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SESSION-1, HALL-1
(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 
dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Assoc. Prof. Dr. Yunus Emre 

TANSÜ–Session 1 

29.05.2020 1030:1230 
MODERATOR- Assoc. Prof. Dr. Yunus Emre 

TANSÜ 

Authors Affiliation Topic title 

Assoc. Prof. Dr. Yunus 
Emre TANSÜ 
Aytaç ÖNEL 

Gaziantep Üniversitesi SURİYE’DE KRİZ VE TÜRKİYE’ YE ETKİLERİ 

Assoc. Prof. Dr.Yunus 
Emre TANSÜ 

Burak YALÇIN 

Gaziantep Üniversitesi 
AKHUNLAR VE SASANİLERİN SİYASİ İLİŞKİLERİ 

Asst. Prof. Dr. 
Mahasen BADRA 

Istanbul Gelisim 
University 

THE SPLIT IDENTITY AS AN OBJECTIVE 
CORRELATIVE FOR THE 

IRISH SOCIOECONOMIC DICHOTOMY IN BIAN 
FRIEL’S PHILADELPHIA HERE I COME! 

Dr. Muhammed Felat 
AKTAN 

Dr. İzzet ESER 

Dicle Üniversitesi 
Bitlis Eren Üniversitesi 

BAĞDATLI RÛHÎ’NİN DİVANINDA İKTİBASLAR 

Dr. İzzet ESER 
Dr. Muhammed Felat 

AKTAN 

Dicle Üniversitesi 
Bitlis Eren Üniversitesi 

FUZULÎ’NİN BİR GAZELİNİN ONTOLOJİK 
YÖNTEMLE İNCELENMESİ 

GÜZİDE KARACA 
İSA IŞIK 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

II. MEŞRUTIYET DÖNEMİ VE 31 MART VAKASI

GÜZİDE KARACA 
İSA IŞIK 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

OSMANLI –DARFUR İLİŞKİLERİ 

Asst. Prof. Dr. Fırat 
SEVİNÇ 

Gaziantep İslam Bilim 
ve Teknoloji 
Üniversitesi 

DELİ BİRÂDER LAKAPLI GAZÂLÎ VE BİLİNMEYEN 
BİR TERCÎ-İ BENDİ 

Asst. Prof. Dr. Fırat 
SEVİNÇ 

Gaziantep İslam Bilim 
ve Teknoloji 
Üniversitesi 

TEZKİRELERDE KIRIM’IN HAN SOYLU ŞAİRLERİ 
VE BU ŞAİRLERE AİT MANZUM KISIMLAR 



 
 

SESSION-2, HALL-2 

(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 

dynamics.  

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Aslıhan SEVİNÇ KUYUCU –
Session 2 

 

29.05.2020 1030:1230 
MODERATOR  

Dr. Gonca UNCU 

Authors Affiliation Topic title 

Asst. Prof. Dr. Duygu 
ÜNALAN  

Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi  

HABERDE GELECEK TAHMİNİ (KEHANET): 
DEPREM HABERLERİ ÖRNEĞİNDE BİR 

DEĞERLENDİRME  

Asst. Prof. Dr. 
Şeyhmus DOĞAN 

Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLE BLOK ZİNCİRİ 
(BLOCKCHAIN) 

TEKNOLOJİSİNİN ENTEGRASYONU 

Dr. Gonca UNCU Marmara Üniversitesi 

POPÜLER KÜLTÜRÜN, KÜRESELLEŞME İLE 
DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ, YENİ NESİL SOSYAL MEDYA 

MÜZECİLİĞİ: 
TÜRKİYEDEN ÖRNEKLER 

Dr. Hakan ARIKAN 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SANATTA YENİ 
BİR EYLEM BİÇİMİ 

OLARAK SİTÜASYONİST HAREKET 

Dr. Hakan ARIKAN 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 
SANAT TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ VE SOSYAL 
MEDYADA PAYLAŞIM OLARAK SANAT 

Asst. Prof. Dr. Mehmet 
Nuhoğlu 

Res. Asst. Merve 
Duydu 

 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 
Cumhuriyet 
Üniversitesi 

KAMUSAL ALAN HEYKELLERİNDE “KENTSEL 
KİMLİK VE KÜLTÜREL 

KODLAR” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğretim Üyesi 
Leyla KUBAT 

Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi 

BİR SERAMİK USTASI SHOJI HAMADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSION-3, HALL-1
(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 
dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Asst. Prof. Dr. Esra Özgül–
Session 3 

BREAK INCLUDED/ ARA VERİLEBİLİR 

29.05.2020 1300:1600 
MODERATOR 

Asst. Prof. Dr. Esra ÖZGÜL 

Authors Affiliation Topic title 

Arş.Gör. Bahri 
BOZGEYİK 

Arş.Gör. Kamil İNCE 
Gaziantep Üniversitesi 

ERKEN ADOLESAN DÖNEMDE AYAK BİLEĞİ 
BURKULMASI SONRASI 

GELİŞEBİLEN TALUS OSTEOKONDRAL DEFEKTE 
BİR OLGU İLE BAKIŞ 

Fatma CEVAHİR Erciyes Üniversitesi 

TIBBİ ÖNEMİ OLAN PARAZİTLERİN 
VEKTÖRLERLE 

MEKANİK OLARAK TAŞINMASININ 
ARAŞTIRILMASI 

Prof.Dr.Volkan HANCI 
Mine TOSUN 

 Dr.Özlem ÖNER 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE POSTOPERATİF 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA PROFİLİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Asst. Prof. Dr. Tuğba 
Gürbüz 

Dr. Nur Dokuzeylül 
Güngör 

Özel Medistate 
Hastanesi 

Bahçeşehir Üniversitesi 
Göztepe Medikal Park 

Hastanesi  

ENDOMETRİAL PATOLOJİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE TRANSVAJİNAL 

ULTRASONOGRAFİNİN KLİNİK ÖNEMİ 

Öğr. Gör. Dr. Seyhan 
TÜRK 

Asst. Prof. Dr. Can 
TÜRK  

Hacettepe Üniversitesi 
Lokman Hekim 

Üniversitesi 

BAKTERİYAL ENFEKSİYONLARIN 
KEMOTERAPİYE YANIT VE KANSER 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ; DOST MU? DÜŞMAN MI? 

Asst. Prof. Dr. Can 
TÜRK 

Öğr. Gör. Dr. Seyhan 
TÜRK 

Hacettepe Üniversitesi 
Lokman Hekim 

Üniversitesi 

BARDAĞIN DOLU TARAFI; COVID- DAN 
ÖĞRENDİKLERİMİZ 

Duygu ÖCAL Ankara Üniversitesi 
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE SU 

SİSTEMLERİNDE LEGİONELLA TÜRLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Eda AÇIKGÖZ 
Derya ÖZBAŞ 
GENÇARSLAN 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi 

PSİKİYATRİK BOZUKLUĞU OLAN YETİŞKİNLER 
İÇİN TOPLUM 

ENTEGRASYON ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU 
GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI 

Asst. Prof. Dr. Esra 
Özgül 

Afyonkarahisar Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi 

RUTİN ABDOMİNAL MULTİDEDEKTÖR 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

ÇEKİMLERİNDE ASEMPTOMATİK UMBLİKAL 
HERNİ TESPİTİ ve GÖRÜLME 

ORANI 

Muhsin MUTLU 
Res. Asst. Dr.Seda 

İFLAZOĞLU MUTLU 

Elazığ Veteriner 
Kontrol Enstitüsü 
Fırat Üniversitesi 

BORUN ANTİMİKROBİYEL ÖZELLİKLERİ VE 
METABOLİK ETKİLERİ 

Gokhan Yazici Pt, 
PhD. 

Gazi University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCE AND 
VERTICAL JUMP 

PERFORMANCE IN CHILDREN WITH SPASTIC 
CEREBRAL PALSY 

Emre SERİN Mersin University 
YORGUNLUK FAKTÖRÜNÜN SPORTİF 

PERFORMANSA ETKİSİ 



 
 

 
 

SESSION-4, HALL-2 

(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 

dynamics.  

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Osman Vedüd EŞİDİR–
Session 4 

 

29.05.2020 1300:1500 
MODERATOR 

Asst. Prof. Dr. Şule Y. ŞİRİN 

Authors Affiliation Topic title 

Lect. Zeki YILBAŞI 
Asst. Prof. Dr. Murat 

Kadir YEŞİLYURT 

Yozgat Bozok 
University 

THE EFFECTS OF HEXANOL-DIESEL FUEL 
BLENDS ON THE PERFORMANCE AND 

EMISSIONS OF A COMPRESSION-IGNITION 
ENGINE 

Utkay DÖNMEZ 
Pınar ÇAM 

Hacer NOZOĞLU 
Gökhan YARDIM 

Murat KISAKÜREK 

Teknomelt Teknik 
Mensucat San. ve Tic. 

A.Ş. Arge Merkezi 

AFET/SALGIN GİBİ DURUMLARDA 
KULLANILMAK ÜZERE YÜKSEK 

MUKAVEMETLİ, UV IŞINLARINA DAYANIKLI, SIVI 
SIZDIRMAZ ÖZELLİKLİ KOMPOZİT KUMAŞ 

TASARIMI 

Utkay DÖNMEZ 
Pınar ÇAM 

Hızır Okan ŞEKER 
Cuma Yaşar NACAR 

Serkan KISA 

Teknomelt Teknik 
Mensucat San. ve Tic. 

A.Ş. Arge Merkezi 

BEBEK BEZLERİ İÇİN KONFORLU YENİ NESİL 
TOPSHEET KUMAŞIN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Asst. Prof. Dr. Şule Y. 
ŞİRİN Kocaeli Üniversitesi 

ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞI (ERW) İLE DİKİŞLİ 
ÇELİK BORU ÜRETİMİNDE 

ŞEKİL DEĞİŞİM MİKTARI İLE BORULARIN 
MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Asst. Prof. Dr. M. 
Serhat KESERLİOĞLU 

Prof. Dr. Ali KIRÇAY 
Pamukkale Üniversitesi 

Harran Üniversitesi 

DURUM-UZAY SENTEZ YÖNTEMİ KULLANILARAK 
AKIM-MODLU KARE- KÖK ORTAM BASAMAK 

SÜZGEÇ TASARIMI 

Asst. Prof. Dr. Hakan 
BAYRAK 

Assoc. Prof. Dr. Ferhat 
AKGÜL 

Kafkas University 
Middle East Technical 

University 

DERIVATION OF TRANSITION PROBABILITIES 
FROM SIMULATION BASED PERFORMANCE 

PREDICTION METHOD 

Selman COGAY 
İsmet KANDİLLİ 
Melih KUNCAN 

Kocaeli Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 

Siirt Üniversitesi 
AKILLI TOPRAK SULAMA SİSTEMİ 

 

Yaşar Ay 
 

Dicle Üniversitesi 

KÜRESEL PLAZMA ODAK CİHAZI KULLANILARAK 
ÜRETİLEN NÖTRONLAR VE 

X-IŞINLARI İÇİN OPTİMUM ELEKTROT 
YARIÇAPININ ARAŞTIRILMASI 

 
 
 
 
 



 
 

SESSION-5, HALL-1  

(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 

dynamics.  

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp.Doç. Dr. Hakan KUM–Session 5 

29.05.2020 1630:1800 
MODERATOR  

Assoc. Prof. Dr.Belgin ÖZER 

Authors Affiliation Topic title 

Asst. Prof. Dr. Berna 
BULĞURCU 

Özge ALBOĞA 

Çukurova 
Üniversitesi 

İskenderun Teknik 
Üniversitesi 

SINIFLANDIRMA ESASLI MÜTEAHHİTLİK 
YETERLİLİK SİSTEMİNİN 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Betül ERŞAHAN 
Gülşen ZENİT 
Halil DOĞAN 

Sütçü İmam 
Üniversitesi 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KODLAMA 
EĞİTİMİNE YÖNELİK 

TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ 

Dr. Ahmet KAZAN 
Malatya Turgut Özal 

University 
PARA-SASAKIAN MANIFOLDS WITH WEIGHTED 

CONNECTION 

Assoc. Prof. Dr.Belgin 
ÖZER 

Sibel KANBAY 

Gaziantep 
Üniversitesi 

SAYISAL YARIGRUPLARIN MİNİMAL 
TAKDİMLERİ 

Assoc. Prof. Dr.Belgin 
ÖZER 

Abdulvhab HVA 

Gaziantep 
Üniversitesi 

MATEMATİKTE ETİK 

Emre SERİN  Mersin University 

ELASTİK DİRENÇ BANT ANTRENMANLARININ 
SPORTİF 

PERFORMANS PARAMETRELERİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Beşir ER 
Dr. Füsun ERTEN 

Prof. Dr. Kazim ŞAHİN 
Fırat Üniversitesi 

PROPİYONİK ASİT İLE İNDÜKLENEN OTİZMLİ 
SIÇANLARDA MAGNEZYUM 

BİYOTİNATIN 8-OH-dG ve 8-İZOPROSTAN 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Doç.Dr. Sinan YALÇIN 
Emrah SAYĞI 

Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN 
ALGILARINA GÖRE OKUL 

YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL KAYTARMA 
DAVRANIŞLARINA YÖNELİK NİTEL 

BİR ARAŞTIRMA (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

SESSION-6, HALL-2 

(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 

dynamics.  

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Osman Vedüd EŞİDİR –
Session 6 

 

29.05.2020 1530:1730 
MODERATOR 

Assoc. Prof. Dr.Hakan KUM 

Authors Affiliation Topic title 

Dr. Güller ŞAHİN 
Eda YALÇINKAYA 

Kütahya Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi 
Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

UYARLANMIŞ STIRPAT MODELİ: CO 2 
EMİSYONLARI, YENİLENEBİLİR 

ENERJİ VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Güller ŞAHİN 
Eda YALÇINKAYA 

Kütahya Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi 
Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi  

ÇİN ÖRNEKLEMİNDE COVID-19 SALGINININ 
MAKROEKONOMİK 

GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ DİNAMİK ETKİLERİ 

Res. Asst. Osman 
Kağan ERGÜR 

Fırat Üniversitesi 
VERGİ YARGILAMASINA EGEMEN OLAN 

İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Assoc. Prof. Dr.. 
Hakan KUM 

 

Nevşehir HBV 
Üniversitesi 

PIIGS ÜLKELERİNDE KAYITDIŞI EKONOMİNİN 
BELİRLEYİCİLERİ: 

MIMIC MODEL YAKLAŞIMI İLE BİR ANALİZ 

Asst. Prof. Dr. Aslıhan 
SEVİNÇ KUYUCU 

İstanbul Üniversitesi 

TÜRK TİCARET KANUNU m. 105 HÜKMÜNE GÖRE 
TAŞIYANA KARŞI NAVLUN SÖZLEŞMESİNDEN 

DOĞAN TAZMİNAT 
TALEPLERİNDE ACENTENİN YETKİLERİ 

Assoc. Prof. Dr.Hakan 
KUM 

 

Nevşehir HBV 
Üniversitesi 

FİNANSAL GELİŞME VE KAYITDIŞI EKONOMİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Assoc. Prof. Dr. Hakan 
KUM 

 

Nevşehir HBV 
Üniversitesi 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME 
İLİŞKİSİ: NEDENSELLİK ANALİZİ 

Asst. Prof. Mehmet 
Ragıp Görgün 

Asst. Prof. Hasan 
Bardakçı 

Kadir Basut 

Harran Üniversitesi 

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ 
EKONOMİK ETKİLERİ VE AB İLE YAŞANAN 

SORUNLAR 

Asst. Prof. Mehmet 
Ragıp Görgün 

Asst. Prof. Hasan 
Bardakçı 

Harran Üniversitesi 

YEŞİL LOJİSTİK VE TÜRKİYE’DE YEŞİL LOJİSTİK 
UYGULAMALARI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESSION-7, HALL-1  

(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group discussion and 

dynamics.  

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Mehmet TIRAŞ–Session 7 
 

29.05.2020 1830:2000 
MODERATOR 

Yasemin Ağaoğlu 

Authors Affiliation Topic title 

Derviş KANAT 

Prof.Dr. Mehmet 

TIRAŞ 

Sütçü İmam 
Üniversitesi 

AFŞİN İLÇESİ’NİN NÜFUS GELİŞİMİ VE NUFUSUN 
BAZI ÖZELLİKLERİ 

Derviş KANAT 

Prof. Dr. Mehmet 

TIRAŞ 

Prof.Dr. Emin 
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MATEMATİKTE ETİK 

Doç. Dr. Belgin ÖZER 
Gaziantep Üniversitesi  

 

Abdulvhab HVA 

Gaziantep Üniversitesi  
ÖZET 

Etik veya ahlaki felsefe, doğru ve yanlış davranış kavramlarını sistemleştirmeyi, savunmayı ve 

tavsiye etmeyi içeren bir felsefe dalıdır. Etik alanı, estetikle birlikte, değer meselelerini 

ilgilendirir ve bu nedenle aksiyoloji adı verilen felsefenin dalını içerir. Etiği hayat 

kavramlarından ayıramadığımız gibi, bilimi ve ahlakı da ayıramayız, Her bilimin içinde merkezi 

bir eksen oluşturan etik bir yönü vardır amaç matematik etiği üzerine yoğun bir çalışma ile etik 

ve matematik arasındaki bağlantıyı incelemektir. Matematikte etik, uygulamalı etiğin ortaya 

çıkmakta olan bir alanı, matematik uygulamasının ve uygulamalarının etik yönlerinin 

araştırılmasıdır. Çalışmaları büyük sonuçları olan kararları etkileyen matematikçilerin mesleki 

sorumlulukları ile ilgilenir. Endüstriyel ve bilimsel matematikçilerin büyük sonuçları olan 

kararları önemli ölçüde etkilediği yerlerde. Kullanılır matematik etiktir Platon'a veya daha 

öncesine gider. Platon, matematiğin etik olduğunu çünkü birlik, uyum, düzen ve orantıyı 

öğrettiğini söylemettedir. Bu makalenin amacı matematikte etiğin tanımı ve matematik 

mesleğinde etik gereksinimi hakkında bilgi edinmek, matematikte etik tarihi ve matematiğin 

uygulanması için etik gereksinimi üzerine yazılan matematikçiler hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

Matematik öğretiminin etik boyutları ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulacaktır. İstatistikler, 

bilgi ve gerçekleri açıklığa kavuşturmanın önemli bir yoludur, istatistikleri kullanarak nasıl yalan 

söyleneceğini bilerek yanlış kullanım istatistiklerinin olumsuz etkileri hakkında bilgi veremektir. 

Matematikçiler matematiksel ilkeleri geliştirmek ve anlamak, verileri analiz etmek ve gerçek 

dünya problemlerini çözmek için ileri matematik kullanırlar, matematikçilerin ve değerlerin 

ahlaki sorumluluklarını ve matematiğin sosyal sorumluluğunu öğretmektir. Ayrıca, yirminci 

yüzyıl matematik etiği alanındaki en tanınmış akademisyenler hakkında bilgi verilmektir; 

Grothendieck ve Grigori Perelman. 

Anahtar Kelimeler: Matematikte etik, , İstatistik, Matematikçiler, Sorumluluklar. 

 

ETHICS IN MATHEMATICS 

ABSTRACT 

Ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and 

recommending concepts of right and wrong conduct. The field of ethics, along with aesthetics, 

concerns matters of value, and thus comprises the branch of philosophy called axiology. 

Just as we cannot separate ethics from the concepts of life, we also cannot separate science and 

ethics. Each science has an ethical side that forms a central axis in it  because mathematics is one 

of the finest sciences, we cannot ignore the moral aspect of mathematics and study the 

interconnection between ethics and mathematics through an extensive study in mathematics 

ethics. Ethics in mathematics is an emerging field of applied ethics, the inquiry into ethical 

aspects of the practice and applications of mathematics. It deals with the professional 

responsibilities of mathematicians whose work influences decisions with major consequences 
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Where Mathematicians in industrial and scientific, crucially influence decisions with large 

consequences. Mathematics is ethical goes back to Plato or earlier. Plato says that mathematics is 

ethical because it teaches unity, concord, order, and proportion.  

The object of this article is to learn about the definition of ethics in mathematics and the need for 

ethics in the mathematics profession. We will know about the history of the ethics in mathematics 

and the mathematicians whose written on the need for ethics for application of mathematics. The 

ethical dimensions of mathematics teaching and its responsibilities will be clarified. Statistics are 

an important way to clarify information and facts, we will learn about the negative effects of 

misusing statistics by knowing how to lie using statistics.  

Mathematicians use advanced mathematics to develop and understand mathematical principles, 

analyze data, and solve real-world problems, we will know about the moral responsibilities of 

mathematicians and values and the social responsibility of mathematics. We will also learn about 

the most prominent scholars of the twentieth century ethics in mathematics; Alexander 

Grothendieck and Grigori Perelman. 

Keywords: Ethics in mathematics, Statistics, Mathematicians, Responsibilities. 

1. INTRODUCTION 

Just as we cannot separate ethics from the concepts of life, we also cannot separate science and 

ethics, Each science has an ethical side that forms a central axis in it, And because mathematics is 

one of the finest sciences, we cannot ignore the moral aspect in mathematics and study the 

interconnection between ethics and mathematics through an extensive study in mathematics 

ethics. Mathematics is ethical goes back to Plato or earlier. Plato says that mathematics is ethical 

because it teaches unity, concord, order, and proportion. Several mathematicians have written on 

the need for ethics for application in mathematics including: Chandler Davis (1988) and Philip 

Davis (2007); Ruben Hersh (1990,2007) has written on mathematics and ethics for mathematical 

society (2005). Ethical guidelines for mathematics including research and teaching obligators 

research and teaching obligators. There is also an extensive literature on ethics in mathematics 

education, Including Atwen (2013), Boylan (2013), and D’Ambrosio (1998). 

2. ETHICS IN MATHEMATICS 

Ethics in mathematics is an emerging field of applied ethics, the inquiry into ethical aspects of the 

practice and applications in mathematics. It deals with the professional responsibilities of 

mathematicians whose work influences decisions with major consequences. Mathematicians in 

industrial and scientific roles crucially influence decisions with large consequences. For the same 

reason as in medical ethics and engineering ethics, the high impact of the consequences of 

decisions imposes serious ethical obligations on practitioners to consider the rights and wrongs of 

their advice and decisions. 

3. THE NEED FOR ETHICS IN MATHEMATICS 

Everybody has ethics. The question is, which ethics do you have in mathematics? 

What does it mean a faculty member in a mathematics department at a university to behave 

ethically? 

Mathematicians in industrial and scientific roles crucially influence decisions with large 

consequences. The theory of global warming depends on the reliability of mathematical models 

of climate. There are two simple rules: 
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1.  Whatever you do, do it perfectly. 

2.  Do all you can to help the person who is now standing in front of you. 

Mathematicians in professional roles in finance and similar work have a responsibility to ensure 

they use the best methods and data to reach the right answer, as the prestige in mathematics is 

high, and others rely on mathematical results which they cannot fully understand. Other ethical 

issues are shared with information economy professionals in general, such as duty of care, 

confidentiality of information, whistleblowing, and avoiding conflict of interest. Many 

mathematics students, both pure and applied, end up working in roles where they are using their 

mathematical skills in a manner that can and does have ethical consequences. 

4. SHOULD MATHEMATICIANS BE TEACHING ETHICS? 

Mathematicians across the board tend to show an extensive but informal interest in the sociology 

in mathematics the way mathematicians interact with each other and form groups and cliques, 

and academic rank, power, and privilege. We display a great deal of interest in the historicity of 

our subject, both with the purpose of staking claim and clarifying who proved what first, and 

better understanding the growth and development in mathematics as a discipline over the ages. 

Often this interest in the history in mathematics extends into a formal context: Cambridge, for 

many years now, has offered undergraduate students a non-examinable course on this. In this 

document, we have argued that irrespective of the ethical implications of pure mathematics as an 

academic discipline, mathematicians have a large, fundamental, and growing impact on the world 

and the way it is changing. We believe that this should have an effect on the manner in which 

mathematicians – not just as individuals, but as a community - view and teach their subject, 

particularly with respect to the ways it can influence the world, and the harm that can arise from 

that influence. 

5. HOW TO LIE WITH STATISTICS 

Statistics is one of the important branches in mathematics with wide applications. It is the science 

of collecting, describing, and interpreting data, in other words, the toolbox under experimental 

research. The phrase "lies, damned lies and statistics" is a phrase that describes the hidden power 

of numbers, especially when using statistics to reinforce weak arguments. It is also sometimes 

used colloquially to question the statistics used to prove the point of dispute of opponents. 

Statistics when used in a misleading fashion, can trick the casual observer into believing 

something other than what the data shows. That is, a misuse of statistics occurs when a statistical 

argument asserts a falsehood. In some cases, the misuse may be accidental. In others, it is 

purposeful and for the gain of the perpetrator. When the statistical reason involved is false or 

misapplied, this constitutes a statistical fallacy. The false statistics trap can be quite damaging for 

the quest for knowledge. For example, in medical science, correcting a falsehood may take 

decades and cost lives. Misuses can be easy to fall into. Professional scientists, even 

mathematicians and professional statisticians, can be fooled by even some simple methods, even 

if they are careful to check everything. Scientists have been known to fool themselves with 

statistics due to lack of knowledge of probability theory and lack of standardization of their tests. 

6. RESPONSIBILITIES OF MATHEMATICIANS 

Mathematician have return responsibility which include the following: 
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1. The endeavor to acquire knowledge in other field, especially about work related to their 

research. 

2. Mathematical ability must be respected wherever it is found, without regard to race, gender, 

ethnicity, age, religious belief, political belief, disability. 

3. When mathematical work may affect the public health, safety or general welfare, it is the 

responsibility of mathematicians to disclose the implications to them employers of their work and 

to the public, if necessary. A teacher can help students or hurt them. He may be conscious of 

them as human beings whom he could help and to serve. Or he may view them just as passive 

recipients of his lecture. Or he may even regard them as annoying distractions from serious work.  

His attitude towards his students reflects his priorities his values, his ethical choices. 

Mathematicians use advanced mathematics to develop and understand mathematical principles, 

analyze data, and solve real-world problems. Mathematicians typically do the following. Expand 

knowledge in mathematical areas, such as algebra or geometry, by developing new rules, 

theories, and concepts. Use mathematical formulas and models to prove or disprove theories. 

Apply mathematical theories and techniques to solve practical problems in business, engineering, 

the sciences, or other fields. 

7. INNOVATIVE MATHEMATICIANS OF 20TH CENTURY 

7.1. Grigori Perelman  

He is a Russian mathematician. He has made contributions to Riemannian geometry and a 

geometric topology. He did not want to be a figure head for a mathematical community that even 

tolerated a mathematician who tried to take away some credit from him, he chose to not accept 

the prize. Only one mathematician has refused the fields medal, the Russian Grigori Perelman in 

2006. He solved a very important problem called Pahore conjecture that no one else could solve 

for more than a hundred years. He dedicated 7 years of his life to it. He did not care about money 

or fame. He is not interested in money or fame. Perelman quit his job at the Steklov Institute in 

December 2005. His friends are said to have stated that he currently finds mathematics a painful 

topic to discuss; some even say that he has abandoned mathematics entirely. Perelman is quoted 

in an article in The New Yorker saying that he is disappointed with the ethical standards of the 

field in mathematics. The article implies that Perelman refers particularly to the efforts of Fields 

medalist Shing-Tung You to downplay Perelman's role in the proof and play up the work of Cao 

and Zhu. Perelman added, "I can't say I'm outraged. Other people do worse. Of course, there are 

many mathematicians who are honest. But almost all of them are conformists. They are honest, 

but they tolerate those who are not honest." He has also said that "It is not people who break 

ethical standards who are regarded as aliens. It is people like me who are isolated." Perelman 

confided to him that he was working on other things, but it was too premature to talk about it. He 

is said to have been interested in the past in the Navier—Stokes equations and the problem of 

their existence and smoothness. In 2014, Russian media reported that Perelman was working in 

the field of nanotechnology in Sweden. However, shortly afterwards, he was spotted again in his 

native hometown, Saint Petersburg. 

7.2. Alexander Grothendieck 

Born in Germany, Grothendieck was raised and lived primarily in France. For much of his 

working life, however, he was ineffect, stateless. While at school he had felt dissatisfied with 
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some of the mathematics that had been presented to him .What was least satisfying to me in our 

high school mathematics books was the absence of any serious definition of the notion of length 

of a curve, of area of a surface, of volume of a solid. He said, “I promised myself I would fill this 

gap when I had the chance”. Grothendieck began his productive and public career as a 

mathematician in 1949. In 1958, he was appointed a research professor at the Institut des hautes 

études scientifiques and remained there until 1970, when, driven by personal and political 

convictions, he left following a dispute over military funding. He received his Fields Medal in 

1966 for advances in algebraic geometry, homological algebra, and K-theory. He later became 

professor at the University of Montpellier and, while still producing relevant mathematical work, 

he withdrew from the mathematical community and devoted himself to political causes. Soon 

after his formal retirement in 1988, he moved to the French village of Lasserre in the Pyrenees, 

where he lived secluded, still working tirelessly on mathematics until his death in 2014. He 

became the leading figure in the creation of modern algebraic geometry. He is considered by 

many to be the greatest mathematician of the 20th century. 
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ÖZET 

Afşin İlçesi Kahramanmaraş ilinin onbir ilçesinden birisidir. Afşin İlçesi coğrafi konum olarak 

Orta ve Yukarı Kızılırmak Bölümleri (İç Anadolu), Yukarı Fırat Bölümü (Doğu Anadolu 

Bölgesi), ve Adana Bölümü’nün (Akdeniz) kesiştiği alanda bulunmaktadır. Matematik konum 

olarak da 38° 12′- 38° 57′ Kuzey Paralelleri ile 36° 60′- 37° 09′ Doğu Meridyenleri arasında 

yer almaktadır. Kahramanmaraş İlinin kuzeyinde, Elbistan Havzası’nın batısında, Doğu 

Toroslar’ın kuzey kesimindeki Binboğa Dağları'nın doğu eteklerinde yer almaktadır. Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan Afşin’in yüzölçümü 1.502 km² ve deniz seviyesinden 

ortalama yüksekliği de 1.230 m’dir. Kahramanmaraş il merkezine 130 km. mesafededir. 

Doğusunda Elbistan ilçesi, Güney ve Güneybatısında Göksun ilçesi, Güneydoğusunda Ekinözü 

ilçesi, Kuzeybatısında Sarız ilçesi (Kayseri), Kuzeyinde Gürün ilçesi (Sivas) bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Afşin İlçesi’nin nüfus gelişimi ve nüfusun bazı özellikleri incelenecektir. 

Çalışmada nüfusun tarihi gelişimi, nüfusun miktarı ve dağılışı, nüfusun gelişimi, nüfusun yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim ve göç olguları üzerinde ana başlıklar halinde durulacaktır. 

Bunlarla ilgili veriler tablo, harita ve grafiklerle zenginleştirilecektir. İlçenin nüfus bilgilerine 

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü)’nin 1945-2000 yıllarını kapsayan genel nüfus sayımı sonuçları 

ile TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) 2007-

2019 yılları verilerinden ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında Afşin ilçesi ve mahallelerinde nüfusun 

tarihi gelişimi ile 2019 yılı itibariyle ilçe nüfusunun bazı özellikleri Kahramanmaraş’ın diğer 

ilçeleri ve Türkiye ortalamalarıyla da karşılaştırılarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Afşin, Nüfus, Nüfusun Özellikleri 

 

POPULATION DEVELOPMENT AND SOME PROPERTIES OF AFŞİN DISTRICT 

ABSTRACT 

Afşin District is one of the eleven districts of Kahramanmaraş province. Afşin District is located 

at the intersection of the Middle and Upper Kızılırmak Departments (Central Anatolia), the 

Upper Euphrates Section (Eastern Anatolia Region), and the Adana Department (the 

Mediterranean). Mathematics is located between 38 ° 12′- 38 ° 57 ′ North Parallels and 36 ° 

60′- 37 ° 09 ′ East Meridians. It is located in the north of Kahramanmaraş Province, west of 

Elbistan Basin, on the eastern outskirts of Binboğa Mountains in the northern part of Eastern 
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Taurus Mountains. Located in the west of the Eastern Anatolia Region, Afşin has an area of 

1,387 km² and an average altitude of 1,230 m above sea level. 130 km from Kahramanmaraş 

city center. Away. There is Elbistan district in the east, Göksun district in the south and 

southwest, Ekinözü district in the southeast, Sarız district (Kayseri) in the northwest, and Gürün 

district (Sivas) in the north. In this study, the population development of Afşin District and 

some characteristics of the population will be examined. The study will focus on the historical 

development of the population, the amount and distribution of the population, the development 

of the population, the age of the population, gender, marital status, education and migration. 

The data related to these will be enriched with tables, maps and graphics. demographics of the 

district to the SIS (State Institute of Statistics) 's TSI with census results covering the years 1945 

to 2000 (Turkey Statistical Institute) in ABPRS (Address Based Population Registration 

System) has been achieved from 2007 to 2019 year data. In light of this Afshar district and 

neighborhood characteristics in some of the county's population as of 2019 with the 

development history of the population it will be examined by comparing the average of Turkey 

with other district and Kahramanmaras. 

Keywords: Kahramanmaraş, Afşin, Population, Population Characteristics 

 

1.GİRİŞ 

Afşin İlçesi Kahramanmaraş ilinin onbir ilçesinden birisidir. Afşin İlçesi coğrafi konum olarak 

Orta ve Yukarı Kızılırmak Bölümleri (İç Anadolu), Yukarı Fırat Bölümü (Doğu Anadolu 

Bölgesi), ve Adana Bölümü’nün (Akdeniz) kesiştiği alanda bulunmaktadır. Matematik konum 

olarak da 38° 12′- 38° 57′ Kuzey Paralelleri ile 36° 60′- 37° 09′ Doğu Meridyenleri arasında 

yer almaktadır. Kahramanmaraş İlinin kuzeyinde, Elbistan Havzası’nın batısında, Doğu 

Toroslar’ın kuzey kesimindeki Binboğa Dağları'nın doğu eteklerinde yer almaktadır. Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan Afşin’in yüzölçümü 1.502 km² ve deniz seviyesinden 

ortalama yüksekliği de 1.230 m’dir. Kahramanmaraş il merkezine 130 km. mesafededir. 

Doğusunda Elbistan ilçesi, Güney ve Güneybatısında Göksun ilçesi, Güneydoğusunda Ekinözü 

İlçesi, Kuzeybatısında Sarız ilçesi (Kayseri), Kuzeyinde Gürün ilçesi (Sivas) bulunmaktadır 

(Şekil:1). 

 

 

 

 

 

7



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

 

 Şekil 1: Afşin İlçesi Lokasyon Haritası  

Afşin İlçesi’nin temel jeolojik birimlerini Neojen ve Kuvaterner (Tanır, Altunelma, Arıtaş, 

Çobanbeyli Esence Mahl.ve çevreleri) formasyonları, Bitlis, Pötürge, Bolkar Dağı metamorfik 

katmanları, Binboğa Dağları ve Afşin İlçesi batı kesimlerinde, Dağlıca Mah.ve çevresinde 

Gülbahar, Köseyahya, Munzur Napları (Sıkışmayla oluşan bindirme fayları.), az da olsa Eosen 

ve Eosen volkanitlerine Esence Mah. güneyinde rastlanmaktadır. Afşin 3.derece deprem 

kuşağında ve deprem tehlike haritasına göre de 0.1-0.3 değerleri ile az tehlikeli yerler arasında 

gösterilmektedir(tdth.afad.gov.tr). 

