136,

8 

Baz

% 
100 

111,

5 

192,

2 

270,

6 

404,

3 

674,

2 

840,

9 

772,

9 

420,

8 

Pay 0,26 0,31 0,37 0,41 0,41 0,46 0,50 0,48 0,40 

Çalışma kapsamında hesaplanan bir diğer gösterge olarak yıllar itibariyle hanehalkı 

tasarruflarının borçluluklarını karşılama oranları (kredi mevduat oranı) Türkiye geneli, Akdeniz 

Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri bazında Tablo 14’te yer almaktadır. Türkiye geneli 

ve Akdeniz Bölgesi açısından kredili mevduat/mevduat oranı ortalamasının %2’nin altında 

kalması nedeniyle tabloda yer verilmemiştir. 

Tablo 14 incelendiğinde her T/M oranı taşıt kredilerinin mevduatlara oranını 

göstermekte olup, Akdeniz Bölgesi T/M oranı Türkiye genelinin üzerindedir. İllerde oran 

ortalaması %1,5 ile %4,32 arasında olup ortalama en fazla T/M oranına sahip iller sırasıyla 
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Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’dır. En düşük taşıt kredisi mevduat oranı ortalamasına 

sahip iller ise sırasıyla Isparta, Burdur ve Adana’dır.  

 

Tablo 14. Kalem Bazlı Kredi Mevduat Oranları 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort 

Türkiye Geneli 

T/M 2,34 2,72 2,74 2,58 1,83 1,57 1,40 1,31 
2,0

6 

K/M 
25,1

3 

27,5

6 

29,3

1 

33,3

2 

33,6

3 

34,8

6 

34,1

5 

34,9

0 

31,

6 

DT/

M 

24,7

1 

30,5

7 

32,6

0 

37,4

3 

37,9

1 

35,5

7 

32,7

9 

34,0

3 

33,

2 

KK/

M 

18,0

2 

20,5

0 

24,3

9 

25,3

2 

19,8

2 

19,1

1 

17,1

6 

16,6

0 

20,

1 

Akdeniz Bölgesi 

T/M 2,83 3,46 3,50 3,29 2,25 1,88 1,71 1,53 
2,5

6 

K/M 
24,3

6 

27,3

5 

29,2

7 

33,3

5 

33,4

3 

34,4

0 

34,3

8 

34,7

1 

31,

4 

DT/

M 

27,2

0 

34,2

1 

37,8

3 

44,0

4 

44,1

9 

40,1

2 

37,2

4 

38,4

0 

37,

9 

KK/

M 

20,9

8 

24,8

4 

29,3

0 

27,6

8 

20,8

0 

20,8

6 

20,4

3 

19,1

1 

23,

0 

Adana 

T/M 2,45 3,11 3,12 2,85 1,95 1,74 1,77 1,73 
2,3

4 

K/M 
21,0

4 

24,8

8 

26,2

5 

30,2

1 

30,4

4 

31,5

6 

32,6

4 

33,4

0 

28,

8 

DT/

M 

24,0

6 

31,2

0 

33,6

1 

38,8

9 

38,9

7 

35,7

8 

33,5

1 

33,7

0 

33,

7 
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KK/

M 

22,4

1 

28,1

5 

33,7

2 

30,8

6 

22,3

7 

21,9

5 

21,7

0 

19,7

2 

25,

1 

Antalya 

T/M 3,23 3,69 3,56 3,26 2,17 1,76 1,45 1,18 
2,5

4 

K/M 
26,1

4 

27,1

6 

28,0

6 

31,1

6 

31,2

2 

32,3

2 

31,9

3 

31,3

7 

29,

9 

DT/

M 

25,1

7 

30,3

5 

33,3

2 

38,1

7 

37,8

4 

35,1

0 

32,9

1 

33,8

5 

33,

3 

KK/

M 

18,3

3 

19,7

7 

22,3

7 

20,6

6 

15,9

0 

17,0

9 

17,3

7 

16,3

4 

18,

5 

Burdur 

T/M 1,61 1,95 1,96 1,90 1,39 1,16 1,05 0,93 
1,5

0 

K/M 
20,1

4 

21,3

2 

21,5

1 

23,3

7 

23,5

9 

24,4

3 

25,0

0 

26,6

1 

23,

3 

DT/

M 

38,4

3 

50,4

6 

55,7

9 

65,4

5 

62,0

0 

50,9

9 

45,9

3 

46,4

8 

51,

9 

KK/

M 

20,2

1 

25,6

3 

31,1

3 

30,9

1 

23,7

0 

21,6

9 

22,2

4 

19,3

0 

24,

4 

Hatay 

T/M 2,89 3,50 3,83 4,15 2,79 2,26 1,73 1,66 
2,8

5 

K/M 
23,0

6 

25,0

3 

28,2

4 

33,5

5 

33,5

7 

35,0

9 

33,2

9 

33,5

6 

30,

7 

DT/

M 

28,0

7 

34,2

0 

40,3

1 

50,0

4 

51,2

1 

46,8

4 

41,0

2 

41,9

9 

41,

7 

KK/

M 

21,8

9 

25,4

0 

31,6

1 

32,2

5 

24,7

4 

24,7

5 

21,8

5 

20,5

7 

25,

4 

Isparta T/M 1,24 1,66 1,69 1,70 1,29 1,09 1,06 0,83 
1,3

2 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

373 

K/M 
18,4

9 

21,6

6 

22,5

8 

24,6

0 

26,3

1 

25,7

8 

24,5

2 

26,3

0 

23,

8 

DT/

M 

29,9

1 

41,0

5 

44,9

0 

52,5

0 

52,9

5 

44,5

2 

38,9

8 

41,1

1 

43,

2 

KK/

M 

18,3

1 

23,3

2 

27,0

1 

25,2

7 

20,5

3 

19,9

3 

19,4

7 

19,2

7 

21,

6 

Mersin 

T/M 2,76 3,45 3,64 3,38 2,41 2,09 2,10 1,90 
2,7

2 

K/M 
26,5

2 

31,7

0 

35,3

4 

40,1

9 

39,0

9 

39,5

0 

39,9

9 

40,1

7 

36,

6 

DT/

M 

25,5

9 

33,0

5 

37,2

8 

43,2

4 

43,6

0 

38,4

4 

36,1

4 

38,4

9 

37,

0 

KK/

M 

19,5

8 

24,1

6 

28,6

7 

27,0

0 

20,1

5 

19,6

3 

19,1

4 

18,1

2 

22,

1 

Kahramanmar

aş 

T/M 5,27 6,55 6,08 5,56 3,69 2,82 2,48 2,12 
4,3

2 

K/M 
32,9

2 

38,6

1 

42,0

9 

50,2

9 

53,5

1 

54,4

2 

56,2

4 

59,8

8 

48,

5 

DT/

M 

52,8

3 

66,7

8 

72,5

4 

82,7

9 

87,2

4 

77,5

5 

72,3

0 

76,3

8 

73,

6 

KK/

M 

37,9

7 

45,1

9 

51,3

5 

52,4

7 

39,7

9 

37,4

0 

35,8

2 

34,6

9 

41,

8 

Osmaniye 

T/M 3,42 5,26 6,39 5,48 3,68 2,90 2,44 2,11 
3,9

6 

K/M 
33,7

6 

40,8

3 

47,1

7 

55,5

9 

54,5

4 

50,9

5 

45,5

9 

45,3

4 

46,

7 

DT/

M 

56,0

7 

73,1

4 

80,2

5 

92,1

0 

90,7

1 

76,8

8 

67,6

8 

66,0

5 

75,

4 
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KK/

M 

35,7

0 

46,6

4 

59,3

3 

59,0

7 

43,1

3 

37,4

8 

33,6

9 

30,3

2 

43,

2 

Kredi mevduat oranları gözlemlerinin yer aldığı Tablo 14’te K/M oranı konut kredisi/mevduat 

oranı olup, 8 yıllık ortalamada Türkiye geneli K/M oranı %31,6 iken Akdeniz Bölgesi K/M 

oranı %31,4 ile birbirine yakın seyretmiştir. Mevduatlarına karşın en yüksek konut kredisine 

sahip iller sırasıyla Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin iken, en düşük oran ortalamasına 

sahip iller sırasıyla Burdur, Isparta ve Adana’dır.  

Bir diğer kredi mevduat oranı gözlemi olan diğer tüketici kredileri/mevduat oranını 

gösteren DT/M göstergesi incelendiğinde Türkiye geneli oranı %33,2 iken Akdeniz Bölgesi 

oranı %37,9’dur. En yüksek DT/M oranına sahip il Osmaniye iken, en düşük ortalama oranın 

Antalya’da gerçekleştiği Tablo 15’te görülmektedir. 

Diğer kredi mevduat oranı gözlemi olan kredi kartı/mevduat oranını gösteren KK/M 

göstergesi incelendiğinde Türkiye geneli ortalaması %20,12 iken Akdeniz Bölgesi ortalaması 

%23’tür. En yüksek KK/M oran ortalamasına sahip il %43,17 ile Osmaniye olup, en düşük 

KK/M oran ortalamasına sahip il %18,48 ile Antalya’dır. 

Çalışma kapsamında ele alınan son oran toplam kredilerin toplam mevduatlara oranı 

2010-2017 yılları için ayrı ayrı hesaplanmış sonrasında oranların ortalaması alınarak Türkiye 

geneli, Akdeniz Bölgesi toplamı ve Akdeniz Bölgesi illeri gözlemleri Tablo 15’te sunulmaya 

çalışılmıştır. 

Tablo 15. Toplam Kredi Toplam Mevduat Oranları 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort. 

Türkiye Geneli 71,37 82,73 90,57 
100,2

9 
95,21 93,47 87,50 89,01 88,77 

Akdeniz 

Bölgesi 
76,59 91,31 

101,5

9 

110,1

4 

102,9

0 
99,81 95,91 96,04 96,79 

Adana 70,96 88,67 98,19 
104,4

1 
95,72 93,24 91,49 90,52 91,65 

Antalya 74,10 82,31 88,88 94,84 89,07 88,53 85,64 84,82 86,02 
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Burdur 81,77 
101,1

4 

112,5

0 

123,7

9 

113,2

5 

101,0

2 
96,55 95,89 

103,2

4 

Hatay 77,07 89,45 
105,6

5 

121,8

6 

114,8

4 

111,9

0 

100,1

5 

100,2

1 

102,6

4 

Isparta 69,33 89,29 97,94 
105,8

7 

103,3

4 
93,70 86,24 89,89 91,95 

Mersin 75,59 93,73 
106,5

5 

115,5

3 

107,4

8 

102,1

3 
99,38 

100,8

8 

100,1

6 

Kahramanmar

aş 

131,5

6 

160,1

1 

175,7

3 

195,0

7 

189,2

0 

177,6

5 

171,3

8 

178,2

5 

172,3

7 

Osmaniye 
131,3

7 

168,9

9 

196,9

7 

216,2

6 

197,1

4 

173,5

4 

153,2

8 

147,8

7 

173,1

8 

Toplam kredilerin toplam mevduatlara oranı gözlemlerinin yer aldığı Tablo 15 incelendiğinde 

Türkiye geneli toplam kredi toplam mevduat oranı %88,77 iken, Akdeniz Bölgesi oranının 

%96,79 olduğu tabloda görülmektedir. İllerden Antalya ortalaması hem Türkiye hem Bölge 

oranının altında, Adana ve Isparta ise sadece Bölge ortalamasının altında gerçekleşmiştir. 

Burdur, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde kredilerin mevduatların 

üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. Diğer yandan en yüksek kredi mevduat oranı sırasıyla 

Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta gözlenmişken, ilgili illerde 100 TL’lik mevduata karşı 

ortalama yaklaşık 173 TL’lik bir kredi kullanımı söz konusudur.  

6. Sonuç 

Akdeniz Bölgesi illerinde hanehalkı tasarruf ve borçluluk düzeylerinin karşılaştırmalı 

olarak incelendiği bu çalışmada elde edilen sonuca göre toplam mevduatlar Türkiye, Bölge ve 

tüm illerde artış eğilimli iken, incelenen yıllar ortalama büyümeleri %11 ile %16 

düzeylerindedir. Bölge tasarruf ortalama büyüme oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. En 

yüksek ortalama büyüme Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta, en düşük Adana ve Isparta’dadır. 

Bölge, ülke mevduatlarının ortalama %10,2’sine sahipken, en fazla mevduat Antalya’da, en az 

mevduat Burdur ve Osmaniye’dedir. 

Bölge hesap adedindeki değişim ortalaması Türkiye ortalamasının üzerinde olup, en 

yüksek ortalama büyüme Antalya’da, en düşük ortalama büyüme Adana’dadır. 8 yıllık 

ortalamada Türkiye’deki hesapların %12’si bölge illerindedir. Bölgenin ortalama hesap başı 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

376 

mevduat artışı Türkiye ortalamasının altında kalmış olup, en yüksek hesap başı ortalama 

mevduat artışı Kahramanmaraş ve Osmaniye’de, en düşük Antalya’dadır. Buna karşın 

Antalya’daki ortalama hesap başı mevduat, bölge ve Türkiye ortalamasının üzerinde iken, en 

düşük ortalama hesap başı mevduat Kahramanmaraş’tadır. 

Tüm kredi kalemleri açısından kredi kullanımlarının bölge ortalama büyümesi, Türkiye 

ortalama büyümesinin üzerinde olup, büyüme oranları dalgalı bir seyir izlemiştir. Kredi 

göstergeleri açısından ele alınan kalemlerden Türkiye’deki kredi kalemleri arasındaki en 

yüksek pay sahibi olduğu kredi kalemi taşıt kredileri (%12,54) olan bölgenin, en düşük paya 

sahip olduğu kredi kalemi %10,12 ile konut kredileridir. Diğer yandan takipteki krediler 

açısından Akdeniz Bölgesi’ndeki yıllık değişim ortalaması tüm kalemlerde Türkiye 

ortalamasının üzerinde olup, özellikle takipteki diğer tüketici kredilerinin toplam diğer tüketici 

kredileri içindeki payında belirgin bir fark vardır. 

Kredi mevduat oranları incelendiğinde en fazla kredi kullanılan kalemler sıralaması 

Burdur hariç tüm illerde, Türkiye genelinde ve Akdeniz Bölgesi genelinde aynı olup diğer 

tüketici kredileri, konut kredileri, bireysel kredi kartı ve taşıt kredileri şeklindedir. Burdur’da 

ise konut kredileri bireysel kredi kartı diğer tüketici kredilerinin ardından ikinci en çok kredi 

kullanılan kalemdir. Akdeniz Bölgesi’nde özellikle diğer tüketici kredilerinin mevduatlara 

oranı Türkiye’den büyük oranda daha fazladır. Toplam kredi mevduat oranı açısından Akdeniz 

Bölgesi toplamı, Türkiye genelinden daha yüksek orana sahiptir. Bu açıdan incelenen dönemde 

Türkiye’de tasarrufların daha fazla arttığı veya kredilerin daha az arttığı ya da Akdeniz Bölgesi 

için tasarrufların daha az kredilerin daha fazla arttığı söylenebilir. En yüksek borçluluk 

düzeyine sahip iller Kahramanmaraş ve Osmaniye, en düşük borçluluk düzeyine sahip iller ise 

Antalya ve Adana’dır. Burdur, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin sahip olduğu 

mevduatlar kredilerini karşılamamakta iken, Antalya’nın hanehalkı borçluluğu Türkiye 

ortalamasından daha iyi olup tasarruf fazlası olan bir il konumundadır. 