Afşin İlçesi’nin ana jeomorfolojik birimlerini; batıda Orta Toros Dağ silsilesine ait Binboğa 

Dağları (1.330-2.957 m), kuzeyde az da olsa Tahtalı Dağları (3.075 m) uzantıları, Kuzeydoğuda 

ise Hezanlı Dağı (2.283 m) bulunmaktadır. Dağlık sahalar, akarsu vadileri ile yer yer akarsularla 

parçalanmış olan plato sahaları ile kaplıdır. Bu jeomorfolojik birimlerin temel formasyonlarının 

büyük çoğunluğu kireçtaşlarından oluşmaktadır. İlçenin doğusunda Elbistan Havzası’nın batı 

kesimini içerisine alan ovalık alan bulunmaktadır. Afşin ilçe merkezi birikinti konisi üzerinde, 

üç tarafı kapalı (kuzeyi açık) bir çanak içerisinde kurulmuştur (Firikçi,2002). Şehir merkezinin 

güneyi, batısı ve doğusu tepeliklerle çevrilidir. Hurman Çayı, Mağaragözü (Karasu)Deresi ve 

Göksun Çayı önemli akarsuları arasındadır. Doğal göl bulunmamaktadır. Henüz 

tamamlanmamış Karakuz ve Adatepe Baraj Gölleri ilçenin sulu tarımına önemli katkı 

sunacaktır. 

Afşin ilçesi ve çevresi karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği göstermektedir. 

Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlıdır. En yüksek (37,5°C) ve en düşük (-26,8°C) 

sıcaklık değerleri çevre yerleşmelere göre farklılık gösteren Afşin yazları Akdeniz Bölgesi 

kadar sıcak kışları da Doğu Anadolu Bölgesi kadar soğuk değildir. Yağış rejimi düzensiz olan 

(en fazla kışın) Afşin’de ortalama yıllık yağış miktarı 419,2 mm’dir ve Türkiye ortalamasının 

(574 mm)altındadır. 

Afşin ve çevresi toprak bakımından zengindir. İlçenin kuzeyi, şehir merkezi ve çevresi kumca 

zengin, mineralli topraklarla kaplıdır. Batısında ise cambisols (birikinti verimli) topraklara 

rastlanır. Kuzeydoğusunda kalsiyum karbonatlı Akdeniz topraklarına az da olsa rastlanır. 
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Bitkiörtüsü genelde bozkırdır. Ancak kuzey ve kuzeybatıdaki dağlık alanlarda meşe 

koruluklarına ve güneybatısında ise yer yer çam ve meşe ormanlarına rastlanır. 

Nüfusun temel geçim kaynakları tarım, hayvancılıktır. Termik santraller de yöre insanın 

geçiminde önemli bir yere sahiptir. 
Nüfusun niceliği, artış hızı, yaş grupları, doğum-ölüm oranları, ortalama yaşam süresi, bağlılık oranı, 

cinsiyet durumu, okuryazarlık, kentleşme vb. “Nüfusun Yapısını” oluşturan temel esaslardır. 

(Güngördü,2) Bu çalışmada Afşin İlçesi’nin nüfus gelişimi ve demografik bazı özellikleri 

incelenecektir. Çalışmada öncelikle nüfusun tarihi gelişimi verilecektir. İlçenin nüfus bilgilerine DİE 

(Devlet İstatistik Enstitüsü)’nin 1945-2000 yıllarını kapsayan genel nüfus sayımı sonuçları ile TUİK 

(Türkiye İstatistik Kurumu)’in ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) 2007-2019 yılları 

verilerinden ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında Afşin İlçesi ve mahallelerinde nüfusun tarihi gelişimi ile 

2019 yılı itibariyle ilçe nüfusunun demografik bazı özellikleri incelenecektir. 

Nüfus, dünya, kıta, ülke, bölge, idarî ünite (il, ilçe, bucak gibi) veya bir yerleşme (köy, kasaba, 

şehir) gibi sınırları kesin olarak belirlenmiş bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan 

insanların sayısına denilmektedir. Nüfus, her an değişen, dinamik bir olaydır. Bir yandan 

doğumlar, diğer taraftan ölümler gerçekleşmekte, göçler yaşanmakta ve insanların nitelikleri 

zamanla değişmekte, hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılışında 

değişiklikler söz konusu olmaktadır (Özgür, 2010: 5).  

Nüfus, gerek çevreye ve gerekse gelişmişliğe etkisi açısından üzerinde önemle durulması 

gereken bir olgudur. Nitekim herhangi bir sahada, insanın çevre üzerindeki etki derecesi, 

öncelikle nüfus miktarı ve yoğunluğuna bağlı olmakla beraber; nüfusun ekonomik, kültürel ve 

teknik seviyesi de bu açıdan önemlidir (Tanoğlu, 1969: 29).  

Bir yerin nüfus verilerini değerlendirmek için o yerde nüfus sayımlarının yapılması gerekir. 

Cumhuriyet dönemi içinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Türkiye’de 1935 yılından 

sonra 1990 yılına kadar sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda her beş yılda bir periyodik nüfus sayımı 

yapılmıştır. 1990 yılından sonra her on yılda bir yapılmasına karar verilmiş, bundan sonra 2000 

yılında sayım yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak ülkemizdeki gerek nüfus artışı ve gerekse 

nüfus hareketleri ile yerleşim birimlerindeki hızlı nüfus değişimi nedeniyle 1997 yılında da 

nüfus tespiti yapılmıştır. Son genel nüfus sayımı ise 2000 yılında yapılmıştır. Türkiye’de ilk 

nüfus sayımından son nüfus sayımına kadar geçen sürede Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 

tarafından 14 kez genel nüfus sayımı ve 1 nüfus tespiti için nüfus sayımı yapılmıştır. 2007-2019 

yılları arasında ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi (ADNKS) kullanılarak nüfus tespiti yapılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Afşin İlçesi ile ilgili genel coğrafi özellikler literatür taraması ile elde edildikten sonra bu veriler 

harita, tablo, foto ve şekillerle desteklenmiştir. Özellikle 1965-2019 yılları arası TUİK verileri 

tablo ve grafiklere dönüştürülerek yorumlanmıştır. Afşin nüfusunun özellikleri ortaya 

çıkartılmıştır. 

2.1.Afşin İlçe Nüfusu Miktarı ve Nüfus Dağılışı 

Bir sahadaki nüfusun dağılışı yatayda, dikeyde ve zamanda olmak üzere üç şekilde 

incelenebilir. (Özçağlar,100) Bu çalışmada Afşin İlçe nüfusunun yatayda ve zamanda dağılışı 

daha çok ele alınmıştır. Afşin ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 2019 itibariyle 40.788’i 

erkek, 39.659’u kadın olmak üzere toplam 80.447 kişi ikamet etmektedir. Bu toplam nüfusun 

46.117’si Afşin ilçe merkezindeki mahallelerde, geri kalan 34.330’u ise, ilçe merkezi dışında 

kalan kırsal mahallelerde yaşamaktadır (Tablo: 1, Şekil: 2).1945-2011 yılları arasında kır 

nüfusu şehir nüfusundan fazla iken 2011 yılından itibaren şehir nüfusu kır nüfusunu 

geçmiştir.2013’ten itibaren Kahramanmaraş büyükşehir olunca bu ayrım ortadan kalkmıştır. 
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Tablo: 1- Afşin İlçesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre 2013-2019 Arası Nüfus Dağılımı 
Mahalle Adı 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Afşinbey Mah.(Şehir Merkezi) 4.521 4.643 4.724 4.926 5.274 5.475 5.652 

Ağcaşar Mah. 107 96 107 113 102 114 118 

Alemdar Mah. 763 665 622 571 557 539 486 

Alimpınar Mah. 611 603 606 632 633 705 711 

Alpaslan Mah. .(Şehir Merkezi) 3.934 3.912 3.885 3.956 3.823 3.640 3.587 

Altaş Mah. 1.273 1.261 1.245 1.229 1.251 1.285 1.267 

Altınelma Mah.(Lorşun) 2.467 2.391 2.324 2.235 2.133 2.144 2.048 

Arıtaş Mah.(Hunu) 5.137 4.962 4.828 4.783 4.709 4.673 4.641 

Armutalan Mah. 184 163 159 161 160 185 172 

Bakraç Mah.(Arıstıl) 1.332 1.245 1.180 1131 1121 1159 1090 

Başüstü Mah.( Nişanıt) 660 635 620 653 618 600 566 

Berçenek Mah.(Tarlacık) 141 157 141 150 137 211 152 

Beyceğiz Mah. .(Şehir Merkezi) 6.385 6.381 6.195 6.122 5.827 5.492 5.306 

Binboğa Mah. 255 237 233 228 231 235 231 

Büget Mah. 231 207 200 208 186 192 172 

Büyüksevin Mah. 564 552 523 525 500 481 478 

Büyüktatlı Mah. 1.285 1.134 1.048 971 889 971 905 

Çağılhan Mah. 187 169 168 172 193 202 194 

Çobanbeyli Mah.(Melikir) 3.119 3.083 3.025 3.068 3.046 3.038 2.924 

Çoğulhan Mah. 1.986 1.819 1.661 1.518 1.490 1.279 1.113 

Çomudüz Mah. 323 328 293 274 263 293 288 

Çukurpınar Mah. 265 261 250 229 229 282 233 

Dağlıca Mah.(Maravuz) 1.011 960 899 919 848 856 790 

Dedebaba Mah. .(Şehir Merkezi) 3.638 3.536 3.654 3.662 3.633 3.519 3.736 

Deveboynu Mah. 276 262 241 231 216 287 251 

Dokuztay Mah.(Kerevin) 178 168 169 155 155 206 189 

Efsus Turan Mah. .(Şehir Merkezi) 4.597 4.927 5.498 6.265 7.034 7.489 7.763 

Emirilyas Mah. 553 563 543 541 541 583 538 

Emirli Mah. 305 304 302 318 334 338 355 

Erçene Mah. 748 748 735 733 699 724 670 

Esence Mah. 763 745 744 719 711 725 718 

Gaziosmanpaşa Mah. .(Şehir Merkezi) 7.517 7.508 7.294 6.960 6.742 6.453 6.230 

Gerger Mah. 204 216 204 197 194 196 187 

Gözpınarı Mah. 96 106 77 85 95 106 101 

Haticepınarı Mah. 102 94 93 87 94 96 90 

Hüyüklü Mah.(Tılavşın) 1.538 1.558 1.550 1.543 1.574 1.545 1.590 

İğdemlik Mah.(Sinekli) 152 109 85 78 67 77 92 

İnci Mah.(Poskof) 103 104 104 94 86 87 92 

İncirli Mah. 243 241 239 230 224 228 226 

Kabaağaç Mah. 1.227 1.264 1.266 1.260 1.257 1.278 1.243 

Kale Mah. .(Şehir Merkezi) 4.122 4.082 3.997 3.988 4.001 4.053 4.254 

Kangal Mah. 194 171 161 157 151 155 159 

Karagöz Mah. 631 600 584 551 529 523 512 

Kargabükü (Anzorey-2015)Mah. 232 236 237 235 225 355 320 

Kaşanlı Mah. 562 542 523 522 524 514 490 

Koçovası Mah. 424 411 412 395 370 417 385 

Kötüre Mah. 196 201 197 193 183 188 187 

Kuşkayası Mah. 373 342 341 348 316 308 300 

Nadır Mah. 1.012 1.010 1.003 999 1.015 1.031 1.031 

Oğlakkayası Mah. 71 68 52 58 54 107 72 

Ördek Mah. 498 477 496 497 467 483 470 

Örenderesi Mah. 83 78 72 66 61 68 57 

Örenli Mah. 94 105 94 89 87 126 120 

Ortaklı Mah.(Mehre) 418 388 408 395 391 379 369 

Pınarbaşı Mah. .(Şehir Merkezi) 3.002 3015 3080 3074 2961 2981 2956 

Soğucak Mah. 198 196 178 180 175 172 190 

Söğütderesi Mah. 57 55 61 52 51 86 81 

Tanır Mah. 2.362 2.305 2.200 2.140 2.040 1.967 1.875 

Tatlar Mah. 757 736 706 674 640 633 593 

Topaktaş Mah. 228 207 194 192 184 190 189 
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Türkçayırı Mah. 436 419 396 393 398 423 407 

Türksevin Mah. 632 611 586 571 543 556 504 

Yazıbelen(Hurman-2015)Mah. 842 829 789 748 727 765 741 

Yazıdere Mah. 278 275 264 269 269 270 262 

Yazıköy Mah.(Abaza) 88 88 87 88 85 107 95 

Yeşilyurt Mah. .(Şehir Merkezi) 5.891 6.358 6.538 6.785 6.784 6.578 6.633 

Toplam 82.662 82.122 81.390 81.591 81.107 81.423 80.447 

Kaynak: TÜİK 2013-2019 arası verileri. 

2016 ve 2018 yıllarında az da olsa bir yükseliş görülse de genel anlamda nüfusta azalma 

görülmektedir. Şehir merkezindeki Alpaslan, Beyceğiz, Gaziosmanpaşa, Pınarbaşı 

Mahalleleri’nde nüfusun azaldığı görülmektedir. Genel anlamda şehir merkezinde güney 

mahallelere doğru nüfusun kaydığı söylenebilir. Bu durum yeni konutların yapıldığı, eğitim, 

alışveriş ve hizmet sektörü gibi fonksiyonların arttığı mahallelere nüfusun kaydığını 

göstermektedir. Şehir merkezi ile diğer mahallelerin nüfus toplamları arasındaki fark giderek 

azalmıştır. Yaklaşık 25 mahallenin nüfusunda azalma 10 mahallenin nüfusunda artış diğer 

mahallelerin nüfuslarında ise inişli çıkışlı bir durum görülmektedir. 

 
 Şekil 2: Afşin İlçesinde Nüfusun Yerleşim Birimlerine Göre Dağılım Haritası 
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2.2.Afşin İlçesinde Nüfus Gelişimi 

Bir yerde yaşayan nüfus miktarının yıllara göre nasıl bir seyir izlediği, o yerin yaşam koşulları, 

çeşitli olaylardan nüfusun nasıl etkilendiği, nelerin nüfusun artmasında ve eksilmesinde etkili 

olduğu hakkında fikir vermektedir.1927-1944 yılları arasında Elbistan İlçesi’ne bağlı bir 

yerleşim yeri olan Afşin’in ilçe nüfusu kesin olarak ifade edilmese de Elbistan’a bağlı en 

kalabalık yerleşim yeri olduğu ifade edilebilir. 1927 nüfus sayımında 53.416 olan Elbistan ilçe 

nüfusu 1935’te 65.765’e ve 1940 yılında ise 71.725’e ulaşmıştır.1927-1944 arasındaki Elbistan 

nüfusunun %57’sinin Afşin’de yaşadığı ifade edilebilir. 1945-2000 yılları arasındaki artış 

sürekli ve hızlı iken, adrese dayalı nüfus sayımlarının başladığı 2007 yılından itibaren ise 

nüfusun her yıl azda olsa azaldığı görülmektedir (Tablo: 2, Şekil: 3). Bu değişimin en önemli 

nedeni, adrese dayalı nüfus tespitinde mükerrer yazılımların silinmesi ile yerleşim birimlerinde 

yaşayan gerçek nüfusun belirlenmiş olasıdır. 

 Tablo 2: 1945-2019 Yılları Arası Afşin İlçe Nüfusunun Gelişimi 

Yıllar Nüfus Yıllar Nüfus 

1945 29.975 2009 86.207 

1949 34.654 2010 85.339 

1965 49.037 2011 84.244 

1970 62.139 2012 83.324 

1975 77.483 2013 82.662 

1980 84.199 2014 82.122 

1985 99.517 2015 81.390 

1990 99.321 2016 81.591 

2000 92.718 2017 81.107 

2007 84.786 2018 81.423 

2008 86.926 2019 80.447 

Kaynak: (DİE,1927-2000, TUİK,2007-2019) 

 

 
    Şekil 3: Afşin İlçe Nüfusunun Gelişimi (TUİK, DİE vd.2019) 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

NÜFUSUN GELİŞİMİ

12



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

Bu artışta ilçenin birçok fonksiyonunu tamamlaması ile beraber doğal nüfus artışının yanında 

1984 yılından itibaren kurulan A Termik Santrali’nin oluşturduğu istihdam koşullarının da 

etkili olduğu söylenebilir.1990 yılından günümüze kadar da nüfusun düzenli olarak azaldığı 

görülmektedir.2006 Yılında kurulan B Termik Santralin nüfusu fazla etkilememsi daha çok 

yörenin insanının istihdam edildiği kanaatini oluşturmaktadır.2007 yılında ADNKS’ye (Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) geçildiğinden mükerrer yazılan nüfus miktarlarının 

düzeltilmesiyle bu azalma daha fazla olmuştur. Afşin’in 2000 yılı nüfus artış hızı %0   -6,88 iken 

2019 yılı nüfus artış hızı %0   -12 düşmüştür. Doğum oranının düşmesinden ziyade ilçe dışına 

göç vermesi önemli neden olarak söylenebilir.  

 

Tablo 3: Afşin İlçe Merkezi ve Beldelerin Nüfus Gelişimi  

Yerleşim Yeri 
2007 

Toplam 
2008 

Toplam 
2009 

Toplam 
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Afşin Merkez 19.519 19.106 38.625 19.546 18.863 38.409 20.709 20.116 40.825 

Alemdar 649 676 1.325 565 608 1.173 515 553 1.068 

Altınelma 1.409 1.391 2.800 1.776 1740 3.516 1.574 1.542 3.116 

Arıtaş 3.077 2.892 5.969 3.398 3228 6.626 3.111 2.918 6.029 

Bakraç 770 737 1.507 783 730 1.513 778 731 1.509 

Büyüktatlı 1.066 1.046 2.112 1.115 1067 2.182 979 951 1.930 

Çobanbeyli 1.755 1.637 3.392 1.827 1689 3.516 1.729 1.610 3.339 

Çoğulhan 1.723 1.646 3.369 1.651 1604 3.255 1.440 1.386 2.826 

Dağlıca 723 649 1.372 822 729 1.551 661 573 1.234 

Esence 432 425 857 422 407 829 426 408 834 

Tanır 1.650 1.530 3.180 1.588 1481 3.069 1.460 1.363 2.823 

Toplam 32.773 31.735 64.508 33.493 32.146 65.639 33.382 32.151 65.533 

          

Yerleşim Yeri 
2010 

Toplam 

2011 
Toplam 

2012 
Toplam 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Afşin Merkez 21.087 20.559 41.646 21.347 20.949 42.296 21.856 21.361 43.217 

Alemdar 522 543 1.065 457 483 940 411 423 834 

Altınelma 1.438 1.400 2.838 1.328 1.296 2.624 1.277 1.251 2.528 

Arıtaş 2.961 2788 5.749 2.837 2.686 5.523 2.751 2.608 5.359 

Bakraç 765 714 1.479 740 698 1.438 699 669 1.368 

Büyüktatlı 913 882 1.795 800 789 1.589 711 705 1.416 

Çobanbeyli 1.727 1600 3.327 1.703 1.586 3.289 1.679 1.565 3.244 

Çoğulhan 1.233 1173 2.406 1.180 1.108 2.288 1.071 987 2.058 

Dağlıca 635 572 1.207 632 560 1.192 587 517 1.104 

Esence 406 391 797 407 376 783 398 372 770 

Tanır 1.433 1336 2.769 1.328 1.248 2576 1.258 1.196 2.454 

Toplam 33.120 31.958 65.078 32.759 31.779 64.538 32.698 31.654 64.352 

Kaynak: TUİK.2007-2012 Yılları Arası Verileri. 

2012 yılında Kahramanmaraş'ta sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kurulduğu 

için 2012 yılından sonrası nüfus miktarları yukarıda ele alınmıştır. Şehir merkezi nüfusunun 

belde nüfuslarının toplamından daima fazla olduğu görülmektedir. Beldelerin çoğunun 

nüfusunda sürekli bir azalış görülmektedir. Afşin İlçesi’nin genel nüfusundaki azalma, kırsal 

mahallelerdeki nüfus azalışının merkez mahallelerdeki artıştan fazla olması ilçe dışına göç 

verildiğini göstermektedir. 
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2.3.Nüfusun Yaş Grubu Dağılımı 

Herhangi bir yerin, değişken bir nüfus özelliği olarak yaş bileşiminin bilinmesinde, pek çok 

faydalar vardır. Bir yerdeki insan topluluğunun, belirli yaşlar veya yaş grupları itibariyle 

sergilediği kompozisyon olarak tanımlanabilecek yaş yapısı, başta ekonomi olmak üzere, 

askeri, toplumsal ve demografik olaylar bakımından çeşitli anlamlarla yüklüdür. Yaş yapısı, 

nüfusun işgücü potansiyeli, toplumun günlük hayat içindeki talep ve istekleri, doğum, ölüm ve 

göç olaylarının, bugünkü ve gelecekteki durumları hakkında, kıymetli ip uçları verebilecek bir 

özelliktir (Özgür,104). Nüfusun yaş yapısı tespit edilirken nüfus, yaş gruplarına göre 

sınıflandırılarak bir değerlendirme yapılır. Bu sınıflandırma dar aralıklı ve geniş aralıklı olmak 

üzere iki şekilde yapılmaktadır. Dar aralıklı yaş gruplandırması 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 

25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 ,90 

ve yukarısı şeklindedir.  

Nüfusta bağımlılık oranının ve çalışma çağındaki nüfusun belirlenmesinde ise 0-14, 15-64 ve 

65+ geniş aralıklı yaş gruplandırılmasından yararlanılır. Nüfusun belirlenen bu yaş gruplarına 

dağılımı, nüfusun yaş yapısı olarak nitelendirilir. Eğitim, sağlık, konut hizmetleri başta olmak 

üzere pek çok işin planlanmasında dar aralıklı yaş gruplandırılmasından yararlanılır. Herhangi 

bir yerdeki nüfus hareketleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için yararlanılan materyallerden 

biri de nüfus piramididir.  

 

             Tablo 4: 2019 Yılı Afşin İlçesi Nüfusun Yaş Dağılımı  

YAŞ 

GURUBU 

Kadın Erkek Toplam 

Nüfus % Nüfus % Nüfus % 

0-4 3.321 8 3.393 8 6.714 8 

5-9. 3.544 8 3.639 8 7.183 9 

10-14. 3.894 10 3.958 10 7.852 10 

15-19. 3.469 9 3.878 10 7.347 9 

20-24. 2.659 7 2.854 7 5.513 7 

25-29. 2.600 7 2.481 6 5.081 6 

30-34. 2.575 6 2.714 7 5.289 7 

35-39. 2.809 7 3.095 8 5.904 7 

40-44. 2.434 6 2.769 7 5.203 6 

45-49. 2.560 6 2.616 6 5.176 6 

50-54. 2.002 5 2.192 5 4.194 5 

55-59. 1.934 5 2.003 5 3.937 5 

60-64. 1.467 4 1.531 3 2.998 4 

65-69. 1.332 3 1.225 3 2.557 3 

70-74. 1.164 3 1.028 2 2.192 3 

75-79. 844 2 763 2 1.607 2 

80-84. 581 2 318 1 899 1 

85-89. 296 1 282 1 578 1 

90+ 174 1 49 1 223 1 

Toplam 39.659 100 40.788 100 80.447 100 

              Kaynak: TUİK 2019 Yılı Verileri. (Yüzdelik oranlar yuvarlanmıştır)   
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             Şekil 4: 2019 Yılı Afşin İlçesi Nüfusu Yaş Piramidi 

 
 Kaynak: TUİK 2019 Verileri 

 

2019 yılı ADNKS nüfus verilerine göre hazırlanan Afşin İlçesi’nin nüfus piramidi 

incelendiğinde en yoğun nüfusa %10 ile 10-14 yaş grubu sahip iken, bu grubu %9 ile 15-19 ile 

5-9 yaş grubu izlemektedir. 0-4 yaş grubunun 5-9 yaş grubundan az olması doğurganlık 

oranının giderek azaldığını göstermektedir. 0-24 ve 30-64 yaş gurupları arası dağılımında 

erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu görülürken,25-29 yaş arası ve 65 yaş üstü grupta ise 

kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğu görülmektedir. 25-29 yaş aralığında erkek nüfusun 

ilçe dışına çalışmak için gitmesi ve 65 ve üzeri yaşlarda kadın nüfusun fazla olmasında da 

erkeklerin fazla yıpranma, sorumluluk alma vb. sebeplerden dolayı erken yaşlarda ölümü neden 

olarak gösterilebilir. Bu durum da gösteriyor ki Afşin ilçesinde kadın nüfusun yaş ortalaması 

erkek nüfustan daha yüksektir. Afşin ilçe nüfusunun genç olduğu ve doğum oranında düşüş olsa 

da nüfusun artışında hala doğal artış oranının(doğumların) etkili olduğu söylenebilir. Toplam 

nüfus içerisinde erkek nüfusun fazla olduğu görülmektedir. 0-19 yaş aralığına göre 20-35 yaş 

arası aktif nüfus ilçe dışına istihdam için gittiğinden azalma görülmektedir. İlçe dışına göç 

verildiğinden 35 ve üzeri yaş gruplarında sürekli bir azalma görülmektedir. Nüfusun %40 

civarının bağımlı nüfusu oluşturduğu görülmektedir. Doğum ve ölümlerin azalması çocuk ve 

yaşlı nüfuslarının toplam nüfus içerisindeki oranları gerileyen nüfus piramidine doğru bir gidişi 

göstermektedir.  

Geniş aralıklı yaş grupları dağılımına göre nüfusun %27’si 0-14 yaş arası yaş grubunda, %63’ü 

15-64 yaş grubunda ve %10’u de 65 ve üzerindeki yaş grubunda yer almaktadır. Çocuk yaş (0-

14) grubunda ve 15-64 yaş aralığında (aktif nüfus) erkek nüfus daha fazla iken, 65 ve daha 

yukarı yaş grubunda ise önemli oranda kadın nüfusun fazla olduğu görülmektedir (Tablo: 4). 
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65+ yaş üstü nüfusta kadın nüfusun daha fazla olmasında ise ülkemiz genelinde olduğu gibi 

kadın nüfusun ortalama ömrünün fazla olmasıdır. 

Tablo 5: Afşin İlçesinde 2019 Yılı Yaş Gruplarına Göre Nüfusun Geniş Aralıklarla Dağılımı 

YAŞ 

GURUBU 

Kadın Erkek Toplam 

Nüfus % Nüfus % Nüfus % 

0-14 10.759 27 10.990 27 21.749 27 

15-64 24.509 62 26.133 64 50.642 63 

65+ 4.391 11 3.665 9 8.056 10 

Toplam 39.659 100 40.788 100 80.447 100 

         Kaynak: TUİK 2019 Nüfus Verileri (yüzde ifadeler yuvarlanmıştır) 

2.4.Nüfusun Cinsiyet Dağılımı  

Cinsiyet yapısı, toplam nüfus içinde kadın-erkek oranlarının bir ifadesidir. Genel kanaate göre 

bu oranın eşit olması gerekirken göç, savaş gibi sebeplerden dolayı olmamaktadır (Özgüç ve 

Tümertekin,290) .Net göç kazancı olan yerlerde erkek nüfus, kaybı olan yerlerdeyse kadın 

nüfus fazladır. Savaşlarda da daha çok erkekler ölmektedir. Doğal ölümlülük oranı, her yaş 

grubunda sosyo-ekonomik, çevresel ve biyolojik şartlar gereği, erkeklerin aleyhinedir.1965-

2019 yılları arası TUİK verilerine göre Afşin İlçesi’nde erkek nüfusun kadın nüfustan fazla 

olduğu görülmektedir. 

     Tablo 6: Afşin İlçesi 1965-2019 Yılları Arası Cinsiyet Durumu 

Yıllar Kadın Erkek Toplam Yıllar Kadın Erkek Toplam 

1965 24.129 24.908 49.037 2010 41.811 43.528 85.339 

1970 30.620 31.519 62.139 2011 41.328 42.916 84.244 

1975 36.938 40.545 77.483 2012 40.855 42.469 83.324 

1980 40.205 43.994 84.199 2013 40.440 42.222 82.662 

1985 47.837 51.680 99.517 2014 40.237 41.885 82.122 

1990 48.841 50.480 99.321 2015 39.867 41.523 81.390 

2000 45.275 47.443 92.718 2016 39.918 41.673 81.591 

2007 41.693 43.093 84.786 2017 39.757 41.350 81.107 

2008 42.528 44.398 86.926 2018 40.126 41.297 81.423 

2009 42.214 43.993 86.207 2019 39.659 40.788 80.447 

    Kaynak: TUİK 1965-2019 Verileri. 

2.5.Nüfusun Medeni Durumu 

Nüfusun yapısı bakımından incelenmesi gereken bir özellikte 15 yaş grubu üzerinde bulunan 

nüfusun medeni durumudur. Afşin ilçesinin 2008-2019 yılları arası nüfus verileri incelendiğinde 

15 yaş üzeri evli ve hiç evlenmemiş nüfusta fazla bir değişim görülmezken eşi ölenlerin ve 

boşananların sayısında artış görülmektedir (Tablo: 5).  
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Tablo 7: Afşin İlçesinde 2008 ve 2019 Yılları Arası 15 Yaş Üstü 

Nüfusun Medeni Duruma Göre Dağılımı 

Yıllar Evli Hiç Evlenmemiş  Eşi Öldü Boşandı Toplam 

2008 37.982 20.806 2.925 770 62.483 

2009 39.789 19.878 2.920 797 63.384 

2010 39.576 19.610 2.968 853 63.007 

2011 39.406 19.144 3.035 935 62.520 

2012 39.028 19.024 3.041 968 62.061 

2013 38.848 18.963 3.092 1.000 61.903 

2014 38.761 18.866 3.172 1.032 61.831 

2015 38.640 18.916 3.238 1.049 61.843 

2016 38.803 19.326 3.251 1.128 62.508 

2017 38.600 19.328 3.293 1.170 62.391 

2018 39.123 19.124 3.385 1.239 62.871 

2019 38.678 18.991 3.446 1.313 62.428 

         Kaynak: TUİK 2008-2019 Yılları Arası Verileri. 

 

2.6.Nüfusun Eğitim Durumu 

Afşin İlçesi kreşten meslek yüksek okuluna kadar tüm eğitim kademelerini bünyesinde 

barındırmaktadır. Yeni eğitim politikaları okur yazar oranını yükselttiği gibi okul çağındaki 

çocukların okula kayıtlarını da kontrol altına almıştır. Bu durum da okullaşma oranını ve okula 

devamı da arttırmıştır. Bir yerin nüfusunun eğitimli olması o yerin sosyo-ekonomik yapısı ve 

ekonomik kalkınmasında son derece önemlidir. Nüfusun eğitim durumu genel olarak okuma-

yazma bilen ve bilmeyen nüfus şeklinde değerlendirilir. Bu değerlere göre okuma yazma 

çağındaki nüfusun yüzde 94’ü okuma yazma bilmektedir. Afşin ilçesi nüfusuna bakıldığı zaman 

okuma yazma bilenlerin oranlarının her yıl arttığı görülür. Okuma yazma durumu bilinmeyen 

sayısı 563’e, düşmüştür. Okuma yazma durumunun düşmesi okuma yazma bilmeyen ileri yaş 

grubundaki nüfusun ölümü neticesinde okuma yazma bilmeyenlerin azalması ve son dönemde 

tüm Türkiye’de olduğu gibi Afşin ilçesinde de okuma yazma oranlarının artmasından 

kaynaklanmaktadır. Okuma yazma bilmeyenler Türkiye genelinde olduğu gibi Afşin İlçesi’nde 

de kadınlarda daha fazladır. 

Tablo 8: 2018 Yılı Afşin İlçesi Okuma Yazma Durumu 

Okuma Yazma Durumu 
2018 

ERKEK KADIN TOPLAM 

Okuma Yazma Bilen 36.150 31.876 68.026 

Okuma Yazma Bilmeyen 546 3.657 4.203 

Bilinmeyen 286 277 563 

Toplam 36.981 35.810 72.792 

Kaynak: TUİK 2018 Verileri. 

Eğitim kademelerinin genelinde erkek nüfusun fazla olduğu görülmektedir. Ancak ilkokul 

mezunu bayanlarda fazla iken diğer üst öğrenimlerin tamamında erkek nüfus fazladır. Bu da 

kız çocuklarının ilkokuldan sonra bir kısmının okula devam etmediğini göstermektedir. 

Kadınlar Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenler, ilkokul ve doktora düzeyinde 
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erkeklerden daha fazla iken diğer düzeylerde erkeklerin gerisinde kalmıştır. Lise ve dengi 

meslek okulu düzeyinde erkeklerle kadınlar arasında bariz bir fark oluşmuştur. Bitirilen eğitim 

düzeylerinin %73’ü Yüksek okul ve fakülte altı kademelerde bulunmaktadır. 

 Tablo 9: Afşin İlçesi 6 yaş ve Üzeri Bitirilen Eğitim Düzeyi 

2018 Yılı 6 Yaş Üzeri Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Eğitim Durumu 
Erkek Kadın Toplam 

Nüfus % Nüfus % Nüfus % 

İlkokul  8.138 22 10.780 31 18.918 26 

İlköğretim 4.736 13 4.128 12 8.864 12 
Ortaokul veya Dengi Meslek 

Ortaokul 
6.659 18 5.022 14 11.681 16 

Lise ve Dengi Meslek Okulu 9.436 26 4.084 12 13.520 19 

Yüksek Okul veya Fakülte 3.199 9 2.312 7 5.511 8 

Yüksek Lisans (5-6 Yıllık Fak. Dahil) 247 1 107 0 354 0 

Doktora 23 0 28 0 51 0 
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul 

Bitirmeyen 
3.712 10 4.695 13 8.407 12 

Okuma Yazma Bilmeyen 546 1 3.657 10 4.203 6 

Bilinmeyen 286 1 277 1 563 1 

Genel Toplam 36.982 100 35.090 100 72.072 100 

  Kaynak: TUİK 2018 Yılı Verileri  

2.7.Göç Hareketleri 

İnsanlar istihdam, eğitim, güvenlik, sosyo-ekonomik durumlar, sağlık vb. yaşam koşullarını 

etkileyen belirleyici sebeplerden dolayı yaşadıkları yerleri yani memleketlerini terkedebilmekte 

ve farklı yerlere yerleşmektedirler. Afşin İlçesi de bu anlamda farklı illerden bünyesinde nüfus 

barındırırken kendi nüfusuna kayıtlı olanları da o illere göndermiştir. 

Afşin’de göçlerin önemli bir bölümü Türkiye genelinde olduğu gibi ekonomik kökenlidir. 

Burada ilk sırayı işsizlik nedeniyle meydana gelen göçler alır. Göçün başlıca sebebi tarım 

alanlarının varisler arasında paylaşılması sonucu küçülen tarlalar, dağlık bir arazi yapısına sahip 

olması nedeniyle ekim yapılabilecek arazi yetersizliği, sağlık, eğitim ihtiyaçlarını giderme ve 

iş gücü imkânlarının yetersizliği ile geçimini sağlayamayan aileler geçimlerini 

sağlayabileceklerine inandıkları yurt içindeki ve yurt dışı diğer yerlere göç etmişlerdir. Göçlerin 

ekonomik nedenlerinin yanı sıra eğitim imkânlarının yetersizliği, köy yaşamının zorlukları ve 

meskenlerin sağlıksızlığı gibi olumsuzluklar da göçe neden olan etkenlerdir Göçler, yurt dışı 

için Almanya, Fransa ve Hollanda, yurt içinde ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, 

Hatay, Gaziantep illerinedir. Yurt dışına giden nüfus hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak 

yurt içinde bulunan nüfus verilerine Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verileri vardır. 

Buna göre Afşin nüfusuna kayıtlı olan 180.973 nüfusun; 99.597Afşin ilçesi dışındaki 

Kahramanmaraş il merkezi ve diğer ilçe sınırlarında, 80.447’si Afşin ilçe sınırlarında, 20.550’si 

İstanbul ilinde,7.003’ü Ankara ilinde,5.683’ü İzmir ilinde, 4.833’ü Antalya ilinde, 4.822’si 

Kayseri ilinde,4.640’ı Hatay ilinde ve geri kalan 33.845’i Türkiye’nin diğer illerinde ikamet 

etmektedir.  
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Tablo 10: 2019 Yılı Afşin Nüfusuna Kayıtlı Fakat Farklı İllerde Yaşayan Nüfus Miktarı. 