Genel olarak ekonomik faaliyet çeşitliliğine ve turistik hareketliliğe sahip Antalya 

tasarruf düzeyi yüksek, borç kullanımı düşük bir ildir. Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin ise 

borçluluğunun yüksek, tasarruflarının düşük olduğu gözlenmiştir. Nüfus baz alındığında sadece 

Antalya’nın ortalama toplam mevduat payı oranı nüfustaki payı ortalama oranının 

üzerindeyken, Akdeniz Bölgesi ve diğer illerin ortalama toplam mevduat payı oranı nüfustaki 

payı ortalama oranının altındadır. Nüfus baz alındığında Kahramanmaraş ve Hatay en düşük 

tasarruf yapan iller olarak öne çıkmaktadır. Kahramanmaraş ve Hatay’da borçluluk açısından 

ilin gösterdiği performansın yıllar içindeki gelişim ve etkenlerin tespit edilmesi önem arz 
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etmektedir. Adaletsiz gelir dağılımı, istihdama katkı sağlayacak ekonomik faaliyet yetersizliği 

gibi durumlar söz konusu ise ilgili taraflarca bazı tedbirler alınması gerekmektedir. Bunun 

yanında yapılan tasarrufların kayıt altında olmaması ya da bireylerin tasarruf ve borçluluk 

davranışlarında olası yanlış bilinenler varsa sistem paydaşlarınca ve eğitim kurumları 

tarafından finansal okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi faydalı olacaktır.  

Akdeniz Bölgesi illeri hanehalkı tasarruf ve borçluluklarının 2010-2017 yılları 

açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada tasarruf ve borçluluk 

göstergeleri açısından bankacılık verileri esas alınmıştır. Türkiye’de mevduatların belirli tutara 

kadar güvence altında olması nedeniyle tasarrufların bankacılık sistemine dâhil edileceği 

varsayımı ve karşılaştırılabilir en sağlıklı veriyi ortaya koyması açısından bankacılık verileri 

tercih edilmiştir. Gelecek çalışmalarda hanehalkı tasarruf ve borçluluk davranışları açısından 

daha kapsamlı olarak tespit edilmesi, davranışı etkileyen bireysel ve ekonomik etkenlerin ele 

alınması önem arz etmektedir. Ayrıca geçmiş çalışmalarda ortaya koyulan tasarruf ve borçluluk 

davranışlarını etkileyen faktörlerin, bölge illerinde geçerliliğinin tespit edilmesinin hanehalkı 

ve bölge ekonomisi için önemli olacağı düşünülmektedir. Yapılacak tespit ile iller bazında 

finansal okuryazarlık eğitim ihtiyacının saptanması ve giderilmesi, ekonomik açıdan atılacak 

adımlarda ve bankacılık alanında olası plan ve politikaların belirlenmesinde yol gösterici 

bilgiler edinilmiş olacaktır. 
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ÇALIŞMA HAYATINDAKİ KADINLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selen GÜNAYDIN11 

Hasan Ejder TEMİZ2 

İrem ERSÖZ KAYA3 

Özet 

Çalışma hayatında her geçen gün sayıları artmakta olan kadınların, en az sosyal yaşamdaki 

rolleri kadar çalışma hayatındaki yerleri de oldukça önem taşımaktadır. Dünyada ve ülkemizde 

çalışma hayatında karşılaşılan iş kazaları ve ölümler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan 

çalışma ve uygulamalara yönelik farkındalığın oluşturulmasını önemli kılmıştır. Bu çalışmada, 

çalışma hayatına hızla giren ve dünyadaki çalışanların %40’ını oluşturan kadın çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıkları, iş kazası geçirme oranları ve çalışma hayatındaki 

deneyimleri ele alınmıştır. Bunun için 21 maddeden oluşan bir ölçek, farklı sektörlerdeki 52’si 

kadın çalışan olmak üzere 88 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen anket sonuçlarının istatistiksel 

analizi için IBM SPSS 20 programı kullanılarak frekans analizleri yapılmıştır. Frekans 

analizleri sonuçları, çalışan kadınların genç yetişkin olmalarına rağmen iş yerlerindeki 

deneyimleri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Farkındalık, İş Kazası. 

 

Abstract 

Evaluation of Occupational Health and Safety Awareness of Women in Working Life 

Role in the working life of women who increase their number in working life day by day also 

is at least as significant as their role in social life. Work accidents and deaths encountering in 

working life in the world and our country have created considerable awareness about 

implementations and studies in field of occupational health and safety. In this study, 

                                                 
1 Tarsus Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 

Unaydnselen@Gmail.Com 
2 Mersin Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Öğretim Üyesi, Hejdertemiz@Mersin.Edu.Tr 
3 Tarsus Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Adres: Tarsus Üniversitesi, Kartaltepe Mahallesi, Takbaş Mevkii, Tarsus, Mersin / Türkiye,  

Tel: (0324) 627 48 04, Faks: (0324) 627 48 04  

E-Posta: İremer@Tarsus.Edu.Tr 

mailto:ilknursimgeunal@gmail.com
mailto:iremer@tarsus.edu.tr


I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

381 

occupational health and safety awareness, rate of work accidents and experiences of women 

who is entering fastly to the work life and creating %40 of the world’s employees have adverted. 

So this, a licert type scale which is 21 questions has applied to 88 employees whom are 52 

female employees. Frequency analysis of survey’s result using IBM SPSS 20 programme have 

been made for their statistically analysis. Frequency analysis results show that women’s 

occupational health and safety awareness and work experiences are high level although female 

employees are young adult. 

Keywords: Female Employees, Occupational Health and Safety, Awareness, Work Accident. 

 

GİRİŞ 

Tehlike, genel anlamda çalışan için potansiyel tehlike kaynağı olarak tanımlanmaktadır. 

Tehlikenin ölçüsünü tehlikeli yerlerde veya kaza potansiyeli olan çalışma aktiviteleri altında 

tehlikeli materyal ve ekipmanların kullanılması gibi tehlikelere işçinin maruz kalma sıklığı 

belirlemektedir (Smith vd., 2015). Çalışanların maruz kaldıkları tehlikeler iş kazası riskleriyle 

bağlantılıdır (Andersson ve Menckel, 1995). Yapılan çalışmalar, çalışanların iş tecrübesi 

arttıkça iş yerinde kaza yapma risklerinin azaldığını göstermiştir (Breslin ve Smith, 2006). 1 yıl 

veya daha az tecrübeli çalışanlarda kaza riski 15 yıl veya üstü tecrübeye sahip çalışanlara göre 

daha fazladır (Butani, 1988). Araştırmalarda, iyileştirilmiş çalışma koşullarındaki genç yetişkin 

ve ergen işçilerde iş kazası riski yaşlı yetişkinlere göre daha yüksek çıkarken, erkeklerde genç 

yetişkin ve ergen fark etmeksizin,  kadınlardaysa sadece genç yetişkin işçilerde yüksek iş kazası 

riski görülmektedir (Breslin ve Smith, 2005). Ayrıca güvenlik kültürünün de güvenli davranışa 

yönelik pozitif etkisinin olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır (Lee, 1998). Güvenli 

davranışın gelişebilmesi için öncelikle güvenlik farkındalığının oluşması gerekmektedir. 

Farkındalık, sağlıklı davranışla ilgilenen veya sağlıklı olmayan davranışlardan kaçınan 

motivasyon bileşenlerinin bir anahtarıdır (Ajzen, 1991; Ajzen, 2002).  

İmalat sanayinde güvenlik farkındalığı üzerine yapılan bir anket çalışması, çalışanların 

farkındalıklarının yüksek olmasının güvenlik davranışını pozitif yönde etkileyebileceğini 

göstermiştir (Dursun, 2013).  Başka bir çalışmada sağlık çalışanlarına yönelik yapılan anket 

sonuçları, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının düşük olduğu iş yerinde, iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının yaşanıldığını ve gerekli önlemlerin ise alınmadığını göstermiştir (Bayılmış, 

2013). Önlenebilir iş kazalarını engellemek ve önlenemeyen kazaların oranlarını düşürmek 

amacıyla işyerlerinde yaygın olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler verilmektedir. 
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Yılbaşı’nın çalışması, iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının oluşmasında iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi alanların pozitif etkisinin olduğunu göstermiştir (Yılbaşı, 2017). İş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri farkındalığı ve beraberinde güvenlik kültürünü getirmektedir. Yar’ın 

yapmış olduğu bir araştırmaya göre farkındalığın oluşturulmasında verilen eğitimlerin yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla ayrıca cezai yaptırımlar, uyarı işaretleri ve teşviklerle 

çalışanların güdülenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Yar, 2018). 

Dünyadaki insanların %63’ü çalışma hayatında aktif rol alırken kadın iş gücü bunun 

%50’sini oluşturmaktadır (ILO, 2016). Yapılan araştırmalara göre dünya çapında her 10 

kadından 3’ünün iş yerinde çalışmayı tercih ettiğini ( %29) ve  %27 gibi yakın bir oranının 

sadece evde kalmayı tercih ettiğini, 10 kadından 4’ünün ise hem evde hem de iş yerinde 

çalışmayı tercih ettiğini (%41) göstermiştir. Erkeklerde ise %28 çalışmayı tercih ederken %38 

hem evde kalmayı hem de çalışmayı tercih etmiş, %29’u ise sadece evde kalmayı tercih etmiştir. 

Ortalama 1000 kişiye uygulanan anket çalışmasında elde edilen veriler Türkiye’de çalışma 

hayatını tercih edenler ile hem çalışma hayatını hem de ev hayatını tercih eden kadınların 

oranının %87, erkeklerin oranının ise %62 olduğunu göstermiştir (ILO, 2017).  

Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler kadınların iş 

hayatındaki yerini ve rollünü değiştirmiş ve çalışan kadın sayısında artışa neden olmuştur. 

Yapılan bir araştırmada çalışma hayatındaki kadın sayısı önceki yıllara göre oldukça fazla artış 

göstermiştir (Elder ve Schmidt, 2004). Kadınların da çalışma hayatına girmesi ve sayılarında 

artışın gözlenmesi, tüm çalışanlarda olduğu gibi çalışma sahalarında hem anne hem de bir kadın 

olmalarından ötürü, oynadıkları rolü daha da hassas bir noktaya taşımaktadır. Bu nedenle iş 

kazalarının ve ölümlerin önüne geçilmesi ve bu konuyla ilgili farkındalığın ve güvenlik 

kültürünün oluşturulması amacıyla dünya çalışanlarının önemli bir kısmını oluşturan kadınların 

iş sağlığı ve güvenliği farkındalığında geldikleri nokta bu anlamda önem taşımaktadır.  

Uluslararası Çalışma Ofisi’nin yapmış olduğu araştırmaya göre, kadın (özellikle genç 

kadınların) çalışanların düşük kalite ve maaş karşılığında çalışmaya daha yatkın olduğunu ve 

yarı zamanlı ile geçici işlerde çalışan kadınların tam zamanlı çalışanlara göre daha fazla dikkat 

eksikliği yaşadığını göstermiştir (ILO, 2016). Bu da çalışanların hayatını ve iş yerini iş sağlığı 

ve güvenliği anlamında tehlikelere daha açık hale getirmektedir. Ayrıca çalışmalar, 15-29 yaş 

aralığındaki genç kadınların %44 gibi yüksek bir oranda, çalışırken evdeki sorumluluklarını da 

yerine getirebilmeyi tercih ettiğini göstermiştir. Tüm bu veriler kadınların (özellikle genç 

kadınların) ekonomik sebeplerden dolayı ne çalışma hayatından ne de sosyal yaşamdaki 

sorumluluklarından dolayı ev ve aile hayatındaki sorumluluklarından vazgeçemeyeceğini 
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göstermiştir. Kadının yaşamdaki rolü onu hem çalışma hayatına hem de ev hayatına bağlı 

kılmaktadır. Böyle bir durumda iş yerlerinde çoğunlukla yarı zamanlı veya geçici olarak 

çalışmak durumunda kalan kadınlar iş sağlığı ve güvenliği gibi oldukça önemli bir konunun 

hem kadın çalışanları hem de ailelerini yine kadının sosyal hayattaki rolünün büyüklüğü 

nedeniyle olumsuz etkileyebileceğinden üzerinde durulması gerekmektedir. Bu nedenle 

kadının toplumdaki sorumluluk ve yerinin geniş bir yer kaplaması kadının iş yaşamına 

dezavantaj olarak geri yansıtılmamalı, bu konuda yapılması gerekenler yerine getirilerek, iş 

sağlığı ve güvenliği farkındalıkları ve güvenlik kültürü oluşturularak bunun önüne geçilmeli, 

avantajlar dezavantajlara dönüştürülmemelidir. Bu çalışmada, yetişkin kadın çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği hakkındaki farkındalıkları yaş ile ilgili farklılıkları da göz önünde 

bulundurularak araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca kadın çalışanların çalışma hayatındaki 

deneyimli yılları ve iş kazası geçirme oranları verilmiştir. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada çalışma hayatındaki kadınların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

farkındalıkları araştırılmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hizmet, kamu, üniversite, özel 

sektör, eğitim, sağlık, bilişim, turizm gibi çeşitli sektörlerde ve farklı pozisyonlarda ve 

koşullarda çalışan bu kadınların yaşları da dikkate alınarak çalıştıkları iş yerinde iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili bilgilerin belirlenmesi istenmiştir. 

Çalışmada çalışanların farkındalıklarının belirlenmesi amacıyla bir anket hazırlanmıştır. 

Bu anket, daha önce Smith ve arkadaşları tarafından iş kazası riski altındaki çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliğine eğilimlerinin ve farkındalıklarının araştırıldığı bir çalışmadaki formun 

bir versiyonudur (Smith vd., 2015). Bu farkındalık anketi Türkçe’ye çevrilerek çalışanlara 

uygulanmıştır. Bu bölümdeki sorular Likert tipi olup 21 maddeden oluşmaktadır. Anket 

çalışmasında en olumlu durumdan (5; kesinlikle katılıyorum) en olumsuz duruma (1; kesinlikle 

katılmıyorum) giden 1-5 arasında puanlama yapılmıştır. İki bölümden oluşan anketin ilk 

bölümünde ise kişilerin kimliklerini açığa çıkarmadan çalışmada kullanılacak şekilde kişisel 

bilgileri sorulmuştur. 

Çalışmadaki anket Google Form üzerinden yayınlanarak 52’si kadın olan 88 çalışana 

uygulanmış ve sonuçların istatistiksel analizi IBM SPSS Statistics 20 programıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
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Çalışma hayatında farklı sektörlerde çalışan 52 kadının iş sağlığı ve güvenliği 

hakkındaki anket ile kendilerini değerlendirmesi yoluyla hazırlanan bu çalışmada, çalışan 

kadınların iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarını belirlemek amacıyla frekans analizi 

yapılmıştır. 

88 kişinin katılım sağladığı farkındalık çalışmasının 52’sini oluşturan kadın 

katılımcıların soruları Likert ölçek (1:kesinlikle bilmiyorum, 2, 3, 4 ve 5: kesinlikle biliyorum) 

türüne göre yanıtlamaları istenmiştir. Buna göre katılanların yaklaşık %63.5’inin iş sağlığı ve 

güvenliği farkındalıklarının olduğu görülmüştür (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Kadın Çalışanların Farkındalık Frekansları 

Farkındalık Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

1,00 2 3,8 3,8 

1,40 1 1,9 5,8 

2,00 3 5,8 11,5 

2,40 2 3,8 15,4 

2,60 2 3,8 19,2 

2,80 1 1,9 21,2 

3,00 3 5,8 26,9 

3,20 4 7,7 34,6 

3,40 2 3,8 38,5 

3,60 3 5,8 44,2 

3,80 1 1,9 46,2 

4,00 5 9,6 55,8 

4,20 1 1,9 57,7 

4,40 4 7,7 65,4 

4,60 2 3,8 69,2 
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4,80 2 3,8 73,1 

5,00 14 26,9 100,0 

Toplam 52 100,0  

 

Anket sorularından ilk 5’i dikkate alındığında Grafik 1’de görüldüğü üzere verilen cevaplar 

ağırlıklı olarak 3 (biliyorum)  ve 5 (kesinlikle biliyorum) aralığında çıkmıştır. Tablo ve 

grafikteki ortalama değerlendirildiğinde kadınların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

farkındalıklarının yeterli olduğu görülmektedir. 

 

 

Grafik 1: Kadın Çalışanların Farkındalık Oranları 

 

Breslin ve arkadaşları çalışmalarında, çalışanların iş yerinde geçirdikleri süre ile iş 

yerinde geçirdikleri iş kazalarının ters orantılı olduğu sonucuna varmıştır (Breslin ve Smith, 

2005). Yapılan bu çalışmada da çalışma hayatındaki kadınların iş deneyimleri (Tablo 2) 1-5 yıl 

arası 53,8; 5-15 yıl arası %23,1; 15 yıldan çok olanlar %9,6; 1 yıldan az olanlar ise %13,5 

sonuçları elde edilmiştir. Butani ve arkadaşları 1 yıl veya daha az tecrübeli çalışanlarda kaza 

riski 15 yıl veya üstü tecrübeye sahip çalışanlara göre daha fazla olduğu sonucuna varmıştır 

(Ajzen, 1991; 179-211). Bu çalışmada, çalışan kadınların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

farkındalık sonuçlarına bakılacak olursa kadınlarda deneyim süresinin yüksek olması 

farkındalık oranlarını pozitif etkilediği görülmüştür. 
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Tablo 2: “Kaç yıldır çalışıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların frekansı 

Yıl Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

1 - 5 yıl arası 28 53,8 53,8 

1 yıldan az 7 13,5 67,3 

15 yıldan fazla 5 9,6 76,9 

5 - 15 yıl arası 12 23,1 100,0 

Toplam 52 100,0  

 

Yine Breslin ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka bir çalışmada, iyileştirilmiş çalışma 

koşullarındaki genç yetişkin ve ergen işçilerde iş kazası riski yaşlı yetişkinlere göre daha yüksek 

çıkarken, erkeklerde genç yetişkin ve ergen fark etmeksizin,  kadınlardaysa sadece genç 

yetişkin işçilerde yüksek iş kazası riski görülmektedir (Breslin ve Smith, 2005, 50-56 ). Yaş 

aralığı genellikle 29 ve 30 olan (Tablo 3) çalışan kadınların “İş kazası geçirdiniz mi?” sorusuna 

verdikleri cevaplar (Tablo 4); %1,9 “Evet” iken %98,1 “Hayır” cevabını vermiştir.  

 

Tablo 3: Kadın Çalışanların Yaş Frekansları 

Yaş  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

21 1 1,9 1,9 

24 3 5,8 7,7 

25 3 5,8 13,5 

26 2 3,8 17,3 

27 1 1,9 19,2 

28 7 13,5 32,7 

29 5 9,6 42,3 

30 9 17,3 59,6 
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31 2 3,8 63,5 

32 2 3,8 67,3 

33 3 5,8 73,1 

35 2 3,8 76,9 

36 1 1,9 78,8 

37 1 1,9 80,8 

38 2 3,8 84,6 

39 1 1,9 86,5 

42 3 5,8 92,3 

46 1 1,9 94,2 

48 1 1,9 96,2 

49 1 1,9 98,1 

50 1 1,9 100,0 

Toplam 52 100,0  

 

Yaş aralığı genç yetişkin olmasına rağmen (Grafik 2) geçirilen iş kazaları oranlarının 

Breslin ve arkadaşlarının araştırma sonuçlarının aksine düşük olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 4: “İş kazası geçirdiniz mi?” sorusuna verilen yanıtların frekansı 

İş Kazası Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Evet 1 1,9 1,9 

Hayır 51 98,1 100,0 

Toplam 52 100,0  

 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

388 

 

Grafik 2: Kadın Çalışanların Yaş Oranları 

 

Çalışmanın sonuçları, çalışan kadınların genç yetişkin olmaları fark etmeksizin iş 

yerinde geçirdikleri deneyim sürelerine bağlı olarak iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

farkındalık düzeylerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Çeşitli sektör 

dallarında çalışan bu kadınların iş yerinde geçirdikleri iş kazası oranları da düşük çıkmıştır. 

Dolayısıyla deneyimli çalışan kadınların literatürdeki çalışmaların aksine genç yetişkin 

olmalarına rağmen farkındalık düzeylerinin yüksek çıkması iş kazası yaşama oranlarının 

düşmesini pozitif yönde etkilemiştir. 
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ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ VE 

STRESLE BAŞ ETME TARZLARININ İNCELENMESİ (TOROS ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ) 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, üniversite çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve başa çıkma 

tarzları ile cinsiyet, yaş, evlilik durumu, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, üniversitedeki görevi, 

akademik unvanı, çalışma süresi ve algılanan gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı araştırılmasıdır. Psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile başa çıkma tarzları 

arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmaya Toros Üniversitesi’nde görev yapan akademik 

ve idari personelden 88 kadın, 62 erkek olmak üzere toplam 150 çalışan katılmıştır. Araştırmada 

Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Kişisel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın 

amaçları doğrultusunda bağımsız örneklem t testi, tek faktörlü ANOVA, Pearson korelasyon 

analizi ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre çalışanlarında psikolojik dayanıklılık düzeylerinin 

cinsiyet, yaş ve çalışma süresi; başa çıkma tarzlarıyla cinsiyet, yaş, evlilik durum, 

üniversitedeki görevi, unvan ve çalışma süreleri açısından anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Araştırmada bulunan bir başka sonuç ise üniversitede çalışanların psikolojik dayanıklılık 

düzeyleri ile başa çıkma stratejileri arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğudur. Regresyon analizi sonuçlarına göre kendine güvenli yaklaşım ve çaresiz yaklaşım 

değişkenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeyi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Stres. 
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AN EXAMINATION ON THE PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVELS AND 

STRESS COPING STYLES OF UNIVERSITY EMPLOYEES ( EXAMPLE OF TOROS 

UNIVERSITY)   

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the psychological resilience levels and the coping 

style of university employees according to the variables of gender, age, marital status, number 

of children, education level, assignments in university, academic titles, duration of employment 

and perceived income level as well as examining the relation between the psychological 

resilience levels and the coping styles. A total of 150 employees, including 88 female and 62 

male,  who are working as an academic and administrative personnel at Toros University have 

taken place in the study. Psychological Resilience Scale for Adults, Stress Coping Styles Scale 

and 'Personal Information Form' were utilized in the study.  

The obtained data have been analyzed by using the SPSS 20 package program. In accordance 

with the purpose of the study, independent sample t test, single factor ANOVA, Pearson 

correlation analysis and multiple regression analysis were applied. 

According to the data obtained in the study, a significant relation has been found between the 

psychological resilience levels of the employees with the aspect of gender, age and duration of 

employment; and the coping style with the aspect of gender, age, marital status, assignment in 

university, title and duration of employment. Another finding of the study is that a significant 

and a moderate level of positive correlation exists between the psychological resilience levels 

and coping strategies concerning the university employments. According to the results of 

regression analysis, self-confident approach and helpless approach variables were found to be 

a significant predictor of psychological resilience.  

Key words: Psychological Resilience, Stress Coping Styles, Stress. 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde çoğu birey, farkına varamamasına rağmen yoğun bir stres yüküyle hayatını 

sürdürmektedir. Bu yönüyle de stres kişinin günlük yaşamının bir parçasını oluşturmaktadır 

(Güçlü, 2001). Bu durumda da her birey hayatlarında onlara rahatsızlık veren çeşitli ikilemlerle 

karşılaşmakta ve güçlerinin yetmediği durumlarla baş etmek zorunda kalabilmektedir (Sayar ve 
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Dinç, 2013). Öyle ki Hans Selye stresi ‘Çok iyi bilinmek ve çok az anlaşılmak arasında 

ikilemler yaşatan ve insan vücudunda gerilimlere neden olan bilimsel bir bakış açısı’ olarak 

tanımlamıştır (Olpin ve Hesson, 2012). Ayrıca birey, belirli rol ve görevleri yerine getiren bir 

çalışan olarak örgüt ortamından kaynaklanan örgütsel stres ile yüz yüze gelebilmektedir 

(Aydın, 2008). 

Mesleki stres, bireyin kabiliyetlerindeki yetersizliklere, fiziksel ya da psikolojik 

nedenlerden kaynaklanan ve bireyde gerilimlere yol açan durum olarak ifade edilmektedir 

(Polat,2008). Çalışanlarda tükenmeye, çalışma ve yaşam doyumsuzluğuna götüren unsurlara 

bakıldığında çalışma ortamında etkinlik ve verimliliği düşüren stres kavramı göze çarpmaktadır 

(Güner, Çiçek ve Can, 2014). Bu nedenledir ki örgütlerin; strese karşı bilinçlenmeleri, stresi 

denetim altına almaları ve stresin optimum düzeyde seyretmesi için gerekli önlemler üretmeleri 

gerekmektedir (Eren-Gümüştekin ve Öztemiz, 2005). Bu açıdan psikolojik dayanıklılığın 

geliştirilmesi, bireylerin örgüt ortamının stresiyle başa çıkma yetisi kazanmalarına yardımcı 

olacak bir faktördür (Lambert ve diğerleri, 2003).  

Psikolojik dayanıklılığı önemli kılan şey ise stres ve hastalıklar arasında destek ya da 

koruma görevini yerine getirmesidir (Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi ve Kahn, 1982). Bireyleri 

stresin potansiyel olarak zararlı etkilerinden koruyan ve onları psikolojik olarak dayanıklı hale 

getirmeye yardımcı olan önemli özelliklerden bir başkası ise stresle başa çıkma tarzlarıdır 

(Lazarus ve Folkman, 1984).  Stresle başa çıkma, herhangi bir şeyle başa çıkmadan çok farklı 

bir durum değildir zira bunu yapma yetisi bireyde var olan fiziksel ve zihinsel kaynaklarına, 

kişiliğine ve kültürüne bağlı olacaktır (Taylor, 2018). 

Bununla beraber insanlar doğal olarak yaşamları boyunca dayanıklılık sergilerken 

araştırmacılar bu tutumun doğru olduğunu ve olağandışı bir durum olmadığını ifade etmektedir 

(Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000; Rutter, 1999; Smith, 1999). Öyle ki dayanıklılığın mucize 

olmadığını sanılandan daha sık görüldüğünü çocuklarla yaptığı çalışmayla Masten (2001) ve 

yetişkinlerle yaptığı çalışmayla da Bonnano (2004) göstermiştir. Bu durum biraz da psikolojik 

dayanıklılığın insanlarda sahip olunan veya olunamayan bir kişilik özelliği olmadığını 

göstermektedir (Wright ve Masten, 2005). Masten ve diğerlerine (1990) göre psikolojik 

dayanıklılık,  gerçeklerle karşı karşıya kalındığında algılayıp fark edilebilen, öğrenilebilen ve 

gelişimsel süreci içeren bir olgu olduğunu belirtmişlerdir.  

Psikolojik olarak dayanıklı bireyin yaşama bakış açısı ise daha az stres ile güç 

durumlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmektir ( Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi ve Kahn,1982). 

Dayanıklı olmayan bireyler ise yaşadıkları problemlere karşı bir yabancılaşma hissederek daha 
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fazla strese maruz kalmakta ve başa çıkmada zorluk yaşamaktadır. Dayanaklı bireyler, stresli 

yaşam olaylarını hayatlarının birçok yerinde deneyimlemeleri sonucunda stresin yaşamlarının 

bir parçası olarak düşünmektedir (Kobasa, 1979). 

Dayanıklılık için risk bir ön koşul olduğundan karşı karşıya kalınan riskler ve bu risk 

faktörlerinin olumsuz sonuçlarının hafiflemesine veya silinmesine yardımcı olan bireysel, 

ailesel ve çevresel koruyucu faktörleri bulunmaktadır (Dion-Stout ve Kipling, 2003). Yoğun 

bir çalışma hayatına sahip akademik personelin, yaşamında olumlu değişmeler sağlayabilmek 

amacıyla farkındalık dâhilinde sahip oldukları koruyucu ve risk faktörlerini anlamalarına ve 

bunun sonucu olarak da hayatlarında stresle başa çıkma da daha başarılı olmaları hayatlarını 

kolaylaştıracaktır (Ülker-Tümlü ve Recepoğlu, 2013). 

Stresle Başa Çıkma Tarzları 

Benzer stresörlere maruz kalan bireylerin bundan aynı şekilde etkilenmediği 1970’lerde 

yapılan araştırmalarla ortaya konmaya başlanmıştır. Yapılan bu gözlemlerden yola çıkılarak 

stresörler, stres ya da stresin olumsuz sonuçları arasındaki ilişkiyi düzenleyen bazı değişkenler 

olabileceği düşünülmüş ve başa çıkma kavramı ortaya atılmıştır (Şahin, 1994).  