İl Adı Nüfus İl Adı Nüfus İl Adı Nüfus İl Adı Nüfus 

Kahramanmaraş 99.597 Manisa 579 Erzincan 170 Batman 107 
İstanbul 20.550 Karabük 527 Kütahya 169 Ağrı 101 

Ankara 7.003 Çanakkale 502 Aksaray 168 Siirt 100 

İzmir 5.683 Sivas 475 Kırklareli 156 Tunceli 99 

Antalya 4.833 Diyarbakır 410 Bolu 146 Uşak 98 

Kayseri 4.822 Eskişehir 399 Afyonkarahisar 143 Karaman 96 

Hatay 4.640 Sakarya 374 Trabzon 142 Giresun 95 

Gaziantep 3.962 Şanlıurfa 370 Kilis 140 Bitlis 94 

Osmaniye 3.460 Yozgat 329 Tokat 139 Kars 93 

Mersin 3.328 Elâzığ 327 Van 139 Bingöl 92 

Adana 2.610 Adıyaman 294 Yalova 139 Çorum 82 

Bursa 1.641 Samsun 271 Düzce 132 Bilecik 76 

Kocaeli 1.442 Erzurum 255 Hakkâri 129 Çankırı 75 

Muğla 1.205 Nevşehir 247 Kırıkkale 127 Ordu 74 

Kırşehir 1.040 Şırnak 244 Gümüşhane 126 Bartın 54 

Tekirdağ 1.040 Denizli 232 Zonguldak 125 Bayburt 53 

Malatya 883 Isparta 222 Muş 117 Rize 50 

Aydın 803 Niğde 210 Amasya 111 Sinop 49 

Balıkesir 799 Mardin 197 Burdur 110 Iğdır 48 

Konya 612 Edirne 195 Kastamonu 109 Ardahan 45 

GENEL TOPLAM: 180.973 Artvin 43 

      Kaynak: TUİK,2019 Verileri 

 

Tablo 11: Afşin Nüfusuna Kayıtlı Fakat Farklı İllerde Yaşayan Nüfus Miktarı Değişimi 

 Kaynak: TUİK 2019 Verileri 

 

İlçe dışındaki Afşinli nüfusun tüm illere dağıldığı ve çoğunlukla büyükşehirleri tercih ettiği 

söylenebilir. İlçe dışındaki nüfus miktarı sürekli bir artış göstermektedir. İstihdam, eğitim, 

sağlık, siyaset, çevre sorunları, sosyal etkiler, yaşam standartları vb. Afşin İlçesi’ni terkedip 

farklı yerleşim yerlerini tercih etme nedenleri arasında sayılabilir. 

 

 

Yıl Nüfus Miktarı Yıl Nüfus Miktarı 

2008 152.199 2014 168.755 

2009 155.375 2015 171.121 

2010 158.386 2016 173.830 

2011 161.259 2017 176.370 

2012 163.877 2018 178.788 

2013 166.329 2019 180.973 
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Tablo 12: 2019 Yılı Afşin’de İkamet Edilen İlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan İl 

İl Adı 
Nüfus 
Miktarı 

İl Adı 
Nüfus 
Miktarı 

İl Adı 
Nüfus 
Miktarı 

İl Adı 
Nüfus 
Miktarı 

Kahramanmaraş 77.097 Nevşehir 39 Sinop 14 Isparta 6 

Kayseri 318 İzmir 37 İstanbul 13 Bingöl 6 

Osmaniye 296 Kırşehir 35 Erzincan 13 Artvin 6 

Malatya 273 Bitlis 35 Van 13 Burdur 5 

Adana 225 Kilis 33 Tunceli 13 Uşak 5 

Gaziantep 199 Afyonkarahisar 32 Bolu 12 Amasya 4 

Hatay 158 Muş 28 Batman 12 Bartın 4 

Sivas 153 Kırıkkale 26 Düzce 11 Kırklareli 3 

Mersin 118 Ordu 26 Zonguldak 11 Tekirdağ 2 

Adıyaman 97 Kars 25 Balıkesir 10 Gümüşhane 2 

Şanlıurfa 86 Kastamonu 23 Çankırı 10 Giresun 2 

Elazığ 86 Aydın 22 Sakarya 9 Bilecik 2 

Konya 72 Bursa 21 Kütahya 9 Ardahan 2 

Mardin 62 Samsun 21 Muğla 8 Kocaeli 0 

Erzurum 48 Ağrı 19 Karabük 8 Çanakkale 0 

Tokat 48 Manisa 18 Denizli 8 Edirne 0 

Ankara 44 Antalya 17 Karaman 8 Yalova 0 

Çorum 43 Aksaray 17 Şırnak 7 Hakkâri 0 

Diyarbakır 41 Niğde 16 Siirt 7 Bayburt 0 

Yozgat 39 Trabzon 14 Eskişehir 6 Rize 0 

Genel Toplam: 80.268 
Iğdır 0 

Kaynak: TUİK 2019 Verileri 

2019 yılı verilerine göre Afşin ilçesinde ikamet eden toplam 80.268 nüfusun; 77.097’si Afşin 

nüfusuna kayıtlı iken geri kalan 3.171’i ise başka illerin nüfusuna kayıtlı olup, Afşin ilçesi 

sınırları içinde ikamet etmektedir. Türkiye’deki 8 ilden Afşin’de ikamet edenin olmadığı, 

ikamet edenlerin de çoğunluğunun komşu illerden olduğu görülmektedir. İstihdam, Eğitim 

Afşin İlçesi’ne gelinme sebepleri arasında sayılabilir. 

3. BULGULAR  

Afşin ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 2019 yılı itibariyle 40.788’i erkek, 39.659’u kadın 

olmak üzere toplam 80.447 kişi yaşamaktadır. Bu toplam nüfusun 46.117’si Afşin ilçe 

merkezindeki mahallelerde, geri kalan 34.330’u ise, ilçe merkezi dışında kalan kırsal 

mahallelerde yaşamaktadır. 1945-2011 yılları arasında kır nüfusu şehir nüfusundan fazla iken 

2011 yılından itibaren şehir nüfusu kır nüfusunu geçmiştir.2013’ten itibaren Kahramanmaraş 

büyükşehir olunca bu ayrım ortadan kalkmıştır. 1927-1944 arasındaki Elbistan nüfusunun 

%57’sinin Afşin’de yaşadığı ifade edilebilir. 1945-2000 yılları arasındaki artış sürekli ve hızlı 

iken, adrese dayalı nüfus sayımlarının başladığı 2007 yılından itibaren ise nüfusun her yıl azda 

olsa azaldığı görülmektedir.1965-2019 yılları arası TUİK verilerine göre Afşin İlçesi’nde erkek 

nüfusun kadın nüfustan fazla olduğu görülmektedir. Afşin İlçesi’nin nüfus piramidi 

incelendiğinde en yoğun nüfusa %10 ile 10-14 yaş grubu sahip iken, bu grubu %9 ile 15-19 ile 

5-9 yaş grubu izlemektedir. 0-4 yaş grubunun 5-9 yaş grubundan az olması doğurganlık 

oranının giderek azaldığını göstermektedir. 0-24 ve 30-64 yaş gurupları arası dağılımında 
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erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu görülürken,25-29 yaş arası ve 65 yaş üstü grupta ise 

kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğu görülmektedir. 25-29 yaş aralığında erkek nüfusun 

ilçe dışına çalışmak için gitmesi ve 65 ve üzeri yaşlarda kadın nüfusun fazla olmasında da 

erkeklerin fazla yıpranma, sorumluluk alma vb. sebeplerden dolayı erken yaşlarda ölümü neden 

olarak gösterilebilir. Afşin’de okuma yazma çağındaki nüfusun yüzde 94’ü okuma yazma 

bilmektedir. Afşin’de ilkokul mezunu bayanlarda fazla iken diğer üst öğrenimlerin tamamında 

erkek nüfus fazladır. Bu da kız çocuklarının ilkokuldan sonra bir kısmının okula devam 

etmediğini göstermektedir. Kadınlar, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, ilkokul ve 

doktora düzeyinde erkeklerden daha fazla iken diğer düzeylerde erkeklerin gerisinde kalmıştır. 

Lise ve dengi meslek okulu düzeyinde erkeklerle kadınlar arasında bariz bir fark oluşmuştur. 

Bitirilen eğitim düzeylerinin %73’ü Yüksek okul ve fakülte altı kademelerde bulunmaktadır. 

Afşin ilçesi sosyo-ekonomik, eğitim, sağlık vb. sebeplerle yurt dışı için Almanya, Fransa ve 

Hollanda, yurt içinde ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Hatay, Gaziantep illerine 

göç etmiştir. Yakın çevresindeki illerden de istihdam ve eğitim sebeplerinden dolayı göç 

almıştır.   

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Nüfus, sınırları kesin olarak belirlenmiş bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insanların 

sayısına denilmektedir. Nüfus, her an değişen, dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar, diğer 

taraftan ölümler gerçekleşmekte, göçler yaşanmakta ve insanların nitelikleri zamanla 

değişmekte, hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılışında değişiklikler söz 

konusu olmaktadır. 

Afşin nüfusunda doğurganlık azalsa da genç nüfus hala fazladır. İstihdam sahaları açılmazsa ve 

insanlara daha ferah ve fonksiyonel bir yaşam alanı sunulmazsa nüfustaki azalma devam 

edecektir. Doğal kaynaklar ve tarihi zenginlikler sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. Bu anlamda şehrin sınırları içerisindeki kömür madeni kullanılırken insan, 

toprak, hava, su vb. olabilecek zararlar minimize edilmeli ve ciddi tedbirler alınmalıdır. Kırsal 

mahallelere götürülecek kaliteli belediye hizmetleri kırsaldan şehir merkezine göçü 

azaltacaktır. Şehrin ana caddelerinin genişletilmesi, eski mahallelerdeki konutların kentsel 

dönüşümle modernleştirilmesi, kültürel etkinlikleri, parkların arttırılması yani şehirdeki 

fonksiyonların kendi kendine yetecek şekilde çeşitlendirilmesi nüfusun şehre bağlılığını 

arttıracaktır.  
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DELİ BİRÂDER LAKAPLI GAZÂLÎ VE BİLİNMEYEN BİR TERCÎ-İ BENDİ  

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEVİNÇ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, firatsevinc13@gmail.com 

ÖZET 

Deli Birâder lakabıyla bilinen Gazâlî Bursalıdır. Gazâlî devrin Bursalı âlimlerinden 

Muhyiddîn Acemî’den dersler almıştır. Gazâlî’nin tasavvuf ve tarikat eğitimi aldığı 

belirtilmektedir. Fakat bu eğitimi kimden aldığına dair bir bilgi yoktur. Ayrıca 

kaynaklarda herhangi bir tarikata mensup olduğundan bahsedilmemektedir.   

Deli Birâder Gazâlî, Piyâle Bey’in sayesinde Şehzâde Korkut’la tanışmış ve onun 

yanında bulunmuştur. Dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Bursa’daki 

Geyikli Baba Zaviyesi şeyhliğine atanmıştır. Sırasıyla Sivrihisar, Akşehir, Agros, 

Amasya ve Beşiktaş’ta çeşitli görevleri icra etmiştir. Daha sonra Hicaz’a doğru yola 

koyulmuştur. Mekke’ye yerleşmiş ve burada vefat etmiştir.   

Gazâlî’nin renkli bir kişiliği vardır. Bu özelliğini eserlerine de yansıtmıştır. 

Eserlerinde zeki, nüktedan, şuh, şen, letâfet ve zerâfet sahibi bir insan olarak 

görülür. Tarih ve hiciv türünden eserleriyle ön plana çıkmıştır. Cernâme, 

Kaplıcâname, Elifnâme, Dâfi’u’l-Gumûm ve Râfi’u’l-Humûm ile Miftâhu’l-Hidâye 

isimli eserleri vardır. Cernâme maddi yardım talebinin dile getirildiği bir eserdir. 

Kaplıcanâme hiciv tarzının bir örneğidir. Miftâhu’l-Hidâye Mergînânî’nin Hidâye 

Şerhu Bidâyetü’l-Mübtedi isimli eserinin bazı bölümlerinin manzum çevirisi olup 

abdest, gusül ve namazdan bahseden bir eserdir.  Dâfi’u’l-Gumûm ve Râfi’u’l-

Humûm’da ise müstehcen durumlar anlatılır. Bu eserlerde ele alınan konuların 

farklılığı Gazâlî’nin renkli kişiliğini ve hayatında geçirmiş olduğu farklı süreçleri 

ortaya koyar. Ayrıca Gazâlî’nin bir de divanının olduğu belirtilmektedir. Fakat 

bugüne kadar böyle bir esere rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada Deli Birâder Gazâlî’ye ait bir tercî-i bent yer almaktadır. Yaptığımız 

araştırmalar sonucunda bu tercî-i bendin daha önce görülmediği ve herhangi bir 

çalışmaya konu olmadığı tespit edilmiştir. Gazâlî’nin tercî-i bendi beş bentten 

oluşmakta olup her bent vasıta beytiyle birlikte dokuz beyitten oluşmaktadır. Şiirde 

aruz kusurları görülmektedir. Şiirin kafiye düzeni aa/xa/xa/xa/xa/…/ZZ, 

bb/xb/xb/xb/xb/…/ZZ … şeklindedir. Tercî-i bentte dini-tasavvufi konulardan 

bahsedilmektedir. Kişinin kendisini tanıma süreci ve yapması gerekenler eserin 

konusunu oluşturur. 

Gazâlî’nin hayatı boyunca farklı yerlerde bulunması ve farklı konularda eserler 

yazması onun bir arayış içinde olduğunu göstermektedir. Bu münasebetle eserlerinin 

daha titiz bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca tespit ettiğimiz bu tercî-i 

bent varlığından söz edilen fakat bulunamayan divanın mevcut olabileceği görüşünü 

güçlendirmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Deli Birâder, Gazâlî, Tercî-i Bend, Şiir 
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NICKNAMED MAD BROTHER GAZÂLÎ AND ITS AN UNKNOWN TERCİ-İ BEND  

ABSTRACT 

Gazâlî is from Bursa known as Mad Brother. He took lessons from Muhyiddin 

Acemî, one of the scholars of the period. It is stated that he received the sufi and cult 

education. But there is no information about who got this training. Also, it is not 

mentioned in the sources that it belongs to any cult.  

Thanks to Mad Brother Gazâlî Piyale Bey, he met Şehzade Korkut and was with 

him. The sultan of the time was appointed by Yavuz Sultan Selim to the Geyikli 

Baba lodge in Bursa. He performed various duties in Sivrihisar, Akşehir, Agros, 

Amasya and Beşiktaş respectively. Then he set off towards Hicaz. He settled in 

Mecca and died here.  

Gazâlî has a colorful personality. He reflected this feature in his works. In his works, 

he appears as intelligent, witty, joyful, and graceful. He came to the fore with his 

works of history and satire. He has works named Cernâme, Kaplıcâname, Elifnâme, 

Dâfi’u'l-Gumûm and Râfi’u'l-Humûm and Miftâhu’l-Hidâye. The difference of the 

topics discussed in these works reveals the colorful personality of Ghazali and the 

different processes he has gone through in his life. In addition, it is stated that 

Ghazali has a divan. However, no such work has been encountered so far. 

In this study, there is a tercî-i bent of Deli Birader Gazâlî. As a result of our 

researches, it has been determined that this tercî-i bent has not been seen before and 

is not subject to any study. The tercî-i bent of Ghazali consists of five clauses and 

each clause consists of nine couplets together with the vehicle couplet. Poetic 

defects are seen in the poem. The rhyme order of the poem is aa / xa / xa / xa / xa /… 

/ ZZ, bb / xb / xb / xb / xb /… / ZZ…. Religious-mystical issues are mentioned in 

the translation. The process of getting to know himself and the things to do form the 

subject of the work.  

Gazâlî's presence in different places throughout his life and writing works on 

different subjects show that he is in search of him. To this end, his works need to be 

examined more meticulously. In addition, this interpretation we have identified 

strengthens the view that the divan mentioned but not found can exist.  

Keywords: Mad Brother, Gazâlî, Tercî-i Bend, Poetry 
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1. GİRİŞ 

1.1. Hayatı 

Asıl adı Mehmed olan Gazâlî Bursalıdır. Gazâlî’nin lakabı Deli Birader’dir. Tezkireler bu 

lakabı Mecnûn ki belâ deştini geşt itdi ser-â-ser / Gam-hâneme geldi didi hâlün ne Birâder 

beytini söyledikten sonra aldığını söyler (Sungurhan, 2017a; Sungurhan, 2017b, Kılıç 2018, 

Açıkgöz, 2017). Gazâlî Bursa’da devrin âlimlerinden Muhyiddin Acemî’den dersler almıştır. 

Tasavvuf eğitimi görmüştür. Bu eğitimi kimden aldığına dair herhangi bir kayıt yoktur. 

Gazâlî’nin tarikat mensubiyetinin olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamaktadır (Gökyay, 

1994). 

Deli Birader Gazâlî, Piyâle Bey’in aracılığıyla Şehzade Korkut’un yanında bulunmuştur. 

Yavuz Sultan Selim tarafından Bursa’daki Geyikli Baba Zaviyesi şeyhliğine atanmıştır. Daha 

sonra sırasıyla Sivrihisar, Akşehir, Agros, Amasya ve Beşiktaş’ta çeşitli görevleri icra 

etmiştir. Ömrünün sonlarına doğru Hicaz’a seyahate karar kılmıştır. Mekke’de ikamet 

ederken gözlerini hayata yummuştur. 

1.2. Sanatı ve Eserleri  

Gazâlî renkli bir kişiliğe sahiptir. Bu özelliği eserlerine yansır. Surette cesim ve zahim bir 

görünüşe sahipken manada letâfet ve zerâfet sahibi olup şuh ve şendir (Kılıç, 2018). Zeki ve 

nüktedan kişiliği şiirlerindeki latifelerde kendini gösterir. Gazelleri çok fazla rağbet bulmamış 

fakat tarih ve hicivleri benimsenmiştir. Ayvansarayî Hüseyin Efendi Hadîkatü’l-Cevâmî adlı 

eserinde Gazâlî’nin ölümünden sonra şiirlerinin toparlandığını ve bir divan oluşturulduğunu 

söylese de (Galitekin, 2001) divana rastlanmamıştır. Gazâlî’nin Dâfi’u’l-Gumûm ve Râfi’u’l-

Humûm, Cernâme, Elifnâme, Kaplucanâme ve Miftâhu’l-Hidâye isimli eserleri 

bulunmaktadır. 

Dâfi’u’l-Gumûm ve Râfi’u’l-Humûm hezliyyât türünden bir eserdir. Gazâlî bu eseri Piyâle 

Bey’e sunmuştur. Latîfî’ye göre bu eser müstehcen ifadeler içerdiği için Piyâle Bey ve Gazâlî, 

Şehzade Korkut tarafından kovulmuştur (Canım, 2018). Deniz kıyısında ev, hamam, mescit 

ve zaviye gibi kompleks bir yapı inşa etmek isteyen Gazâlî bunun için devrin sadrazamı 

İbrahim Paşa’dan maddi yardım almak maksadıyla Cernâme adlı eserini yazmıştır. 

İstanbul’da yaptırmış olduğu fıskiyeli hamam zevk ve eğlence düşkünlerinin uğrak mekânı 

hâline geldiği ve türlü ahlaksızlıkların yuvası olduğundan dolayı İbrahim Paşa tarafından 

yıktırılmıştır. Bu duruma çok üzülen Gazâlî Kaplıcanâme adlı eserini yazmıştır. Miftâhu’l-

Hidâye isimli eseri ise büyük Hanefî fakihlerinden Mergînânî‟nin Hidâye Şerhu Bidâyetü’l-

Mübtedî isimli eserinin bazı bölümlerinin manzum çevirisidir. (Gözitok, 2014). 

1.3. Tercî-i Bend   

Az önce ifade edildiği gibi Gazâlî’nin ölümünden sonra şiirlerinin toplanarak bir divan tertip 

edildiği söylenmektedir. Fakat bugüne kadar böyle bir esere rastlanmamıştır. Bununla birlikte 

farklı eserlerde Gazâlî’ye ait şiirlerin ortaya çıkması onun bolca şiir yazdığını ve şiirlerinin 

toplanarak divan oluşturulduğu fikrini güçlendirmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 

farklı şairlerin şiirlerinden oluşan bir yazma eserde Gazâlî’nin bir tercî-i bendini tespit etmiş 

bulunmaktayız.  

Gazâlî’nin tespit ettiğimiz bu tercî-i bendi beş bentten oluşmakta ve her bentte vasıta beytiyle 

birlikte dokuz beyit bulunmaktadır. Aruz düzeninde sıkıntılar mevcuttur. Tercî-i bendin 

kafiye yapısı aa/xa/xa/xa/xa/… /ZZ, bb/xb/xb/xb/xb/… /ZZ … şeklindedir. Şiir konu ve mesaj 
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bakımından dinî-tasavvufi mahiyettedir. Şiirde öğüt verici bir üslup takınılmıştır. Kişinin 

kendini tanımasından ve yapması gerekenlerden bahsedilmiştir. Tercî-i bend şu şekildedir:  

Tercî-i Bend 

1 

Marifet güllerin hüveydâ kıl 

Yine dil bülbülini şeydâ kıl 

Cehilden kurtarıb ulûm ile  

Gönlini mürde iken ihyâ kıl 

Tâlibe olur âhir ten hicâb  

Hele sen bârî terk-i dünyâ kıl 

Cûşa gel derd ile hurûş ile 

Katre iken özüni deryâ kıl  

Mest olub bâde-i muhabbetle  

Cânı medhûş u aklı şeydâ kıl  

Tûtî-i câna göster âyîne  

Anı bir sûret ile güyâ kıl  

Yâre hasr eyleyüb tevellâ kıl 

Cümle ağyârdan teberrâ kıl  

Olma efsürde pür-harâret olub  

Ateş-i aşkla yanub yakıl 

Gözüni yumub iki âlemden  

Özüni bir nazar temâşâ kıl 

Olub esrâr-ı aşkla hayrân  

Eyle rindâne âlemi seyrân 

2 

Gel gel ey tâlib-i cemâl-i yâr  

İt temâşâyı tuymasun ağyâr 

Bu cihân gülşeninde bülbül yok  

Yoksa her gûşede nice gül var 
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Perde-i gafleti götür dilden  

Hâbdan çeşm-i cânı kıl bîdâr  

Pendimi etmeden kabûl evvel 

Sözüme geldin uşta âhirkâr  

Süreyim dirsen âlemin zevkin  

Yüri aşkla eyle terk-i diyâr 

Yâr tenhâ vü hâne hâlîdir 

Leyse fi’d-dâri gayra deyyâr 

Anı görmege gözlerin âmâ 

Etmez idrâk dîde-i pür-hâr 

Bir nazar eyle hey iki gözüm 

İşte bak cennet işte bak dîdâr 

Kâr-bârı tağıt otur epsem 

Sana sözüm budur benim her bâr 

Olub esrâr-ı aşkla hayrân  

Eyle rindâne âlemi seyrân 

3 

Zerreye sayma mihr-i rahşânı  

Katreye alma bahr-ı ummânı 

Kurs-ı meh gibi olsa çerh üzre  

Alma il sofrasındaki nânı 

Kendü yağınla kavrılub her dem 

Şem-veş kalbin eyle nûrânî  

Göresin sen seni ne cevhersin  

Kandedir yâ bu cevherin kânı 

Gözün aç kalma hâb-ı gafletde  

Hey şarâb-ı gurûr sükkerânî 

Susuz öl Hızr elinden eyleme nûş 

Sunsa mest ile âb-ı hayvânı 
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Mûr gibi ulüvv-i himmetle  

Hânına davet it Süleymân’ı  

Tâ ki ref ola dîde-i cândan  

Perde olan hicâb-ı zulmânî 

Bilesin özüni ne rütbedesin  

Göre sana virilen ihsânı 

Olub esrâr-ı aşkla hayrân  

Eyle rindâne âlemi seyrân 

4 

İdüb ol yâr-ı âşînâyı yâd  

Eyle ey dil figânıma feryâd 

Hâsıl ki yaksın oda ateş-i aşk 

Hirmen-i ömrün eylesün berbâd 

Hüsrev-i âşıkân olur mıydı  

Cânı Şîrîn’e virmeseydi Ferhâd  

Dişdeki nânla karın doymaz 

Lutf-ı sükker ağızda virmez dâd  

Vaktidir kıl diyâr-ı aşka sefer  

İdinüb nân-ı marifetden zâd 

Bende-i aşk ol olmak istersen  

Bend-i gamdan hemîşe ger âzâd 

Dih-i aşk içre cân viren kişiler 

Gitdiler gerçi kodılar ivâd 

Hâl iden aşkı kalma kalanda  

Kim olur söz binâsı bî-benâd 

Ferah adın telaffuz etmekle  

Gönli gam-gîn olan olur mı şâd 

Olub esrâr-ı aşkla hayrân  

Eyle rindâne âlemi seyrân 
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5 

Anıldın noldı çün Cem-i encâm 

Ayşa âğâz idib ele al câm  

Ruh u zülfün gamını tutmayalım 

Bizi mest eyle sâkî subhla şâm 

Ko Gazâlî kirişme-i gazeli 

Virme ol şîve ile nazma nizâm 

Söyle bir söz dahi kelîm-âsâ 

Ki işidenler diyeler uşta kelâm 

Başka bir pâdişâh olub sende  

Olma şöyle esr-i nigînle nâm 

İçmeyince mey-i safâ bahşı 

Zâil olmaz küdûret-i eyyâm 

Vasla irgür birâder-i dâim 

Her gün olur delüye çün bayrâm 

Yiter âyet sim-berler evsâfın  

Puhtesin sözlerin gerekmez hâm 

Ehl-i derd olmak istersen eger  

Aşk meyhânesinde dolub aşam 

Olub esrâr-ı aşkla hayrân  

Eyle rindâne âlemi seyrân      

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada araştırma yöntemi benimsenmiştir. Farklı şairlere ait şiirlerin 

bulunduğu bir yazma eser tespit edilmiş, Gazâlî’ye ait olan kısımdaki tercî-i bend 

belirlenmiştir. 

2.1. Tezkirelerin Taranması 

Mevcut tezkireler taranarak bu tercî-i bendin tezkirelerde yer alıp almadığı araştırılmış, 

tezkirelerde böyle bir şiire yer verilmediği saptanmıştır. Sadece tercî-i bentteki Vasla irgür 

birâderi dâ’im / Her gün olur delüye çün bayram beytinin Riyazü’ş-Şuarâ’da nazm (Açıkgöz, 

2017) olarak belirtildiği görülmüştür.  
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2.2. Online Tarama 

Tespit edilen tercî-i bendin daha önce bir çalışmaya konu olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla online tarama yapılmış, yapılan taramada bu tercî-i bende 

rastlanmamıştır.   

3. BULGULAR 

Mevcut tezkirelerin taranması ve online tarama sonucunda tespit edilen tercî-i 

bendin daha önce herhangi bir eserde ve çalışmada yer almadığı görülmüştür. Bu 

durum Gazâlî’nin ölümünden sonra şiirlerinin toplanarak divan tertip edilmiş 

olabileceği ihtimalini güçlendirmiştir.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

16. yüzyıl divan şairlerinden Gazâlî’nin farklı bir kişiliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Hayatında farklı konumlarda ve yerlerde bulunmuştur. Bursa, 

Sivrihisar, Akşehir, Agros, Amasya, Beşiktaş ve Mekke’de ikamet etmiştir. En son 

Mekke’ye gitmesi ve orada vefat etmesi onun manevi manada farklı bir yönelişe 

girmek istediğini göstermektedir.  

Gazâlî’nin renkli kişiliğinin yansımalarını eserlerinde de görmekteyiz. Bir yandan 

ev, bahçe, mescit ve hamam içeren bir kompleks yapıyı inşa ettirmek isterken 

yazdığı Cernâme ile maddi yardım talep eder. Diğer yandan baktığınızda İstanbul’da 

yaptırmış olduğu hamamın yıkılmasına sebep olanlara yazdığı Kaplıcanâme ile ağır 

bir şekilde cevap verir. Dâfi’u’l-Gumûm ve Râfi’u’l-Humûm adlı eserinde oldukça 

müstehcen sahneleri anlatır. Tespit ettiğimiz tercî-i bentte dinî-tasavvufi konulardan 

bahseder. Birbirinden farklı durumları anlatan bir şairin hayatının daha detaylı 

irdelenmesi ve onun diğer şiirlerinin tespiti noktasında daha titiz bir çalışma 

yapılması gerekmektedir.      
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ÖZET 

Geçmişte, birçok ülke yeterli gıdadan yoksundu ve insanlar yüksek yaşam standardına ulaşmak 

için uzun saatler boyunca çalışmaktaydılar. Yüksek ekonomik büyümeyi sürdürmek, hükümet 

yetkililerinin en büyük endişesiydi ancak yeterli boş zaman gibi yaşam kalitesi konuları önemli 

görülmemekteydi. Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde gıda arzı ve ekonomik büyüme artık hayati 

öneme sahip bir konu olarak algılanmamaktadır. Gelir dışındaki konularla daha fazla 

ilgilenilmeye başlanmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışlarına kıyasla insan hakları, 

demokrasi, eşitlik, özgürlükler ve insan hakları gibi kavramlar daha fazla önem kazanmaya 

başlamış bulunmaktadır. Bununla birlikte, ekonomik büyüme, insanların yaşam standartlarını 

etkilediği için dünya çapında önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Demokratik rejimler 

genel olarak hem ekonomik büyüme hem de kültürel ilerleme için otoriter rejimlerden daha iyi 

fırsatlar yaratmaktadır. Bazı akademisyenler daha geniş özgürlüklerin ekonomik kalkınmayı 

teşvik ettiğini savunmakta ve birçok çalışma demokrasinin ekonomik özgürlüğü desteklediğini 

öne sürmektedir (Fidrmuc, 2001, Peev ve Murller, 2012).  Bugün için demokrasinin uzun vadeli 

ve sürdürülebilir büyümenin garantisi olduğunu savunan görüşler mevcuttur (Kuzey, 1990, 

Kuzey, 1993, Olson, 2000). Fakat her şeye rağmen demokrasi ve ekonomik büyüme arasındaki 

pozitif yönlü ilişki konusunda bir fikir birliği oluşmamıştır ve tartışmalar halen devam 

etmektedir. Kurumların uzun vadeli ekonomik büyüme için önemli olduğu bilinmektedir. Ama 

nasıl bir önemi bulunmaktadır? Son zamanlarda demokrasinin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 

büyümesi üzerinde olumlu etkileri olduğu düşüncesi bazı ampirik ve teorik çalışmalar ile ivme 

kazanmaktadır. Acemoğlu ve diğ. (2014) demokrasinin GSYİH üzerinde önemli ve güçlü bir 

olumlu etkiye sahip olduğunu ileri sürmektedir. Demokratikleşmenin uzun vadede kişi başına 

GSYİH'yi yüzde 20 oranında artırdığını da eklemektedirler. Bunun yanında bazı demokratik 

olmayan ülke yönetimleri, vatandaşlarını öncelikle ekonomik büyümeye odaklanmaya ikna 

ederek, özgürlüğü feda etmenin haklı gösterilebileceği bir ortam yarattılar. Stratejileri 

kurumlarda demokratik değerleri ve şeffaflığı garanti etmese de, Asya’daki bu ülkeler 1970 ve 

1980'lerde önemli bir ekonomik büyüme yaşadı. Demokrasi ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki üzerine literatür her geçen gün genişlemektedir. Bununla birlikte, bir dizi ampirik 

araştırmaya rağmen, bu ilişkinin doğası ve belirleyicileri henüz kesin olarak 

oluşturulamamıştır. Bu nedenle, şu temel soru sorabilir: Doğu Asya’nın deneyimi, ekonomik 

büyüme ve demokrasi arasındaki ilişkide bir istisna mı? Ekonomik büyüme ve demokrasi 

arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü açıklığa kavuşturmak için uzun bir süre boyunca 

gözlenen küresel ekonomik verilerin büyük bir örneğini daha fazla analiz etme gereği ortaya 

çıkmış bulunmaktadır. Bu çalışmada 19. yy. ortalarında diktatör yönetim olarak kabul edilen 

Hitler Almanya’sı, Mussolini İtalya’sı, Franco İspanya’sı, Salazar Portekiz’indeki süreçler 

incelenmiş ve demokrasi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki bootstrap nedensellik yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, demokratik olmayan yönetimlerin uzun dönemde 

ekonomik büyümeyi sürdüremediğini ortaya koymuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Demokrasi, ekonomik büyüme, bootstrap nedensellik 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND ECONOMIC GROWTH: 

CAUSALITY ANALYSIS 

ABSTRACT 

In the past, many countries have lacked enough food; People worked long hours to achieve the 

high standard of living – and they've been working for long hours. Maintaining high economic 

growth was the biggest concern of government officials, but quality of life issues such as 

enough leisure was seen as important - and that's what we're talking about. In recent years, food 

supply and economic growth in developed countries are no longer perceived as a vital issue.  

More interest has been started on non-income issues. Concepts such as human rights, 

democracy, equality, meaning of life and dignity   have become important compared to gross 

domestic product (GDP)increases. However, economic growth remains a major problem 

around the world as it affects people's living standards. In general, democracy creates better 

opportunities for both economic growth and cultural progress than authoritarian regimes.  Some 

academics argue that broader freedoms promote economic development, and many argue that 

democracy promotes economic freedom (Fidrmuc, 2001, Peev and Murller, 2012). For today, 

there are opinions that democracy is a guarantee of long-term and sustainable growth (North, 

1990, North, 1993, Olson, 2000). However, there is no   consensus on the positive relationship 

between democracy and economic growth, and discussions are still ongoing. Institutions are 

known to be important for long-term economic growth. But how does it matter? The idea that 

democracy has had a positive impact on gross domestic product (GDP) growth in recent times 

is gaining momentum with some empirical and theoretical studies. Acemoğlu et.al. (2014) 

suggests that democracy has an important and strong positive impact on GDP.  They add that 

democratization increases GDP per capita by 20 percent in the long-term. In addition, some 

undemocratic country government shave created an environment where sacrificing freedom can 

be justified by persuading witnesses focus primarily on economic growth. Although their 

strategy did not guarantee democratic values and transparency in institutions, these countries in 

Asia experienced significant economic growth in the 1970s and 1980s.  The literature on the 

relationship between democracy and economic growth is expanding day by day. However, 

despite a series of empirical studies, the nature and determinants of this relationship have yet to 

be definitively established. Therefore, he can ask the basic question: Is east Asia an exception 

in the relationship between economic growth and democracy? The need to further analyze a 

large sample of global economic data observed over a long period of time to clarify the direction 

and magnitude of the relationship between economic growth and democracy has emerged.  In 

this study, the processes in Hitler’s Germany, Mussolini’s Italy, Franco’s Spain, Salazar’s 

Portugal, considered dictatorial rule in the mid-19th century, were examined and analyzed by 

the bootstrap causality method for the relationship between democracy and economic growth. 

The results revealed that undemocratic administrations cannot sustain economic growth in the 

long term. 

Keywords: Democracy, economic growth, bootstrap causality 

 

1. GİRİŞ 

Demokratik olmayan bir rejimde otoriter yönetimlerin güdümündeki ekonomi başlangıçta 

önemli bir büyüme yaşamakta ve uzun vadede büyüme hızı azalmaktadır. Bu tür davranışların 

nedeni, başta otoriter olanlar olmak üzere demokratik olmayan rejimlerin, belirleyici politikalar 

ve seçimler uygulamada daha etkili olmalarının yanı sıra etnik ve ulus altı çatışmaları çözmede 

daha etkili olmaları, ancak uzun vadede iktidarlarını sürdürmeye daha meyilli olmaları 
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nedeniyle sürdürülemez olmalarıdır. Toplumdan gelen para, daha az refah getirmektedir 

Demokratik rejimler, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin tasarlandığı ve uygulandığı temelleri 

oluşturan kurumlar ve politikalar etrafında dönmektedir, bu nedenle direktiflerden yararlanan 

ve büyümelerini artıran firmaları veya bireyleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. 

Demokrasinin yetki devri ve sosyal çatışmaların düzenlenmesi gibi ekonomik büyümedeki 

olumlu değişimleri, özellikle otokrasiye kıyasla olumsuz ve kısıtlayıcı etkilere ağır 

basmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri toplumun, yani seçmenlerin algılanan bir 

alternatif olmadığında zor değiş tokuşları ve değişimleri destekleyebilmeleridir. Bu öncelikle 

yüksek eğitim seviyesine sahip ülkelerde geçerlidir. Dolayısıyla, bir ülkenin kalkınma düzeyini, 

olumlu demokratik değişikliklere ve reformlara uğramak için belirleyici faktörlerden biri olarak 

etkilemektedir. Daha yüksek eğitim seviyelerinde demokratikleşmeye başlayan ülkelerin, 

demokrasi altında gelişimlerini sürdürmeleri daha muhtemeldir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, tüm bu faktörler başarıyı garanti etmeyebilmektedir. Demokrasi 

için hiçbir zaman tek bir formül bulunmamaktadır. Barış, sosyal istikrar ve hızlı sosyoekonomik 

gelişme ile ilişkilendirilen süreçler henüz tam olarak anlaşılamamıştır, bu da yaygın bir görüş 

ve birçok hipotezin nedeni olabilmektedir. 

Hukukun üstünlüğünün, büyümeye katkıda bulunan güçlü ve önemli dolaylı etkileri vardır. 

Demokrasi daha yüksek insan sermayesi birikimi, daha düşük enflasyon, daha az siyasi 

istikrarsızlık ve daha yüksek ekonomik özgürlük ile ilişkilidir. Demokrasi, eğitim kurumlarının 

ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla eğitim seviyeleri ve yaşam süresi gibi ekonomik 

büyüme kaynakları ile yakından bağlantılıdır. "Gelişmekte olan ülkelerde demokrasi 

genişledikçe, yeni yetkilendirilmiş işçilerin daha iyi yaşam koşulları, sağlık hizmetleri, temiz 

suya erişim, vb. talep etmeleri muhtemeldir.  

Son 45 yıl boyunca yoksul demokrasiler ekonomilerini demokratik olmayanlardan %50 daha 

hızlı büyütmüşlerdir. Baltık ülkeleri, Botsvana, Kosta Rika, Gana ve Senegal gibi fakir 

demokrasiler Angola, Suriye, Özbekistan ve Zimbabve gibi demokrasilerden daha hızlı 

büyümüştür. 

Son 40 yılda en kötü seksen mali felaketten sadece beş tanesi demokratik ülkelerde 

görülmüştür. Benzer şekilde, fakir demokrasilerin yarı demokrasilerin bir yıl boyunca kişi 

başına GSYİH'da yüzde 10'luk bir düşüş yaşama olasılıkları yarı yarıya düşük olasılık olarak 

görülmektedir. 

Demokratik olmayan yönetimlerin bazıları ekonomik krizler nedeniyle, bazıları uzun bir refah 

döneminden sonra, bazıları diktatör öldükten sonra, bazıları ise dış savaşlardaki yenilginin bir 

sonucu olarak yok olmaktadır. Bununla birlikte, koşulları gözlemlemek ve demokrasiye geçişi 

tahmin etmek çok zordur, çünkü koşullar sadece oluşma olasılığı için zemin hazırlar. Fakat bu 

koşullar altında sonucu şekillendiren genellikle eylemlerdir.  

Demokrasi ve ekonomik büyüme ilişkisini destekleyen birçok ampirik veri vardır. Antik 

Yunan'da Atina şehrinde yapılan ilk gösteriler, ekonomik büyüme ve demokrasi açısından son 

derece olumlu bir ilişkiyi göstermektedir. Atina’da piyasaların tanıtımı, uzmanlaşma ve jüri 

tarafından yargılanma, sivil özgürlükler ve serbest konuşma gibi reformlarla, kamu 

harcamalarında kendi kendine yeterli bir şehri sürdürebilir kılmışlardır. Böyle bir yapıyı 

tanımlayan ilk belge Xenophon tarafından yazılmıştır. 

İngiltere, merkantilizmden liberalizme geçiş döneminde bir diğer önemli örnek sayılabilir. 

Uluslararası ticaretin başlatılması, siyasi kurumlarda ihtiyaç duyulan değişikliğin gerekliliğini 

ve daha da geliştirilmesi için politikaları göstermektedir. Uluslararası ticarette artan karları 

nedeniyle daha fazla siyasi güce sahip olan bireyler, politik kurumları, ekonominin bir bütün 
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olarak büyüdüğü farklı politikalar yaratarak, kendi hedeflerini ilerletme araçlarını 

kullanmışlardır. 

Demokratik kurumlar olmadan önemli ve hızlı bir ekonomik büyüme yaşayan fakirleşmiş 

ülkeler de mevcuttur. Kişi başına düşen GSYİH'larına bazı örnekler şu şekildedir: Şili (12700 

$), Hong Kong (25200 $), Tayvan (12000 $), Singapur (28000 $) ve Güney Kore (13600 $). 

Bugün bu ülkelerde siyasi demokrasi ancak son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Geçmişte geri 

kalmış ülkelerin ortak yönleri, hepsinin nispeten serbest pazarlara sahip olmalarıdır. Ekonomik 

açıdan özgür olduklarını söyleyebiliriz, yani Güney Kore dışında korumacılık çok az ya da hiç 

yoktu. Bu, söz konusu ülkelerin büyümesinin nedenlerinden biridir. Aralarında hayati önem 

taşıyan bir diğer karakteristik de mülkiyet haklarına ve hukukun üstünlüğüne sahip olmalarıdır.  

Bu çalışmada 19. yy ortalarında diktatör yönetim olarak kabul edilen Hitler Almanya’sı, 

Mussolini İtalya’sı, Franco İspanya’sı, Salazar Portekiz’indeki süreçler incelenmiş ve 

demokrasi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışma 1940-1980 arasını 

kapsamaktadır. 

Çalışmada öncelikle metot ve bulgulara değinilecek, ardından çalışmanın sonuçları 

yorumlanacaktır. 

 

2. METOT ve BULGULAR 

Analizlere ait veriler Dünya Bankası, OECD ve IMF veri tabanlarından elde edilmiştir. 

Demokrasi değişkeni için, Boix, Miller, and Rosato (2012) tarafından geliştirilen endeks 

kullanılmış, ekonomik büyüme için de hazır veriler kullanılmıştır. 

Panel verilerde kullanılan bootstrap nedensellik testi ilişkisiz regresyon (SUR)’a dayanmaktadır 

ve panel verilerdeki nedensel ilişkinin analizi bootstrap kritik değerlerin Wald testini 

içermektedir. Bu tekniğin bazı avantajları söz konusudur. Analizde birim kök ve eşbütünleşme 

karakteristiklerinin analizine gerek kalmamaktadır. Böylece bu teknikte, değişkenlerin birim 

kök içermesi sorun olmamaktadır. Dolayısıyla durağanlık sorunu ortadan kalkmaktadır. Diğer 

yandan eş zamanlı bağıntıya (korelasyona) da imkân tanıyarak panel verilerin sunduğu bilgiyi 

kullanabilmektedir. Dolayısıyla mevcut olan şey VAR sistemi olmayıp, bir ilişkisiz regresyon 

(SUR) sistemidir (Konya, 2006).  

Konya (2006) panel nedensellik analizinde değişkenlerin sabit veya eşbütünleşik olduğu kabul 

edilmektedir. Böylece verinin özelliğine bağlı olarak seviyeyi, birinci farkı veya daha yüksek 

farklılıkları gösterebilmektedir. Denklem seti (Konya, 2006); 

 
ve 
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biçiminde ifade edilmektedir. Bu sisteme göre, ülke i için tek yönlü Granger nedensellik X'ten   

Y'ye doğru oluşmakta eğer ilk denklemde tüm γ1, 1,i ‘ler sıfır fakat ikinci tüm  β2,i'ler sıfır ise, 

Y'den  X'e tek yönlü Granger nedenselliği söz konusudur.  γ1,i's sıfır, tüm  β2,i'ler sıfır, Y ve  X 

arasında iki yönlü Granger nedensellik varsa ne tüm  β2,i'ler ne de tüm  γ1,i'ler sıfır değilse, ve 

Y  ve  X arasında Granger nedensellik yoksa tüm  β2,i'ler ve  γ1,i'ler sıfırdır. 

Nedensellik analizine geçmeden önce, değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı 

ve homojenlik araştırılmış, ulaşılan sonuçlar Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılık ve Homojenlik Test Sonuçları 

Test İstatistik 

Yatay Kesit Bağımlılık Testi 
H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur. 

 

CD
LM

 (Breusch ve Pagan, 1980)  2151.734*** 

LMadj (Pesaran vd. 2008) 11.248*** 

CD (Pesaran 2004) 42.721*** 

CDadj (Pesaran 2004) 148.348*** 

Homojenlik Testi  

H0: Eğim katsayıları homojendir.  
 

 (Pesaran ve Yamagata, 2008) 9.385*** 

adj (Pesaran ve Yamagata, 2008) 9.229*** 

Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmekte ve H0 hipotezinin reddedildiği anlamına gelmektedir. 

Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı bulunup bulunmadığını tespit etmek için CDLM 

(Breusch, Pagan 1980), LMadj (Pesaran vd. 2008), CD (Pesaran 2004), CDadj (Pesaran 2004), 

testleri uygulanmıştır. H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur hipotezi tüm testler için %1 anlamlılık 

düzeyinde reddedilmiştir. Söz konusu ülkelere ait veriler arasında yatay kesit bağımlılığı 

bulunmaktadır. Homojenlik testlerinde ise H0: Eğim katsayıları homojendir hipotezi 

reddedilmiş ve değişkenlere ait eğim katsayılarının heterojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

tür bu modellerde, yatay kesit bağımlılık ve heterojenite problemlerini dikkate alan bootstrap 

nedensellik analizinin kullanılması uygundur. 
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Konya (2006) yönteminde yatay kesit bağımlılığı SUR metodu ile, nedenselliğin yönü ise Wald 

testi ile analiz edilmektedir. Bundan sonraki aşamada Konya (2006) bootstrap panel nedensellik 

testi yapılmış ve sonuçlar olup Tablo 2.’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Panel Bootstrap Nedensellik Analizi Sonuçları  

DMK→BYM  

H0: Demokrasi Büyümenin Granger Nedenidir 

BYM→DMK  

H0: Büyüme Demokrasinin Granger Nedenidir 

Bootstrap Kritik Değerleri Bootstrap Kritik Değerleri 

Ülkeler Wald 

İstatistiği 

%1 %5 %10 Ülkeler Wald 

İstatistiği 

%1 %5 %10 

Almanya 47.126*** 21.564 8.721 5.347 Almanya 3.752 32.654 24.543 18.523 

İtalya 34.632*** 17.438 5.378 4.835 İtalya 0.356 8.524 6.836 4.849 

İspanya 41.486*** 11.395 4.327 3.651 İspanya 12.456 48.567 39.469 26.457 

Portekiz 28.683*** 13.416 6.543 4.831 Portekiz 4.589 22.469 13.278 11.484 

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Kritik değerler 10000 bootstrap tekrarlı dağılımı 

ile elde edilmiştir. AIC’ye göre maksimum gecikme uzunluğu 2’dir. 

 

Nedensellik testinin sonuçları, demokrasi ile ekonomik büyüme arasında, demokrasiden 

ekonomik büyümeye doğru doğru tek yönlü̈ bir Granger nedensellik ilişkisi olduğunu ifade 

etmektedir. Söz konusu nedensellik ilişkisi her dört ülke için de geçerlidir. Ekonomik 

büyümeden demokrasiye doğru bir nedensellik bulunamamıştır. 

3. SONUÇ 

19. yy.’daki totaliter rejimlerin demokratik kriterleri ve ekonomik büyümeleri üzerine yapmış 

olduğumuz inceleme, literatürde genel olarak ulaşılan sonuçlara benzer ipuçları vermiştir. 

Bugün olduğu gibi geçmişte de demokrasinin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkilerinin 

bulunduğunu gözlemlemiş olmaktayız.  

II. Dünya Savaşı’nın diktatör liderleri Hitler ve Mussolini’nin ülkeleri olan Almanya ve 

İtalya’nın yanında, yine Avrupa coğrafyasının ünlü diktatörleri Franco ve Salazar’ın ülkesi 

İspanya ve Portekiz üzerine yapmış olduğumuz analiz, bu ülkelerdeki ekonomik büyümenin 

demokratik eğilimlerden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Uzun dönemde totaliter rejimlerin 

ekonomik bir çöküşe sebep olduğu hipotezi bir ölçüde de olsa bu çalışmayla desteklenmiş 

olmaktadır. 

Modern dünyanın artık bir demokrasi dünyası olduğu çok açıktır ve uzun dönemli ekonomik 

büyüme ve kalkınma sağlamayı hedef edinen ülkelerin, rejimlerini mutlaka daha demokratik 

bir biçime dönüştürmeleri hayati önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Elbistan şehri, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki Kahramanmaraş iline bağlı, Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan Elbistan ilçesinin idari merkezini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız arşiv ve arazi incelemeleri yaparak Elbistan şehrinin 

kuruluş ve gelişme evrelerini, şehrin fonksiyonlarını tarihi coğrafya perspektifi ile 

değerlendirmektir. Elbistan, Karaelbistan ile Hasankendi arasında Ceyhan Nehri kıyısında 

kurulmuş, Hititlerle medenileşmiş ve 1085 yılında Türklerin fethinden sonra günümüze kadar 

bugünkü yerinde sürekliliğini korumuştur. İsmi Ablasta’dan Elbistan’a dönüşmüştür. Elbistan, 

Dulkadir Beyliği döneminde uzun süre başkentlik yapmıştır. Osmanlılar Dönemi'nde 

isyanlardan dolayı göz ardı edilen Elbistan, defalarca istilaya uğramıştır. Şu anda Elbistan şehri 

Türkiye’nin 4.büyük ovası Elbistan Ovasının güneybatısında Şar Dağı’nın doğu eteğinde, 

Ceyhan Nehrinin kıyısında kurulmuş bir şehirdir. Karasal iklim hakimdir. Deniz seviyesinden 

ortalama yükseltisi 1.137 m’dir. İl merkezine uzaklığı 143 km’dir. Bu uzaklık şehir 

fonksiyonlarının daha iyi gelişmesine neden olmuştur. 1900-1987 yılları arası bir kasaba 

görünümünde olan Elbistan, 1987 sonrası şehir morfolojisindeki planlı değişimle kent havasına 

bürünmüştür. Günümüzde şehirsel alanın yüzölçümü 43,5 km2'ye ulaşmıştır. Elbistan 

ekonomisinde tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, hizmet sektörü ve ulaştırma faaliyetleri ön 

plana çıkmaktadır. Özellikle 1985’den sonra termik santral, şeker fabrikası gibi büyük sanayi 

kuruluşlarının kurulması ekonomisindeki canlanmayı artmıştır. Günümüzde B Termik santral 

(2006) ve organize sanayi (2009) ile atılımlarına devam etmektedir. Elbistan’da 141.534 kişi 

yaşamaktadır (2020). Elbistan şehri, sahip olduğu tarihi mirası, coğrafi konumu, ekonomik 

gelişmişliği ve halkın refah düzeyi ile çevre ilçeleri etkisi altına almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Elbistan, Şehir Coğrafyası, Şehrin Fonksiyonları 

 

A REVIEW OF THE CITY GEOGRAPHY: ELBISTAN 

ABSTRACT 

The city of Elbistan is the administrative center of the county of Elbistan, located in the Upper 

Euphrates Section of the Eastern Anatolia Region, in the province of Kahramanmaraş in the 

northeast of the Mediterranean Region. Our aim in this study is to evaluate the establishment 

and development phases of the city of Elbistan and the functions of the city from the perspective 

of historical geography by making archive and field studies. Elbistan was established on the 
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banks of the Ceyhan River between Karaelbistan and Hasankendi, became civilized with the 

Hittites, and has maintained its continuity in its present place until the conquest of the Turks in 

1085. Its name has changed from Ablasta to Elbistan. Elbistan was the capital of the Dulkadir 

Principality for a long time. Elbistan, which was ignored due to the rebellions in the Ottoman 

Period, was invaded many times. Currently in Elbistan in Turkey from Evil in the southwest of 

the eastern slopes of 4. the great plain of Elbistan Plain is a city built on the banks of the Ceyhan 

River. The continental climate is dominant. Its average elevation above sea level is 1.137 m. Its 

distance to the city center is 143 km. This distance led to a better development of city functions. 

Elbistan, which had the appearance of a town between 1900-1987, took on the urban 

atmosphere with the planned change in the city morphology after 1987. Today, the area of the 

urban area has reached 43.5 km2. Agriculture, livestock, trade, industry, service sector and 

transportation activities come to the fore in the economy of Elbistan. Especially after 1985, the 

establishment of large industrial establishments such as thermal power plants and sugar 

factories has increased the recovery in the economy. Today, it continues its breakthroughs with 

B Thermal Power Plant (2006) and organized industry (2009). 141,534 people live in Elbistan 

(2020). The city of Elbistan has influenced the surrounding districts with its historical heritage, 

geographical location, economic development and the level of welfare of the people. 

Keywords: Kahramanmaraş, Elbistan, City Geography, Functions of the City 

 

1.GİRİŞ 

Şehir; ne anlama geldiği herkesçe bilinen, ancak tanımının yapılması oldukça güç bir 

kavramdır. Güçlükler, bir yandan şehirlerin boyut, görünüm, şekil ve fonksiyonları bakımından 

büyük farklılık göstermesinden, diğer yandan eskiden şehre özgü olan bazı özelliklerin kırsal 

alanlarda da yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır (Aliağaoğlu, 2003:7).  Ayrıca “şehir 

kavramını dar kapsamında değil, zamana ve mekâna bağlı olarak ele almak zorunludur.  Her 

ülkenin gelişmişlik düzeyi, nüfusu, geleneksel tavırları ve bu konuya bakış açıları farklıdır” 

(Özçağlar, 2000:76).  Ancak şehirleri kırsal alanlardan ayıran birtakım özellikler de yok 

değildir.  Bu özellikler fizikî, ekonomik ve sosyal karakterdedirler.  Şehirlerin çoğu birbirine 

yakın, sıkışmış bina ve caddelere, yüksek nüfus yoğunluklarına ve tarım dışı fonksiyonlara 

sahiptirler.  Şehirleri ayıran bir diğer ölçüt ise beşerî özelliklerdir.  Birbirine yakın çevrelerde 

güçlü olmayan sosyal temasa sahip insanların çokluğu ve farklılığı, bireysel anonimlik, meslekî 

ve coğrafî hareketlilik, sosyal instabiliti, karmaşık sınıf yapıları, insan sağlığı ve yaşama 

tarzında büyük değişiklikler ise beşerî özelliklere örnek verilebilir (Aliağaoğlu, 2003:8). 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Literatür taraması ve daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve eksik kalan kısımlar saha 

inceleme ve gözlemleriyle tamamlanmıştır. Elde edilen veriler harita, tablo, foto ve şekillerle 

desteklenmiştir.  

2.1. Elbistan Şehrinin Konumu ve Özellikleri: 

Elbistan şehri, 38°13' Kuzey Enlemi ve 37°12' Doğu Boylamında, Anadolu Yarımadası'nın 

doğusunda, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nin kesişme noktasında, Doğu 
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Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan; Akdeniz Bölgesi’ndeki 

Kahramanmaras iline bağlı aynı isimli ilçenin yönetim merkezidir.2012 yılında 

Kahramanmaraş büyük şehir statüsü kazanınca Elbistan şehrinin sınırları ilçe sınırları olarak 

değişmiş ve şu anda 79 dış (kırsal) ve 14 iç (merkez) mahalleye sahip,141.534 (2020) nüfusu 

ile Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinden büyük,2.201km² alanı ile Yalova ve Kilis’ten büyük 

olan ilçe, Kahramanmaraş’ta da Onikişubat merkez ilçesinden sonra 2.sıradadır.  

Kahramanmaras ilinin kuzeydoğusunda ve il merkezine 143 km mesafe ile en uzak ilçesidir. 

Ortalama yükseltisi 1.137 m'dir. Elbistan’ın kuzeyinde Gürün, Kuzeydoğusunda Darende, 

doğusunda Akçadağ, batısında Afşin, güneyinde Ekinözü ve Nurhak, güneydoğusunda 

Doğanşehir ilçeleri bulunmaktadır. Elbistan birçok bakımdan Doğu Anadolu Bölgesinin 

karakteristik yerleşme özelliklerini yansıtmaktadır. Ceyhan Nehri merkez Pınarbaşı 

Mahallesi’nden doğmakta ve Söğütlü Çayı da şehrin merkezinden geçmektedir. Şar Dağı’nın 

doğu eteğinde kurulan şehir Ceyhan Nehri kıyısı boyunca Elbistan Ovasına doğru genişlemiştir.  

 
Harita 1: Elbistan Lokasyon Haritası 

Elbistan Havzası, jeolojik olarak Üst Miyosen-Pliyosen döneminde ortaya çıkmış bir çöküntü 

havzasıdır. Havzanın merkezinde ve en alçak seviyelerde Kuvaterner ile Üst Miyosen-Pliyosen 

yaşlı birimler görülürken, çevreye doğru bu genç birimleri yaşları doğrultusunda çevreleyen ve 

aynı oranda yükseltileri kademeli olarak artış gösteren Orta Triyas, Kretase ve Üst Kretase yaşlı 

formasyonlar ile en dışta Paleozoik yaşlı birimler görülmektedir (Esen,2014,3).   

Elbistan Ovası’nın kuzey-güney yönlü genişliği yer yer eşiklerle kesintiye uğramakla birlikte 

birçok yerde 20-25 km’dir. Yine ovanın doğu-batı yönlü uzunluğu yaklaşık olarak 30-35 km 

kadardır. Kabaca elips şeklinde olan ova yaklaşık olarak 630 km²’lik alan kaplamaktadır. Bir 

tektonik çukurluğa karşılık gelen havzanın tabanı büyük ölçüde Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı 

çökeller kaplı durumdadır. Taban arazide ayrıca akarsu yatakları boyunca Kuvaterner yaşlı 

birimler de görülmektedir (Esen,2014,8-9).   
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Elbistan Havzası; Orta Toroslar’dan sonra doğuya doğru Toroslar’ın, Doğu ve Güneydoğu 

Toroslar’a vücut vermek üzere çatallaştığı kısımda yer alır.  Havza, batıdan Doğu Torosların 

başlangıcını oluşturan Binboğa Dağları, doğudan Kepez Dağı, kuzeyden Hezanlı Dağı, 

güneyden ve güneydoğudan Güneydoğu Torosların temsilcilerinden olan Berit ve Nurhak 

Dağları ile çevrilidir (Yücel, 1987, s.129).  

 
     Harita 2: Elbistan Topoğrafya Haritası. 

Elbistan’ın eteğine kurulduğu Şar Dağı (2.171 m), Dış Toroslar’a dâhil olan Nurhak Dağları'nın 

bir uzantısıdır. Dağın Elbistan şehrine bakan kısmında Dede Tepe (1456 m), Karlık Tepe (1765 

m), Hacetbaşı Sırtı ve Şar Dağı Sırtı yer almaktadır. Elbistan şehir merkezi Ceyhan ve Söğütlü 

akarsularının getirmiş olduğu alüvyonlarla kaplıdır. Bu da şehrin doğu ve güney kısımları ile 

nehirlerin yatakları boyunca uzanmaktadır. Şehrin güney kısmında neojen formasyonlarına da 

rastlanır. Batı kısmı ise Şar Dağı ve devamı kalker kütleleri ile kaplıdır. Doğu Anadolu Fayı 

içerisinde diri fay hattında bulunan Elbistan şehri, ikinci derece deprem kuşağında yer alır. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneybatı ucunda yer alan Elbistan Havzası, bir taraftan içinde 

bulunduğu bölgenin iklim özelliklerini yansıtırken, diğer taraftan da bulunduğu konum itibari 

ile Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine komşu olmasından dolayı kendisine özgü bir iklim 

karakteri göstermektedir. Geçiş tipi iklim olarak bilinen bu iklim, her üç bölgenin de sahip 

olduğu iklim özelliklerini bünyesinde bulundurmaktadır. Yörenin coğrafi konumu ve 

morfolojik özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış bu iklim, Doğu Anadolu Bölgesi’nin pek 

çok merkezine oranla daha elverişli bir durum göstermektedir. Elbistan'da aylık ortalama 

maksimum sıcaklık 35,9° ile 2006 ağustos ayında ve aylık ortalama sıcaklık en yüksek 26,6° 

ile 2006 yılında yine ağustos ayında ölçülmüştür. Ortalama minimum sıcaklık ocak ayında 

ölçülmüştür (-13,5°C- 2002). En düşük minimum sıcaklık ise yine ocak ayında ölçülmüştür (-

30,9°C-1980). Yıllık ortalama değerlere göz atıldığında yılın 3,5 ayının donlu geçtiği 

belirlenmektedir.  Elbistan'da yağışlı gün sayısı ortalama 82 gündür. Ortalama yıllık yağış 

miktarı 371 mm’dir (2002-2009). Yıl içerisinde maksimum yağış ilkbaharda görülür. 

Elbistan'da sonbahar, ilkbahar, kış ve yaz aylarında sırasıyla yağışların azaldığı görülmektedir. 

Bu durumda kuzeye doğru gelen nemli hava kütlelerinin yağışın büyük bir kısmını 
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Kahramanmaraş ve Göksun'da bırakması ve etrafı dağlarla çevrili Elbistan'a ancak nemini 

bırakan kuru havanın gelmesiyle izah edilebilir. Hâkim rüzgâr yönü kuzeybatıdır ve sıcaklığı 

düşürür. 

Elbistan Havzası’nın yüzey sularını, sahada kaynağını alan ve bütün havzanın sularını drene 

eden Ceyhan Nehri ile onun yan kolları oluşturmaktadır. 

Araştırma alanı toprak tipleri yönünden de oldukça zengindir. En geniş yayılım alanına sahip 

olan toprakları, zonal topraklar oluşturmaktadır. Bu gruba dâhil kahverengi toprak tipi sahadaki 

havza tabanı ile plato alanlarında yayılış göstermektedir. Kireçsiz kahverengi topraklar ise 

havzanın güneybatısında oldukça geniş bir yaylım alanına sahiptirler. Araştırma alanında yer 

alan kayaçların daha çok eriyen ve aşınmaya karşı direnci düşük litolojilerden oluşması, bitki 

örtüsünün büyük ölçüde tahrip edilmiş bulunması gibi faktörler neticesinde havzadaki 

toprakların üst horizonları taşınmıştır. 

Elbistan Havzası’nın büyük bir bölümü doğal orman sınırı içine girmesine rağmen, asırlardan 

beri süregelen orman tahribi ve aşırı otlatmadan dolayı ormanların önemli bir kısmı ortadan 

kalkmış, araştırma alanının genel görünümüne step manzarası hâkim olmuştur. 

2.2.Elbistan Şehrinin Kuruluş ve Gelişimi 

Yerleşmelerin isimlerinin oluşumu da yerleşme tarihi açısından önemlidir. Elbistan isminin 

değişim seyrine baktığımızda kabul gören anlayışın Hititler Devri'nde Ablasta (akan su), 

Selçuklu devrinde Ablistan, XVI. yy‟dan itibaren Albistan, 1831 yılında Abilistan şeklinde 

ifade edilmiş ve günümüzde ise Elbistan diye ifade edilmektedir (Bilgin, 2008:3-4). 

 2.2.1.  1085 Öncesi Elbistan  

Ceyhan Bölgesi olarak da adlandırılan Elbistan ve çevresinde yapılan kazılar sonucunda 

(1948'de yapılan) yörenin geçmişi hakkında önemli ipuçları yakalanmış ve M.Ö. 4000 yılının 

başından beri (6000 yıl öncesi) bölgenin yerleşim yeri olduğu ve Bakır Çağı, Hitit Devri’yle 

birinci binde (3000 yıl öncesi) mamur birer beldeyi temsil ettiği anlaşılmıştır 

(10.10.2011.www.muraterginoz.com).  Maraş, Malatya, Adana, Sivas’ı içerisine alan bölgenin 

“Elbistan Bölgesi” olarak ifade edilmesi bir yerleşme olarak Elbistan'ın önemini ifade 

etmektedir. Elbistan çevresindeki höyükler (30 civarında) site şehirleri şeklinde kurulmuştur. 

“Destecik Ülkesi” de denen bu yörenin merkezinde Karahöyük bulunsa da zaman zaman 

hakimiyet Karaelbistan Höyüğü'ne geçmiştir (Özgüç, 1948). Höyüklerin bulundukları 

konumları ve sahip olabilecekleri fonksiyonlar değerlendirildiğinde, bazılarında küçük de olsa 

Karaelbistan dışındaki höyüklerin yerleşmenin sürekliliği yönünden, şehrin atası sayılabilecek 

bir yerleşme özelliğinde olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü Karaelbistan Höyüğü diğer 

höyüklere nazaran şehirlerin sit alanı olarak tercih edilmesini sağlayan fonksiyonlara sahiptir. 

Eski yerleşim yeri şu anda Karaelbistan Mahallesi ile Hasankendi Mahallesi arasında yer 

almaktadır. Burası tarıma elverişli topraklar, su ve ulaşım imkanlarına sahip olduğundan tercih 

edilmiştir. Yapılan kazılardaki bulgular, tarihi kaynaklar Karaelbistan'ın, Elbistan Şehri’nin 

binlerce yıl önceki ilk yerleşim yeri olduğunu kanıtlamaktadır. Zaten “Kara”, „eski, viran, terk 

edilmiş, köhne‟ demektir; dolayısıyla bu höyük, eski Elbistan’dan kalan yapılaşma veya çeşitli 

kalıntılarından bir kısmını barındırmaktadır. Kuzey-güney yönlü, oval görünüm arz eden, 

yayvan bir tepe şeklindedir (Bilgin, 2010).  

Hititler, (M.Ö.2000-1200) yörede uzun süre yaşamışlar, gümüş işlemişler ve buradaki 

yerleşmeleri bayındır hale getirmişlerdir. Hititler döneminde Asurlularla yapılan ticari 

faaliyetler de burasının kalkınmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Elbistan ve çevresindeki 

yerleşmelerin Orta Anadolu ve Doğu Anadolu-Yukarı Fırat Havzası ile kültürel ve tarihsel 

olarak organik bağlantı içinde oldukları yüzey bulgularından anlaşılmaktadır. Kısaca buradaki 
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M.Ö. yerleşmelerde belirgin bir Hitit kültürünün varlığı öne sürülebilir. (Konyar,2007,175-

186).  

Hititlerden sonra, Akadlar, Sümerler, Asuriler, İranlılar (kısa dönem), Makedonyalılar (ki, 

Elbistan ovasında eski eserlerin birçoğu da Makedonyalılara aittir) hâkim olmuşlardır 

(www.muraterginoz.com.,2011). Romalılar ve Ermenilerin Elbistan ve çevresinde 

baskılarından sonra Bizanslılar yöreye hâkim olmuşlar ve yöreyi yakıp yıkmışlardır. Bu arada 

Atilla'nın ordusu da Elbistan'ı yakıp yıkmıştır (M.S.441). Kısa bir sürede Araplar işgal etmiştir.  

Elbistan Ovası, gerek doğrudan doğruya Derb’ül-Hades'ten (Göynük Geçidi-Pazarcık-Elbistan) 

Orta Anadolu’ya gerekse de Malatya’dan Kayseri’ye yapılmakta olan akınların sürekli uğrak 

yeri olmuştur. Gerek Elbistan merkezinde Gıcıların, Manakların, Çebişoğlunun, Küpçülerin, 

Tatarın, Bektaşın gibi, gerekse de şehrin çevresindeki Yazıtopallı, Sevdilli, Fahrettin Hanları 

Elbistan’ın önemli bir yol güzergâhı üzerinde olduğunu kanıtlamaktadır. Hele Malatya’nın 

Bizanslıların eline geçmesinden sonra, orduların tek geçidi Elbistan Ovası olmuştur. Gerek 

geçiş güzergahında olması gerekse de yükseltisi fazla dağlarla çevrili olması burasının isyan 

merkezi seçilmesinde etkili olmuştur. Bu durumda yağma, isyan, istila, asayişsizlik sorunlarının 

Elbistan'ın ilk yerleşmesinden beri var olduğunu kanıtlamaktadır. Genel olarak tarihi süreç 

içerisinde fonksiyonel olarak kurulmuş olan yerleşmeler fonksiyonlarını kaybettiklerinde 

harabeleşirler. Yerleşmelerin fonksiyon değiştirmek suretiyle sürekliliklerini korudukları da 

tarihi süreç içerisinde sık gözlenen bir durumdur. Ancak yerleşmelerin fonksiyonlarını 

değiştirerek sürekliliğini koruması için bazı doğal ve beşerî şartların bu durumu desteklemesi 

gerekmektedir. (Toroğlu, 2009:179).  

2.2.2. 1085-1337 Arası Elbistan  

Elbistan yöresi 1085’te Anadolu Fatihi Kutalmış Oğlu Süleyman Şah’ın komutanlarından Emir 

Buldacı tarafından fethedilmiştir. Türklerin Anadolu'da kurduğu 14 şehirden birisidir. Bu 

tarihten sonra Türkler Karaelbistan’ın terk etmiş ve daha korunaklı, sel baskınlarının az olduğu, 

verimli arazilerin bulunduğu bugünkü Elbistan'a taşınmıştır. Şar Dağı'nın doğusunda Ceyhan 

Nehri ile Küçük Ceyhan arasındaki adaya yerleşilmiş ve adanın etrafı surlarla çevrilerek daha 

korunaklı hale getirilmiştir (05.10.2011, www.muraterginoz.com.).  Bu dönemde de şehir ve 

çevresi Haçlılar, Franklar, Bizanslılar, Antakya Haçlı Prensliği, Danişmendiler ve Selçuklular 

arasında devamlı mücadele alanı olmuştur (Yinanç ve Elibüyük, 1988:1). Bu mücadelelerde 

yerleşme çokça tahrip olmuştur. Moğollarla Memluklar arasında 1277 yılında yapılan "Elbistan 

Savaşı" da yerleşmeyi olumsuz etkilemiştir. Moğollarca Elbistan yağmalanmıştır. Anadolu 

Selçukluların zayıflaması ile beraber çeşitli isyanların merkezi de olmuştur. Bu durum şehrin 

imarını, gelişmesini, yapılan eserlerin korunmasını, nüfusu olumsuz yönde etkilemiştir. İsyan, 

savaş, yağmaların yanında M.S.1114 yılındaki depremle de şehir harap olmuştur.  Elbistan, 

Anadolu Selçukluları zamanında mücadele edilen devletlere karşı müdafaa hattı olarak 

görüldüğünden önemini korumuştur. Anadolu Selçukluları   şehri imar etmişler ve birçok eser 

bırakmışlardır. Ulu Camii (1239-1240), Saray Hamamı (1239-1240), Çarşı Atik Camii (1310) 

günümüze ulaşan birkaçıdır. Ulu Camii şehirde bulunan eserlerin en eskisi olmasıyla önem arz 

etmektedir. Ulu Camii'nin güneyindeki suni tepeye yapılan kale ve sarayla beraber şehrin ilk 

nüvelerinin burada atıldığını anlaşılmaktadır. Eserlerin yapılış tarihine baktığımızda Ulu Camii, 

Saray Hamamı ve Kale'nin, 300 m kadar uzaktaki Çarşı Atik Camii ile aralarında 70-71 yıl fark 

var. Bu durum da Selçuklular döneminde yerleşmenin kale ve çevresinden müteşekkil olduğu 

izlenimini kuvvetlendirmektedir. Selçuklular zamanında yeni kentlerin temeli atılmamış ancak 

sönük, tahrip edilmiş olanlar canlandırılmıştır (Tunçdilek, 1986:66-107).  