Lazarus ve Folkman’ın (1984) tanımına göre başa çıkma, “bireyin kapasitesini azaltıcı 

veya zorlayıcı olarak değerlendirilmesinden kaynaklanan belli içsel ve dışsal taleplerle başa 

çıkmak için bilişsel ve davranışsal çabalardaki sürekli değişimdir. Başa çıkma, çevresel ve içsel 

talepler ve bunlar arasındaki çatışmaların üstesinden gelmek için kullanılan davranış-merkezli 

ve intrapsişik çabaları içerir (Lazarus ve Launier, 1978). Bu tanımı irdelemek gerekirse ilk 

olarak, stresli bir olay ile başa çıkma arasında dinamik bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. 

Başa çıkmanın birey-çevre arasındaki etkileşimi şöyledir: Kaynağı, değerleri, bağlanmaları 

olan bir insanla kendi kaynaklarına, bağlanmalarına ve zorlamalarına sahip bir çevre arasındaki 

bir dizi etkileşimdir (Lazarus ve Launier, 1978). Başa çıkma bireyin bir kerelik kullandığı bir 

yöntem değil çevrenin ve bireyin birbirlerini etkiledikleri, zaman içinde ard arda gerçekleşen 

tepkilerdir (Yerlikaya, 2009). 

Stresle başa çıkma konusunda yapılan geniş kapsamlı bir araştırma başa çıkma tarzlarını 

beş farklı boyutta irdelenebileceğini göstermiştir. Bunlar kendine güvenli yaklaşım, çaresiz 

yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal desteğe başvurma yaklaşımları 

olarak ifade edilebilmektedir (Şahin ve Durak, 2005). 

İlk boyut olan kendine güvenli yaklaşım, bireyin stresli olay ya da duruma karşı 

mücadele edebilecek istekte, inançta ve güçte hissetmesi olarak açıklanmaktadır. Çaresiz 
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yaklaşım, bireyin stresli bir olay ya da durum sırasında stresi yönetebileceğine dair inancını 

kaybetmesi, yaşanan olumsuzlukların nedenini kendine mal etmesi ve probleme ilişkin çözüm 

üretmekte başarısız ve uzak olması olarak ifade edilmektedir. Boyun eğici yaklaşımda ise 

bireyin kaderci bir tutum takınarak stresin getirdiği olumsuzlukları yaşamayı kabul etmesi 

şeklinde açıklanmaktadır. İyimser yaklaşım, bireyin stres yaratan olayla ya da durumla alakalı 

olarak kendini denetlediği ve analitik bakış açısıyla olaylara yaklaşıp iyimser bir tutum içinde 

olduğu yaklaşımdır. Sosyal desteğe başvurma yaklaşımı ise stresli bir olay ya da durumun 

nedenini bulmak ve onunla başa çıkabilmek için başkalarından yardım alınması olarak ifade 

edilmektedir (Şahin ve Durak, 1995). 

 

Psikolojik Dayanıklılık 

      Psikolojik dayanıklılık; güçlük, belirsizlik, çatışma, başarısızlık gibi olumsuz 

durumlar karşısında olumlu değişim ve gelişim gösterebilmek olarak tanımlanırken artan 

sorumluluklarla beraber esnek davranabilmeyi de ifade etmektedir (Masten, 2001).  

 

Psikolojik dayanıklılığın boyutları 

Kobasa'nın varoluşçu kişilik teorisi temel alınarak “stresli yaşam durumları ile 

karşılaşıldığında bir direnç kaynağı olarak görev yapan kişilik özelliği” olarak ele almıştır. 

Kobasa psikolojik dayanıklılığı bağlanma, meydan okuma ve kontrol boyutları şeklnde ele 

almıştır (Holt, Fine ve Tollefson, 1987; Skau, 1994).  

Bireyin eylemleri göz önüne alındığında aidiyet,  yer edinme, diğer insanlar üzerindeki 

etkisini değerlendirebilmesi ile bağlanma boyutu, değişim için içsel sistemlerini iyimser bir 

bakış açısıyla değerlendirmesi ile meydan okuma boyutu ve başlarına gelen olayların pasif 

kurbanı olarak değil yaratıcı değişim gücüne sahip olması ve hareket geçebilmesi ile kontrol 

boyutu ile ilişkilidir (Ergüner-Tekinalp, 2016). 

Psikolojik olarak dayanıklı bireyler 

Psikolojik dayanıklılık düzeyleri yüksek olan bireylerin bazı ortak özellikleri 

bulunmaktadır. Öğrenilmiş iyimserlik, olumlu duygusallık (Luthar, Cicchetti, and Becker, 

2000), etkili iletişim kabiliyetleri, güçlü bir öz-yeterlik algısı, mizah duygusunun gelişmiş 

olması, özgüvene sahip olma, yeni arkadaşlıklar oluşturmada zorlanmama, yeni durumlara 

hızlıca uyum sağlama yeteneği, zorlu ve travmatik olaylar karşısında mantıklı bir biçimde 
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davranabilme (Gürgan, 2006; Şahin, 1994), etkili problem çözme ve empati kurabilme yetisi, 

destekleyici tutuma sahip aile ilişkileri, yüksek düzeyde iç disiplin geliştirmiş olma ve yeni 

düşüncelere açık olma şeklinde belirtilmektedir (Özcan, 2005). 

Bu araştırmanın amacı, Toros Üniversitesi çalışanlarında psikolojik dayanıklılık ile 

stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranacaktır.  

1. Toros Üniversitesi çalışanlarının Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle 

Başa Çıkma Ölçeklerinden aldıkları puanlar cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim 

düzeyi, görev, kıdem ve algılanan gelir düzeyine göre anlamlı fark var mıdır? 

2. Toros Üniversitesi çalışanlarının Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden 

aldıkları puanlar ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında ilişki 

var mıdır 

 3. Toros Üniversitesi çalışanlarının Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları 

puanlar, cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, görev, kıdem ve gelir düzeyi 

değişkenleri Toros Üniversitesi çalışanlarının Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği’nden aldıkları puanları yordamakta mıdır? 

                                                  YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizinde kullanılan istatistiksel teknikler konusundaki bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, nedensel karşılaştırma ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. 

Araştırmanın belli yerlerinde bu modellerin kullanılması ile gerçekleşen araştırma-geliştirme 

türünde bir çalışmadır. 

    Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2012). Bir araştırmada var olan 

durumu belirleyip daha sonra bu durumlar arasında fark olup olmadığı ve varsa bu farkın 

anlamlı olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır 

(Karasar, 2012). Bu açıdan bu araştırma niceliksel bir araştırma modeli olup betimsel bir 

çalışmadır. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

396 

Nedensel karşılaştırma araştırmaları mevcut olan ya da ortaya çıkmış bir durumu ve(ya) 

olayın nedenlerini, bu nedenleri etkileyen değişkenleri ve(ya) bir etkinin sonuçlarını belirlemek 

amacıyla yapılan araştırmalardır. Karşılaştırma yapılabilecek en az iki grup arasındaki 

farklıllıkların, nedenlerini ve sonuçlarını şartlar ve katılımcılar üzerinde hiçbir etki olmaksızın 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmacı ise ortaya çıkan bu durumun olası nedenlerini ve 

etkileyen durumları belirlemeye çalışır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2015). 

        Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Toros Üniversitesi’nden 

88’i kadın 62’ü erkek olmak üzere toplam 150 akademik ve idari çalışandan oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamına alınacak çalışanlar, Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemi Yöntemine 

(Büyüköztürk ve diğerleri, 2015) göre belirlenmiş ve karşılaşılan çalışanlara uygulanmıştır. 

Tablo 1’de araştırma kapsamına alınan akademik ve idari personelin tanıtıcı özelliklerine göre 

dağılımı verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı 

  Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Kadın 88 58,67 

Erkek 62 41,33 

Yaş   

20-30 aralığı 58 38,67 

31-40 aralığı 50 33,33 

41 ve üzeri 42 28,00 

Evlilik Durumu   

Evli 87 58,00 

Bekâr 63 42,00 

Çocuk Sayısı   

0 81 54,00 

1 31 20,67 

2 ve üzeri 38 25,33 

Eğitim Düzeyi   

Ön Lisans ve Altı mezunu 30 20,00 
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Lisans Mezunu  41 27,33 

Yüksek Lisans Mezunu 39 26,00 

Doktora Mezunu 40 26,67 

Görev   

Akademik Personel 78 52,00 

İdari Personel 72 48,00 

Unvan   

Akademik Personel Değil 72 48,00 

Öğretim/Araştırma Görevlisi 42 28,00 

Okutman 9 6,00 

Koordinatör 2 1,33 

Yardımcı Doçent 17 11,33 

Doçent 3 2,00 

Profesor 5 3,33 

Kıdem   

0-5 yıl arası 53 35,33 

6-15 yıl arası 54 36,00 

16 yıl ve üzeri 43 28,67 

Algılanan Gelir Düzeyi   

Üst 29 19,33 

Orta 96 64,00 

Alt 25 16,67 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmanın amacı doğrultusunda Toros 

Üniversitesinde görev yapmakta olan çalışanlara Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık , Stresle 

Başa Çıkma Tarzları Ölçekleri  ve Kişisel Bilgi Formu  uygulanmıştır.  

Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Resilience Scale for Adults); Friborg,  

Hjemdal, Rosenvinge ve Martinussen (2003) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçeğin alt 

boyutları ‘kişisel güç’, ‘yapısal stil’, sosyal yeterlilik’, ‘aile uyumu’ ve ‘sosyal kaynaklar’ 
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boyutlarından oluşmaktadır. Friborg ve diğerleri (2005) daha sonra yaptıkları bir çalışmada 

ölçeğin altı boyutlu yapıya sahip olması halinde psikolojik dayanıklılık modelini daha iyi 

açıklanabildiğini göstermişlerdir. Friborg ve diğerlerinin (2005) yürüttükleri bu çalışmaya göre 

‘kişisel güç’ boyutunu  ‘kendilik algısı’ ve ‘gelecek algısı’ şeklinde ikiye ayrılarak toplam altı 

boyutlu bir yapı meydanaelmiştir. Ölçeği, 2011’de Türkçeye uyarlayan H. Nejat Basım ve Fatih 

Çetin’dir.  

 

 Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) 

“Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (Ways of Coping Check List), kişilerin stres 

durumları ile başa çıkmada kullandıkları yolları belirlemek amacıyla 1980’de Lazarus ve 

Folkman tarafından geliştirilmiştir (Şahin ve Durak, 1995).  Ölçek 30 maddelik, dörtlü likert 

tipte (1 = hiç kullanılmıyor, 4 = sıklıkla kullanılıyor) ve “kendine güvenli yaklaşım”, “iyimser 

yaklaşım”, “çaresiz yaklaşım”, “boyun eğici yaklaşım” ve “sosyal destek arama” olmak üzere 

beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesinde toplam puan elde edilememekte, 

puanlar her bir alt boyut için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.  Alt boyutlardan alınan puanların 

yüksek oluşu stresle başa çıkmada o alt boyuttaki yaklaşımın daha çok kullanıldığını 

göstermektedir. Ölçeğin değerlendirmesinde, Kendine Güvenli Yaklaşım, İyimser Yaklaşım ve 

Sosyal Destek Arama alt boyutlarından elde edilen puanlar arttıkça stresle başa çıkmanın etkili 

olduğu ve problem odaklı etkili yaklaşım, Çaresiz Yaklaşım ve Boyun Eğici Yaklaşım alt 

boyutlarından elde edilen puanların artması ise stresle başa çıkmada etkisiz yöntemlerin etkili 

olduğu ve duygu odaklı etkisiz yaklaşım olarak adlandırılarak kullanılmaktadır (Şahin ve Durak 

1995). 

Kişisel Bilgi Formu 

Ölçek uygulanan çalışanlara demografik bilgilerine ulaşabilmek için cinsiyet, yaş, 

evlilik durumu, çocuk sahibi olup olmama, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, üniversitedeki görevi, 

çalışma süresi (kıdem), unvan ve algılanan gelir düzeyinin yer aldığı kişisel bilgi formu 

hazırlanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak istatiksel 

çözümleme yapılmıştır. Öncelikle tüm değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri kapsamında 
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ortalamaları ve yüzdeleri analiz edilerek tanımlayıcı istatiksel veri incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tarzları 

Ölçeklerinden aldıkları puanların araştırmada kullanılan değişkenlere göre karşılaştırılmasında 

kullanılacak olan hipotez testlerine karar vermek adına ölçeklerden alınan puanların normal 

dağılıma uyumu Kolmogorov-Smirnov testi, QQ plot grafiği ve çarpıklık-basıklık değerleri 

incelenmiş ve veri setinin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. Ölçeklerden alınan puanlar 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Katılımcılara ait 

cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, görev, kıdem, gelir düzeyi ve Stresle 

Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nin alt boyutlarından aldıkları puanların Yetişkinlerde Psikolojik 

Dayanıklılık Ölçeği’nden alınan puanları yordama durumu doğrusal regresyon analizi ile 

incelenmiştir. 

BULGULAR 

 

Bu bölümde psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma tarzlarının cinsiyet, yaş, evlilik 

durumu, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, üniversitedeki görevi, akademik personelin unvanı, 

çalışma süresi (kıdem) ve algılanan gelir düzeyi açısından incelenmesi sonucu elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma tarzları arasında anlamlı 

bir ilişki olup olmadığı, stresle başa çıkma tarzlarının ile bağımsız değişkenlerin psikolojik 

dayanıklılığı yordayıp yordamadığı incelenmiştir. 

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyet ile Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ile 

arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Buna göre katılımcıların yapısal stil (t148=-2,162, p<0,05) ve 

sosyal kaynaklar (t148=2,329, p<0,05) alt boyutlarından aldıkları puanların cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulgulanmıştır (t148=-2,162, p<0,05). Erkeklerin yapısal 

stil alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (16,32) kadınların yapısal stil alt boyutundan 

aldıkları puanların ortalamasından (15,10) anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. 

Kadınların sosyal kaynaklar alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (30,00) kadınların 

yapısal stil alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (28,19) anlamlı bir şekilde daha 

yüksek bulunmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden aldıkları puanların 

cinsiyetlere göre karşılaştırılması.  

Psikolojik Dayanıklılık  Cinsiyet      N          x ̅         s      T              p 
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Yapısal Stil 

Kadın 88 15,10 3,61 

-2,162 0,032 Erkek 62 16,32 3,07 

Erkek 62 23,83 5,30 

Sosyal Kaynaklar Kadın 88 30,00 3,90 2,329 0,021 

 

     Tablo 3’de katılımcıların yaş ile Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Kendilik algısı alt boyutundan aldıkları puanlar yaşa göre 

anlamlı fark göstermektedir (F(2,147)=3,103, p<0,05). 41 yaşın üzerinde bulunan katılımcıların 

kendilik algısı alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (25,92), 20-30 yaş aralığındaki 

katılımcıların kendilik algısı alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (24,00) anlamlı 

bir şekilde daha yüksektir. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden aldıkları  

 

Psikolojik    Dayanıklılık 
 
Yaş  

 
N 

  
�̅� 

 
S 

 
F 

 
p 

 
Fark 

Kendilik Algısı 

20-30 
aralığı 

58 24,00 4,34 

3,103 
0,04
8 

1 ve 3 31-40 
aralığı 

50 25,18 3,37 

41 ve üzeri 42 25,92 3,89 

 

Tablo 4’te katılımcıların kıdem ile Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Kendilik algısı alt boyutundan aldıkları puanlar kıdeme göre 

anlamlı fark göstermektedir (F(2,147)=6,259, p<0,05). 16 yıl ve üzerinde kıdeme sahip 

katılımcıların kendilik algısı alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (26,67) 0-5 yıl arası 

kıdeme sahip katılımcıların (24,35) ve 6-15 yıl arası kıdeme sahip katılımcıların (24,11) 

kendilik algısı alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden aldıkları puanların 

kıdemlerine göre karşılaştırılması 
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Katılımcıların Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden aldıkları 

puanlarevlilik durumu, çocuk sayısı, öğrenim düzeyi, üniversitedeki görevi, unvanı ve algılanan 

gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05). 