2.2.3. Dulkadiroğulları Dönemi (1337-1522)   

1337 yılında kurulan Dulkadir Beyliği dönemi Elbistan'ın imarına, gelişmesine damgasını 

vurmuştur. Elbistan, Dulkadir Beyliği’ne 170 yıl kadar başkentlik yapmıştır. XVI. yüzyıl 

başlarına gelindiğinde sınırlarını Harput'tan Bozok (Yozgat)'a, Sivas'ın güneyinden Gemerek 
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ve Gürün'den Antakya'da Hassa'ya kadar genişletmiş olan beylik, Maraş başta olmak üzere 

Antep, Adıyaman, Malatya, Kayseri, Kırşehir ve Kadirli şehirlerini içine alıyordu. Beylik 

merkezi olarak seçilmesinde etrafının dağlarla çevrili güvenli bir yer olması etkili olmuştur. Bu 

dönemde Memluklerle, Safevilerle, Türkmen Beylikleriyle mücadeleler sürmüştür. 1507 

yılında Safeviler Elbistan'ı yakıp yıkmışlardır. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi esnasında 

Alaüddevle Bey'in Safevilere destek çıkması sonucu 1515 yılında Osmanlılarla yapılan 

Turnadağı Savaşı'nda alınan yenilgiyle yıkılma sürecine geren Beylik Osmanlılara 1522 yılında 

katılmıştır (Solak,1996:23). Dulkadir Beyliği'nin Osmanlı, Memluk, İran İmparatorluklarının 

oluşturduğu üçgende bulunması, stratejik önemini arttırmış, tampon bir bölge olarak bir yandan 

nüfuz sağlamak için çalışırken, diğer yandan da çeşitli akrabalıklarla bu devletlerle yakınlık 

kurmaya gayret etmiştir. Selçuklular zamanından beri devam etmekte olan imar faaliyetlerine 

Dulkadir Beyliği de yenilerini ekleyerek burasını bir ilim merkezi haline çevirmiştir. Bu 

dönemde Ümmet Baba Camii (1496), Ümmet Baba Zaviyesi (1519), Hatuniye (Cenderiyye) 

Medresesi, Sa'diye Medresesi, Alauddevle Medresesi, Bab-ı Derp (Kale Kapısı) Camii, 

değirmenler, vakıflar yaptırılmıştır. Ayrıca Kızılcaoba (Eski) Camii, Güneşli (Tabbağhane) 

Camii'nin 1527 öncesinde yapıldığını görmekteyiz (Bilgin, 2011:69-179)..Ayrıca bu dönem 

yönetim fonksiyonunun zirvede yaşandığı bir dönem olmuştur.  

2.2.4. 1522-1980 Arası Dönem  

1522 tarihinde Elbistan, Maraş Sancağı'na bağlı bir kaza merkezi iken sonraları Rum 

Beylerbeyliği'ne,1523'te ise Karaman Beylerbeyliği ‘ne bağlı Sancak merkezi olmuştur. 1524'te 

Kaza merkezine dönüştürülen Elbistan'ın 1526 'da 8 nahiyesi ve 9 mahallesi bulunmaktaydı. 

Elbistan şehri, kazanın tek merkezi durumundaydı. Bölgede çıkan büyük isyanlar sonucunda, 

“Baba Zünûn (1526)”,"Kalender (1527)"1529 yılında Elbistan Kazası tekrar sancak merkezine 

dönüştürülmüştür. Bölgede meydana gelen yönetim boşluğu, bu havalinin uzun süre, çeşitli 

isyan ve ihtilâllerin yatağı haline gelmesine sebep olmuştur. Bu isyanlar ve asayişsizlik, 

Elbistan’a, ülke düzeyinde, özellikle İstanbul yani Osmanlı yönetimi nezdinde bir nam 

kazandırmış; bu tarafa sanki- yabancı ülke imiş gibi yatırım yapılmamasına, birkaç camii 

tamirinden başka imarına dönük bir harcamada bulunulmamasına sebep olmuştur. Bu durum 

da şehrin gelişimini engellemiştir. Elbistan sancak iken Osmanlı idaresi altında bir kaza merkezi 

olarak Halep Beylerbeyliği’ne bağlanmıştır. Daha sonra1531 yılında Dulkadir Beylerbeyliği 

teşekkül edilerek Elbistan bu beylerbeyliği içinde sancak merkezi olarak kalmıştır.1540 yılında 

ki sayımda kazaya bağlı nahiye sayısı sekizdi. Hısn-ı Mansur’un Maraş’a bağlanması ile nahiye 

sayısı yediye düşmüştür.1540'da Elbistan Kazası'nın mahalle sayısı 9'dur (Solak, 2005:157).   

XVI.yy da Elbistan Kasabası'nda 3 camii, 2 medrese, 9 mescid, 10 zaviye, 1 hamam, 20 

değirmen bulunmaktaydı (Taşdemir, 1995:2). Bu durum Elbistan'da karışıklıklardan sonra 

toparlanmaların olduğunu ve şehirleşme yönünde gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 

Elbistan şehri, 1563 tarihinde 10 mahalleye sahiptir. Mahallelere beşeri, ekonomik ve sosyal 

özelliklerini yansıtan cami, zaviye, kapı, kişi adı ve boyahane, tabakhane gibi adlar verilmiştir. 

Ayrıca bu mahalle adlarından bir kısmının diğer adı da defterde kaydedilmiştir. Dönemin 

koşulları esas alındığında, alınan vergiler incelendiğinde Elbistan’ın şehir olduğu anlaşılır 

(Elibüyük, 2011:18). Coğrafya bakımından bir yerleşim biriminin şehir, kasaba ve köy olup 

olmadığı orada yaşayanların doğal hammadde, sanayi ve hizmet sektörlerinden hangisi ile 

geçindiğine bağlıdır. Elbistan yerleşmesinin 1563 yılındaki vergi kayıtlarına bakıldığında 

sanayi ve hizmet sektörlerinden alınan vergi toplamının çok oluşu Elbistan yerleşmesinde 

yaşayanların sanayi ve hizmet sektörlerinden geçimlerini sağladığını ortaya koymaktadır. Bu 

da Elbistan’ın 1563 tarihindeki kayıtlara göre şehir karakterinde bir yerleşme olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Elbistan’da cami, han, medrese, hamam ve benzeri sosyal tesisler ile 

birçok dükkânın varlığı da buranın şehir olduğunun diğer delilleridir. Şehirdeki mahallelerde 

kayıtlı olan vergi nüfuslarının tümü müslümanlardan oluşmaktadır. Bu durum defterde vergi 
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nüfusu olarak yazılı olan kişilerin adlarından da anlaşılmaktadır. Eski adı Hatib olan Zaviye-i 

Baba Ümmet Mahallesi 157 vergi nüfusu ile şehrin en büyük mahallesidir. Bunu 135 vergi 

nüfusu ile Bab-ı Derb, 119 vergi nüfusu ile Kızılca, 114 vergi nüfusu ile Hacı Kaplanlu (Cami-

i Cedid) ve 100 vergi nüfusu ile Oğrunca Kapu (Tabakhane) mahalleleri takip etmektedir. 

Bunları 54 vergi nüfusu ile Hacıhasan, 65 vergi nüfusu ile Cami-i Alaüddevle Bey, 53 vergi 

nüfusu ile Şehzade, 35 vergi nüfusu ile Boyahane ve 19 vergi nüfusu ile Cedid mahalleleri takip 

etmektedir (Elibüyük, 2011:13-23). XVII. asır içinde Anadolu’da meydana gelen bütün askerî 

ihtilallar zamanında Elbistan, sığınma ve direnme merkezi olmuştur. 1608’de bu ihtilalcilerin 

en büyük reisi olan Kalenderoğlu Mehmet Paşa ile arkadaşları bütün güçleri ile Elbistan’da 

toplanıp Göksun yaylasında Sadrazam Kuyucu Murat Paşa ile şiddetli bir savaş yapmışlardır 

(Taşdemir, 1995:2). Elbistan'ın, böyle ikide bir asilere ve ihtilallara karargâh ve sığınak olması 

neticesinde, sürekli harp mıntıkası olması, XIX. yy. ortalarına kadar büyük yolların uzağında 

olması, burada emniyet ve asayişin sağlanamamasına, tabiatın bütün imkânlarına sahip olduğu 

halde, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine engel olmuş, son asra kadar az bilinen ve ihmal 

edilen bir yerleşme halinde kalmıştır. Amik Ovası’nda kışlayan yedi Türkmen boyunun yaylağı 

olan Elbistan Ovası, yaz mevsiminde çok vakit bu aşiretlerin mücadele sahnesi olmuş, bu arada 

köyler hatta kasabalar bile yağmaya maruz kalmıştır.  

1777-1787 arasında Elbistan, Maraş'a bağlı bir kaza durumundaydı.1839 Tanzimat dönemine 

kadar Elbistan önemsiz bir kaza olarak Maraş’a bağlılığını devam ettirmiştir. 1866'da yapılan 

bir idari düzenleme sırasında lağvedilip sancak haline getirilerek, Halep Eyaletine bağlanmış, 

1867’de Maraş'a bağlı beş Kaza'dan birisi durumuna tekrar getirilmiştir. Elbistan 1847 yılına 

kadar bir müsellimlik (vergi toplama amirliği) olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra müdürlük, 

1867 tarihinden itibaren de kaymakamlığa dönüştürülmüştür. 1870–1871 tarihinde Belediye 

Meclisi, 1871–1872 tarihinde Elbistan Belediye Teşkilatı, 1878 belediye bünyesinde emlak 

komisyonu kurularak Elbistan şehirsel fonksiyonlarını çeşitlendirerek geliştirmiştir. 

Elbistan şehir merkezi, XVI. yy'da 10 mahalleli iken XIX. yy. sonlarında mahallelerin 

bazılarının birleştirilmesiyle 5 mahalleli bir şehir görünümünü kazanmıştır. Bu durum da şehir 

merkezinin genişlemediğini göstermektedir. Anadolu'da kent yaşamı özellikle kentlerin 

fonksiyonel yapıları aşağı yukarı 19.yy. ortalarına kadar fazla bir değişime uğramadan varlığını 

sürdürmüştür. (Tunçdilek, 1986:57-58). 20. yy. başlarındaki şehrin alanıyla ilgili fotoğraflara 

baktığımızda şehrin alanının kuruluşundan beri çok genişlemediği söylenebilir. 

XX. yy. başlarına kadar sakin, sessiz, kaderine terk edilmiş bir şehir durumunda olan Elbistan, 

I. Dünya Savaşı sonrası işgal edilmemiştir. Sivas Kongresinde alınan karardan sonra Maraş ve 

Antep bölgesinin kurtarılması hususunda Elbistan şehri merkez olarak seçilmiştir. Millî 

Mücadele döneminde yapılan kahramanca mücadele, uzun süreden beri sessiz kalan ve asayiş 

sorunu çeken Elbistan'ın ve Elbistanlıların seslerinin daha gür çıkmasını sağlamış ve Elbistan 

şehirsel anlamda toparlanma eğilimine girmiştir.  

20. yy. başlarında Elbistan'ın Ceyhan Nehri ile Küçük Ceyhan arasında sıkışık durumunu 

koruduğu görülmektedir. Yerleşim yeri olarak bir kasaba görünümündedir. Kızılcaoba 

Mahallesi'ne doğru Ceyhan Nehri ile Şar Dağı arasına evlerin az da olsa yayıldığı 

görülmektedir. Günümüz Kümbet, Esentepe, Tepebaşı, Pınarbaşı, Gariplik Mezarlığı ve 

çevresi, Yeşilyurt Mahallesi çevrelerinde meskenlerin olmadığı görülmektedir. Güvenlik 

sorunu ulaşımı, iletişimi etkilemiş ve Elbistan'ın kabuğundan çıkmasını geciktirmiştir. 

Özellikle 1956 ve sonrasındaki ulaşım imkânları ile Elbistan'da az da olsa bir gelişmenin 

olduğunu söylenebilir.1970 yılına kadar Elbistan küçük bir kasaba olarak kalmıştır (Taşdemir, 

1995:2).1944 yılında Afşin, 1990 yılında Nurhak ve Ekinözü Elbistan'dan ayrılarak ilçe olunca 

Elbistan ilçe sınırları daralmış ve şehrin nüfusu, iş yükü azalmıştır. 1900-1987 yılları arasında 

şehir merkezinin kabuğundan fazla çıkmadığını ve planlı bir imar politikasının izlenmediği 

söylenebilir.  

2.2.5. 1980 Sonrası Dönem  
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1980 sonrası sanayi kuruluşlarının kurulması ve alınan göçle beraber nüfus artmış ve 1984'ten 

itibaren de planlı imar faaliyetlerine başlanmıştır. Şehir merkezindeki tarihi camiler hariç 42 

adet camiinin tamamı 1970'li yıllardan sonra yapılmıştır (Bilgin, 2011:182-229). Termik 

santralinin, şeker fabrikasının yapılması, sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, organize sanayi 

alanlarındaki yatırımlar nüfusun artmasına ve konut ihtiyacına neden olmuş bu durumda şehrin 

yatay yönde genişlemesini sağlamıştır. Elbistan son 30 yıl içerisinde hızla şehirleşmiş ve 

şehirsel fonksiyonlarını geliştirmiştir. 2.201 km² alanı ile Kahramanmaraş ilinde Onikişubat 

ilçesinden sonra 2.sırada olan Elbistan İlçesi’nin sınırları içinde 14 merkez(iç) ve 79 kırsal (dış) 

mahalle ile toplamda 93 mahalle bulunmaktadır. 

 

        Şekil 1: Elbistan Şehri Tarihi Gelişim Evreleri (Kanat,2011). 

 

2.3.Elbistan Şehrinin Nüfus Özellikleri 

Elbistan nüfusu 1560'larda 4.455 kişi civarında iken 1881 yıllında 6.000 kişiye yükselmiştir. 

Bu durumda nüfusun hızla artmadığını göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı öncesi nüfusu 

15.000’in üzerinde olan Elbistan’ın, 1927 nüfus sayımında şehir nüfusu 6.456’ya düşmüştür. 

Bunun sebepleri arasında, uzun süren savaş yılları, açlık ve salgın hastalıklar, savaş zayiatı ve 

ana yollardan uzak kalışı sayılabilir.  1927-1950 arası dönemde nüfus artış hızı %01- %013 

arasında değişen Elbistan’ın, 1945 yılındaki nüfusunun azalmasında Afşin'in Elbistan'dan 

ayrılmasının etkisi vardır. 1950 yılından sonra Elbistan nüfusunun hızla arttığını görmekteyiz. 

Bunda Elbistan'ın karayolu ile Kahramanmaraş ve Malatya'ya daha sonrada Kayseri'ye 
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bağlanması ve böylece ekonominin hızla gelişmesi etkili olmuştur. 1950’li yıllarda köylerden 

alınan göç ile merkez nüfus artış hızı %022,94 olarak belirlenmiştir. 1990 sonrası Ekinözü ve 

Nurhak'ın da ayrılması nüfusunun azalmasında etkili olmuştur.  Şehir nüfusu kır nüfusunu 2000 

yılında geçmiştir. 2019 yılı nüfusu 141.534’tür.Nüfusun önceki yıla göre azalmasında A 

Termik Santralinin özelleştirilmesi ile buradaki işçilerin çoğunun ilçe dışına gönderilmesi de 

etkili olmuştur. 2007-2019 yılları arasında 20-24 ve 65+ üzerinde kadın nüfus diğer yaş 

guruplarında erkek nüfus fazladır. Nüfus yoğunluğu sürekli artmıştır (64 kişi/km²-2019). Nüfus 

artış hızı %-0,71’dir. Sahip olduğu nüfus sayısı yerleşmede şehirsel özellikleri ortaya çıkaracak 

miktarda olup, şu anki nüfus yapısıyla orta büyüklükte şehir özelliği göstermektedir. 

 
          Grafik 1: Elbistan Şehir Nüfusu Gelişimi (TUİK) 

Şehir nüfusunda 1985-2000 yılları arası hızlı bir artış görülmektedir. Bu yükselişte sanayi 

kuruluşlarının artması ve istihdam için şehrin göç alması etkili olmuştur.2013 yılındaki artış 

Kahramanmaraş’ın büyükşehir statüsü kazanmasıyla Elbistan’ın şehir sınırı ilçe sınırına 

dönüşmesinden kaynaklanmaktadır.2019 nüfus verilerine göre Elbistan nüfusu Ardahan, 

Bayburt ve Tunceli illerinin nüfuslarından fazladır. 
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         Harita 3: Elbistan Mahalle Nüfusları. 

 

Nüfusun şehir merkezi ve yakın çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum kırsal 

kesimden şehir merkezine göç olduğunu ve insanların daha iyi yaşam koşulları için şehirleri ve 

yakın çevresini tercih ettiğini gösterir. 

 

2.4.Şehrin Yatay ve Dikey Büyümesi 

Elbistan’ın yerleşmesinde Ceyhan Nehri ve Şar Dağı’nın önemi büyüktür. Şehrin ilk kurulduğu 

yer şuan ki şehrin kuzeybatısında Karaelbistan Mahallesi’nin kuzeyinde Ceyhan Nehri 

kıyısındadır.1085 yılında Türklerin burayı fethetmesiyle şuan ki Şar Dağı doğusuna taşınmıştır. 

Sel baskınlarından korunmak ve daha güvenli olması bu değişiklikte etkili olmuştur. 

 
                        Foto 1: Karaelbistan Höyüğü 

Günümüzde Köprübaşı, Ceyhan ve Güneşli Mahalleleri’nin kesiştiği yerde bulunan Kale 

kalıntısı ve Ulu Cami şehrin taşındıktan sonraki ilk kurulduğu yerdir. Geleneksel evlerin yoğun 

olduğu Kızılcaoba Mahallesi de eski yerleşim yerlerinin olduğu diğer bir mahalledir. Elbistan 

şehri Selçuklular ve Dulkadiroğluları zamanında imar edilse de depremler ve istilalar şehrin 
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yatay yönde gelişimini engellemiştir. Osmanlılar döneminde ise geçiş bölgesinde olmasından 

dolayı isyanlardan olumsuz etkilenmiş ve göz ardı edilmiştir.  

 
                     Foto2: 1930 Yıllar Ulu Cami ve Çevresi (Elmuhay.org) 

20.yy. başlarında şehir hala Şar Dağı etekleri ile Ceyhan Nehri arasında, evler birbirine bitişik 

nizamda bulunmaktaydı. Şehrin yerleşmesi 1960’lı yıllara kadar Ceyhan Nehri’nin doğusuna 

pek de geçmemiştir.  

 

                                  Foto 3:1967 yılı Elbistan Şehri'nden Bir Görünüm 

 Elbistan Şehrinin yatay genişlemesi, planlı şehir çalışmalarının başlaması 1984 yılından sonra 

olmuştur. Bu genişlemede ulaşım, sanayi imkanlarının artması da etkili olmuştur. 

 
Foto 4: Çok Katlı Evler (Ceyhan ve Pınarbaşı Mah.) Foto5: Geleneksel Ev (Kızılcaoba Mah.) 

Elbistan’daki geleneksel evler genelde tek veya iki katlı yapılmıştır. Bu evler şehrin ilk 

mahalleleri olan Ceyhan, Köprübaşı ve Kızılcaoba Mahallelerinde daha çok bulunmaktadır. 
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Elbistan Şehri günümüzde 14 merkez ve 79 kırsal mahalleden oluşmaktadır. Şehir 

merkezindeki mahalleler Şar Dağı’ndan dolayı batı yönlü genişleyememiştir. Şehirde dikey 

yönlü genişleme daha çok 2010-2014 yılları arasında olmuştur.10-15 katlı evlere Yeşilyurt, 

Yunus Emre, Pınarbaşı, Kızılcaoba, Ceyhan Mahalleleri’nde yoğun diğer mahallelerde de 

seyrek rastlanmaktadır. Günümüzde deprem tehlikesinden dolayı 4-6 kata kadar izin 

verilmektedir. 

 

              Foto 6: Günümüzde Elbistan Şehri’nin Güneyden Görünümü (Pınarbaşı) 

Elbistan Şehir merkezi ilçenin batısında yer almaktadır. Son imar planı (2020) ile Elbistan’ın 

doğu-batı aksı üzerinde genişlemesinin amaçlandığı belirtilmektedir. 

 
  Harita 4: Elbistan Mahallelerinin Dağılışı 
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2.5.Başlıca Fonksiyonlar 

Fonksiyon kelimesi işlev olarak tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Şehirsel fonksiyon ise 

bir şehir yerleşmesinin ortaya çıkması, gelişmesi ve büyümesini sağlayan faaliyetler olarak 

tanımlanabilir (Doğanay,1983). Şehirler, hem nüfus olarak hem ikamet edilen konut tipleri 

bakımından hem fonksiyonların nevi hem de adedi bakımından kırsal yerleşmelerden ayrılırlar 

(Yazıcı,1995). Elbistan Şehri gerek nüfusu, gerek tarihi gerek sanayisi, gerek sosyo ekonomik 

özellikleri ile birçok fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır. Şehirlerin fonksiyonlarının 

belirlenmesinde faal işgücünün çalışmakta olduğu değişik faaliyet alanlarındaki miktarları ve 

bu miktarların birbirleriyle oranlanması sonucuna dayanır (Tümertekin,1973). Bu 

çalışmamızda Elbistan’ın kuruluşunda rol oynayan ve yerleşmenin gelişmesini sağlayan 

fonksiyonlar üzerinde durulacak ve bugünkü fonksiyonlarının durumu değerlendirilecektir. 

2019 yılı itibariyle Elbistan’da çalışma çağı nüfusu (15-64 yaş arası) 54.037 kişidir. Bu nüfusun 

%7,7’si işsiz durumdadır. Bu yönüyle Elbistan’da işsizlik oranı diğer ilçelere göre azdır. 

Elbistan şehrinde çalışan nüfusun sektörlere dağılımına bakıldığında %7’si tarım ve 

hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet alanı içerisinde tarla ve bahçe ziraatı 

önemli bir yer tutmaktadır. Nüfusun %32’si sanayi alanında faaliyet göstermektedir (Tablo:1). 

Çalışan nüfusun %61 oranında hizmet sektöründe yer alması şehirde genel hizmetlerin hâkim 

olduğunu ortaya koymaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların ise %33’i ticaret, %7’si ulaştırma 

ve haberleşme, %6’sı mali hizmetlerde ve %54’u toplumsal ve sosyal hizmetler alanında faal 

durumdadır. Bu haliyle Elbistan, genel hizmetlerin hâkim olduğu çok fonksiyonlu şehir 

yerleşmesi özelliği göstermektedir (Yücel,2019). 

    Tablo1: Elbistan Şehrinde Faal Nüfusun Sektörel Dağılımı (Yücel,2000) 

 

Tarım Sanayi Hizmet 

 
914 İstihsal İmalat HGS İnşaat Ticaret Ulaştırma Mali Toplumsal 

188 1814 887 1248 2502 520 478 4197 
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     Şekil 2: Elbistan Şehri Fonksiyon Alanları (Kanat,2011) 

 

2.5.1. Başlıca Hizmet Fonksiyonları 

Elbistan’da en faal nüfus dağılışına göre en önemli faaliyet kolu hizmetlerdir.  

2.5.1.1.Yönetim Fonksiyonu 

Yönetim fonksiyonu şehir ile çevresi arasındaki irtibatı geliştirip, şehrin merkezi gücünü 

arttıran bir öneme sahiptir. Bu fonksiyonun uygulayıcısı devlet daireleri ve kuruluşlar genellikle 

şehir merkezinde bulunurlar. Kuruluşu M.Ö. 4000 yıllarına uzanan Elbistan konumu itibariyle 

sürekli hareketli bir şehir özelliği göstermiştir.1085-1337 yılları arası Selçuklular tarafından 

imar edilen şehir çeşitli istilalara maruz kalmıştır.1337-1507 arası dönemde Dulkadiroğluları 

Beyliği’ne başkentlik yapan şehir yönetim olarak zirveleri yaşamıştır.1515 Turnadağı Savaşı 

ile Osmanlı egemenliğine giren Elbistan eski yönetim merkezi özelliğini koruyamamış ve daha 
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geriye gitmiştir. Bunda isyanlar, geçiş güzergahında olmasından kaynaklı istilalar etkili 

olmuştur.1777-1787 arasında Elbistan, Maraş'a bağlı bir kaza iken 1839 Tanzimat dönemine 

kadar Elbistan önemsiz bir kaza olarak Maraş’a bağlılığını devam ettirmiştir. 1866'da yapılan 

bir idari düzenleme sırasında lağvedilip sancak haline getirilerek, Halep Eyaletine bağlanmış, 

1867’de Maraş'a bağlı beş Kaza'dan birisi durumuna tekrar getirilmiştir. Elbistan 1847 yılına 

kadar bir müsellimlik (vergi toplama amirliği) olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra müdürlük, 

1867 tarihinden itibaren de kaymakamlığa dönüştürülmüştür. 1870–1871 tarihinde Belediye 

Meclisi, 1871–1872 tarihinde Elbistan Belediye Teşkilatı, 1878 belediye bünyesinde emlak 

komisyonu kurularak Elbistan şehirsel fonksiyonlarını çeşitlendirerek geliştirmiştir. 1944 

yılında Afşin, 1990 yılında Nurhak ve Ekinözü Elbistan'dan ayrılarak ilçe olmuşlardır. Elbistan 

şehri günümüzde 2201 km²’lik yönetim sınırları ile 93 mahallenin idari merkezi 

durumundadır.2020 yılı itibariyle de 141.534 kişi yaşamaktadır. Kır yerleşmelerine göre 

şehirler daha çok fonksiyona sahip olduğundan kır yerleşmelerinden göç almaktadır. Bunun 

sonucu olarak da Cumhuriyet Mahallesinde gecekondulaşma olmuştur. Kahramanmaraş’ın 

büyük şehir olması (2012) ile şehrin sınırı ilçe sınırına dönüşmüştür.2012 yılında Elbistan 

nüfusunun %68’i şehirde yaşamaktaydı. Günümüzde bu rakam daha da artmıştır. 

 
                    Foto 7: Elbistan Hükümet Konağı 

Günümüzde şehrin en önemli yönetsel fonksiyonunun gerçekleştirildiği bina, şüphesiz ki 

Kaymakamlık binasıdır. Aynı binada Nüfus Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, 

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de yer almaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı da 

Kızılcaoba Mah. yer almaktadır. Elbistan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Köprübaşı 

Mahallesi’nde yer almaktadır. PTT ve Türk Telekom Ceyhan Mah. yer almaktadır. Bu yönetim 

hizmet binaları şehir merkezinde ve birbirlerine yakın konumdadırlar. Bu durum vatandaşın 

işlerini halletmesinde kolaylık sağlamaktadır. Vergi Dairesi (Güneşli Mah.), Sağlık Müdürlüğü, 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (Pınarbaşı Mah.), Adalet Sarayı (Yunus Emre Mah.) İlçe Spor 

Müdürlüğü (Kızılcaoba Mah.) Ticaret Odası, Emniyet Müdürlüğü, müftülük (Güneşli Mah.), 

Meteoroloji ve Karayolları Şeflikleri (Kümbet Mah.) ve diğer yönetim binaları farklı 

mahallelere yayılmış olsa da şehir merkezine yakın ve ulaşım sorunu olmadığı için vatandaşlar 

için kolaylıkla ulaşılabilecek konumlara sahiplerdir. Elbistan Meslek Yüksek Okulu ise Doğan 

Mah. yer almakta ve şehir merkezine 20 km uzaklıktadır. Bu kurumlar içerisinde İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 1970 personelle en fazla personel sahiptir. Elbistan’da tüm bakanlıkların 

yerel birimleri bulunmaktadır. Elbistan'da yönetim kademelerinin etkin bir şekilde ve kendi 
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içerisinde koordineli bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Ancak il merkezine uzak olması 

vatandaşın işlerini hallederken zaman kaybetmesine ve birçok hizmeti zamanında ve kolayca 

almasında olumsuz bir durum oluşturmaktadır.  

2.5.1.2. Kültürel Fonksiyonlar 

Kültür, esas itibariyle herhangi bir yerde yaşayan insanların çok uzun zamanlardan beri 

oluşturmuş oldukları sosyal ve ekonomik özelliklerin ve bunların sonucunda ortaya çıkan fiziki 

eserlerin bir bütünü olarak tanımlanabilir. Gerek insanların sosyal yaşam şekilleri, gelenek ve 

görenekleri ve gerekse bu sosyal yaşantının sürdürülebilmesinde gerekli olan fiziki yapılar, 

başlıca kültürel özellikleri oluşturur. Sosyal yaşantı içinde dini inançlar, gelenek ve görenekler 

ile dil ve kısmen de ekonomik özelliklerin etkisiyle sonradan benimsenen birtakım olgular 

önemli yer tutar. Kültürel yapı, oturulan konut tipinden ibadethanelere, çeşitli sosyal 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlara ve daha birçok yapıya kadar yansır. Şehirlerin 

özelliklerinden biri de birçok kültürel faaliyetin ortaya çıkması ve bu aktivitelerin yayılarak 

gelişmesine neden olacak yapıya sahip olmalarıdır. 

Kültür alanları da kentler için önemli mekânlardır. Kültürel işlevler kentlerin belki de en ayırt 

edici işlevleri arasındadır. Zira bu gibi faaliyet ve faydalanma alanlarını kır yerleşmelerinde 

bulmak neredeyse imkânsızdır. Müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar, sinemalar, sanat galerileri ve 

diğer gösteri salonları, gazete ve yayınevleri kültür fonksiyonunun başlıca mekânlarını 

oluştururlar (Özgür,2010:107). 

Elbistan Şehri’nin çok eskilere uzanan geçmişi, şüphesiz kendine has bir kültürel yaşantının ve 

buna bağlı olarak da kültürel alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şehrin tarihi özelliği 

yanında, stratejik öneme sahip olması şehrin kültür fonksiyonunun kuvvetlenmesinde çok 

önemli rol oynamıştır. 

Şehrin maddi kültür dokusunu camiiler, hamamlar, türbeler, medreseler, vakıflar, Elbistan 

evleri, sosyal tesisler, kütüphane, sinema, müze vs. oluştururken, manevi kültür dokusunu da 

dil, tarih, inanışlar, gelenek ve görenekler, örf ve adetler, giyim- kuşam vs. oluşturmaktadır. Bu 

hususta Elbistan'ın çevre illerden özellikle Malatya'dan etkilendiğini söyleyebiliriz. 

Camiiler maddi kültürün önemli unsurlarındandır. Elbistan şehrinde 48 camii bulunmaktadır. 

Bunlardan Ulu Cami, Ümmet Baba Cami, Çarşı Atik Cami, Kızılcaoba Cami, Ceyhan (Aşağı) 

Cami, Güneşli (Tabbağhane) Cami önemli tarihi camilerdir.  

Foto 8: Ulu Camii Foto 9: Çarşı Atik Camii 
 

55



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

Maddi kültürün önemli unsurlarında birisi de medrese, vakıf, türbe ve zaviyelerdir. Elbistan'da, 

Karcıoğlu, Cami-i Atik, Cenderiye (Hatuniye) Medreseleri ile birçok Tekke (Beş Adet), zaviye, 

türbe ve vakıf bulunmaktaydı. Ama günümüzde birçoğundan eser dahi kalmamıştır. Fakat Hacı 

Ahmet Efendi Türbesi, Hacı Mustafa Efendi Türbesi, Ümmet Baba Camii içerisindeki türbeler 

hala ziyaret edilmektedir. 

Ayrıca Elbistan Köprübaşı Mahallesinde, Ulu Camii güneyindeki suni tepede ne eski Kale'den 

ne de Saray'dan bir eser kalmıştır. Ama burası da kültür bakanlığınca restore edilerek kültür 

mirasına kazandırılmalıdır. Bu tepenin güneybatı köşesinde Selçuklu Hamamı (Sultan Hamamı-

1239) bulunmaktadır.  

Önemli maddi kültür varlıkları arsında geleneksel Elbistan Evleri de bulunmaktadır. 

Nakipoğulları, Kökerler, Ketizmenler gibi 600 yıllık köklü ailelerin sahip oldukları evler 

Elbistan eski evleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Müze, kütüphane, sanat galerisi, kültür merkezi, konferans salonu, tiyatro ve sinemalar kültürel 

zenginliğin önemli göstergelerindendir. Elbistan'da, 1 kütüphane,1 tiyatro,5 gazete (biri 

haftalık), 5 matbaa,2 televizyon kanalı, 6 radyo kanalı, 102 dernek, 5 vakıf şubesi 

bulunmaktadır. 

Kültür fonksiyonunun önemli bir ayağı da eğitim öğretim faaliyetleridir. Geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de Elbistan eğitim öğretime önem veren bir şehirdir. Günümüzde İlçe Milli Eğitim 

bünyesinde 122 okul/kurum,1.356 derslik,1.945 öğretmen ve 35.237 öğrenci bulunmaktadır. 

Ortalama derslik başına 26 öğrenci düşmektedir. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde resmi örgün eğitim veren 4 anaokulu, 51 ilkokul, 35 ortaokul, 15 lise ve dengi okul 

bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 3 özel ilkokul, 4 özel ortaokul ve 4 özel lise ve dengi okul, 5 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 5 özel kurs/etüt merkezi ve 9 motorlu taşıtlar sürücü 

kursu vardır. Yaygın eğitim kurumu olarak ise 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 BİLSEM,1 Rehberlik 

ve Araştırma Merkezi, 1 Mesleki Eğitim Merkezi ve 1 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 

(ASO) bulunmaktadır. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için 5’i resmi ve 3’ü özel 8 

öğrenci yurdu vardır. İstiklal Ünv. Bağlı Meslek Yüksek Okulu ve KSU’ye bağlı Elbistan 

Teknoloji Fak. Bulunmaktadır. KSU’ye bağlı Elbistan Teknoloji Fakültesi 2016 yılından beri 

öğrenci kabul etse de istenilen düzeye ulaşamamıştır. Doğan Mahallesinde bulunan 

Yüksekokulun yanında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait olan ve üniversite 

öğrencilerinin barındığı 472 kapasiteli 1 erkek yurdu ve ilçe merkezinde 294 kapasiteli 1 kız 

yurdu öğrenci yurdu bulunmaktadır Eğitim öğretimin her kademesini bünyesinde barındıran 

Elbistan Eğitim Öğretim başarısında Kahramanmaraş’ta ilk sıralardadır. Okullaşma oranlarında 

da Kahramanmaraş ve Türkiye ortalamalarının üzerindedir. Okulöncesi (%75), ilkokul 

(%99,5), Ortaokul (%99,5)’tir.Elbistan gerek TUBİTAK bilim fuarları ile gerekse de bilim 

şenlikleri ile ve diğer projelere sunduğu katkılarla eğitim öğretimde büyük ilerlemeler kat 

etmektedir. 

Elbistan İlçe Müftülüğü de gerek kuran kursları, sıbyan mektepleri, gerek okul çağındaki 

öğrencilere yönelik sohbet programları, gerekse de kurdukları ekiplerle halk ile iç içe olmaya, 

gençlere yardımcı olmaya ve  güzel faaliyetlere imza atarak kültürümüze önemli katkılar 

sunmaktadırlar. 
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2.5.1.3. Sağlık Fonksiyonu 

Şehirler sahip oldukları hastane, tıbbi laboratuvar, muayenehaneler ve benzeri sağlık 

tesisleriyle şehir halkına ve yakın çevresine sağlık hizmeti sunmaktadırlar. 

 
               Foto 10: Elbistan Devlet Hastanesi 

Elbistan İlçesi’nde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde resmi olarak; 1 adet Devlet(şehir) 

Hastanesi(105 Uzman Doktor), 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 adet Toplum Sağlığı 

Merkezi, 16 adet Aile Sağlığı Merkezi, 41 adet Aile Hekimliği Birimi, 1 adet Verem Savaş 

Dispanseri, 1 adet Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (AÇSAP), 1 adet Çevre 

Sağlığı Birimi, 1 adet Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 12 adet Köy 

Sağlık Evi, 4 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 

ilçede; 1 adet Özel Hastane, 2 adet Özel Diyaliz Merkezi, 11 adet Özel Diş Kliniği, 1 adet Özel 

Muayenehane, 41 adet Serbest Eczane, 9 adet Optisyen Müessesesi ve 20 adet Aktar 

bulunmaktadır. Zaman zaman bazı branşlarda doktor azlığı olsa da Elbistan sağlık birimleri 

çevre ilçelere de hizmet veren modern bir yapıya sahiptir. 

2.5.1.4. Ulaşım Fonksiyonu 

Şehirler canlı bir organizmaya benzetilecek olursa, şehirlerin ulaşım imkânlarını da bu 

organizmanın hayatta kalmasını ve gelişip büyümesini sağlayan, ona gerekli maddelerin 

taşınmasına imkân veren damarlar olarak düşünmek mümkündür. 

Elbistan, bulunduğu mevki itibariyle geçiş güzergâhında olduğundan birçok medeniyetin 

ilgisini çekmiştir. Avrupa'yı Ortadoğu'ya bağlayan yolların geçiş güzergahına sahip olması tarih 

boyunca burasının mücadele alanı olmasına neden olmuştur. Bu yüzden şehir ve çevresinde 

hanlar, kervansaraylar yapılmıştır. Osmanlılar döneminde önemini kaybeden şehir ulaşım 

yönünden de geriye gitmiştir. 1960-1970'li yıllarda Elbistan'da 7-8 cip, 5-6 kamyon, ve 

Kahramanmaraş'a 6 saatte varan bir kaç otobüsün varlığı ulaşımın ne kadar zayıf olduğu 

hakkında bilgi vermektedir. Elbistan Şehri'ne batıdan araçlarla girişi sağlayan Battal Köprüsü 

1992 yılında yapılmıştır. Bu durum şehrin dış bağlantısının 20.yy.’ın son çeyreğinde ve çok geç 

sağlandığını gösteriyor.Günümüzde şehir içi ulaşım ağı yeterli durumdadır. Servis durağından 

günlük 14 mahalle için 10 dakikada bir hareket eden otobüsler günde 350 civarında toplu taşıma 

seferi yapmaktadır. Bu seferlerin büyük çoğunluğu özel halk otobüsleri geri kalan kısmı da 

belediyeye ait otobüslerle yapılmaktadır. Şehir içi ulaşım ve ilçeyi diğer ilçe veya illere 
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bağlayan karayolları modern asfalt şeklindedir. Ancak kırsal mahallelerin %6.3’ünün yolu 

stabilize durumdadır. Önemli karayolunun ilçeden geçmemesi ilçe gelişimini olumsuz 

etkilemiştir. Elbistan’da iller arası sefer yapan 3 otobüs firması yanında Kahramanmaraş’a 

yarım saatte bir sefer yapan 2 minibüs firması bulunmaktadır. 

 
                          Şekil 3: Elbistan Ulaşım Ağı Haritası (58.Karayolları Şube Şefliği) 

 

Elbistan, Kahramanmaraş'a 160 km., Afşin’e 26 km., Ekinözü’ne 18 km., Nurhak’a 46 km., 

Malatya’ya 120 km. mesafededir. Elbistan Şehri'nden çevre i l , i l çe , belde ve köylerin 

tamamına ulaşım karayolu ile sağlanabilmektedir. Malatya ve Kahramanmaraş havaalanından 

uçuş (100-160km) Kapıdere’den tren   ile ulaşım (64 km) mümkündür. Elbistan çevre yolunun 4,6 

km'lik kısmı çift şerit yol şeklindedir ve alt yapısı da yapılmış durumdadır. 

2.5.1.5. Turizm Fonksiyonu 

Turizm ise gezmek, görmek, konaklamak, dinlenmek amacıyla insanların bir yerden başka bir 

yere belirli bir süre için seyahat etmesi olarak kısaca tanımlanır. Elbistan İlçesi’nde yer alan 

turistik değerleri doğal güzellikler ve tarihî zenginlikler olarak iki bölümde incelemek 

mümkündür. Doğal zenginliklerin başında Ceyhan Nehri’nin doğduğu yer olan Pınarbaşı 

gelmektedir. Elbistan’da özellikle Ceyhan Nehri kaynağı ve şehrin içinden geçen kısmı ile ilgili 

şelale, göl, ada vb. güzel çalışmalar yapılmaktadır. 

 
        Foto 11: Elbistan Pınarbaşı ve Kaynarca Göleti (2020) 
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Şehir merkezine yapılan sosyal donatılı parklar da şehre gelenleri cezbetmektedir. Recep 

Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi bunlardan belki de en önemlisidir. Ceyhan Nehri kıyısında 

ve kaynağına kadar devam etmektedir. 

  

Foto12-13: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi(2020) 

İlçede ayrıca Karaelbistan Mahallesi’nin kuzeyinde dağ yamacında bulunan Mekan Yaylası, 

Elbistan’ın güneybatısında Şar Dağı eteklerinde bağ ve bahçelerden oluşan Taşoluk Yaylası, 

Elbistan’a 23 km uzaklıkta Domolar ve Beştepe mahallesi arasında yer alan ve zengin alabalık 

kaynağı olan Şerefli Deresi, Atmalıkaşanlı Mahallesi Mıççolar Mezrasında 3. Jeolojik zamanda 

oluşan peribacaları ve mağaralardan oluşan Elbistandokya, Pınarbaşı mevkiinin alt kısmında 

bulunan Kaynarca, turizm açısından önemli doğal mekanlardır (Yücel,2017). 

Tarihi zenginlikler arasında da şehir merkezinde bulunan Ulu Cami, Çarşı Atik Cami, Ümmet 

Baba Cami, Güneşli Cami, Selçuklu Hamamı, türbeler, müze ve tarihi evler sayılabilir. Müze 

henüz açılmadı ama çalışmalar son aşamaya geldi. Ayrıca kırsal mahallelerde bulunan höyükler 

(Karaelbistan, Karahöyük, İğde, Bakış, Til vb.) de önemli tarihi zenginlikler arasındadır. Sonuç 

olarak Elbistan Şehri’nin sahip olduğu değerleri turizme kazandıramadığını söyleyebiliriz. 

2.5.1.6. Ticaret Fonksiyonu 

Çevresinde bulunan kırsal kesime nazaran ticari aktivitelerin toplandığı bir özelliğe sahip 

olmayan yerleşmeler şehir olarak nitelendirilemez. Şehirlerde gerçekleşen ticari aktiviteler hem 

şehirde yaşayan insanlara hem de şehirlerin çevresinde bulunan kırsal alanlara hizmet 

sunmaktadır. İktisadî bakımdan şehirler, dar veya geniş bir çevrenin merkezi durumundadır ve belirli 

bir hinterlanda sahiptir. Bu faaliyetlerin gerçekleştiği alanlarda bulunan yatırımlar ya da iş 

yerleri aynı zamanda şehrin ticaret fonksiyonunun da ortaya çıkmasına neden olur. 

Elbistan Şehri, coğrafi konumu nedeniyle gerek İpek Yolu güzergâhında olması gerekse tarihin 

çeşitli devirlerinde yönetim merkezi olması, ticaretin gelişmesi açısından önemli katkılar 

sağlamıştır. 20.yy. başlarında Köprübaşı, Ceyhan ve Güneşli Mahalleleri'nde yoğunlaşan 

ticaret, 247 dükkân, 7 han, 9 fırın ile sürdürülmeye çalışılmıştır. 20.yy. üçüncü çeyreğinde 

şimdiki Ahmet Yesevi İş Hanı yerinde arasta bulunmaktaydı. Tahılların ticareti burada yapılırdı. 

Ayrıca şu anki Mavi Maket yerinde hayvan pazarı kurulurdu ve hayvan ticareti canlılığını 

korurdu. Şu anki Kıbrıs Meydanı’nda ise Şire Pazarı bulunmaktaydı. İnsanlar pekmez, pestil, 

sucuk vs. ürünlerin alışverişini buradan yapardı.  
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Özellikle 1967 imar planından sonra % 80 artış gösteren inşaat sektörü de ticareti canlandıran 

önemli bir faktördür. 

Günümüzde Elbistan’da merkezi iş alanları belirli mahallelerde yoğunlaşmıştır. Elbistan’da 

merkezi iş alanının sınırlarını çizmek gerekirse, Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey 

Caddesi, Ulu Camii Caddesi, Malatya Caddesi, Emniyet Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, 

Cumhuriyet Caddesi (Uzun Çarşı), Hacı Esat Efendi Caddesi, Terminal   Caddesi, Battalgazi   

Caddesi, İnönü   Caddesi, Kışla   Caddesi çevrelerini sayabiliriz. Yani Güneşli Mahallesini 

merkezi iş alanlarının merkezine koyarsak Ceyhan, Köprübaşı, Kümbet ve Kızılcaoba 

Mahallelerinin bu mahalleyle kesişme noktaları merkezi iş alanlarının olduğu yerleri oluşturur.  

Ayrıca İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı, Kıbrıs Meydanı çevreleri de önem arz etmektedir. 

Belediye İşhanı, Örnek İşhanı, Candagazi İşhanı, Ahmet Yesevi İşhanı uzun yıllardan beri varken 

sonraları Aksiyon, Çevikler, Çizgi iş Merkezleri vb. şeklinde yeni iş merkezleri de kurulmuştur. 

 

Foto 14: İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı        Foto 15: Uzun Çarşı 

Elbistan Ticaret Odası kayıtlarına göre kayıtlı mesleklerden %47 ‘si hizmete yönelik, %47,5’u 

ticarete yönelik meslekler ve %5,5’u da bakım ve onarıma yönelik mesleklerden oluşmaktadır.  

 Sonuç olarak Elbistan ticareti gelişmekte ve beraberinde Türkiye çapında birçok büyük 

alışveriş merkezi Elbistan'a açılmaktadır. Bazı iş kollarında lokanta, konfeksiyon, ayakkabı vs 

esnaf enflasyonu yaşansa da ticaret canlılığını korumaktadır. 

2.6.Tarım ve Hayvancılık Fonksiyonu 

Elbistan sahip olduğu doğal şartlardan dolayı tarıma elverişli bir şehirdir. Fakat doğal etmenler 

kontrol altına alınamadığı için tarım ilk sıradaki geçim kaynağı değildir. 127.577 ha tarım 

arazisine sahip Elbistan’da Çay, fındık, pamuk, narenciye, zeytin vs. bitkiler iklim şartlarından 

dolayı ilçede yetiştirilemez. Elbistan'da karasal iklim görüldüğünden yılda tek mahsul 

alınmaktadır. Şehir merkezinde özellikle Söğütlü Çayı çevresinde tarım alanları daha çok 

bulunmaktadır. Ceyhan Nehri kıyılarına yakın alanlarda da nadir de olsa tarım arazilerine 

rastlanmaktadır. Bu alanlarda daha çok sebze tarımı yapılmaktadır. Kenar kısımlarda ise 

buğday, arpa tarzında mahsuller ekilip biçilmektedir. Az da olsa meyve bahçelerine de 

rastlanmaktadır. Elbistan’da ayçekirdeği, yem bitkileri ve şeker pancarı tarımı da önemli ölçüde 

yapılmaktadır. Bu ürünler yem fabrikalarında ve şeker fabrikasında değerlendirilmektedir. 

Ayçekirdeği de ihraç edilmektedir. Elbistan'ın kenar mahallelerinde tarım arazileri bölünmüş 

durumdadır. Arazilerde tarım modern şartlarda tarım alet ve makineleriyle yapılmaktadır. Tarım 

arazilerinde gübre kullanılmaktadır. Artezyen kuyuları ile ve Kalealtı sulama kanalları ile kurak 

yerlerde sulu tarım da yapılmaktadır. Tahıl ürünleri yanında yetiştirilen meyve ve sebze de 

çevre il ve ilçelere gönderilmektedir. Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü ve Elbistan Ziraat Odası 
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(1967) çiftçilere rehberlik ederek daha doğru tarım yapılması hususunda çalışmalar 

yapmaktadır. 

Elbistan'da tarım kadar hayvancılık da önemlidir. Şehir merkezi çevresinde yapılan besi tarzı 

hayvancılık önemli gelir kaynakları arasındadır. Süt ve süt ürünleriyle, et tüketiminin fazla 

olması Elbistan'da hayvancılığı teşvik etmektedir. Elbistan’da üretilen etler ilçe dışına ihraç 

edilmektedir. Ayrıca büyük çaplı hayvan borsasının varlığı hayvancılığa olan ilgiyi 

arttırmaktadır. Çevre illerden de bu borsaya yoğun ilgi olmaktadır. 20.yy. ortalarına kadar 

Elbistan'da neredeyse her evin altında ahır vardı ve herkesin bir ineği olurdu. 2019 yılında 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Elbistan- Doğan kırsal mahallesine Türkiye’nin en büyük besi 

çiftliklerinden olacak ve her yıl 100 binden fazla büyükbaş hayvan yetiştirilecek olan bir Besi 

Organize Bölgesi'nin kurulması kararlaştırılmış olup bu tesisin kapsayacağı arazi 4 bin 

dönümden çok olacaktır. Bu besi bölgesinin çevresinde ayrıca çeşitli kesimhaneler, sucuk ve et 

ürünleri fabrikaları, bir yem fabrikası ve deri işleme fabrikaları bulunacaktır. Böylece yeni 

parayla yıllık 1 milyar TL civarında bir katma değer Elbistan ekonomisine eklenecektir.  

Kümes hayvancılığı yok denecek kadar azdır. Tepebaşı, Taşoluk, Pınarbaşı mevkilerinde tavuk 

çiftlikleri bulunmaktadır. Arıcılık amatör anlamda yapılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü'nde arıcılık kursları verilmektedir. 

Kültür balıkçılığı beton havuzlarda alabalık yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır. Normal 

balıkların yanında yavru alabalık yetiştirilen havuz da bulunmaktadır. Toplam kapasiteleri 600-

700 bin ton arasında değişmektedir. Ceyhan Nehri kültür balıkçılığı için elverişlidir. 

Elbistan tarım ve hayvancılıkta yapacağı atılımlarla daha önemli yerlere gelecektir. 

2.7.Sanayi Fonksiyonu 

Sanayi Devrimi’nden sonra imalat faaliyetleri şehirlerin önemli fonksiyonlarından biri halini 

almıştır. Sanayi alanlarının şehirsel alan içindeki dağılışı üzerinde en önemli rolü ulaşım, ham 

madde, pazarlama ve iş gücü temini gibi faktörler oynamaktadır. Bu faktörler yanında birçok 

lokal şartlar da sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili olmaktadır. Sanayi tesislerinin yer 

seçiminde rol oynayan lokal şartları, su ve elektrik temini ve ücreti, elverişli arazi temini ve 

ücreti, vergi ve yönetsel politikalar ve çok sayıda fiziksel ve kültürel beğeni gibi soyut özellikler 

olarak saymak mümkündür. 

Elbistan'da, sanayi esnafı, küçük sanayi sitesi öncesi küçük atölyeler şeklinde şehrin merkezine 

dağılmış durumdaydılar. Bu atölyelerin çoğu 20 yy. başlarından 1960'lı yılara kadar özellikle 

şu anki Çarşı Camii çevresinde toplanmış bulunmaktaydılar. Çarşı Camii'nin güneyinde 

köşkerler çarşısı, kuzeyinde marangozlar çarşısı vardı. Doğu ve batısında da dükkânlarla 

çevriliydi. Köprübaşı Köprüsü'nün batısında değirmenler bulunmaktaydı. Uzun Çarşının 

güneyinde terziler bedesteni, Candargazi İş Hanı kuzeyindeki Sırrı Yinanç Parkının kuzeyinde 

kalaycılar, şu anki Kılıç Market önünde tabakhane (deri işlemeciliği) ve mezbahana, şu anki 

Vakıf Bank güneyinde dokumacılar, Malatya Caddesinde Çiçek Durağı çevresinde küpçüler, İş 

Bankası yerinde oto tamircisi bulunmaktaydı. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi Elbistan'da 

eskiden küçük atölye tipi sanayi kuruluşları şehrin merkezine dağılmış durumdaydı. 1960‟larda 

33 adet ayakkabı imalatçısı,145 adet köşker tespit edilmiştir. Elbistan ‘da ev tipi ve atölye tipi 

sanayi kuruluşları vardır. 

Elbistan’da önemli sanayi alanlarından birisi “Küçük Sanayi Sitesidir”. Orhangazi 

Mahallesinde Eldelek Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı arasında yer almaktadır. Sadece 

Elbistan'ın değil çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küçük Sanayi sitesi 1994 

yılında faaliyete başlamıştır. 235 dönümlük bir araziye kurulan Küçük Sanayi Sitesi, her sanat 

dalında hizmet verebilecek işkollarını barındırmaktadır. 
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Foto 16:  A Termik Santrali(elbistanınsesi.com)  Foto 17: B Termik Santrali 

Termik Santraller (A (1984-1987) ve B (2006)) Üniteleri), şehrin istihdam olanaklarını 

arttırmıştır. Şehrin göç almasına neden olmuşlardır. A Termik Santrali 1.355 MWe kurulu gücü 

ile Türkiye'nin 8. Kahramanmaraş'ın ise 2. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 2. 

büyük linyit termik santrali'dir. B termik Santrali 1.440 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 6. 

Kahramanmaraş'ın ise en büyük enerji santralidir.  Tesis ayrıca Türkiye'nin en büyük linyit 

termik santrali'dir 

  

Foto 18: Şeker Fabrikası                                                 Foto 19: Un-Yem Fabrikası 

Şeker Fabrikası, Un Fabrikaları (3), Organize Sanayi Bölgesi, Mermer Ocakları önemli sanayi 

kuruluşları olarak ifade edilebilir. Bu fabrikalar çevrede olduğu gibi Türkiye genelinde de 

Elbistan Şehri'nin önemini arttırmaktadır. 

3. BULGULAR 

Akdeniz Bölgesindeki Kahramanmaraş iline bağlı Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat 

Bölümünde yer alan Elbistan şehri yüzölçümü 2.201 km² ve nüfusu 141.534 kişiyi bulan bir 

ilçe yönetim merkezidir. İlçenin yönetim fonksiyonu köklü bir geçmişe sahiptir. Şehrin 

kuruluşunda ve devamlılığında yönetim, savunma ve ulaşım fonksiyonları önemli rol 

oynamıştır.  

Günümüzde Elbistan hizmet fonksiyonu ile ön plana çıksa da sanayi, tarım ve hayvancılık 

fonksiyonları da gelişmeye açıktır. Termik santraller ve şeker fabrikası şehrin nüfusunun 

artmasında etkili olmuşlardır. İstihdamla beraber hava kirliliği ve çeşitli hastalıklara da neden 

olmuşlardır. Elbistan sağlık hizmetinde çevre ilçelere de hitap etmektedir. Eğitim öğretimde il 

genelinde öncü bir konuma sahiptir. Elbistan gerek nüfusu gerek tarihi gerek coğrafi konumu 

ve gerekse de doğal, kültürel ve ekonomik zenginliğiyle il merkezi olmayı aday bir şehirdir. 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elbistan Şehri, sahip olduğu konum, su kaynakları, tarım arazileri sayesinde birçok milletin 

ilgisini çekmiştir. Bu yönü şehrin gelişimi yanında istilalar ve yıkımlarla da geri kalmasına neden 

olmuştur. Kırsal kesimin itici, şehirlerin çekici ve her ikisi arasında yer alan iletici güçlerin 

etkisiyle, Elbistan özellikle çevresindeki kırsal kesimden ve kendisine bağlı köy ve kasabalar 

yanında çevre ilçelerden önemli miktarlarda nüfus çekmiştir. Bu göçlerle başta plansız 

yapılaşma ve gecekondulaşma sorunu olmak üzere, şehirsel alanın büyümesine bağlı olarak 

gerekli altyapı hizmetlerinin sunulamaması, konut ihtiyacı için çevredeki tarım alanlarının işgal 

edilmesi, şehir içi ulaşım ve trafik gibi önemli birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunların 

yanında hava kirliliği, orman alanlarının olmaması, il merkezine uzaklığı, deprem riski vb.de 

önemli sorunlar olarak görülmektedir. 

Elbistan’ın demir ve havayolu ulaşımına kavuşması özellikle organize sanayinin gelişmesi, 

tarıma dayalı sanayinin dolayısıyla üretimin gelişmesi, hayvancılığa dayalı sanayi üretimlerinin 

artması için önem arz etmektedir. 

Elbistan’da eğitim öğretimin niteliğinin artması için kendine ait üniversiteye kavuşması 

gerekmektedir. Üniversite bir şehrin aydınlanmasında ve kalkınmasında önemli itici güçler 

arasındadır. 

Elbistan Şehri’nin batısını Şar Dağı’nın kaplaması şehirdeki hava sirkülasyonunu ve 

güneşlenme süresini dolayısıyla da hava kalitesini olumsuz etkilemektedir. Termik Santrallerin 

filtresiz çalıştırılmaması da hava kalitesi açısından önem arz etmektedir. Şehirde hava kirliliği 

solunum yolu hastalıklarını ve akciğer kanserini tetiklemektedir. Elbistan’da doğalgaz 

kullanımı bu kirliliği azaltsa da tam anlamıyla çözememiştir. 

Gecekondulaşma özellikle belediye hizmetlerinin götürülmesini ve şehrin görünümünü 

olumsuz etkileyen bir durumdur. Sosyal sorunlar da oluşturmaktadır. Elbistan’da ilk gecekondu 

alanları, Elbistan Şehri'nin batısında ve kuzeyinde bulunan alanlarda başlamıştır. Günümüzde 

özellikle şehrin kuzey ve doğusunda Elbistan Belediyesi'nin mücavir alanlarına kadar 

genişlemiştir. Şehrin çekirdeği konumundaki Ceyhan, Köprübaşı, Kızılcaoba, Güneşli 

Mahallelerinde ve Cumhuriyet Mahallesinde bu tarz binalara rastlamak mümkündür. 

Gecekondu alanlarının sokak sistemleri de önemli bir problem oluşturmaktadır. Yeni imar 

palanı ve belediyenin metruk binaları kaldırması bu anlamda önemli adımlar ama özellikle 

Kızılcaoba ve Cumhuriyet mahallelerindeki çarpık yapılaşmayı çözmek için ciddi adımlar 

atılmalıdır. Elbistan 2.derece deprem kuşağında yer aldığından konutların depreme dayanıklılık 

düzeylerinin ölçülmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması da önem arz etmektedir. 

Elbistan Ovası’ndaki tarım arazilerinin imara açılması da önemli bir sorundur. Şar Dağı şehrin 

batıya yayılmasını engellediğinden şehir doğu, kuzey ve güneye doğru genişlemekte ve bu 

durum da tarım arazilerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Ceyhan yatağına yakın 

yerlerin, Pınarbaşı ve çevresinin imara açılması önemli imar yanlışları arasında sayılabilir. Bu 

hususta yapı denetimlerinin sıkılaştırılması gerekmektedir. 

Elbistan’da su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Su, 

doğalgaz ve elektrik sorunu kısmen çözülse de kanalizasyon sorunu hala devam etmektedir. 

Özellikle yoğun yağmur yağdığı zamanlarda taban ve 1.katlarda oturan sakinler su 

baskınlarından korkmaktadırlar. Kanalizasyon taşkınları da olmaktadır. 

Şehir içerisinde araç otopark sorunu hala devam etmektedir. Büyük iş hanlarının en azından 

birkaç katı otopark olarak yapılırsa az da olsa bu sorun çözülebilir. 
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Tüm bu sorunların çözümü basit değil ama imkânsız da değildir. Bunun için güçlü ve üretken 

bir yerel yönetim ile projelerinde onu destekleyecek siyasi iradedir. Elbistan’ın şuan bu şansı 

yakaladığı kanaatindeyiz. 
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SAYISAL YARIGRUPLARDA BİR MİNİMAL TAKDİMİN KARDİNALİTESİ İÇİN 
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Sibel KANBAY 

Gaziantep Üniversitesi  

ÖZET 

ℕ negatif olmayan tamsayılar kümesi ve 𝑆 ⊆ ℕ verilsin. 𝑆 kümesi ℕ kümesindeki toplama 

işlemine göre kapalı, 0 ∈ 𝑆 ve ℕ\𝑆 kümesi sonlu ise 𝑆 ye bir sayısal yarıgrup denir. Eğer 

𝑛1, … , 𝑛𝑒  pozitif tamsayı ve 𝑜𝑏𝑒𝑏(𝑛1, … , 𝑛𝑒) = 1 ise o zaman 

〈𝑛1, … , 𝑛𝑒〉 = {⅄1𝑛1 + ⋯ + ⅄𝑒𝑛𝑒|⅄1, … , ⅄𝑒 ∈ ℕ} 

kümesi bir sayısal yarıgruptur ve her sayısal yarıgrup bu formda yazılabilir. Burada 𝑛1, … , 𝑛𝑒  

pozitif tamsayıları ise 𝑆 sayısal yarıgrubunun doğuray kümesinin elemanlarıdır. Her sayısal 

yarıgrup sonlu doğuraylı sadeleşebilir bir monoid olduğundan, sonlu takdimlidir. Bu bölümde 

nümerik yarıgrupların minimal takdimleri verilmiştir. Sayısal yarıgruplar için, küme içermeye 

göre minimal kavramı ve kardinalite kavramının çakıştığı görülür. 𝜎, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

üzerinde bir kongrüans olsun. 𝜌, 𝜎 nın doğuraylarının bir sistemi olsun. Eğer 𝜌 nin  

kardinalitesi 𝜎 doğuraylar sisteminin kardinalitesi arasında olası en küçük olanı ise, 𝜌 ye bir 

minimal bağıntı denir. 𝑆, {𝑛1, … , 𝑛𝑒} tarafından minimal olarak doğurulan bir sayısal yarıgrup 

olsun. 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑒}, her 𝑖 ≠ 𝑗 için 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗 olsun. Eğer 𝜌, 𝜑 çekirdek kongrüansının 

𝜑: 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑥1, … , 𝑥𝑒) → 𝑆, 𝜑(𝑎1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑒𝑥𝑒) =  𝑎1𝑛1 + ⋯ + 𝑎𝑒𝑛𝑒 olacak şekilde bir 

minimal bağıntı ise, 𝜌  ya bir minimal takdim denir. Bu çalışmanın amacı sonlu doğuraylı 

sayısal yarıgrupların takdimlerini incelemektir. Sayısal yarıgrupların takdimlerinin  

incelenmesi esas olarak cebirsel geometrik uygulamalarla gerekçelendirilmiştir. Redei, ℕ𝑛 

üzerindeki her kongrüansın sonlu doğuraylı olduğunu gösterir. Bu sonuç o zamandan beri 

Redei Teoremi olarak bilinir. Diğer yazarların çoğu kendisinden oldukça daha basit ve 

alternatif ispatlar vermiştir. Sayısal yarıgruplar değişmeli monoidler olduğundan Redei 

Teoreminin ispatı için farklı bir yaklaşım seçilebilir. Bu çalışmada sayısal yarıgrupların 

minimal takdimleri hesaplanmıştır. Fikir Rosales’in doktora tezinden geliyor. Bir sayısal 

yarıgrubun kardinalitesi gömme boyutu bakımından sınırlanamaz. Bu, Bresinsky’nin keyfi 

olarak büyük minimal takdimleri olan dört boyutlu sayısal yarıgrupları yerleştirme ailesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, yarıgrubun çokluğu açısından minimal bir takdimin  

kardinalitesi için bir üst sınır sunulmuştur ve bir sayısal yarıgrubun kardinalitesi, 

bağlantılılığı, elastikliği,  katener derecesi ve yapıştırması incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sayısal yarıgrup, minimal takdim, bağlantılılık, kardinalite, katener 

derecesi. 
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FINDING AN UPPER LIMIT FOR THE CARDINALITY OF A MINIMAL 

PRESENTATİON IN NUMERICAL SEMIGROUPS 

ABSTRACT 

Let ℕ be the set of nonnegative integers. A numerical semigroup is a nonempty subset 𝑆 of ℕ 

that is closed under addition, contains the zero element and whose complement in ℕ is finite. 

If 𝑛1, … , 𝑛𝑒  are positive integers with 𝑔𝑐𝑑(𝑛1, … , 𝑛𝑒) = 1, then the set  

〈𝑛1, … , 𝑛𝑒〉 = {⅄1𝑛1 + ⋯ + ⅄𝑒𝑛𝑒|⅄1, … , ⅄𝑒 ∈ ℕ} 

is a numerical semigroup. Every numerical semigroup is of this form. 𝑛1, … , 𝑛𝑒  positive 

integers are the elements of the generate set of the numerical semigroup 𝑆. Every numerical 

semigroup is a finitely generated cancellative monoid and thus it is finitely presented. We 

characterize in this section those presentations of numerical semigroups that are minimal. Let 

𝜎 be a congruence on 𝐹𝑟𝑒𝑒(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) and let 𝜌 be a system of generators of 𝜎. We say 

that 𝜌 is a minimal relation if the cardinality of 𝜌 is the least possible among the cardinalities 

of systems of generators of 𝜎. Let 𝑆 be a numerical semigroup minimally generated by 

{𝑛1, … , 𝑛𝑒} and let 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑒} with 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗 for all 𝑖 ≠ 𝑗. We say that 𝜌 is a minimal 

presentation if 𝜌 is a minimal relation of the kernel congruence of 

𝜑: 𝐹𝑟𝑒𝑒(𝑥1, … , 𝑥𝑒) → 𝑆,𝜑(𝑎1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑒𝑥𝑒) = 𝑎1𝑛1 + ⋯ + 𝑎𝑒𝑛𝑒 .    

The object of this paper is to study the presentations of finitely generated numerical 

semigroups. The study of presentations of numerical semigroups are mainly motivated by its 

applications to Algebraic Geometry. Redei shows that every congruence on ℕ𝑛 is finitely 

generated. This result is since then known as Redei’s Theorem. Many other authors have 

given alternative and quite much simpler proofs than his. Since numerical semigroups are 

cancellative monoids , a different approach can be chosen to prove Redei’s theorem. In this 

paper we focus  on the computation of a (and in fact all) minimal presentation of a numerical 

semigroup. The idea comes from Rosales’ PhD Thesis. The cardinality of a numerical 

semigroup cannot be bounded in terms of its embedding dimension. This follows from 

Bresinsky’s family of embedding dimension four numerical semigroups, which have 

arbitrarily large minimal presentations. In this paper we offer an upper bound for the 

cardinality of a minimal presentation in terms of the multiplicity of the semigroup. We 

examine the concept of gluing, the cardinality , the connectedness, the complete intersection, 

the catenary degree, elasticity of some numerical semigroups. 

Keywords: Numerical semigroups, minimal presentation, connectedness, cardinality, 

catenary degree. 

1.GİRİŞ 

Aksi belirtilmedikçe, 𝑆 nin minimal olarak {𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑒} tarafından doğurulduğunu kabul 

edelim. Amaç 𝑆 nin bir minimal takdiminin kardinalitesinin üst sınırını bulmaktır. Bu sınırı 

bulmak için, 𝐺𝑛 nin bağlantılı olmadığı 𝑆 deki 𝑛 elemanlarının üzerinde çalışılmıştır. Burada 

verilen sınır keskindir. Yani sayısal yarıgrupların geniş bir ailesi tarafından elde edilir. Bu 

yarıgruplar maksimal gömme boyutuna sahiptir. Gerçekte bu maksimal gömme boyutuna 

sahip sayısal yarıgrupları karakterize eder. 

2. TEMEL TANIMLAR 

2.1.Tanım: 𝑆 ≠ ∅ bir küme olsun ve 𝑆 üzerinde bir ikili ilişki 𝜎 olsun. Eğer 𝜎’nın 𝑆 üzerinde 

birleşme özelliği varsa, yani 
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∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑆 için 𝑥𝜎(𝑦𝜎𝑧) = (𝑥𝜎𝑦)𝜎𝑧 

oluyorsa (𝑆, 𝜎) ikilisine yarıgrup denir. 

2.2.Tanım: (𝑆, 𝜎) ikilisi bir yarıgrup olmak üzere 𝜎’nın 𝑆 üzerinde etkisiz eleman özelliği 

varsa yani, 𝑎𝜎𝑒 = 𝑒𝜎𝑎 = 𝑎 olacak biçimde bir 𝑒 ∈ 𝑆 varsa bu durumda (𝑆, 𝜎) yarıgrubuna 

monoid denir. 

2.3.Tanım: ℕ negatif olmayan tamsayılar kümesi ve 𝑆 ⊆ ℕ verilsin. 𝑆 kümesi ℕ kümesindeki 

toplama işlemine göre kapalı, 0 ∈ 𝑆 ve ℕ\𝑆 kümesi sonlu ise 𝑆 ye bir sayısal yarıgrup denir. 

Eğer 𝑛1, … , 𝑛𝑒  pozitif tamsayı ve 𝑜𝑏𝑒𝑏(𝑛1, … , 𝑛𝑒) = 1 ise o zaman 

〈𝑛1, … , 𝑛𝑒〉 = {𝜆1𝑛1 + ⋯ + 𝜆𝑒𝑛𝑒|𝜆1, … , 𝜆𝑒 ∈ ℕ} 

 kümesi bir sayısal yarıgruptur ve her sayısal yarıgrup bu formda yazılabilir. 

2.4.Tanım: 𝑆 bir sayısal yarıgrup ve 𝐴 ⊆ 𝑆 olsun. Eğer 𝐴 = 〈𝑆〉 sayısal yarıgrubu, 𝐴 

kümesinin hiçbir özalt kümesi tarafından oluşturulamıyorsa 𝐴  kümesine, 𝑆 sayısal 

yarıgrubunun minimal üreteç sistemi denir. 

2.5.Tanım: 𝑆 sayısal yarıgrubunun minimal üreteç kümesi {𝑛0 < 𝑛1 < ⋯ < 𝑛𝑝} olsun. 𝑛0 

sayısına 𝑆 nin katlılığı; 𝑝 + 1 sayısına ise 𝑆 nin gömme boyutu denir ve sırasıyla 𝑚(𝑆) ve 

𝑒(𝑆) ile gösterilir. 

2.6.Tanım: {𝑚1, … , 𝑚𝑖} minimal üreteçler tarafından üretilen sayısal yarıgrup 𝑆 olsun. Bu 

durumda, 𝑚 ∈ 𝑆 için, 𝑍𝑆(𝑚) = {(𝑥1, … , 𝑥𝑖) ∈ ℕ𝑖| 𝑚 =  𝑥1𝑚1 + ⋯ + 𝑥𝑖𝑚𝑖} kümesine 𝑚 nin 

çarpanlarına ayrılışı denir. Ayrıca 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑖) ∈ 𝑍𝑆(𝑚) için |𝑥| = 𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑖 ifadesine 

𝑥 in uzunluğu denir. 

 2.7.Tanım: 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑖), 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑖) ∈ ℕ𝑖 için 𝑥 ve 𝑦 nin en büyük ortak böleni 

𝑜𝑏𝑒𝑏(𝑥, 𝑦) = (min{𝑥1, 𝑦1} , … , min{𝑥𝑖, 𝑦𝑖}) ∈ ℕ𝑖 dir. 

2.8.Tanım: 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑖), 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑖) ∈ ℕ𝑖 için 𝑥 ve 𝑦 arasındaki uzaklık  

𝑑(𝑥, 𝑦) = max {|𝑥 − 𝑜𝑏𝑒𝑏(𝑥, 𝑦)|, |𝑦 − 𝑜𝑏𝑒𝑏(𝑥, 𝑦)|} 

şeklindedir. 

2.9.Tanım: 𝑆 bir sayısal yarıgrup 𝑚 ∈ 𝑆 , 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍𝑆(𝑚) ve 𝑀 ∈ ℕ verilsin. Bu durumda, 

𝑥 ten 𝑦  ye kadar olan bir 𝑀 -zinciri, her 𝑗 ∈ {1, … , 𝑖 − 1}  için 𝑥1 = 𝑥 , 𝑥𝑖 = 𝑦 ve 

𝑑(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗+1) ≤ 𝑀 olacak şekilde 𝑚 nin çarpanları olan 𝑥1, … , 𝑥𝑖 ∈ 𝑍𝑆(𝑚) dizisidir. 

2.10.Tanım: 𝑆 bir sayısal yarıgrup 𝑚 ∈ 𝑆 , 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍𝑆(𝑚) ve 𝑀 ∈ ℕ verilsin. Bu durumda 𝑚 

nin katener derecesi 𝑥 ten 𝑦 ye var olan 𝑀 zincirlerinin en küçüğüdür. Ayrıca 𝑚 nin katener 

derecesi 𝑐(𝑚) , 𝑆 sayısal yarıgrubunun katener derecesi kümesi de 𝐶(𝑆) = { 𝑐(𝑠)|𝑠 ∈ 𝑆}  ile 

gösterilir. 