 

Tablo 5’te katılımcıların cinsiyet ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği arasındaki ilişki 

incelenmiştir. İyimser yaklaşım (t148=-2,180, p<0,05) ve sosyal desteğe başvurma (t148=-2,344, 

p<0,05) alt boyutlarından aldıkları puanların cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

gösterdiği belirlenmiştir (t148=-2,180, p<0,05). Erkeklerin iyimser yaklaşım alt boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması (14,95) kadınların iyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları 

puanların ortalamasından (14,06) anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Erkeklerin 

sosyal desteğe başvurma alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (11,48) kadınların sosyal 

desteğe başvurma alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (10,80) anlamlı bir şekilde 

daha yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 5. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanların  

              cinsiyetlerine göre karşılaştırılması 

Stresle Başa çıkma 

Tarzları 
Cinsiyet n �̅� s t p 

İyimser Yaklaşım 

Kadın 88 14,06 2,49 

-2,180 0,031 

Erkek 62 14,95 2,37 

Psikolojik 

Dayanıklılık 
Kıdem N �̅� s F p Fark 

Kendilik Algısı 

0-5 yıl arası 53 24,35 4,05 

6,259 0,002 

1 ve 

3 

2 ve 

3 

6-15yıl arası 54 24,11 3,87 

16 yıl ve 

üzeri 
43 26,67 3,50 
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Sosyal Desteğe Başvurma 

Kadın 88 10,80 1,81 

-2,344 0,020 

Erkek 62 11,48 1,62 

 

Tablo 6’te katılımcıların yaş ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği arasındaki ilişki 

incelenmiştir. İyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanlar yaşa göre anlamlı fark 

göstermektedir (F(2,147)=3,804, p<0,05). 31-40 yaş aralığındaki katılımcıların iyimser yaklaşım 

alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (15,10), 20-30 yaş aralığındaki katılımcıların 

iyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (13,81) anlamlı bir şekilde 

daha yüksektir.  

 

Tablo 6. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanların  

               yaşlarına göre karşılaştırılması 

 

Stresle Başa Çıkma       
Tarzları 

Yaş  n �̅� s F p Fark 

İyimser Yaklaşım 

20-30 
aralığı 

58 13,81 2,43 

3,804 
0,02
5 

1 ve 
2 

31-40 
aralığı 

50 15,10 2,16 

41 ve üzeri 42 14,50 2,69 

 

Tablo 7’de katılımcıların kıdem ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nde yer alan 

kendine güvenli yaklaşım (F(2,147)=6,065, p<0,05) ve iyimser yaklaşım (F(2,147)=4,241, p<0,05)  

alt boyutlarından aldıkları puanlar kıdeme göre anlamlı fark göstermektedir. 16 yıl ve üzerinde 

kıdeme sahip katılımcıların kendine güvenli yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların 

ortalamasının (24,02) 0-5 yıl arası kıdeme sahip katılımcıların (22,00) ve 6-15 yıl arası kıdeme 

sahip katılımcıların (21,90) kendine güvenli yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların 

ortalamasından anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 16 yıl ve üzerinde kıdeme sahip 

katılımcıların iyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (15,32) 0-5 yıl 

arası kıdeme sahip katılımcıların iyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların 

ortalamasından (13,94) anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
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Tablo 7. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanların kıdeme 

göre incelenmesi 

Stresle Başa Çıkma Tarzları Kıdem n �̅�  s F p Fark 

Kendine Güvenli Yaklaşım 

0-5 yıl arası 53 22,00 3,70 

6,065 0,003 

1 ve 3 

2 ve 3 

6-15 yıl arası 54 21,90 2,96 

16 yıl ve üzeri 43 24,02 3,15 

İyimser Yaklaşım 

0-5 yıl arası 53 13,94 2,35 

4,241 0,016 1 ve 3 6-15 yıl arası 54 14,20 2,50 

16 yıl ve üzeri 43 15,32 2,39 

 

Tablo 8’da katılımcıların evlilik durumu ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden 

aldıkları puanlar incelendiğinde çaresiz yaklaşım (t144=-2,198, p<0,05) ve sosyal desteğe 

başvurma (t144=-2,110, p<0,05)  alt boyutlarından aldıkları puanlar evlilik durumuna göre 

anlamlı fark göstermektedir. Evli katılımcıların çaresiz yaklaşım alt boyutundan aldıkları 

puanların ortalaması (16,81) bekâr katılımcıların çaresiz yaklaşım alt boyutundan aldıkları 

puanların ortalamasından (15,42) anlamlı bir şekilde daha yüksektir.  Evli katılımcıların sosyal 

desteğe başvurma alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (11,32) bekâr katılımcıların 

sosyal desteğe başvurma alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (10,71) anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. 

 

Tablo 8. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanların  

              evlilik durumlarına göre karşılaştırılması 

Stresle Başa Çıkma 

Tarzları 
Evlilik Durumu n �̅� s t p 

Çaresiz Yaklaşım 

Bekar 59 15,42 3,61 

-2,198 0,030 

Evli 87 16,81 3,84 

Sosyal Desteğe Başvurma Bekar 59 10,71 1,59 -2,110 0,037 
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Evli 87 11,32 1,78 

 

Tablo 9’de katılımcıların üniversitedeki görevi ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çaresiz yaklaşım (t148=-2,290, p<0,05), boyun eğici yaklaşım 

(t148=-2,248, p<0,05) ve sosyal desteğe başvurma (t148=-2,517, p<0,05) alt boyutlarından 

aldıkları puanların üniversitedeki görevlerine göre anlamlı fark göstermektedir. İdari personelin 

çaresiz yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (16,94) akademik personelin 

çaresiz yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (15,55) anlamlı bir şekilde 

daha yüksektir. İdari personelin boyun eğici yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması (11,30) akademik personelin boyun eğici yaklaşım alt boyutundan aldıkları 

puanların ortalamasından (10,21) anlamlı bir şekilde daha yüksektir. İdari personelin sosyal 

desteğe başvurma alt boyutundan aldıkları puanların ortalaması (11,45) akademik personelin 

sosyal desteğe başvurma alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasından (10,74) anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. 

Tablo 9. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanların  

             üniversitedeki görevlerine göre karşılaştırılması 

Stresle Başa Çıkma Tarzları Görev n �̅� s t p 

Çaresiz Yaklaşım 

Akademik 78 15,55 3,39 

-2,290 0,023 

İdari 72 16,94 4,05 

Boyun Eğici Yaklaşım 

Akademik 78 10,21 2,61 

-2,248 0,026 

İdari 72 11,30 3,24 

Sosyal Desteğe Başvurma 

Akademik 78 10,74 1,65 

-2,517 0,013 

İdari 72 11,45 1,82 

 

    Tablo 10’de katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nde yer alan iyimser yaklaşım 

alt boyutundan aldıkları puanlar akademik unvanlarına göre anlamlı fark göstermektedir (t76=-

2,534, p<0,05). Öğretim üyelerinin iyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması (15,28) diğer akademik personelin iyimser yaklaşım alt boyutundan aldıkları 

puanların ortalamasından (13,88) anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
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Tablo 10. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nden aldıkları puanların  

               üniversitedeki akademik unvanlarına göre karşılaştırılması 

Stresle Başa Çıkma 

Tarzları 
Unvan N �̅� s t p 

İyimser Yaklaşım 

Diğer Akademik Personel 53 13,88 2,47 

-2,534 0,013 

Öğretim Üyeleri 25 15,28 1,72 

 

Yapılan analizler sonucunda Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nin algılanan gelir düzeyi, 

çocuk sayısı ve öğrenim düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır 

(p>0,05). 

 Araştırmada kullanılan değişkenlerle oluşturulan model psikolojik dayanıklılığı anlamlı bir 

şekilde yordamaktadır. Bir başka deyişle cinsiyet, yaş, evlilik durumu, eğitim düzeyi, görev, 

kıdem ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’nin alt boyutları ile oluşturulan model psikolojik 

dayanıklılık değişkeni ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki göstermektedir (R=0,535, 

R2=0,286, p<,05). 11 değişken birlikte, psikolojik dayanıklılık değişkenindeki toplam 

varyansın yaklaşık %29’unu açıklamaktadır. 

TARTIŞMA VE YORUM 

qarasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Stresle başa çıkma 

tarzlarının psikolojik dayanıklılığı anlamlı bir şekilde yordadığı ve psikolojik dayanıklılığa 

ilişkin toplam varyansın %29’unu açıklayabildiği söylenebilir. Elde edilen bu bulguya göre 

psikolojik dayanıklılığı açıklayabilmek için daha farklı değişkenler kullanılarak araştırılabilir. 

Alanyazını incelendiğinde psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma tarzları arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Fusco, 1994; Judkins, 2001; Katino ve Lewis, 2010; 

Karataş, 2016). Dolayısıyla bu araştırmada psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma tarzları 

arasında anlamlı bir ilişkinin ortaya çıkması ve stresle başa çıkmanın psikolojik dayanıklılığın 

yordayıcı bir özellik olması olası bir durum olabilir. 

Bu araştırmada üniversite çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri cinsiyete, yaşa 

ve kıdeme göre anlamlı bir fark olduğu bulgulanmıştır. Terzi (2008), Ülker-Tümlü ve 

Recepoğlu (2013) ve Topçu (2015) gibi araştırmacılara göre psikolojik dayanıklılık ve cinsiyet 
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arasında anlamlı bir farklılık olmadığını; bazı araştırmacılara göre ise kalıtımsal yolla gelen 

bireysel bir etken olarak ifade edilen cinsiyetin psikolojik dayanıklılıkla ilişkili olduğuna dair 

sonuçlar elde edilmiştir (Kumpfer, 1999). Bu araştırmada yaşa göre veriler analiz edildiğinde 

Basım ve Çetin’in (2011) bulgularını destekler niteliktedir. Ülker-Tümlü ve Recepoğlu’un 

(2013) yaptığı çalışmada yaş grubu olarak en yüksek olan 51 ve üstü yaş grubunun psikolojik 

dayanıklılık düzeylerinin en yüksek düzeyde olduğunu bulgulamışlardır. Zira yaşça büyük olan 

çalışanların yıllar boyunca kazandıkları deneyim ve tecrübelerinin etkili olması şeklinde 

değerlendirilmektedir (Ülker-Tümlü ve Recepoğlu, 2013). Kıdeme göre ise Bozgeyikli ve 

Şat’ın (2014) yaptığı çalışmayı desteklerken Ülker-Tümlü ve Recepoğlu’nun (2013) yaptıkları 

araştırma bulgularını desteklememektedir. Yıllar geçtikçe kazanılan deneyimler sonucu 

problemlerle etkili bir şekilde baş etmek beklenen bir durumdur. Dolayısıyla tecrübelerinin 

artmasıyla psikolojik dayanıklılığın yükselmesi beklenen bir durumdur (Ülker-Tümlü ve 

Recepoğlu, 2013). Yaş ve kıdem göz önüne alındığında psikolojik dayanıklılığın zamanla 

arttığı ve öğrenebilir bir durum olduğu söylenebilir.  

Stresle başa çıkma tarzları cinsiyet, yaş, kıdem, evlilik durumu, görev ve unvana göre 

anlamlı bir fark olduğu bulgulanmıştır. Cinsiyete göre incelendiğinde Durak ve Şahin’in (1995) 

çalışmasını desteklemektedir. İyimser ve sosyal desteğe başvurma alt ölçekleri açısından 

anlamlı bir farklılık olduğu ve her iki alt boyutta erkeklerin puanlarının daha yüksek olduğu 

bulgulanmıştır. Stresle başa çıkma ölçeğinin alt boyutları arasında görülen farklılaşma cinsiyete 

göre gruplandırılabilir. Şöyle ki kadınlar sosyal destek arama, soruna yönelme gibi duygu 

odaklı başa çıkma tarzını erkeklere oranla daha sık başvurmaktadır. Ancak yürütülen bu 

çalışmada elde edilen sonuç alanyazınındaki bazı araştırmaları destekler nitelikte bir bulgu 

değildir (Durak ve Şahin, 1995; Türküm, 2002; Matud, 2004; Eschenbeck, Kohlmann ve 

Lohaus, 2007;  Güler ve Çınar, 2010; Savcı ve Aysan, 2014). Diğer taraftan yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki stres yaratan bir durumda erkeklerin savaşma ya da kaçma eğilimi içindeyken; 

kadınlar ise stresli durumlarda ‘yönel ve arkadaş ol’ olarak bilinen, çocuk yetiştiriciliği ve 

sosyal destek aramayı da kapsayan farklı bir tepki verdikleri tespit edilmiştir (Taylor ve 

diğerleri, 2000). Benzer bir sonucu Lazarus ve Folkman’ın (1980) destekler niteliktedir. Sosyal 

destek aramada ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha sık kullandıkları gözlenmiştir. 

Yaş değişkenine göre incelendiğinde ise Razı ve diğerleri (2009) ve Yamaç’ın (2009) 

yaptıkları çalışmaları desteklememektedir. Ancak İl, Duyan ve Tuncay’a (2010) yaptıkları 

çalışmaları desteklemektedir. Buna göre Palancı’ya (2000) göre iyimser kişilik özelliklerine 

sahip bireyler probleme yönelik başa çıkma stratejilerine daha çok kullanırken, kötümser kişilik 

özelliklerine sahip bireyler sorundan uzaklaşmayı sağlayan duygu odaklı başa çıkma 
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stratejilerini kullanmaktadır. Bu bağlamda yaş artıkça duygu odaklı veya etkisiz başa çıkma 

stratejilerinin başvurmanın azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak yaşın artışı sorun odaklı başa 

çıkma yönelimini arttığı yönündedir. Kıdeme göre elde edilen bulgu, Bulut’un (2005) yaptığı 

çalışmayı desteklemektedir. 16-20 yıl çalışma süresine sahip öğretmenlerin, 6-10 yıl çalışanlara 

göre kendine güvenli yaklaşım tarzına daha çok başvurduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Evli çalışanlar bekâr çalışanlara göre stresle başa çıkma tarzı olarak çaresiz ve sosyal 

desteğe başvurma yaklaşımını daha çok kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu 

bulgularını (Bal ve diğerleri, 2006) ve (Çelik ve diğerleri, 2015) destekler niteliktedir. Ayrıca 

evli çalışanların çocuk sahibi olup olmamalarına göre yapılan analiz sonuçları ise stresle başa 

çıkma tarzları açısından bir anlamlı farklılık oluşturmadığını göstermiştir. Yüksel’e (2013) göre 

kadınların sahip oldukları çocuk sayısı arttıkça ve eğitim düzeyi düştükçe boyun eğici, sosyal 

destek arama ve çaresiz yaklaşım alt boyutlarının üçünün birlikte yükseldiği sonucuna 

ulaşmıştır.  