2.11.Tanım: 𝑆 bir sayısal monoid olsun. Sıfırdan farklı her bir 𝑚 ∈ 𝑆 için köşe kümesi 𝑍𝑆(𝑚) 

olan ∇𝑚  çizgesini düşünelim. O zaman ∇𝑚  çizgesi 𝑜𝑏𝑒𝑏(𝑥, 𝑦) ≠ 0 olmak üzere iki köşesi 

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍𝑆(𝑚) olan bir kenar paylaşır. Eğer ∇𝑚  bağlantısız ise o zaman 𝑚 sayısına 𝑆 nin betti 

sayısı denir . Ayrıca 𝑆 nin betti kümesini şu şekilde ifade ederiz: 

𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖(𝑆) = { 𝛽 ∈ 𝑆|∇𝛽 𝑏𝑎ğ𝑙𝑎𝑛𝑡𝚤𝑠𝚤𝑧}. 

 2.12.Tanım: 𝑋 ≠ ∅ bir küme olsun. 𝑋 üzerinde bir ikili işlem 𝜎, 𝑋 × 𝑋 in bir alt kümesidir. 

Eğer (𝑥, 𝑦) ∈ 𝜎 ise 𝑥, 𝑦 ile 𝜎 bağlantılıdır ve 𝑥𝜎𝑦 şeklinde gösterilir. 

2.13.Tanım: 𝑋 ≠ ∅ bir küme olsun. 𝑋 üzerinde bir ikili işlem 𝜎, 𝑋 × 𝑋 in bir alt kümesidir. 

Eğer 𝜎 yansımalı(𝑥𝜎𝑥, ∀𝑥 ∈ 𝑋), simetrik (𝑥𝜎𝑦 ⟹ 𝑦𝜎𝑥) ve geçişmeli ((𝑥𝜎𝑦) ⩘ (𝑦𝜎𝑧) ⟹ (𝑥𝜎𝑧)) 
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ise 𝜎 bir denklik bağıntısıdır. ∀𝑥 ∈ 𝑋 için 𝜎 modülo sınıfını [𝑥]𝜎 = {𝑦 ∈ 𝑋|𝑥𝜎𝑦} şeklinde 

tanımlarız. 

2.14.Tanım: 
𝑋

𝜎
= {[𝑥]𝜎|𝑥 ∈ 𝑋} kümesi 𝑋 ile 𝜎 nın bölüm kümesidir ve 𝑋 in bir parçalanışıdır. 

𝑀 üzerindeki bir kongrüans  

∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑀 için 𝑥𝜎𝑦 ⟹ (𝑥 + 𝑧)𝜎(𝑦 + 𝑧)  

şeklinde bir denklik bağıntısıdır. 

2.15.Tanım: 𝑆 bir nümerik yarıgrup olsun ve 𝑛, 𝑆’nin sıfırdan farklı bir elemanı olsun. 𝑆 de 

𝑛’nin aperi kümesi 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛) = {𝑠 ∈ 𝑆 | 𝑠 − 𝑛 ∉ 𝑆 } şeklinde ifade edilir. 𝑤(𝑖) elemanları,  

her 𝑖 ∈ {0,1, … , 𝑛 − 1}  için 𝑚𝑜𝑑(𝑛) ye göre kalan sınıfları içinde 𝑆 sayısal yarıgrubuna ait en 

küçük tamsayı olmak üzere 𝑆 de 𝑛’nin aperi kümesi 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛) = {𝑤(0), 𝑤(1), … , 𝑤(𝑛 − 1)} 

şeklinde hesaplanır. 

2.16.Önerme: 𝑀, {𝑚1, … , 𝑚𝑘} tarafından üretilen bir monoid olsun. 𝑋 in kardinalitesi 𝑘 

olsun. O halde, 𝑀 ≅ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋)/𝜎 olacak şekilde, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde bir 𝜎 kongrüansı 

vardır.  

Bu özelliğin bir sonucu olarak her sonlu doğuraylı monoid,bazı pozitif 𝑘 ve ℕ𝑘 üzerindeki 

bazı 𝜎 kongrüansı için ℕ𝑘/𝜎  ya izomorfiktir. Sonlu doğuraylı bir monoidin, sonlu bir 

gösterimini başarmak için 𝜎 kongrüansının sonlu tanımlanabildiğini göstermek yeterlidir. 

 İlk olarak bir küme ile doğurulan kongrüans kavramını tanımlayalım. Çünkü bir monoid 

üzerinde kongrüansların kesişimi yine bir kongrüanstır ve dolayısıyla, bir 𝑋 kümesi ve 

𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) in bir 𝜌 alt kümesi için, 𝜌 tarafından doğurulan kongrüansı, 𝜌 yu 

içeren 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerindeki bütün kongrüansların kesişimi olarak tanımlarız. Bu 

kongrüansı 𝐶𝑜𝑛𝑔(𝜌) olarak gösteririz. Şimdi bu kümedeki elemanlar nelerdir gösterelim; 

 ∆(𝑋) = {(𝑥, 𝑥)|𝑥 ∈ 𝑋} ikili ilişkisi 𝑋 üzerinde köşegen olarak bilinir. Bir 𝑋 kümesi üzerinde 

𝜌 ikili ilişkisi için, ters ilişkisi, 𝜌−1 = {(𝑦, 𝑥)|(𝑥, 𝑦) ∈ 𝜌} kümesidir. 

2.17.Önerme: 𝑋 ≠ ∅ bir küme olsun.𝜌 ⊆ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) 

𝜌0 = 𝜌 ∪ 𝜌−1 ∪ (𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋)) 

𝜌1 = {(𝑣 + 𝑢, 𝑤 + 𝑢)|(𝑣, 𝑤) ∈ 𝜌0, 𝑢 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋)} 

tanımlayalım. O halde 𝑘 ∈ ℕ ve 𝑣0, … , 𝑣𝑘 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) olacak şekilde 𝐶𝑜𝑛𝑔(𝜌),  

(𝑣, 𝑤) ∈  𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) ikililerinin kümesidir. 

İspat. İlk olarak bu yolla oluşturulan kümenin bir kongrüans olduğunu gösterelim. Bu 

kümeye 𝜎 diyelim. 

1) ∆(𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡∆(𝑋)) ⊆ 𝜎 olduğundan, 𝜎 ikili ilişkisi yansımalıdır. 

2) Eğer (𝑣, 𝑤) ∈ 𝜎 ise,her 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 − 1 için, 𝑣0 = 𝑣, 𝑣𝑘 = 𝑤 ve (𝑣𝑖, 𝑣𝑖+1) ∈ 𝜌1 olacak şekilde 

𝑘 ∈ ℕ ve 𝑣0, … , 𝑣𝑘 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) vardır. (𝑣𝑖, 𝑣𝑖+1) ∈ 𝜌1 olduğundan (𝑣𝑖+1, 𝑣𝑖) ∈ 𝜌1 olur. Bu 

∀ 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 𝑖ç𝑖𝑛, 𝑤𝑖 = 𝑣𝑘−𝑖 𝑦𝑖 𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟. (𝑤, 𝑣) ∈ 𝜎 elde edilir. Bunun için 𝜎 simetriktir. 

3) Eğer (𝑢, 𝑣) ve (𝑣, 𝑤),  𝜎 içinde 𝑘, 𝑙 ∈ ℕ ve 𝑣0, … , 𝑣𝑘, 𝑤0, … , 𝑤𝑙 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) vardır öyleki 

𝑣0 = 𝑢, 𝑣𝑘 = 𝑤0 = 𝑣, 𝑤𝑙 = 𝑤 𝑣𝑒 (𝑣𝑖, 𝑣𝑖+1), (𝑤𝑗 , 𝑤𝑗+1) ∈  𝜌1 ,  {𝑣𝑖}𝑖  ve   

{𝑤𝑗}𝑗  dizilerinden (𝑢, 𝑤) ∈ 𝜎 elde ederiz. Buradan 𝜎 geçişmelidir. 

4) Son olarak (𝑣, 𝑤) ∈ 𝜎 ve 𝑢 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) olsun. Her 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 − 1 için, 

𝑣0 = 𝑣, 𝑣𝑘 = 𝑤 𝑣𝑒 (𝑣𝑖 , 𝑣𝑖+1) ∈ 𝜌1 

olacak şekilde, 𝑘 ∈ ℕ ve 𝑣0, … , 𝑣𝑘 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) vardır. 
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 (𝐵𝑢 her 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 için 𝑤𝑖 = 𝑣𝑖 + 𝑢 𝑦𝑢 𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟. ) (𝑤𝑖, 𝑤𝑖+1) ∈  𝜌1 olur. Dolayısıyla (𝑣 +
𝑢, 𝑤 + 𝑢) ∈ 𝜎 elde edilir. 𝜌 yu içeren her kongrüansın 𝜎 yı içerdiği açıktır. Bu demektir ki 𝜎, 

𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde 𝜌 yu içeren en küçük kongrüanstır. Yani 𝜎 = 𝐶𝑜𝑛𝑔(𝜌) olur. Eğer 𝜎 =
𝐶𝑜𝑛𝑔(𝜌) ise , 𝜎 kongrüansı 𝜌 tarafından doğurulur. 𝜌 nun, 𝜎 doğuraylarının bir sistemi 

olduğunu söyleriz. Eğer sonlu sayıda elemanları olan bir 𝜎 doğuraylarının bir sistemi varsa, 𝜎 

kongrüansı sonlu doğurulmuştur.  

Sonlu doğuraylı bir 𝑀 monoidinin bir takdimi, 𝑀 ≅
𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋)

𝐶𝑜𝑛𝑔(𝜌)
 olacak şekilde sonlu bir 𝑋 

kümesi için, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde bir kongrüanstır. Eğer 𝜌 sonlu ise, 𝑀 sonlu takdimli bir 

monoiddir deriz. 𝑋 ≠ ∅ bir küme ve 𝜎, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde bir kongrüans olsun. 
(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2) ∈ 𝜎\{(0,0)} için (𝑥, 𝑦) = (𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2, 𝑦2) olarak ifade edilemezse 

𝜎{(0,0)}  da (𝑥, 𝑦) elemanı indirgenemezdir. 𝐼𝑟𝑟(𝜎), 𝜎 nın indirgenemez elemanlarının 

kümesi olsun. 𝜎, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) in bir alt monoididir. Eğer (𝑥, 𝑦) ve (𝑧, 𝑡) 𝜎 nın 

içinde ise, (𝑥 + 𝑧, 𝑦 + 𝑡) de 𝜎 nın içindedir ve yansıma ile (0,0) ∈ 𝜎 olur. Şimdi 𝐼𝑟𝑟(𝜎) nın, 

𝜎 yı bir monoid olarak doğurduğunu görürüz. 

2.18.Önerme: 𝑋 ≠ ∅ bir küme ve 𝜎, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde bir kongrüans olsun. O halde 

 𝜎 = 〈𝐼𝑟𝑟(𝜎)〉 dır. 

 İspat. 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑘} olsun. ∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑘} için 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde aşağıdaki sıralı 

ilişkiyi tanımlarız. ⅄1𝑥1 + ⅄2𝑥2 + ⋯ + ⅄𝑘𝑥𝑘 ≤ 𝜇1𝑥1 + ⋯ + 𝜇𝑘𝑥𝑘 ve  

𝑋 =  ⅄1𝑥1 + ⅄2𝑥2 + ⋯ + ⅄𝑘𝑥𝑘 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) verilsin. 𝑥 e eşit ve  𝑥 ten küçük olan 

𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) içindeki elemanların kümesi sonludur ((⅄1 + 1), … , (⅄𝑘 + 1)𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟). 

Aynı yolla eğer 𝑥 ≤ 𝑧 𝑣𝑒 𝑦 ≤ 𝑡 ise, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerinde  (𝑥, 𝑦) ≤ (𝑧, 𝑡) 

ilişkisini tanımlarız. Eğer  (𝑥, 𝑦) ≤ (𝑧, 𝑡) ve (𝑥, 𝑦) ≠ (𝑧, 𝑡) ise (𝑥, 𝑦) < (𝑧, 𝑡) yazarız. (𝑧, 𝑡) ≤
(𝑥, 𝑦) olacak şekilde (𝑧, 𝑡) ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) elemanlarının kümesi sonludur. 

((𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) × 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) ), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝜎 olsun. Eğer (𝑥, 𝑦) indirgenebilir ise 
(𝑥1, 𝑦1), (𝑥1

′, 𝑦1
′) ∈ 𝜎\{(0,0)} ise (𝑥, 𝑦) = (𝑥1, 𝑦1) + (𝑥1

′, 𝑦1
′) olur.  

O halde, (𝑥1, 𝑦1) < (𝑥, 𝑦) ve (𝑥1
′, 𝑦1

′) < (𝑥, 𝑦) olur. Eğer onlardan biri indirgenebilir ise 

onlarla işlemi tekrar edebiliriz. Bu yolla (𝑥, 𝑦) içinde bir ikili ağaç inşa edebiliriz ve her 

düğüm iki yaprak toplamıdır. Bir yaprak ağaçtaki 𝜎 nın indirgenemez elemanıdır. Ağaçtaki 

bütün elemanlar (𝑥, 𝑦) den daha küçük olduğundan, ((x, y)nin kendisi dışında) 

Serbest(X) × Serbest(X) deki elemanların sayısı sonludur. Bu ağaç sonlu sayıda düğümlere 

sahiptir ve dolayısıyla sonlu sayıda yaprak vardır. Ağaç inşasından, (𝑥, 𝑦), ağaçtaki bütün 

yaprakların toplamıdır. Bu yolla (𝑥, 𝑦) ∈ 〈𝐼𝑟𝑟(𝜎)〉 elde ederiz. 

Herhangi 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑀 için, 𝑥 + 𝑧 = 𝑦 + 𝑧 ⟹ 𝑥 = 𝑦 ise, 𝑀 monoidi sadeleşebilirdir. Eğer  
𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋)

𝜎
  bölümü sadeleşebilir ise, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) üzerindeki 𝜎 kongrüansı sadeleşebilirdir.  

2.29.Lemma ( Dickson Lemma): 𝑋 sonlu sayıda elemanlı boştan farklı bir küme olsun. 𝑁, 

𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑋) in bir alt kümesi olsun. 𝑀 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠 ≤ (𝑁) kümesi sonlu sayıda elemana 

sahiptir. 

3.MİNİMAL TAKDİMLERİ HESAPLAMA 

Bir sayısal yarıgrubun bir minimal takdimini hesaplamak için şu metodu kullanırız. Bu 

bölümde 𝑆 = 〈𝑛1, … , 𝑛𝑒〉 ve 𝜎 bir önceki bölümdeki gibi olsun. Her 𝑛 ∈ 𝑆 için, 𝐺𝑛 = (𝑉𝑛, 𝐸𝑛) 

grafiğini, 

𝑉𝑛 = {𝑛𝑖|𝑛 − 𝑛𝑖 ∈ 𝑆} ve 𝐸𝑛 = {𝑛𝑖𝑛𝑗̅̅ ̅̅ ̅|𝑛 − (𝑛𝑖 + 𝑛𝑗) ∈ 𝑆, 𝑖 ≠ 𝑗} 

şeklinde tanımlayalım. Bu grafik 𝑆 de 𝑛 ye karşılık gelen bağlantılı grafiktir. Bu grafiklerle, 

son bölümdeki grafiklerden birini ilişkilendireceğiz. Bir 𝐺 grafiğinin bağlantılı bir bileşeni, 𝐺 

nin bir maksimal bağlantılı alt grafiğidir. Eğer 𝐺 bağlantılı ise, bağlantılı bir bileşene sahiptir. 
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Bir nümerik yarıgrupta bir elemana karşılık gelen grafiğin bağlantılı bileşenlerini 

tanımlayalım. 𝑛 ∈ 𝑆 olsun. Her 𝑖 ∈ {1, … , 𝑟} için, 𝑋1, … , 𝑋𝑟 , 𝑍(𝑛) nin 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤  ise,  

𝐴𝑖 = {𝑛𝑗|𝑥𝑗 ≤ 𝑥 𝑏𝑎𝑧𝚤 𝑥 ∈ 𝑋𝑖} şeklinde tanımlayalım. Bu kümeler 𝐺𝑛 nin farklı bağlantılı 

bileşenlerinin köşelerinin kümesini içerir.  

3.1.Lemma: {𝐴1, … , 𝐴𝑟}, 𝑉𝑛 nin bir parçalanışıdır.  

İspat. 𝑛𝑗 ∈ 𝑉𝑛 ise, 𝑛 − 𝑛𝑗 ∈ 𝑆 olur. 𝑎 ∈ 𝑍(𝑛 − 𝑛𝑗) alalım. O halde 𝑎 + 𝑥𝑗 ∈ 𝑍(𝑛) olur. Ve 

dolayısıyla 𝑎 + 𝑥𝑗 ∈ 𝑋𝑖 olacak şekilde 𝑖 ∈ {1, … , 𝑟} vardır. Bu 𝑉𝑛 ⊆ 𝐴1 ∪ … ∪ 𝐴𝑟 olduğunu 

ispatlar. Sonuç olarak 𝑉𝑛 = 𝐴1 ∪ … ∪ 𝐴𝑟 dir. 𝑖 ≠ 𝑗 için, 𝑛𝑘 ∈ 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 olduğunu kabul 

edelim.𝑥𝑘 ≤ 𝑥 ve 𝑥𝑘 ≤ 𝑦 olacak şekilde 𝑥 ∈ 𝑋𝑖 ve 𝑦 ∈ 𝑋𝑗 vardır. Bu 𝑥. 𝑦 ≠ 0 olduğunu 

gösterir. Sonuç olarak 𝑥𝑅𝑦 elde edilir. Fakat bu imkansızdır. Çünkü 𝑋𝑖 ve 𝑋𝑗 farklı 𝑅 −

𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤𝑑𝚤𝑟. Bu {𝐴1, … , 𝐴𝑟} nin 𝑉𝑛 nin bir parçalanışı olduğunu ispatlar. Şimdi 𝑖 ≠ 𝑗 

olduğundan, 𝐺𝑛 de bir 𝐴𝑖 köşesini bir 𝐴𝑗 köşesine birleştiren bir kenarın olmadığını 

gösterelim. 

3.2.Lemma: 𝑖 ≠ 𝑗 olduğunda 𝑛𝑘 ∈ 𝐴𝑖 ve 𝑛𝑙 ∈ 𝐴𝑗 ise 𝑛𝑘𝑛𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ∉ 𝐸𝑛dir. 

İspat. Bir önceki lemma ile 𝑘 nın 𝑙 ye eşit olmadığını gözlemleyelim. 𝑛𝑘𝑛𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ∈ 𝐸𝑛 olsun. O 

halde 𝑛 − (𝑛𝑘 + 𝑛𝑙) ∈ 𝑆 olur. 𝑎 ∈ 𝑍(𝑛 − (𝑛𝑘 + 𝑛𝑙)) alalım. O halde 𝑎 + 𝑥𝑘 + 𝑥𝑙 ∈ 𝑍(𝑛) dir. 

𝑛𝑘 ∈ 𝐴𝑖 ve 𝑛𝑙 ∈ 𝐴𝑗 den, 𝑥𝑘 ≤ 𝑦, 𝑦 ∈ 𝑋𝑖 𝑣𝑒 𝑥𝑙 ≤ 𝑧, 𝑧 ∈ 𝑋𝑗 nin var olduğunu çıkarırız. Bu 

𝑦. (𝑎 + 𝑥𝑘 + 𝑥𝑙) ≠ 0 ve (𝑎 + 𝑥𝑘 + 𝑥𝑙). 𝑧 ≠ 0 olduğunu verir. Buradan da 𝑦𝑅𝑧 elde edilir. Bu 

𝑋𝑖 ve 𝑋𝑗 nin farklı 𝑅 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤 olmasıyla çelişir. Son olarak, aynı 𝐴𝑠  de herhangi iki köşenin 

𝐺𝑛 de bir patika ile bağllantılı olduğunu ispatlayalım. 

3.3.Lemma: 𝑙 ≠ 𝑘, 𝑛𝑘, 𝑛𝑙 ∈ 𝐴𝑠 ise 𝑛𝑘 yı 𝑛𝑙 ile birleştiren, köşeleri 𝐴𝑠 de olan 𝐺𝑛 de de bir 

patika vardır. 

İspat.Tanım ile 𝑥𝑙 ≤ 𝑎 ve 𝑥𝑘 ≤ 𝑏 olacak şekilde 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋𝑠 vardır.𝑎𝑅𝑏 olduğundan, her 

 𝑖 ∈ {1, … , 𝑟 − 1} için, 𝑎0 = 𝑎, 𝑎𝑟 = 𝑏 ve 𝑎𝑖. 𝑎𝑖+1 ≠ 0 olacak şekilde 𝑋𝑠 deki elemanların 

𝑎0, … , 𝑎𝑟 dizisi vardır. 

 𝑟 üzerinde tümevarım uygulayalım. 𝑟 = 1 ise (𝑘 ≠ 𝑙 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑟 = 0 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙. ), 

𝑎. 𝑏 ≠ 0 dır. Bunun için 𝑥𝑚 ≤ 𝑎  ve 𝑥𝑚 ≤ 𝑏 olacak şekilde 𝑚 ∈ {1, … , 𝑒} vardır. Buradan 

𝑥𝑙 + 𝑥𝑚 ≤ 𝑎  ve  𝑥𝑚 + 𝑥𝑘 ≤ 𝑏 elde edilir. Bu 𝑛 − (𝑛𝑙 + 𝑛𝑚) ∈ 𝑆 ve 𝑛 − (𝑛𝑚 + 𝑛𝑘) ∈ 𝑆 yi 

verir. 𝑛𝑙 ve 𝑛𝑘 yı bağlayan bir patika vardır.(ya 𝑛𝑚 = 𝑛𝑙 ya da 𝑛𝑚 = 𝑛𝑘 dır. Fakat her ikisi 

aynı anda sağlanmaz.) 𝐴𝑠 nin tanımından, 𝑛𝑙 , 𝑛𝑚, 𝑛𝑘   𝐴𝑠 ye aittir. Şimdi 𝑟 > 1 olduğunu 

kabul edelim. Tümevarım hipotezi ile bu sonuç, uzunluğu 𝑟 den küçük bütün diziler için 

sağlanır. 𝑙 ≠ 𝑘 olduğundan 𝑥𝑙 ≤ 𝑎𝑚, 𝑥𝑗 ≤ 𝑎𝑚, 𝑥𝑗 ≤ 𝑎𝑚+1 ve 𝑥𝑙 ≰ 𝑎𝑚+1 olacak şekilde, 𝑚 ∈

{0, … , 𝑟 − 1} vardır ve 𝑗 ≠ 𝑙 dir. 𝑚 yi bu koşulu sağlayan minimum seçelim. 𝑥𝑙 ≤ 𝑎𝑚 ve 𝑥𝑗 ≤

𝑎𝑚 den, 𝑛𝑙𝑛𝑗̅̅ ̅̅ ̅ ∈ 𝐸𝑛 olur ve 𝑎𝑚 ∈ 𝑋𝑠 olduğundan hem 𝑛𝑙 hem de 𝑛𝑗 ,  𝐴𝑠 içindedir. 𝑗 = 𝑘 

olduğundan ispat biter. Diğer durumda, tümevarım hipotezinin 𝑎𝑚+1, … , 𝑎𝑟 ye uygulanması 

köşeleri 𝐴𝑠 de olan 𝐺𝑛 de 𝑛𝑗  ve 𝑛𝑘 yı bağlayan bir patikanın varlığını içerir. Bu patikanın 

başına 𝑛𝑙𝑛𝑗̅̅ ̅̅ ̅ kenarını ekleyerek ispatı tamamlarız. Bütün bu bilgilerden 𝐺𝑛 nin farklı bağlantılı 

bileşenlerinin köşelerinin 𝐴1, … , 𝐴𝑟 olduğunu görmek kolaydır. Bunun için 𝐺𝑛 nin bağlantılı 

bileşenlerinin sayısı 𝑍(𝑛) de 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 sayısına eşittir. 

 3.4.Teorem: 𝑆 bir sayısal yarıgrup olsun. 𝑛 de 𝑆 nin sıfırdan farklı bir elemanı olsun. 𝐺𝑛 nin 

bağlantılı bileşenlerinin sayısı 𝑍(𝑛) de 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 sayısına eşittir. 

3.5.Uyarı: Bu sonuçlardan, 𝑆 nin herhangi bir minimal takdimini elde etmek için, 𝐺𝑛  nin 

bağlantılı olmadığı durumda 𝑛 ∈ 𝑆 leri bulmalıyız. 𝑛,  𝐺𝑛 nin bağlantılı olmadığı böyle bir 𝑛 
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olsun. 𝐺𝑛
1, … , 𝐺𝑛

𝑟 bağlantılı bileşenleri olsun. Her 𝑖 ∈ {1, … , 𝑟} için bir köşe 𝑛𝑘𝑖
∈ 𝑉𝑛

𝑖 

seçelim ve 𝑥𝑘𝑖
≤ 𝛼𝑖 olacak şekilde 𝛼𝑖 ∈ 𝑍(𝑛) elemanı seçelim. O halde [𝛼1]𝑅 , … , [𝛼𝑟]𝑅, 𝑍(𝑛) 

nin farklı 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤𝑑𝚤𝑟. Eğer  

𝜌𝑛 = {(𝛼2, 𝛼1), … , (𝛼𝑟 , 𝛼1)} tanımlarsak, 𝐺𝜌𝑛
 bir ağaçtır. Buradan 𝜌, 𝑆 nin bir minimal 

takdimi olur. Bu fikri kullanarak, bir minimal takdim hesaplamak istiyorsak, grafiği bağlantılı 

olmayacak şekilde bir nümerik yarıgrupta elemanları bulmalıyız. Aşağıdaki özellik böyle bir 

araştırmayı mümkün kılar. 

3.6.Önerme: 𝐺𝑛 bağlantılı değilse, o halde  

𝑛 = 𝑤 + 𝑛𝑗  olur. 𝑤 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1)\{0} ve 𝑗 ∈ {2, … , 𝑒} dir. 

İspat. 𝑛 − 𝑛1 ∉ 𝑆 ise, 𝑛 = 𝑤 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1)\{0}  olur. 𝐺𝑛 bağlantılı olmadığından, 𝑛𝑖𝑛𝑗̅̅ ̅̅ ̅ ∉ 𝐸𝑛 

olacak şekilde , 𝑖 = 𝑗 ≥ 2 ile 𝑛𝑖 , 𝑛𝑗 ∈ 𝑉𝑛 vardır.  

Bu gösterir ki 𝑛 = (𝑛 − 𝑛𝑗) + 𝑛𝑗  ve 𝑛 − 𝑛𝑗 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1)\{0} (𝑛 ≠ 𝑛𝑗  çü𝑛𝑘ü 𝑛 − 𝑛𝑖 ∈ 𝑆 ve 

 {𝑛1, … , 𝑛𝑒}, 𝑆 için bir minimal doğuray sistemidir. 𝑛 − 𝑛1 ∈ 𝑆 olduğunu kabul edelim. 𝐺𝑛 

bağlantılı olmadığından, 𝑛 − (𝑛1 + 𝑛𝑖)) ∉ 𝑆(𝑛1𝑛𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ∉ 𝐸𝑛) olacak şekilde 𝑖 > 1 ile 𝑛𝑖 ∈ 𝑉𝑛 

vardır. 𝑛 − 𝑛𝑖 ∈ 𝑆 olduğundan, 𝑛 − 𝑛𝑖 − 𝑛1 ∉ 𝑆 dir. 𝑛 − 𝑛𝑖 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1)\{0}   olur. 

 (𝑛 − 𝑛𝑖 ≠ 0. Çü𝑛𝑘ü 𝑛 − 𝑛1 ∈ 𝑆)  𝑛 = ( 𝑛 − 𝑛𝑖) + 𝑛𝑖 yazabiliriz. 

3.7.Uyarı: Bu önerme 𝐺𝑛 nin bağlantılı olmayacak şekilde 𝑛 ∈ 𝑆 elemanlarını içeren sonlu bir 

kümeyi verir. Bu kümeye 3.5.Uyarı da tarif edilen yöntemi uygularsak, bir nümerik 

yarıgrubun bir minimal takdimini, hesaplamak için algoritmik bir yönteme sahip oluruz.  

𝑣0𝑣1̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑣1𝑣2̅̅ ̅̅ ̅̅ , … , 𝑣𝑚−1𝑣𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  formundaki kenarların bir dizisi, 𝑣0′ı  𝑣𝑚′ ye bağlayan 𝑚 uzunluklu 

bir patika olarak bilinir. Eğer bir grafiğin iki köşesini birleştiren bir patika varsa, grafiğe 

bağlantılıdır denir. 𝑛 köşeli bağlantılı bir grafiğin en az (𝑛 − 1) kenarı vardır. Bir ağaç bazı 

𝑛 ∈ ℤ+ için 𝑛 köşeli, (𝑛 − 1) kenarlı bağlantılı bir grafiktir. 𝐺 = (𝑉, 𝐸)  nin bir alt grafiği, 

𝑉′ ⊆ 𝑉, 𝐸′ ⊆ 𝐸 olacak şekilde, 𝐺′ = (𝑉′, 𝐸′) grafiğidir. 𝑛 köşeli herhangi bir bağlantılı 𝐺 

grafiği aynı köşeli bir alt grafiğe sahiptir. Yani bir ağaçtır. Bu ağaca 𝐺 nin doğuray ağacı 

denir. 

𝑋 ≠ ∅ bir küme olsun. 𝑃 = {𝑋1, … , 𝑋𝑟}, 𝑋 in bir parçalanışı olsun ve 𝛾, 𝑋 üzerinde bir ikili 

işlem olsun. 𝑃 parçalanışına göre 𝛾 ilişkili grafik, 𝑉 = 𝑃 ve 𝑋𝑖𝑋𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ∈ 𝐸, (𝑖 ≠ 𝑗) olacak şekilde, 

𝐺𝛾 = (𝑉, 𝐸) dir.  (𝑥, 𝑦) ∈ 𝛾 ∪ 𝛾−1 olacak şekilde 𝑥 ∈ 𝑋𝑖, 𝑦 ∈ 𝑋𝑗 vardır. 𝑛 ∈ ℕ ve 𝑋1, … , 𝑋𝑟 

𝑍(𝑛) de yer alan 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤 olsun.  

Eğer 𝛽, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑥1, … , 𝑥𝑒) üzerinde bir ikili bağıntı ise 𝛽𝑛 = 𝛽 ∩ (𝑍(𝑛) × 𝑍(𝑛)) ve 𝑍(𝑛) 

nin {𝑋1, … , 𝑋𝑟} parçalanışına karşılık gelen grafiği 𝐺𝛽𝑛
 ile gösterelim. 

3.8.Lemma: 𝑛 ∈ ℕ olsun. Eğer 𝛽, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑥1, … , 𝑥𝑒) kümesi üzerinde 𝜎 yı doğuran bir ikili 

ilişki ise 𝐺𝛽𝑛
 bağlantılıdır. 

3.9.Örnek: 𝑆 = 〈5,7,9,11〉 

𝑆 = {0,5,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18, … } 

𝐴𝑝(𝑆, 5) = {0,7,9,11,18} 

olduğundan (𝐴𝑝(𝑆, 5)\{0}) + {7,9,11} ifadesini hesaplayalım. 

{14,16,18,20,22,25,27,29} elde ederiz. Dolayısıyla 𝐺𝑛 grafiğinde, (𝐴𝑝(𝑆, 5)\{0}) + {7,9,11} 

kümesindeki 𝑛 lere bakalım. 5’i içeren 14 ifadesini bulalım.14 = 1.5 + 1.9 ve 7 nin 

kullanıldığı 14 ifadesini bulalım. 
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Dolayısıyla 𝑆 nin bir minimal takdimi 

𝜌 = {(𝑥1 + 𝑥3, 2𝑥2), (𝑥1 + 𝑥4, 𝑥2 + 𝑥3), (𝑥2 + 𝑥4, 2𝑥3), (4𝑥1, 𝑥3 + 𝑥4), (3𝑥1 + 𝑥2, 2𝑥4)}  

olur. 

4. BİR MİNİMAL TAKDİMİN KARDİNALİTESİ İÇİN BİR ÜST SINIR  

4.1.Lemma:  𝐺𝑛 bağlantılı olmayan, 𝑆 de 𝑛 bir eleman olsun. O halde, 𝑛𝑘 ∈ {𝑛2, … , 𝑛𝑒} ve 

𝑤 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1) vardır öyle ki, 

I. 𝑛 = 𝑤 + 𝑛𝑘 ∉ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1) 

II. 𝑤′ + 𝑛𝑘 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1) her 𝑤′ ∈ 𝑆\{𝑤} öyle ki 𝑤′ ≤𝑠 𝑤. 

 İspat. 𝑖 = min { 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑒}|𝑛𝑗 ∈ 𝑉𝑛}. 𝐺𝑛 bağlantılı olmadığından, 𝑛𝑖 ve 𝑛𝑗 , 𝐺𝑛 nin farklı 

bağlantılı bileşenleri olacak şekilde 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑒} nin minimumu olan 𝑘’yı bulabiliriz. 

1) 𝑛𝒌 ∈ 𝑉𝑛 olduğundan, 𝑤 = 𝑛 − 𝑛𝑘 ∈ 𝑆 dir. Bazı 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑘 − 1} için, 𝑤 − 𝑛𝑗 ∈ 𝑆 olsun. O 

halde 𝑛𝑗𝑛𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ∈ 𝐸𝑛 dir. Bunun için 𝑛𝑗  ve 𝑛𝑘 aynı bağlantılı bileşenlerdir. Bu, 𝑛𝑗  ve 𝑛𝑖 nin farklı 

bağlantılı bileşenler olduğu anlamına gelir. 𝑘 nın minimalliği, 𝑘 ≤ 𝑗 yi verir. Bu çelişkidir.  

Bunun için 𝑛 = 𝑤 + 𝑛𝑘, 𝑤 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1). 𝑖 < 𝑘 olduğundan 

𝑛 ∉ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1) dir. 

 

2) 𝑤 − 𝑤′ ∈ 𝑆\{0} olduğundan, 𝑤 − 𝑤′ − 𝑛𝑙 ∈ 𝑆 olacak şekilde 𝑙 ∈ {1,2, … , 𝑒} vardır. Bunun 

için n-(𝑛𝑘 + 𝑛𝑙) ∈ 𝑆 gösterir ki, 𝑛𝑘 ve 𝑛𝑙, 𝐺𝑛 nin aynı bağlantılı bileşenidir. 

 Eğer 𝑤′ + 𝑛𝑘 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1) ise 𝑤′ + 𝑛𝑘 − 𝑛𝑗 ∈ 𝑆 olacak şekilde 

 𝑗 < 𝑘 vardır. Buradan, (𝑤′ + 𝑛𝑘) − 𝑛𝑗 + (𝑤 − 𝑤′ − 𝑛𝑙) = 𝑛 − (𝑛𝑗 + 𝑛𝑙) ∈ 𝑆  elde edilir. 𝑛𝑗  

ve 𝑛𝑘 , 𝑛𝑘   nın aynı bağlantılı bileşenidir.Bu 𝑘 nın minimalliği ile çelişir. 𝑘 ∈ {2, … , 𝑒} için 

4.1.Lemma nın  1 ve 2 koşullarını tam sağlayan 𝑤 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1)  

elemanlarının 𝐷𝑘 kümesini tanımlayalım. 

4.2.Lemma: 𝑆 nin herhangi bir minimal takdiminin kardinalitesi, 𝐷2, … , 𝐷𝑒 kümelerinin 

kardinaliteleri toplamına eşit ya da küçüktür. 