Araştırmada üniversitedeki görevi açısından incelendiğinde idari personelin etkisiz başa 

çıkma tarzlarını daha çok kullandığı görülmüştür. Bununla beraber etkili başa çıkma tarzları 

arasında olan sosyal desteğe başvurma yaklaşımını da kullandıkları bulgulanmıştır. 

Üniversitede çalışan idari personel üzerine stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkiyi 

doğrudan inceleyen bir araştırma bulunmamıştır. Bu açıdan üzerine daha çok araştırma 

yapılabilir. 

Akademik personelin unvanına göre iyimser yaklaşım alt boyutunda anlamlı bir fark 

olduğu gözlenmiştir. Bu bulguyu Bilgin-Aksu (1998) ve Baykal-Özalp (2014) araştırmalarını 

destekler niteliktedir. Bilgin-Aksu’nun (1998) yaptığı araştırmaya göre başa çıkma 

düzeylerinde profesörler doktor öğretim üyesi ile araştırma ve öğretim görevlilerinden; 

doçentler de araştırma ve öğretim görevlilerinden daha yüksek puan almıştır. Bununla beraber 

profesörlerin başa çıkma puanlarının yüksek olduğu yönünde bir bulgu da elde etmiştir. Bu 

araştırmada ise profesör doktor öğretim üyelerine göre daha düşük puan almışken diğer 

akademisyenlere göre daha yüksek puan almıştır. Baykal-Özalp’ın (2014) yaptığı araştırmada 

bu araştırmadaki gibi öğretim elemanlarını iki gruba ayırmıştır. Ancak araştırma bulguları bu 

araştırma ile ters yöndedir. Bu araştırmaya göre diğer öğretim üyelerinin aldıkları puan 

ortalamaları öğretim üyelerine göre daha yüksektir. Baykal-Özalp’ın (2014) yaptığı 

araştırmayla bu araştırma arasında unvanlar arasındaki puanların farklı olması örneklemde yer 

alan profesör, doçent gibi unvana sahip akademisyenlerin daha az olmasında kaynaklanmış 

olabilir.  
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Psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından olan sosyal yeterliliğin psikolojik dayanıklılık 

alt boyutları arasında olan sosyal kaynaklar, kendilik algısı ile orta düzeyde pozitif yönde,  

stresle etkili başa çıkma tarzları arasında düşük düzeyde pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. 

Alanyazınına bakıldığında sosyal desteğin olumlu etkileri üzerine araştırmacıların değişik 

görüşleri bulunmakta ve bu araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Bunlardan bazıları 

bireyin sosyal destek ağı ne kadar geniş ise stresle başa çıkma olasılığının da arttığını ifade 

ederken bazılarıysa sosyal desteğin gerek iç gerekse dış stres faktörlerin oluşturduğu zayıflığı 

azalttığını öne sürmektedir (Yurdakul ve Girli, 1999; Coşkun ve Akkaş, 2009; Çetinkaya-

Duman ve Bademli, 2013).  

Judkins (2001) ve Terzi (2008) araştırmasında bireyin psikolojik dayanıklılık düzeyi ile 

probleme yönelik başa çıkma arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğunu göstermişlerdir. 

Yapılan bu araştırmada da benzer sonuç elde edilmiştir.  

Psikolojik dayanıklılık alt boyutlarından olan sosyal kaynaklar, gelecek algısı ve 

kendilik algısı arasında düşük düzeyde pozitif yönde, stresle etkisiz başa çıkma tarzları arasında 

yer alan çaresiz yaklaşımla düşük düzeyde negatif yönde ilişki bulunmaktadır. Bu bulgulara 

göre sosyal kaynaklar bireyin kendini çaresiz hissetmesini engellemektedir. Yapılan bazı 

çalışmalar sosyal desteğin stresli durumlarla başa çıkmada olumlu etkisi olduğunu bulurken 

(Sarason ve ark., 1983), Stroebe ve diğerleri (1996) gibi bazı araştırmacılar ise böyle bir etkinin 

olmadığını ileri sürmüşlerdir.  

Sosyal kaynaklara başvurma hem psikolojik dayanıklılık hem de stresle başa çıkma 

tarzları ölçeğinin alt boyutudur. Buna göre elde edilen bulgular ve alanyazınına göre kadınların 

sosyal kaynaklara başvurması stresle baş etme tarzları arasında duygu odaklı başa çıkma ile de 

ilişkili olduğudur. Erkeklerin ise çevrelerinde meydana gelen olaylara mantık odaklı tepkiler 

vererek sorununa çözüm bularak duygusal davranışlardan ve yardım talebinden kaçınma 

eğilimindedir (Hortaçsu, 2003). Bu bağlamda Matud (2004), (Eschenbeck ve diğerleri, 2007), 

(Güler ve Çınar, 2010) gibi araştırmacıların elde ettiği bulguları destekler niteliktedir.   

Bu çalışmada stresle başa çıkma ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan bir diğer paralellik gösteren sonuç ise zamanla her iki değişkeninde geliştirilebilir 

olmasıdır. Araştırma bulguları şu tanımı dikkat çekmektedir: Masten ve diğerlerine (1990) göre 

psikolojik dayanıklılık,  gerçeklerle karşı karşıya kalındığında algılayıp fark edilebilen, 

öğrenilebilen ve gelişimsel süreci içeren bir olgu olduğunu belirtmişlerdir. Masten ve 
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diğerlerinin (1990) yaptığı tanım ve araştırma bulgusuna göre stresle başa çıkmada kıdem 

artıkça probleme yönelik etkili başa çıkma stratejileri kullanılırken psikolojik dayanıklılıkta da 

yaşla ve çalışma süresiyle beraber artış göstermektedir.  

Sonuç olarak psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma tarzları birbirini etkileyen iki 

kavramdır. Kobasa (1979) göre psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin stresle dönüşümsel 

başa çıkma tarzını kullandığını belirtmiştir. Bununla beraber psikolojik olarak dayanıklı olan 

bireylerin stresli durumları ya da olayları kişisel gelişim için bir fırsata dönüştürebildiklerini 

ifade etmiştir.                  

 

ÖNERİLER 

Psikolojik dayanıklılık kavramı üzerine araştırma yaparken bir araştırmacının en çok 

zorlanacağı durum, bu kavrama yönelik genel geçer ya da herkesçe kabul edilen bir tanımının 

olmamasıdır. Kavramın tanımına yönelik araştırma yaparken dikkat çeken bir tanımlama 

sosyoloji alanında rastlanılmıştır. Sosyoloji alanında topluluk dayanıklılığı kavramı ile yer 

almakta ve toplumların bir felaket, doğal afet ya da savaştan sonra toparlanma kabiliyetlerini 

açıklarken beş alt kavramdan yararlanmaktadırlar. Buna göre öznitelik (tüm toplumlarda 

görülme durumu, olağan olma hali), sürdürülebilirlik, uyum, uyum süreci ve kıyaslanabilirlik 

(A CARRI Report, 2013). Bu beş özellik bireysel psikolojik dayanıklılık kavramına yönelik 

ortak noktaları da vurgulamasından dolayı psikoloji alanında kullanılabilir. Bu şekilde hem 

kapsayıcılığı hem açıklama özelliği hem de daha sınırlı bir kavram haline getirilebilir.  

Psikolojik dayanıklılık kavramı, psikodinamik yaklaşım tarafından az incelenen bir 

konudur. Eisold’a (2005) göre psikodinamik yaklaşım ile psikolojik dayanıklılık arasındaki 

ilişki psikodinamik alanda çok az yapıldığını ve psikanalistler tarafından çok da rağbet 

görmediğini ifade etmiştir. Ancak Freud’un biyografisine ve şu sözlerine bakıldığında 

psikolojik dayanıklılığı yüksek bir birey olduğu fikrini akıllara getirebilir: ‘ Somon balığı gibi 

akıntının tersine gidebilecek güce sahip olunmalı.’ Psikodinamik yaklaşım ile psikolojik 

dayanıklılık üzerine bir araştırmaya rastlamak daha güçtür. Az yapılan araştırmalara göre genel 

olarak psikolojik dayanıklılık bir kişilik özelliği olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda çocukluk 

dönemi ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişki açıklayabileyecek nitel ya da nicel araştırma 

yapmak kavrama yönelik olarak anlamlı bir katkısı olabilir.  

Araştırma bulguları her ne kadar psikolojik dayanıklılık ve evlilik durumu arasında bir 

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaştırsa da Ülker-Tümlü ve Recepoğlu’nun (2013) 
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yaptığı çalışmaya ise tam tersini söylemektedir. Sonuç farklılığı örneklemin büyüklüğü ile ilgili 

olmadığına işaret etmektedir. Çünkü bu araştırma da akademik personel sayısı 78 iken diğer 

araştırmanın ise 94’tür. Bu açıdan bu farklılığın sebebinin araştırılması yeni araştırmalarla 

ortaya konabilir. 

Elde edilen bulgular arasında dikkat çeken bir diğer nokta stresle baş etme tarzları 

arasında bulunan çaresiz yaklaşım ve sosyal desteğe başvurma yaklaşımı evli çalışanların bekâr 

çalışanlar göre anlamlı farklılık yaratmasıdır. Kullanılan ölçekte çaresiz yaklaşımın birkaç 

sorusu şöyledir: ‘Kendimi kapana sıkışmış hissederim, benim suçum ne diye düşünürüm, hep 

benim yüzümden oldu diye düşünürüm’ gibi sorular bekârlara göre daha yüksek puan 

vermişlerdir. Evli bireylerin kendilerini kapana sıkışmış ya da suçlamaya yönelik 

düşüncelerinin sebebi hayata bakış açıları mı, evli olmaları mı bu araştırma ile açıkça ortaya 

konulamamaktadır. Boylamsal bir çalışma ile bir grup insanın evlenmeden önce ve sonra stresle 

başa çıkma tarzlarına bakılabilir.  

 İnsancıl, varoluşçu ya da pozitif psikoloji ekolleri kendi gerçekleştirme kavramı 

üzerinde durmaktadır. Kendi gerçekleştirme kavramı soyut bir kavramdır, ulaşılacak nihai 

hedef gibidir. Kendini gerçekleştirme kavramını daha somut ve ulaşılabilir yapacak ara 

değişken olarak psikolojik dayanıklılık kavramı üzerinde durulabilir. Ayrıca Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde bireyin üst basamaklara geçebilmesi için gereken özelliklerden biri 

psikolojik dayanıklılık olabilir. Zira psikolojik olarak dayanıklı bireylerin özellikleri 

incelendiğinde kendini gerçekleştirme potansiyeli olan bireylerin özellikleri ile 

benzeşmektedir.  

Üniversite çalışanlarına yönelik yapılan bu araştırma da birçok araştırma sorusuna 

verilen cevapların analizine bakıldığında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu durum 

örneklemin az olmasından kaynaklanmış olabilir. Katılımı daha yüksek bir örneklem grubuyla 

veya başka vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışmalar yapılabilir. 

Yapılan bu araştırma akademik personelin idari personele göre stresle daha etkili başa çıktığı 

görülmüştür. Toros Üniversitesinde çalışan akademisyenler için hem olumlu hem de umut 

verici bir durumdur. Bunun yanında idari personel açısından bakıldığında durum 

akademisyenler kadar umut verici değildir. Bu açıdan her geçen gün büyüyen ve karmaşıklaşan 

örgütsel yapının stresi artırabileceği öngörülerek, ilgililerin bu konuda aydınlatılması ve 

çalışanların stresle başa çıkma tarzları açısından etkili başa çıkma yöntemlerini kullanmada 

daha becerikli kılınması faydalı olabilir. Bu bağlamda çalışanlara yönelik olarak yapılacak 

forum, sempozyum, seminer, konferans gibi faaliyetlerle çalışanlara stresle başa çıkma 
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konusunda daha etkili başa çıkma yöntemleri hakkında bilgilenerek hayatlarında 

uygulayabilirler. 
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INTRODUCTION 

Today, many individuals live with a heavy stress burden although they do not realize it. 

In this respect, stress is part of one's daily life (Güçlü, 2001). In this case, each individual is 

faced with various dilemmas that make them uncomfortable in their lives and they may have to 

cope with situations where their power is not enough (Sayar and Dinç, 2013). Hans Selye 

described the stress as a scientific point of view, which causes dilemmas between very well-

known and little understanding of reason and causes tension in the human body (Olpin and 

Hesson, 2012). In addition, the individual may face organizational stress arising from the 

organizational environment as an employee performing certain roles and tasks (Aydın, 2008). 

Occupational stress is expressed as the condition that causes stress in the individual and it is 

caused by physical and psychological reasons (Polat, 2008). When we look at the factors that 
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lead to exhaustion, work and life insatiability in the employees, the stress concept that reduces 

the efficiency and efficiency in the work environment stands out (Güner, Çiçek & Can, 2014). 

That is why organizations; they should be aware of the stress, control the stress, and produce 

the necessary measures to keep the stress at an optimum level (Eren-Gümüştekin and Öztemiz, 

2005). Developing psychological resilience in this respect is a factor that helps individuals gain 

the ability to cope with the stress of the organizational environment (Lambert et al., 2003). 

What makes psychological resiliance important is that it fulfills the task of supporting or 

protecting between stress and diseases (Wiebe, 1991; Kobasa, 1994). One of the important 

features that help protect individuals from the potentially harmful effects of stress and make 

them psychologically resistant is the way they deal with stress. Coping with stress is not very 

different from dealing with anything, because the ability to do so will depend on the individual's 

physical and mental resources, personality and culture (Taylor, 2003). 

However, while people naturally exhibit endurance throughout their lives, researchers state that 

this attitude is correct and not unusual (Luthar, Cicchetti and Becker, 2000; Rutter, 1999; Smith, 

1999; Taylor, 2000; cited in Chung, 2008). Masten (2001) and Bonnano (2005) showed that it 

was more common in children than in others. This suggests that psychological resilience does 

not have a personality trait that is or cannot be possessed in humans (Wright and Masten, 2005). 

According to Masten et al. (1990), psychological resilience is a phenomenon that can be 

perceived, perceived, learned and includes developmental process when faced with realities. 

The perspective of life of a psychologically resilient individual is to deal effectively with 

difficult situations with less stress (Wiebe, 1991; Kobasa, 1994). Non-durable individuals 

experience more stress and have difficulty in dealing with the problems they experience. 

Individuals with a reluctant life experience stress as part of their lives as a result of experiencing 

stressful life events in many parts of their lives (Kobasa, 1979). 

Risk is a prerequisite for resiliance, and there are individual, familial and environmental 

protective factors that help to mitigate or eliminate the negative consequences of these risk 

factors (Dion-Stout and Kipling, 2003). In addition, in order to achieve positive changes in life, 

academic staff with an intense working life will understand the protective and risk factors they 

have in mind and as a result, they will be more successful in coping with stress in their lives 

(Ülker-Tümlü and Recepoğlu, 2013).  

 

Stress Coping Styles 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

418 

In the 1970s, individuals who were exposed to similar stressors were not affected in the same 

way. Based on these observations, it was thought that there might be some variables that 

regulate the relationship between stressors, stress or stress, and the concept of coping was 

proposed (Şahin, 1994). 

According to Lazarus and Folkman's (1984) definition, coping is a constant change in cognitive 

and behavioral efforts to deal with certain internal and external demands resulting from the 

assessment of the individual as capacity-reducing or coercive. Coping involves behavior-

centered and intrapsychic efforts to overcome environmental and internal demands and 

conflicts among them (Lazarus and Launier, 1978). To examine this definition, firstly, there is 

a dynamic relationship between a stressful event and coping. The interaction between the 

individual and the environment is as follows: The source is a series of interactions between a 

person with values, bonding, and an environment that has their own resources, attachment, and 

coercion (Lazarus and Launier, 1978). Coping is not a one-time method used by the individual, 

but the environment and the individual affect each other, are the reactions that occur one after 

the other (Yerlikaya, 2009). 

A comprehensive study of coping with stress has shown that coping styles can be studied in 

five different dimensions. These approaches can be defined as self-confident approach, helpless 

approach, submissive approach, optimistic approach and approach to social support (Şahin & 

Durak, 2005). 

The first dimension, the self-confident approach, is explained as the individual's desire to be 

able to fight against the stressful event or situation, to feel in faith and power. The helpless 

approach is expressed as the failure of the individual to lose the belief that he / she can manage 

the stress during a stressful event or situation, to give the cause of the negativities to it and to 

be unsuccessful in the solution of the problem. In the neck-leaning approach, the individual 

accepts a fatalistic attitude and agrees to experience the negative effects of stress. An optimistic 

approach is an approach where the individual controls himself / herself in relation to the 

stressful event or situation, and with an analytical approach, approaching the events with an 

optimistic attitude. The approach to applying social support is expressed as finding the cause 

of a stressful event or situation and getting help from others in order to cope with it (Şahin and 

Durak, 1995). 

 

Psychological resilience 
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Psychological resilience; It is defined as being able to show positive change and development 

in the face of negative situations such as difficulty, uncertainty, conflict and failure, while also 

being able to act flexibly with increasing responsibilities (Masten, 2001). 

 

Dimensions of psychological resilience 

Based on the existential personality theory of Kobasa, he considered personality trait as a source 

of resistance when faced with stressful situations. Kobasa considered psychological resilience 

as attachment, control and control dimensions (Holt, Fine and Tollefson, 1987; Skau, 1994; 

Florian, Mikulincer and Taubman, 1995). 

When the individual's actions are taken into consideration, the dimension of attachment, the 

size of the attachment, the dimension of the challenge by evaluating the internal systems for the 

change from an optimistic point of view, and the fact that the individual has the power of 

creative change, not the passive victim of the events and the control dimension. (Ergüner-

Tekinalp, 2016). 

 

Psychologically resistant individuals 

Individuals with high levels of psychological resilience have some common features. Learned 

optimism, positive sentimentality (Luthar, Cicchetti, and Becker, 2000), effective 

communication capabilities, strong self-efficacy perception, sense of humor, self-confidence, 

difficulty in creating new friendships, ability to adapt to new situations quickly, challenging 

and to be able to behave sensitively in the face of traumatic events (Gürgan, 2006; Şahin, 1994), 

effective problem solving and empathy, family relations with supportive attitude, high level of 

internal discipline and being open to new ideas are stated as the (Open, 2005). 

The aim of this study is to investigate the relationship between psychological resilience and 

stress coping styles in Toros University employees. For this purpose, the following questions 

will be answered. 

1. Is there a significant difference between the scores of the scores of the psychological 

stress and coping strategies of adults in Toros University in terms of gender, age, 

marital status, number of children, education level, duty, seniority and perceived 

income level? 
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2. Is there a relation between the points obtained from the Toros University employees' 

scores on the Psychological Resilience Scale and on the Coping with Stress Scale? 

3. Do the Toros University employees score points from the Coping Styles Scale, 

gender, age, marital status, number of children, level of education, duty, seniority 

and income level predict their scores from the Psychological Resilience Scale of 

Adults? 

 

                                                 METHOD 

In this section, information about model, universe and sample, data collection tools, statistical 

techniques used in data collection and analysis are given. 

Research Model 

This research, causal comparison and relational screening models were used. It is a research 

and development type which is realized by using these models in certain parts of the research. 

The screening model is a research approach that aims to describe a situation that exists in the 

past or the present as it is (Karasar, 2012). In a research, relational screening model was applied 

because it was determined to determine the current situation and then to determine whether 

there was a difference between these conditions and if this difference was significant (Karasar, 

2012). In this respect, this research is a quantitative research model and a descriptive study. 

Causal comparative studies are researches that are present or have emerged and the causes of 

the event, the variables affecting these causes and (or) the results of an effect. It aims to 

determine the differences, causes and consequences of at least two groups that can be compared, 

without any impact on the circumstances and participants. The researcher tries to determine the 

possible causes and the effects of this situation (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, 

Karadeniz and Demirel, 2015). 

In the 2017-2018 academic year, the study group consisted of 150 academic and administrative 

employees, 88 of whom were female and 62 were male. The employees to be included in the 

study were applied to the employees who were identified and encountered according to the 

Easy-to-Access State Sampling Method (Büyüköztürk, 2009). Table 1 shows the distribution 

of the academic and administrative staff included in the study according to the descriptive 

characteristics. 
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Table 1. Distribution of participants according to their characteristics 

  Number (n) Percentage (%) 

Gender   

Female 88 58,67 

Male 62 41,33 

Age   

Between 20-30  58 38,67 

Between 31-40  50 33,33 

41 and over 42 28,00 

Marital Status   

Married 87 58,00 

Single 63 42,00 

Number of Children   

0 81 54,00 

1 31 20,67 

2 and over 38 25,33 

Education   

Associate degree 30 20,00 

Bachelor’s degree  41 27,33 

Master’s degree 39 26,00 

PhD 40 26,67 

Duty   

Academic 78 52,00 

Administrative 72 48,00 

Title   

Not academic 72 48,00 

Research assistant 42 28,00 

Lecturer 9 6,00 

Coordinator 2 1,33 

Assistant professsor 17 11,33 
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Associate professor 3 2,00 

Profesor 5 3,33 

Seniority   

0-5 years 53 35,33 

6-15 years 54 36,00 

16 year and over 43 28,67 

Perceived income level   

High 29 19,33 

Medium 96 64,00 

Low 25 16,67 

 

Data Collection Tools 

For the purpose of this study, Psychological Resilience in Adults (Appendix-1), Coping Styles 

with Stress Scale (Annex-2) and Personal Information Form (Annex-3) were applied to the 

employees who work in Toros University for the purpose of the study. 

 

Psychological Resilience Scale for Adults 

Resilience Scale for Adults for Adults; is a scale developed by Friborg, Hjemdal, Rosenvinge 

and Martinussen (2003). The sub-dimensions of the scale consist of ’personal power kaynak,’ 

structural style uyum, social competence ’,’ family harmony ’and’ social resources ‘. Friborg 

et al. (2005), in a study they carried out later, showed that if the scale had a six-dimensional 

structure, the psychological resilience model could be better explained. According to this study 

carried out by Friborg et al. (2005), ‘personal power’ dimension was divided into two as ‘self 

perception‘ and ‘perception of future F and a total six-dimensional structure was formed. The 

scale was adapted to Turkish by H. Nejat Basım and Fatih Çetin in 2011. 

 

Coping Styles with Stress Scale 

Ways of Coping Check List was developed by Lazarus and Folkman (1980) in order to 

determine the ways people use to cope with stress situations (Şahin and Durak, 1995). The scale 

consists of 30 items, four likert types (1 = not used at all, 4 = frequently used) and five sub-
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categories: “self-confident approach”,”optimistic approach“,) helpless approach, subservient 

approach and social support approach. In the evaluation of the scale, the total score cannot be 

obtained and the scores are calculated separately for each sub-dimension. The higher scores 

obtained from the subscales indicate that the approach in the lower dimension is more used to 

cope with stress. In the evaluation of the scale, as the scores obtained from Self-Safe Approach, 

Optimistic Approach, and Social Support Search subscales increased, the stress-related factors 

were effective and the problem-oriented effective approach, the helpless approach and the 

increase in the points obtained from the sub-dimensions of the sub-dimensions of the neck were 

ineffective and emotion-oriented ineffective approach (Şahin and Durak 1995). 

 

Personal Information Form 

In order to reach the demographic information of the employees, a personal information form 

including gender, age, marital status, number of children, number of children, level of 

education, working time (seniority), title and perceived income level was prepared. 

 

Data Analysis 

Data were analyzed by using SPSS 20.0 package program. First, descriptive statistical data was 

analyzed by analyzing the means and percentages of all variables within the scope of descriptive 

statistics. In order to determine the hypothesis tests to be used in the comparison of the scores 

of Psychological Resilience and Stress Coping Styles with the variables used in the study, 

Kolmogorov-Smirnov test, QQ plot graph and skewness-kurtosis values were analyzed. has 

been detected. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between the 

scores obtained from the scales. The scores of the subscale scores of the participants from the 

subscales of gender, age, marital status, number of children, education level, duty, seniority, 

income level and Stress coping style were investigated by linear regression analysis. 

 

RESULTS 

In this section, findings of psychological resilience and coping with stress are examined in terms 

of gender, age, marital status, number of children, education level, the position in the university, 

the title of the academic staff, duration of study (seniority) and perceived income level. It was 

investigated whether there was a significant relationship between psychological stamina and 
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coping styles, whether coping with stress and whether independent variables predicted 

psychological resilience. 

In Table 2, the relationship between gender and Psychological Resilience Scale in Adults was 

examined. According to this, it was determined that the scores obtained from the participants' 

structural style (t148 = -2,162, p <0,05) and social resources (t148 = 2,329, p <0,05) were 

statistically significantly different than the gender (t148 = -2,162, p). <0.05). The mean score 

(16,32) of males in the structural style subdimension was significantly higher than the mean 

score of women in the structural style subdimension (15,10). The average score of women in 

the social resources sub-dimension (30,00) was significantly higher than the average (28,19) of 

the scores of women in the structural style sub-dimension. 

Table 2. Participants' Psychological Resilience Scale in Adults Comparison of scores according 

to gender 

Pychological Resilience Gender N �̅� s T p 

Structural style 

Female 88 15,10 3,61 

-2,162 0,032 Male 62 16,32 3,07 

Male 62 23,83 5,30 

Social Sources Female 88 30,00 3,90 2,329 0,021 

 

In Table 3, the relationship between the age of the participants and the Psychological Resilience 

Scale in Adults was analyzed. The scores of self-perception sub-dimension showed a significant 

difference according to age (F (2,147) = 3,103, p <0,05). The mean score of the participants in 

the self-perception sub-dimension of the participants older than 41 years (25,92) was 

significantly higher than the mean scores of the participants in the 20-30 age group (24,00). 

 

Table 3. Comparison of the scores of the participants from the Psychological Resilience Scale 

in Adults according to their age 

 

Psychological Resilience Age  N �̅� s F p 
Differ
ence 

Self-perception 20-30  58 24,00 4,34 3,103 
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31-40  50 25,18 3,37 0,04
8 

1 and 
3 41 and over 42 25,92 3,89 

 

In Table 4, the relationship between the seniority of the participants and the Psychological 

Resilience Scale in Adults was examined. The scores of self-perception sub-dimension showed 

a significant difference according to seniority (F (2,147) = 6,259, p <0,05). The average of the 

scores of the participants with self-perception sub-dimension of 16 years and over (26,67) is 

based on the self-perception sub-dimension of the participants (24,35) who have seniority 

between 0-5 years and the participants who have seniority of 6-15 years (24,11). they are 

significantly higher than their average score. 

 

Table 4. Comparison of the scores of the participants from the Psychological Resilience Scale 

in Adults according to their seniority 

 

 

                   

The scores of the participants in the Psychological Resilience Scale in Adults were found not 

to be significantly different according to the marital status, number of children, level of 

education, duty in university, and level of perceived income (p> 0.05). 

In Table 5, the relationship between gender and the Coping Styles Scale was examined. It was 

determined that the scores they received from optimistic approach (t148 = -2.180, p <0.05) and 

social support (t148 = -2.344, p <0.05) sub-dimensions showed statistically significant 

difference according to gender (t148 = -2.180, p < 0.05). The mean score (14,95) for males in 

the sub-dimension of optimistic approach was found to be significantly higher than the average 

Psychological 

Resilience 
Seniority N �̅� s F p Diff. 

Self Perception 

0-5 years 53 24,35 4,05 

6,259 0,002 

1 and 

3 

2 and 

3 

6-15 years 54 24,11 3,87 

16 years and 

over 
43 26,67 3,50 
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(14,06) of women's optimistic approach subscale scores. The mean score of males from the sub-

dimension to social support (11,48) was significantly higher than the average score of women 

(10,80). 

Table 5. Comparison of the scores of the participants on the Coping with Stress Scale according 

to their gender 

 

Coping with stres style Gender n �̅� s t p 

Positive Approach 

Female 88 14,06 2,49 

-2,180 0,031 

Male 62 14,95 2,37 

Contacting Social Support 

Female 88 10,80 1,81 

-2,344 0,020 

Male 62 11,48 1,62 

 

In Table 6, the relationship between age and the Coping Styles Scale was examined. The scores 

obtained from the optimistic approach sub-dimension showed a significant difference according 

to age (F (2,147) = 3,804, p <0,05). The mean score (15,10) for the participants in the 31-40 

age group from the optimistic approach subscale was significantly higher than the mean score 

of the participants in the 20-30 age group from the optimistic approach sub-dimension (13,81). 

Table 6. Comparison of the scores of the participants on the Coping Styles with Stress Scale 

according to their age 

 

Coping with stres style Age n �̅� s F p Diff. 

Positive Approach 

20-30  58 13,81 2,43 

3,804 0,025 1 ve 2 31-40  50 15,10 2,16 

41 and over 42 14,50 2,69 

 

In Table 7, the self-confident approach of the participants in the Coping Style Scale with 

seniority (F (2,147) = 6,065, p <0,05) and the optimistic approach (F (2,147) = 4,241, p <0,05) 

The scores obtained from the sub-dimensions show a significant difference according to 

seniority. The average of the participants who have 16 years or more seniority in the self-

confident approach sub-dimension (24,02) is self-confident approach of the participants (22,00) 
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who have seniority between 0-5 years and the participants with seniority of 6-15 years (21,90). 

sub-dimension is significantly higher than the average of their score. The mean score of the 

participants who have 16 years or more seniority (15,32) from the optimistic approach sub-

dimension is significantly higher than the average (13,94) of the participants' scores from the 

optimistic approach sub-dimension of 0-5 years. 

Table 7. Examining the scores of the participants in the scale of Coping with Stress according 

to seniority 

 

Coping with stres style Seniority n �̅� s F p Diff. 

Self confident Approach 

0-5 years 53 22,00 3,70 

6,065 0,003 

1 ve 3 

2 ve 3 

6-15 years 54 21,90 2,96 

16 years and 

over 
43 24,02 3,15 

Positive Approoach 

0-5 years 53 13,94 2,35 

4,241 0,016 1 ve 3 
6-15 years 54 14,20 2,50 

16 years and 

over 
43 15,32 2,39 

 

 

In Table 8, when the scores of the participants from the marital status and the Coping Styles 

Scale were examined, the helpless approach (t144 = -2,198, p <0,05) and social support (t144 

= -2,110, p <0,05) The scores they receive indicate a significant difference according to their 

marital status. The average score of married participants in the sub-dimension of the helpless 

approach (16,81) is significantly higher than the average score of single participants (15,42). 

The average score of married respondents (11,32) from the subscale of applying for social 

support is significantly higher than the average of the participants' scores on social support sub- 

dimension (10,71). 
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Table 8. Comparison of the scores of the participants in the scale of Coping with Stress 

according to their marital status 

Coping with stres style Marital Status n �̅� s t p 

Helpless Approach 

Single 59 15,42 3,61 

-2,198 0,030 

Married 87 16,81 3,84 

Contacting Social Support 

Single 59 10,71 1,59 

-2,110 0,037 

Married 87 11,32 1,78 

 

In Table 9, the relationship between the role of the participants in the university and the Coping 

Styles Scale was analyzed. The helpless approach (t148 = -2,290, p <0,05), the submissive 

approach (t148 = -2,248, p <0,05) and social support contact (t148 = -2,517, p <0,05) It shows 

a significant difference according to the duties in the university. The average (16,94) points of 

the administrative staff in the sub-dimension of the helpless approach were significantly higher 

than the average scores of the academic staff in the sub-dimension of helpless approach (15,55). 

The average score of the administrative staff from the sub-dimension sub-dimension (11,30) is 

significantly higher than the average score of the academic staff in the sub-dimension of the 

submissive approach (10,21). The mean score of the administrative staff from the sub-

dimension to social support (11.45) is significantly higher than the average score of academic 

staff (10.74). 

Table 9. Participants' points of Coping with Stress Scale comparison according to the duties in 

the university 

 

Coping with stres style Duty n �̅� s t p 

Helpless Approach 

Academic 78 15,55 3,39 

-2,290 0,023 

Administrative 72 16,94 4,05 

Subservient Approach 

Academic 78 10,21 2,61 

-2,248 0,026 

Administrative 72 11,30 3,24 
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Contacting Social Support 

Academic 78 10,74 1,65 

-2,517 0,013 

Administrative 72 11,45 1,82 

 

In Table 10, participants' scores of optimistic approach sub-dimension in the Coping Styles 

Scale show a significant difference according to their academic titles (t76 = -2,534, p <0,05). 

The mean score of the faculty members (15,28) from the optimistic approach sub-dimension is 

significantly higher than the average score of other academic staff (13,88). 

 

Table 10. The scores of the participants in the Scale of Coping with Stress Scale comparison 

according to academic titles in the university 

 

Coping with stres style Title N �̅� s t p 

Positive Approach 

Other Academic Staff 53 13,88 2,47 

-2,534 0,013 

Faculty Members 25 15,28 1,72 

 

 

As a result of the analyzes, it was found that there was no significant difference between 

perceived income level, number of children and level of education of Stress Coping Styles Scale 

(p> 0.05). 

 

  The model, which was formed by the variables used in the study, predicted psychological 

resilience significantly. In other words, gender, age, marital status, level of education, task, 

seniority and stress coping style scale were found to be moderately significant with the model 

psychological resilience variable (R = 0.535, R2 = 0.286). , p <.05). Together, 11 variables 

explain approximately 29% of the total variance in the psychological resilience variable. 

 

DISCUSSION AND INTERPRETATION 
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According to the results of the study, a moderate positive correlation was found between 

psychological resilience and stress coping styles. It can be said that stress coping styles 

significantly predict psychological resilience and explain 29% of total variance related to 

psychological resilience. According to this finding, it can be investigated by using different 

variables in order to explain psychological resilience. 

When the literature was examined, it was seen that there was a significant relationship between 

psychological endurance and coping styles (Fusco, 1994; Judkins, 2001; Katino and Lewis, 

2010; Karataş, 2016). Thus, in this study, a significant relationship between psychological 

resilience and stress coping styles, and coping with stress may be a predictor of psychological 

resilience. 

In this study, it was found that there was a significant difference in psychological resilience 

levels of university employees according to gender, age and seniority. (Terzi, 2008; Ülker-

Tümlü and Recepoğlu, 2013; Topçu, 2015). According to some researchers, it was found that 

sex, which is expressed as an individual factor that comes from hereditary way, is related to 

psychological resilience (Kumpfer, 1999). In this study, when the data were analyzed by age, 

it supports the findings of Printing and Cetin (2011). Ülker-Tümlü and Recepoğlu (2013) found 

that the highest level of psychological resilience of the 51-year-olds who were the highest in 

age group were in the study. Because of the experience and experience gained by employees 

over the years is considered to be effective (Ülker-Tümlü and Recepoğlu, 2013). According to 

seniority, Bozgeyikli and Şat (2014) support the study, while Ülker-Tümlü and Recepoğlu 

(2013) do not support their research findings. As a result of experiences gained over the years, 

it is expected to deal effectively with problems. Therefore, it is expected that psychological 

resilience will increase with the increase of experience (Ülker-Tümlü and Recepoğlu, 2013). 

Considering age and seniority, it can be said that psychological resilience increases with time 

and can be learned. 

Stress coping styles were found to be significantly different according to gender, age, seniority, 

marital status, duty and title. When analyzed according to gender, it supports Durak and Şahin’s 

study (1995). It was found that there was a significant difference in terms of optimistic and 

social support sub-scales and the scores of men in both sub-dimensions were higher. 

Differentiation between the sub-dimensions of stress coping scale can be grouped by gender. 

Thus, women are more likely to apply emotion-focused coping styles, such as seeking social 

support and addressing the problem, than men. However, the result of this study is not a finding 

that supports some studies in the literature (Durak and Şahin, 1995; Türküm, 2002; Matud, 
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2004; Eschenbeck, Kohlmann and Lohaus, 2007; Güler and Çınar, 2010; Savcı and Aysan, 

2014). On the other hand, studies have shown that in a stressful situation men tend to fight or 

escape; women have been found to react differently, including child rearing and seeking social 

support, known as durum orientation and friends and in stressful situations (Taylor et al., 2000). 

A similar result was supported by Lazarus and Folkman (1980). In the search for social support, 

it was observed that female students used more frequently than male students. 

According to age, Razı et al. (2009) and Yamaç’s studies (2009) do not support the other 

studies. However, İl, Duyan and Tuncay (2010) support their studies. According to Palancı 

(2000), individuals with optimistic personality traits use problem-oriented coping strategies 

while individuals with pessimistic personality characteristics use emotion-focused coping 

strategies that enable them to move away from the problem. In this context, it was observed 

that the application of emotion-focused or ineffective coping strategies decreased as the age 

increased. As a result, the increase in age increases the orientation towards problem-focused 

coping. The finding obtained by seniority supports the study conducted by Bulut (2005). It is 

concluded that the teachers who have 16-20 years working time apply more to the safe approach 

style than the ones working in 6-10 years. 

According to the results of single employees, it was concluded that married workers were more 

incapable of coping with stress and used the approach to social support more frequently. These 

findings of the research (Bal et al., 2006) and (Çelik et al., 2015) support. In addition, the results 

of the analysis made according to whether or not married people have children have shown that 

there is no significant difference in terms of coping with stress. According to Yüksel (2013), as 

the number of children held by women increased and the level of education decreased, three 

sub-dimensions of submissive, social support search and helpless approach increased together. 

When examined in terms of the task of the university, it was observed that administrative 

personnel used ineffective coping styles more frequently. However, it was also found that they 

used an approach to social support among effective coping styles. No research has been found 

to directly examine the relationship between stress management styles and administrative staff 

working at the university. In this respect, more research can be done. 

According to the title of academic staff, there was a significant difference in optimistic approach 

sub-dimension. This finding supports Bilgin-Aksu (1998) and Baykal-Özalp (2014) researches. 

According to the research conducted by Bilgin-Aksu (1998), the professors in the coping levels 

were physician faculty members, research and teaching staff; the associate professors received 

higher scores than the research and teaching staff. However, he also found that professors' 
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coping scores were high. In this study, while the professor received lower scores than the other 

faculty members, the score was higher than other academicians. Baykal-Ozalp (2014) in his 

research, such as research in the teaching staff divided into two groups. However, research 

findings are in the opposite direction with this research. According to this research, the average 

score of other faculty members is higher than that of faculty members. According to other 

studies, the difference between the titles may be due to the fact that there are fewer academicians 

with the title of professor, associate professor in the sample. 

Among the sub-dimensions of psychological resilience sub-dimensions of social competence, 

there is a low positive relationship between social resources, self-perception and moderate 

positive, stress and effective coping styles. In the literature, researchers have different opinions 

about the positive effects of social support and support the findings of this research. Some of 

them stated that the greater the social support network of the individual, the greater the 

likelihood of coping with stress, while others suggest that social support reduces the weakness 

of both internal and external stress factors (Yurdakul and Girli, 1999; Coşkun and Akkaş, 2009; 

; Duman and Bademli, 2013). 

Judkins (2001) and Terzi (2008) in the study showed that there is a positive and significant 

relationship between the psychological resilience level of the individual and the problem-

oriented coping. Similar results were obtained in this study. 

There is a low level of negative relationship between the social resources which are sub-

dimensions of psychological stamina, the perception of the future and the self-perception in a 

low positive way and the helpless approach which is one of the ineffective coping styles with 

stress. According to these findings, social resources prevent the individual from feeling 

helpless. Some studies have found that social support has a positive effect on coping with 

stressful situations (Sarason et al., (1983), and some researchers such as Stroebe et al. (1996) 

asserted that there is no such effect. 

Applying to social resources is a sub-dimension of both psychological resilience and stress 

coping styles. Accordingly, according to the findings and the literature, women's application to 

social resources is also related to emotion-focused coping styles among coping styles. Men tend 

to avoid emotional behaviors and demand by finding solutions to their problems by providing 

logic oriented reactions to the events occurring in their environment (Hortaçsu, 2003; cited in 

Ülker-Tümlü and Recepoğlu, 2013). In this context, it supports the findings obtained by 

researchers such as Matud (2004), (Eschenbeck et al., 2007), (Güler and Çınar, 2010). 
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In this study, another result that shows the relationship between stress coping and psychological 

resilience is that it can be developed in both variables over time. Research findings indicated 

that: According to Masten et al. (1990), psychological resilience was a phenomenon that could 

be perceived, perceived, learned and included a developmental process when faced with reality. 

Masten et al (1990) according to the definition and research findings that the seniority in coping 

with stress as effective coping strategies for the problem is used in the psychological strength 

also increases with age and working time. 

 

As a result, psychological resilience and coping styles are two concepts that affect each other. 

According to Kobasa (1979), individuals who have psychological resilience use the 

transformational coping style with stress. However, he stated that individuals who are 

sychologically resistant can turn stressful situations or events into an opportunity for personal 

development. 

 

SUGGESTIONS 

The most difficult situation for a researcher when conducting research on the concept of 

psycological endurance is the absence of a general or publicly accepted definition of this 

concept. When making research about the definition of the concept, a remarkable definition 

was found in the field of sociology. They take part in sociology with the concept of community 

resilience and benefit from five sub-concepts in explaining the ability of communities to recover 

after a disaster, natural disaster or war. According to this, the attribute (occurrence in all 

societies, commonality), sustainability, adaptation, adaptation process and comparability (A 

CARRI Report, 2013). These five features can be used in the field of psychology because they 

emphasize the common points of individual psychological endurance. In this way, it can be 

both inclusive and explanation, and a more limited concept. 

 

The concept of psychological resilience is a less studied subject by the psychodynamic 

approach. Although this concept is not a concept that was put forward during the period of 

Freud, it did not become popular in the schools of psychoanalysis opened in countries such as 

America and France. However, when we look at Freud's biography and his words, he may 

consider the idea that he is an individual with high psychological resilience. According to little 

research, psychological resilience in general is considered as a personality trait. In this context, 
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qualitative or quantitative research can explain the relationship between childhood and 

psychological resilience. 

 

Although the findings of the research suggest that there is no significant difference between 

psychological resilience and marital status, Ülker-Tümlü and Recepoğlu (2013) report the 

opposite. The result difference indicates that the sample is not related to the size. Because the 

number of academic staff in this research is 78 while the other research is 94. In this regard, the 

investigation of the cause of this difference can be revealed with new research. 

 

Another striking finding among the findings is that the helpless approach and the approach to 

social support among stress coping styles create a meaningful difference compared to single 

employees. There are a few questions of the helpless approach on the scale used: The reason 

for the thoughts of married people being trapped or accused of self-clemency is that they cannot 

be clearly identified with this research. With a longitudinal study, a group of people can look 

at the style of coping with stress before and after marriage. 

 

In carrying out this research, humanistic, existential or positive psychology schools emphasize 

on their own realization. The concept of self-realization is an abstract concept, the ultimate goal 

to be achieved. The concept of psychological resilience can be emphasized as the intermediate 

variable that will make the concept of self-realization more concrete and accessible. In addition, 

Maslow's needs hierarchy, one of the features required to be able to move to the upper levels of 

psychological durability. The characteristics of psychologically resistant individuals are similar 

to those of individuals with self-realization potential. 

 

The analysis of the answers given to many research questions did not find any significant 

difference. This may be due to the small sample size. Studies can be conducted with a higher 

sample group or other foundations and state universities. 

 

This research has shown that academic staff has more effective stress than administrative staff. 

It is both positive and promising for academicians working at Toros University. In addition, 
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from the administrative point of view, the situation is not as promising as academics. In this 

respect, it can be useful to enlighten the organizational structure that is growing and complex 

with each passing day, and to make it more effective in using effective coping methods in terms 

of the way the employees deal with stress. In this context, employees can be informed about 

the methods of coping with stress more effectively through activities such as forums, 

symposiums, seminars and conferences. 
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