İspat. 𝐷 = ∐ 𝐷𝑘
𝑒
𝑘=1 ,  𝐷𝑘 kümelerinin ayrık birleşimini göstersin. (𝑤, 𝑘) elemanları 𝐷 nin 

elemanlarıdır ve  𝑤 ∈ 𝐷𝑘 dır. 𝜌, 𝑆 için bir minimal takdimdir öyle ki; 

Eğer (𝑎, 𝑏) ∈ 𝜌, 𝑛 = 𝜑(𝑎) = 𝜑(𝑏) ve 𝑖 = min { 𝑗 ∈ {1, … , 𝑒}|𝑛𝑗 ∈ 𝑉𝑛} ise 𝑥𝑖 ≤ 𝑎. 

Grafik Bağlantılı Bileşenler İlişkiler 

G14 {5,9}, {7}  (𝑥1 + 𝑥3, 2𝑥2) 

G16 {5,11}, {7,9}  (𝑥1 + 𝑥4, 𝑥2 + 𝑥3) 

G18 {7,11}, {9} (𝑥2 + 𝑥4, 2𝑥3) 

G20 {5}, {9,11}  (4𝑥1, 𝑥3 + 𝑥4) 

G22 {5,7}, {11}  (3𝑥1 + 𝑥2, 2𝑥4) 

G25 {5,7,9,11}  

G27 {5,7,9,11}  

G29 {5,7,9,11}  
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Aşağıdaki yolla 𝑞: 𝜌 → 𝐷 tanımlayalım. 

 Eğer (𝑎, 𝑏) ∈ 𝜌 ve 𝑍(𝑛) nin 𝜑(𝑎) = 𝑛(= 𝜑(𝑏)) ise 𝑎 bir 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓 𝑋𝑖 ye aittir ve 𝑏, 𝑍(𝑛) 

nin farklı bir 𝑅 − 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓 𝑋(𝑗) ye aittir. 𝜌 nun inşasından 

𝑘 = min {𝑙 ∈ {1, … , 𝑒}|𝑛𝑙 ∈ 𝐴𝑗} > 1 dir. 

𝑔((𝑎, 𝑏)) = (𝑛 − 𝑛𝑘 , 𝑘) tanımlayalım. 4.1.Lemma in ispatında olduğu gibi, 𝑘 nın 

minimalliğinden, 𝑤 = 𝑛 − 𝑛𝑘 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1) elde edebiliriz. Bu 4.1.Lemma 

in 1 ve 2 koşullarını sağlar. 𝜌  nun inşası yolundan hareketle, 𝑔 nin 1 − 1 olduğunu görürüz. 

Bunun için, 𝜌 nun kardinalitesi 𝐷 ninkine eşit ya da 𝐷 ninkinden küçüktür. Bütün minimal 

takdimler aynı kardinaliteye sahip olduğundan ispat biter. Bunun için, doğal aşama 𝐷1, … , 𝐷𝑒 

nin kardinaliteleri için bir üst sınır bulmaktır. 

4.3.Önerme: 𝑆 bir nümerik yarıgrup olmak üzere,  

1) 𝑚(𝑆) = min(𝑆 \ {0})   
2)  𝑒(𝑆) ≤ 𝑚(𝑆) 

4.4.Teorem: 𝑆, {𝑛1, … , 𝑛𝑒} tarafından minimal olarak doğurulan bir nümerik yarıgrup olsun. 

𝑆 için herhangi bir minimal takdimin kardinalitesi  
(2𝑛1−𝑒+1)(𝑒−2)

2
+ 1 ifadesine  eşit ya da 

küçüktür.  

İspat. 𝑐𝑒 = 𝑚𝑖𝑛{𝑘 ∈ ℕ\{0}|𝑘𝑛𝑒 ∈ 〈𝑛1, … , 𝑛𝑒−1〉} tanımlayalım. Açıkça, 𝐷𝑒 = {(𝑐𝑒 − 1)𝑛𝑒} 

ve bunun için tek bir elemanı vardır. Üstelik, 𝐷𝑘 ⊆ (𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1))\{0}. 

 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) in kardinalitesi 𝑛1 olduğundan 2.15.Tanım ve 𝑛2, … , 𝑛𝑘−1 ∈ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ve bunlar 

𝐴𝑝(𝑆, 𝑛1) ∩ … ∩ 𝐴𝑝(𝑆, 𝑛𝑘−1)’e ait değildir. 𝐷𝑘 nın kardinalitesi, 𝑛1 − (𝑘 − 1)’e eşit ya da 

küçüktür. 𝐷2, … , 𝐷𝑒 kümelerinin kardinalitelerinin toplamı  

1 + ∑ (𝑛1 − 𝑘 + 1)𝑒−1
𝑘=2 = 1 +

(2𝑛1−𝑒+1)(𝑒−2)

2
  ile sınırlıdır. 4.3.Önerme ten 𝑒 , 𝑛1′e eşit ya da 

küçüktür.  

4.5.Sonuç: 𝑆 bir nümerik yarıgrup olsun. 𝑆 nin herhangi bir minimal takdiminin kardinalitesi  
𝑚(𝑆).(𝑚(𝑆)−1)

2
  ye eşit ya da küçüktür. 

İspat. 4.4.Teorem ile, 𝑆 nin herhangi bir minimal takdiminin kardinalitesi 

 
(2𝑚(𝑆)−𝑒(𝑆)+1).(𝑒(𝑆)−2)

2
+ 1’e eşit ya da küçüktür. 

(2𝑚(𝑆)−𝑒(𝑆)+1).(𝑒(𝑆)−2)

2
+ 1 ≤

𝑚(𝑆).(𝑚(𝑆)−1)

2
  olması için gerek ve yeter koşul 

 (𝑚(𝑆) − 𝑒(𝑆)). (𝑚(𝑆) − 𝑒(𝑆) + 3) ≥ 0 olmasıdır. Bu son eşitlik sağlanır. 4.3.Önerme 

sinden 𝑒(𝑆) ≤ 𝑚(𝑆)’dir. Bir 𝑆 nümerik yarıgrubun eğer 𝑒(𝑆) = 𝑚(𝑆) ise maksimal gömme 

boyutuna sahip olduğunu söyleriz. Nümerik yarıgrupların sınıfı için daha basit bir sonuç 

beklemeliyiz. Gerçekte daha sonra göreceğimiz gibi, maksimal gömme boyutuna sahip 

nümerik yarıgruplar 4.5.Sonuç deki sınıra ulaşacak şekilde karakterize edilebilir. Bunun için 

katlılığa göre bunlar en büyük olası takdimlere sahip nümerik yarıgruplardır. 

4.6.Lemma: 𝑆 bir sayısal yarıgrup olsun. 𝑆 nin  bir minimal takdiminin kardinalitesi  
𝑚(𝑆).(𝑚(𝑆)−1)

2
   ise, 𝑆 maksimal gömme boyutuna sahiptir.  

İspat. 4.5. Sonuç ispatından, eğer 𝑆 nin  bir minimal takdiminin kardinalitesi 
𝑚(𝑆).(𝑚(𝑆)−1)

2
  ise 

, (𝑚(𝑆) − 𝑒(𝑆)). (𝑚(𝑆) − 𝑒(𝑆) + 3) = 0 dır.  
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O halde ya 𝑒(𝑆) = 𝑚(𝑆) ya da 𝑒(𝑆) = 𝑚(𝑆) + 3 tür. Bu son olasılık sağlanmaz. Çünkü 

4.3.Önerme sinden 𝑒(𝑆) ≤ 𝑚(𝑆)’dir. Yukarıda bahsedilen karakterizasyon bir yönünü 

ispatlar. 

5. ÇARPANLARA AYIRMA VE BÖLÜNEBİLME 

5.1.Tanım: 𝑥 in çarpanları 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑝)  olmak üzere 𝑠 için tanımlanmış uzunluk  

|𝑥| = 𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑝 dir ve 𝑠 için uzunluklar kümesi 𝐿(𝑠) = {|𝑥|: 𝑥 ∈ 𝑍(𝑠)} şeklinde ifade 

edilir. 𝑍(𝑠) sonlu sayıda elemanlı olduğundan 𝐿(𝑠) kümesi de sonludur. 

5.2.Örnek: 𝑆 = ⟨2, 3⟩ olsun. Burada 6’nın çarpanları s 6 = 2 × 3 = 3 × 2  şeklindedir. 

Buradan 𝑍(6) = {(3,0), (0,2)}  olur. (3,0) ‘ın uzunluğu 3,(0,2)’nin uzunluğu ise 2’dir. Bu 

yüzden 𝑆  tek değerli çarpana sahip bir monoid değildir ve yarım çarpanlı bir monoid de 

değildir. Sadece yarım çarpanlı bir nümerik yarıgruptur. 𝑠 ∈ 𝑆 olsun. 𝑠’nin esnekliği  𝜌(𝑠)  

biçiminde  ifade edilir ve 𝜌(𝑠) =
𝑚𝑎𝑥𝐿(𝑠)

min 𝐿(𝑠)
  olarak  tanımlanır. 𝑆 ‘nin elastikliği ise 

 𝜌(𝑆) = sup {𝜌(𝑠)|𝑠 ∈ 𝑆} şeklinde tanımlanır. 

5.3.Teorem: 𝑆, {𝑛1, … , 𝑛𝑝} tarafından doğurulan minimal bir nümerik yarıgrup olsun. 𝑛1 <

⋯ < 𝑛𝑝 olmak üzere 𝑆’nin elastikliği 𝜌(𝑆) =
𝑛𝑝

𝑛1
 dir. 

5.4.Tanım: Farzedelim ki 𝐿(𝑠) = {𝑙1 < ⋯ < 𝑙𝑘} olsun. 𝑠 için delta kümesi  

∆(𝑠) = {𝑙2 − 𝑙1, … , 𝑙𝑘 − 𝑙𝑘−1} şeklinde tanımlanır ve eğer 𝑘 = 1 ise ∆(𝑠) = ∅ dir. 𝑆 için delta 

kümesi ∆(𝑆) = ⋃ ∆(𝑠)𝑠∈𝑆  biçiminde tanımlanır. 

5.5.Teorem: 𝑆 bir nümerik yarıgrup olsun and let 𝜎, 𝑆’nin bir takdimi olsun. 

𝑚𝑖𝑛∆(𝑆) = ebob{|𝑎 − 𝑏||(𝑎, 𝑏) ∈ 𝜎} olur. 

5.6.Tanım: 𝑥 = {𝑥1, … , 𝑥𝑝}, 𝑦 = {𝑦1, … , 𝑦𝑝 ∈ ℕ𝑝 olsun.(ℕ𝑝, ≤) bağıntısına göre  

 inf {𝑥, 𝑦} .  𝑥 ⩘ 𝑦 = (min{𝑥1, 𝑦1} , … , min{𝑥𝑝, 𝑦𝑝}) dir. 𝑥 ve 𝑦  arasındaki uzaklık 

𝑑(𝑥, 𝑦) = max {|𝑥 − (𝑥 ⩘ 𝑦)|, |𝑦 − (𝑥 ⩘ 𝑦)|} şeklinde tanımlanır. 

5.7.Örnek: 𝑆 = ⟨6,9, 11⟩ olsun.  66 ∈ ⟨6,9, 11⟩  olmak üzere;   

𝑍(66) = { 0,0,11(),0,2,8(),0,4,5(),3,1,4(),0,6,2(),3,3,1(),6,0,0( )} olur. (11,0,0) ve (0,0,6) 

arasındaki uzaklık 11’dir. Bununla birlikte 66’nın diğer çarpanlarını da ele alacak olursak 

oluşabilecek ikili bağlantılar arasındaki maksimum uzaklık 4’tür. Buradan  66 ∈ ⟨6,9, 11⟩ 

elemanının kateneri derecesi 4 olarak bulunur. 𝑆’nin bir minimal takdimi 𝜎 =
{((1,3,0), (0,0,3)), ((3,0,0), (0,2,0))}’dır. 𝑠 ∈ 𝑆 nin katenari derecesi 𝑐(𝑠) sembolü ile ifade 

edilir. 𝑁 nin en az iki çarpanı 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍(𝑠), 𝑁-zinciri ile bağlanmışlardır. 𝑆 için katenari 

derecesi 𝑐(𝑆) ile sembolize edilir ve 𝑐(𝑆) = sup {𝑐(𝑠)|𝑠 ∈ 𝑆} ‘dir. 

5.8.Örnek: 𝑆 = ⟨10,11,23, 35⟩  olsun. 77 ∈ 𝑆 = ⟨10,11,23, 35⟩  elemanının katenari 

derecesini hesaplayalım. 77 nin çarpanları köşe kabul edilir. Ardışık köşeler arasındaki 

uzaklıklar hesaplanır. Sonra maksimum bir kenar uzunluğu kaldırılır. Bu işlem bir köprü 

buluncaya değin tekrarlanır. 
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Böylelikle 77 elemanının katenari derecesinin 3 olduğu görülür. 
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“ALBERT CORNELIUS KNUDSON’DA TANRI’NIN KİŞİLİĞİ PROBLEMİ” 

 

Dr. Mustafa ATEŞ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

 

ÖZET:  

Albert Cornelius Knudson (1873-1953), bir teolog olmasının yanısıra, Boston personalizmi 

ekolüne mensup olan ve teizmin savunuculuğunu üstlenen idealist bir felsefecidir. Knudson’a 

göre kişiliğin, fiziksel ve manevî kişilik olmak üzere iki çeşidi vardır. Çoktanrıcı anlayışlarda 

tanrılara fiziksel yani antropomorfik anlamdaki kişilik atfedilir. O halde tek Tanrı’ya fiziksel 

anlamdaki kişilik atfedilmemelidir. Manevî kişilik ise genel itibariyle, sosyal ve ideal gayelere 

adanmışlıkla ve sadakatle karakterize edilir. Mânevî kişilik, beşerî ve ilâhî olmak üzere iki 

kategoriye ayrılır. İnsan kişiliği her zaman bir ideale ulaşma doğrultusunda eksik kalacağı için 

beşerî haliyle manevî kişilik de kusursuz olan Tanrı’ya atfedilemez. Tanrı’ya mânevî kişilik 

yalnızca sembolik açıdan atfedilebilir. Tanrı’nın kişiliğinin fiziksel unsurları yani metafizik 

sıfatları bilme, irade ve duygudur. Bunların hiçbirisinde bağımlı kısıtlılığa dair bir ima yoktur. 

Zira “kişi olma özelliği/bireysel kimlik, kendini bilme ve irade nitelikleri bir varlıkta yer 

aldığında o varlık bir kişi olur ve bu nitelikleri bakımından kişi sonlu da sonsuz da olabilir. Biz 

bağımlı varlıklar olduğumuz için bu yetiler bizde mecburen kusurlu ve sınırlı bir biçimde ancak 

Tanrı’da mükemmel halleriyle tezahür eder. Tanrı’nın kişiliğinin ahlâkî işlevi, Tanrı ile dostluk 

(fellowship) yani duygusal birliktelik ya da başka bir ifadeyle duygusal kaynaşma (communion) 

dır. Kişilik ve onun genel işlevleri olan bilme, irade ve duygu olmaksızın Tanrı ve insan 

arasında duygusal bir birliktelik gerçekleşemez. Ayrıca gerçek bir duygusal birlikteliğin var 

olabilmesi için Tanrı ile insan arasında karşılıklı güvenin ve karşılıklı iyi niyetin de var olması 

gerekir. O duygular, gerçek dostluğu mümkün kılan karşılıklı saygı ahlâkî temeline dayanırlar; 

bu da Tanrı’nın kişiliğinin kendi içinde bir gaye barındırdığını gösterir. Bu bağlamda Tanrı’nın 

kişiliğinin gayesi, Tanrı ile insan arasındaki duygusal kaynaşma aracılığıyla hem kendi 

değerinin ve şahsiyetinin hem de beşerî kişilerin değerinin ve kişiliklerinin tam anlamıyla 

gerçekleşmesini ve ifade edilmesini sağlamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Albert Cornelius Knudson, Tanrı, Tanrı’nın Kişiliği, kişilik, özbilinçlilik, 

Tanrısal Bilme, irade, Tanrı ile dostluk, Tanrı ile duygusal birliktelik. 
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“THE PROBLEM OF THE PERSONALITY OF GOD IN ALBERT 

CORNELIUS KNUDSON” 

 

ABSTRACT:  

Albert Cornelius Knudson (1873-1953), besides being a theologian, is also a member of the 

philosophy school of Boston Personalism and an idealist philosopher who took on defending 

theism. According to Knudson, personality has two types one of which is physical and the other 

is spiritual. In polytheistic conceptions the personalities which have anthropomorphical 

meanings are attributed to gods. That’s why the personality which has physical meaning must 

not be ascribed to the single God. Spiritual personality is generally characterized by devotion 

to social and ideal ends and by loyalty. Spiritual personality is divided into two categories as 

human and divine. Because human personality always remains incomplete in the way of 

reaching an ideal, spiritiual personality in its human form can not be ascribed to perfect God 

too. For this, spiritual personality can be attributed to God only symbolically. The physical 

elements namely metaphysical attributes of the personality of God are omniscience, self-control 

and feeling. There is no implication of dependent limitation in any of these elements. Because, 

the faculties of self-hood, self-knowledge and self-direction exist in a being, that being is a 

person and with regard to these faculties a person can be finite or infinite. Since we are 

dependent beings, these qualities necessarily manifest themselves in us as imperfectly and 

limitedly but in God as perfectly and infinitely. The ethical function of the personality of God 

is the fellowship with God namely the communion with God. Without personality and its 

fundamental functions knowing, self-direction and feeling, there can be no communion between 

God and human. Also, in order to exist a true communion, there must be reciprocal trust and 

mutual goodwill between God and man. Those feelings depend on the ethical base of mutual 

respect which makes the true fellowship possible; and this indicates that the personality of God 

has an end in itself. In this context, the end of the personality of God is to provide the full 

realization and expression of both His worth and His personality and the personalities of human 

persons and their worth by the communion between God and man. 

 

Keywords: Albert Cornelius Knudson, God, The Personality Of God, personality, self-

consciousness, Omniscience, self-control, fellowship with God, communion with God. 

 

1. GİRİŞ 

Öğrencisi olduğu Borden Parker Bowne (1847-1910)1 tarafından  kurulan Boston personalizmi 

adlı felsefe ekolüne mensup olan Albert Cornelius Knudson (1873-1953), 2  personalist 

terimlerle ifade edilen liberal modern karakterli bir teolojiyi savunan Amerikalı metodist teolog 

olmasının yanısıra, 3  tıpkı hocası Bowne gibi Yahudi-Hristiyan geleneğinden yararlanarak 

 
1 Brightman, Edgar Sheffield; “Personalism Including Personal Idealism”; A History Of Philosophical Systems, 

editor: Ferm, Vergilius; yay. Philosophical Library, New York, USA, 1950, ss. 340-352, s. 344. 
2  Cherry, Conrad; Hurrying Toward Zion: Universities, Divinity Schools And American Protestantism, yay. 

Indiana University Press, Bloomington, Indiana, USA, 1995, s. 96; Groarke, Louis; The Good Rebel: 

Understanding Freedom And Morality, yay. Fairleigh Dickinson University Press, Madison, New Jersey, USA, 

2002, s. 288. 
3 Cherry, a.g.y.; Knudson, Albert Cornelius; “Methodism”, An Encyclopedia Of Religion, editor: Ferm, Vergilius; 

yay. Philosophical Library, New York, USA, 1945, ss. 487-489, s. 488; Henry, Carl F. H.; Fifty Years Of Protestant 

Theology, yay. Wilde, Boston, USA, 1950, s. 78; Brightman, Edgar Sheffield; “Personalism”, An Encyclopedia 

Of Religion, editor: Ferm, Vergilius; yay. Philosophical Library, New York, USA, 1945, s. 576; Brightman, Edgar 

Sheffield; A Philosophy Of Religion, yay. Prentice-Hall, New York, USA, 1940, s. 285. 
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teizmin savunuculuğunu üstlenip4  Din Felsefesi’ne katkıda bulunan idealist-personalist bir 

felsefecidir.5 

Knudson’a göre kişilik; tekliği, özdeşliği, öz-bilinçliliği, iradeyi ve duyguyu ima eder.6 O halde 

bir kişi, düşünen, hisseden ve dileyen bir varlıktır. 7  Ancak kişi ve kişilik kavramlarının 

muhtevası bu tesbitlerden ibaret değildir. Kişiliğin kapsamında, kişiler arası karşılıklı ilişkiyi 

ifade eden sosyallik anlamı da vardır. 8  Kişi, doğası gereği diğer kişilerle ahlâkî duygusal 

birliktelik arar çünkü yalnızca bu şekilde hem kendisinin ve diğer kişilerin kişiliklerinin 

gerçekleşmesi hem de o kişiliklerin değerinin ifadesi mümkün hale gelir.9 Bu sebeple bütünüyle 

soyutlanmış bir kişi tam anlamıyla kişi olamaz.10 

Personalizmini kişi ve kişilik kavramlarına atfettiği bu muhteva üzerine inşa eden Knudson, 

personalizmi yani kişilikçiliği; idealizmin “tecrübenin hem tekçi hem de çoğulcu boyutlarını 

aynı ölçüde tanıyıp, kişiliğin şuurlu kendiliğini, kimliğini ve hür faaliyetini olgusallığın 

tabiatına anahtar ve felsefenin nihâî problemlerinin çözümü kabul eden” bir türü olarak 

tanımlar.11 

Knudson’ın genel felsefesi hakkında çok kısa ve özlü bir şekilde tanıtıcı bilgi verdikten sonra 

şimdi asıl konumuz olan Knudson’ın Tanrı’nın Kişiliği problemine yaklaşımına temas edelim. 

 

2. KNUDSON’DA TANRI’NIN KİŞİLİĞİ MESELESİ 

Knudson’a göre varlıkların mahiyeti hakkında fikir sahibi olabilmemiz, kendi kendimizi 

tecrübe etmemize ve bu deneyim esnasında öğrendiğimiz kavram ve kategorilerle varlıkları 

anlamaya çalışmamıza bağlıdır. Bu bağlamda, bir bütün olarak âlemi ve Âlemin Sebebi’ni 

tefekkür edebilmemiz de, tecrübemizin bize sunduğu ve hakkında bir şey bildiğimiz varlık 

kategorilerinin en yücesi olan kişilik kavramı sayesinde mümkün olabilir.12 Kişilik kavramının 

bu niteliği, onun varlığın doğasını açıklayan bir anahtar olmasını sağlamaktadır. Bu anahtar 

kavramdan yararlanarak âlem ve gerisinde bir sebep olup olmadığı üzerinde düşünüldüğünde, 

nesnel evrenin arka planında deney-üstü bir gerçekliğin bulunduğundan şüphe edilemez çünkü 

âlemde gayeler vardır. Bilinçli, amaçlayan bir zekâ olmaksızın tabiattaki gayeler, basit 

etkilerden ve sonuçlardan ibaret olacağı için, 13  âlemin arka planındaki deney-üstü ilkenin 

kişiliğe ait kavramlarla anlatılıp yorumlanması gerekir.14 

Knudson’ın iddiasına göre kişilik, Tanrı’nın Tanrı olabilmesi için vazgeçilmez bir şarttır. 

Kişilikten yoksun bir varlığa “Tanrı” denilemez. 15  İnanç tarihi dikkatlice incelendiğinde, 

kişiliğin Tanrı kabul edilen varlıklara atfedilen en genel ve en eski karakter özelliği olduğu 

anlaşılır.16 Nitekim Tanrı mutlak ya da mükemmel iyi bir varlık olarak düşünülmeden evvel 

 
4 Henry, Fifty Years Of Protestant Theology, s. 65. 
5 Henry, a.g.y.; Brightman, “Personalism Including Personal Idealism”; s. 349. 
6 Knudson, Albert Cornelius, The Doctrine Of God, Yay. Abingdon Press, New York, USA, 1930, s. 311, 296. 
7 Knudson, a.g.e., s. 299. 
8 Knudson, a.g.e., s. 297. 
9 Knudson, a.g.e., s. 299. 
10 Knudson, a.g.e., s. 297-298. 
11 Sahakian, William S., Felsefe Tarihi, İngilizce’den çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., 3. baskı, İstanbul, 1997, s. 

247. 
12 Knudson, The Doctrine Of God; s. 309, The Religious Teaching Of The Old Testament, Abingdon Press, New 

York, USA, 1918, s. 58. 
13 Knudson, The Doctrine Of God; s. 295. 
14 Knudson, a.g.e., s. 309. 
15 Knudson, a.g.e., s. 285. 
16 Knudson, a.g.e., s. 286. 
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kişilikli olarak kabul edilmiştir.17 Bu bağlamda Tanrı’nın kişiliği sadece Eski Ahit ya da İncil 

dininin bir özelliği değildir, bünyesinde Tanrı inancını barındıran bütün dinlere ait olan bir 

inançtır.18 

Düşünür, kişiliği, bilme, irade, duygu ve sosyallikle tasvir etmekle birlikte, tarihsel bir olgu 

olarak kendisinin benimsediği şekilde anlaşılan tek tip bir kişilik olmadığının da farkındadır. 

Bu farkındalık, Knudson’ı, kendisinin onayladığı ve onaylamadığı türleri dikkate alarak biri 

fiziksel, öbürü manevî olmak üzere iki çeşit kişiliğin var olduğunu düşünmeye sevkeder. 

Kendini koruma güdüsünü fiziksel kişiliğin başlıca amacı olarak tesbit eden düşünüre göre,19 

fiziksel kişilik bedenselliği ve kısıtlılığı ima eder. Çoktanrıcı anlayışlarda, aslında her birisi 

abartılarak büyütülmüş birer insan olan tanrılara, bedenselliği ima eden fiziksel anlamdaki bu 

kişilik atfedildiği ve kişilikten anlaşılan anlam bu antropomorfik içerikten ibaret olduğu için, 

tek Tanrı’ya fiziksel anlamdaki kişilik atfedilmemelidir.20 

Knudson’a göre, fiziksel kişilik anlayışındaki “bedenselliğin kişilik için kaçınılmaz olduğu” 

zannının temelinde, kişiliğin doğrudan doğruya bildiğimiz beşerî halinde dâima bedenle 

ilişkilendirilmesi alışkanlığı yer alır. Eski çağlarda egemen olan dinî düşüncede, Tanrıların 

bedenlerinin ya da bedene benzer yapılarının mevcut olduğunu farzederek kişiliği bedensellikle 

birleştiren bu yanlış tutum, giderek Xenophanes gibi mütefekkirlerin politeizmi ve 

antropomorfizmi sorgulamalarına yol açmıştır. Fakat İsrail’de ahlâkî monoteizmin yükselişiyle 

birlikte Tanrı, her türlü maddî formdan arındırıldı; önceleri dinî sezgi ve kavrayış aracılığıyla 

ulaşılan bu netice sonradan felsefî düşünce tarafından da tasdik edildi. Böylece Tanrı söz 

konusu olduğunda kişilik bedensellikten ayrıldı, zamanla gerek teolojide gerekse felsefede 

beşerî kişiliğin de bedensellikten ayrı ele alınması gerektiği yönünde bir eğilim belirdi.21 

Ancak Knudson’ın gözlemine göre çağdaş felsefede birisi maddeci ya da tabiatçı, diğeri 

panteist olmak üzere bu hükme karşı çıkan iki ana düşünce akımı mevcuttur. Her iki felsefe türü 

de kişiliğin maddî bir canlı ile ayrılmaz bir biçimde bağlantılı olduğunu ve maddî organizmanın 

yok olmasıyla beraber insan kişiliğinin de yok olacağını iddia eder. Ne var ki bu doktrinler 

beşerî kişiliği maddî canlıya endekslemekle yetinmez, Tanrı’nın kişiliğini de inkâr eder. 

Nitekim natüralizm, zaten ruhun bağımsız varlığını ve Tanrı’yı bütünüyle inkâr ettiği için 

Tanrı’nın kişiliğini de reddetmiş olmaktadır, panteizm ise “Tanrı’nın bizim sahip olduğumuz 

gibi bir bedeninin olmaması gerçeğinin Onun kişi olmasını da imkansız kıldığı”nı varsayarak 

Mutlak Ruh diye isimlendirdiği Tanrı’nın kişiliğini inkâr etmektedir. Knudson’ın kişiliği maddî 

organizmaya ve bedene tabi kılma eğilimlerine verdiği cevap, bedenin analitik bakımdan 

zihinsel hayatın zorunlu öğesi olmadığını vurgulamaktır. Kişiliğimizin mevcut maddî 

organizmasından bağımsız olarak varlığını sürdürebilmesi mümkündür. Bu bakımdan kişilik 

zorunlu olarak bedenselliği ima etmez.22 

Filozofun muhtevasının doğru olduğunu söylediği kişilik türü mânevî kişiliktir. Manevî kişiliği, 

sosyal ve ideal gayelere adanmışlıkla ve sadakatle karakterize eden düşünüre göre mânevî 

kişilik, beşerî ve ilâhî olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Beşerî manevî kişiliğin başlıca amacı, 

kendini koruma değil, görevlerin ve sorumlulukların yerine getirilmesidir. Bu nedenle 

çabalama ve kazanım, beşerî manevî kişilik fikrinin özünde yer alır. Ancak insan kişiliği her 

zaman bir ideale ulaşma doğrultusunda böyle eksik kalacağı için beşerî haliyle manevî kişilik 

de Tanrı’ya atfedilemez. Zira Tanrı çabalayan ve gelişen bir Varlık değildir, O, noksansızdır. 

 
17 Knudson, The Doctrine Of God; s. 286. 
18 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 50. 
19 Knudson, The Doctrine Of God; s. 293. 
20 Knudson, a.g.e., s. 293-294. 
21 Knudson, a.g.e., s. 292-293. 
22 Knudson, a.g.e., s. 292-293. 

81



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

O halde Tanrı’nın manevî kişiliği semboliktir. Tanrı’nın mânevî kişiliği, gayesine sadakati ile 

kutsal iradesinin değişmez istikrarına bağlıdır.23 

Knudson’ın Tanrı’nın kişiliğinin mânevî kişilik olduğunu söylemesinin temel sebebi; Tanrı’nın 

mânevî kişiliği kavramının, düşünürün “dinin canlı Tanrısı” olarak nitelediği24 zihnindeki Tanrı 

tasavvuruna işaret ediyor olmasıdır. Knudson’a göre Tanrı’nın dinin Tanrısı olması, hem 

tefekkürün nesnesi olduğu hem de ahlâkî bir doğaya sahip bulunduğu için ibadete layık olarak 

nitelendirilen bir Tanrı olmasına yani noksansız mükemmel bir kişiliğinin olmasına bağlıdır.25 

Tanrı’nın mükemmel kişiliğe sahip olması içinse, kişiliğinde fiziksel ve ahlâkî bir takım 

öğelerin yahut işlevlerin bulunması zorunludur.26 Tanrı’nın kişiliğindeki fiziksel işlevler bilme, 

irade ve duygudur.27 Tanrı’nın kişiliği söz konusu olduğunda öz-bilinçlilik ilimle ve irade 

hürriyetle eşanlamlı olarak da kullanılabilir.28 Knudson’ın görüşlerinden, Tanrı’nın kişiliğinde 

bulunduğunu belirttiği fiziksel işlevlerin, beşerî anlamda fiziksel fonksiyonlar değil, Tanrı’ya 

mahsus metafizik sıfatlar olduğu anlaşılmaktadır. 

Az önce belirttiğimiz gibi, felsefenin imkân ve kavramlarıyla dinî inancını temellendirme 

çabası içerisinde olan Knudson’ın doktrininde, Tanrı’nın kusursuz ve tam bir kişiliğe sahip 

olabilmesi için metafizik bazı sıfatları haiz olması yeterli değildir. Tanrı’nın kişiliğinin, 

kendisine ait metafizik sıfatlar olan ilim, irade ve duygu yetilerinin ahenkli birlikteliğinden 

ibaret olan ahlâkî doğasının icra ettiği ahlâkî bir fonksiyonu da vardır.29 Tanrı’nın kişiliğinin 

ahlâkî işlevi, bazen Tanrı ile dostluk (fellowship with God), bazen duygusal birliktelik yahut 

kaynaşma (communion), kimi zaman da sosyallik diye isimlendirilen karşılıklı ilişkidir.30 Tanrı 

ile insan arasında gerçekleşen ve hakiki dinin özünü oluşturan dostluk,31 kişilik ve onun genel 

fiziksel işlevleri olan bilme, irade ve duygu sayesinde meydana gelir; bunlar olmaksızın ahlâkî 

bir duygusal birliktelik gerçekleşemez. Ancak gerçek bir duygusal birlikteliğin var olabilmesi 

için karşılıklı güvenin ve karşılıklı iyi niyetin de var olması gerekir. 32  Tanrı ile dostluk, 

karşılıklı saygı ahlâkî temeline dayanır ve Tanrı’nın kişiliğinin kendi içinde bir gaye 

barındırdığını gösterir.33 Tanrı’nın gayesi ise; karşılıklı saygı ahlâkî temeline dayanan duygusal 

kaynaşma yani dostluk vasıtasıyla hem kendi kişiliğinin hem de diğer kişiliklerin ahlâken 

tezahürünü ve bilfiil hale gelmesini sağlamaktır.34 Demek oluyor ki Knudson’ın anlayışında 

Tanrı’nın kişiliği; Onun metafizik sıfatları olan tekliğini, özdeşliğini yani değişmezliğini, 

ilmini, iradesini, duygusunu ve sosyalliği/dostluğu/duygusal birlikteliği sayesinde tezahür eden 

ahlâkî tabiatını ima eder.35 

Düşünüre göre Tanrı’nın kişiliği din için hayatî önemi bulunan hususların tümünü ima ettiği 

için, Tanrı, bizi bilen, seven ve kendisine güvenebileceğimiz bir Varlıktır. Tanrı ile dostluk, 

dinî bakış açısıyla ele alınan Tanrı’nın kişiliğinin üç temel değerinden birincisidir.36 Tanrı ile 

dostluğun mahiyetinin idrak edilebilmesi için, dostluğun Tanrı’nın bilme yetisinin yanısıra 

duygusunun ve iradesinin beraberliğini de gerektirdiğinin ve Tanrı’nın kişiliğinin tezahürü olan 

 
23 Knudson, The Doctrine Of God; s. 294. 
24 Knudson, a.g.e., s. 306. 
25 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 50, The Doctrine Of God; s. 297-299. 
26 Knudson, The Doctrine Of God; s. 297-299. 
27 Knudson, a.g.e., s. 296, 298. 
28 Knudson, a.g.e., s. 311, 296. 
29 Knudson, a.g.e., s. 296-299, 306-307. 
30 Knudson, a.g.e., s. 297-299, 306-307. 
31 Knudson, a.g.e., s. 307. 
32 Knudson, a.g.e., s. 298. 
33 Knudson, a.g.e., s. 299. 
34 Knudson, a.g.e., s. 299. 
35 Knudson, a.g.e., s. 311, 296-299, 307. 
36 Knudson, a.g.e., s. 298. 
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Tanrısal hayatın; Tanrı’da insanın ihtiyaçlarına duyarlı, hem ibadeti hatırlatan hem de ibadete 

icabet eden zihinsel bir tutumun, bir gönül ve iradenin bulunduğu anlamına geldiğinin 

anlaşılması gerekir.37 Tanrı’nın kendisiyle dostluk kurulabilen bir Tanrı olması, Onun tam 

anlamıyla kişilikli olmasını sağlar.38 Tanrı’nın tam anlamıyla kişilikli olması ise, Tanrı’nın 

dinin Tanrısı olması yani hem düşünmenin hem de ibadetin nesnesi kabul edilen bir Tanrı 

olması demektir. Zira eksiksiz ve tam kişilikten mahrum bir Tanrı, düşüncenin objesi olabilse 

de ibadetin nesnesi olamaz.39 

Knudson, Tanrı ile dostluk kavramını, Tanrı ile duygusal birliktelik ve kaynaşma 

mefhumlarıyla eşanlamlı olarak kullanır. Ancak Knudson’ın felsefesinde, Tanrı ile dostluk 

kavramı duygusal birliktelikle her zaman aynı anlama gelse de, her kaynaşma Tanrı ile dostluk 

anlamına gelmez. Knudson, biri dinî anlayışın öngördüğü kaynaşma, diğeri metafiziksel 

kaynaşma olmak üzere iki tür kaynaşmanın var olduğu görüşündedir. Düşünür, kişilikli 

olmayan bir varlıkla gerçekleşen mistik, metafiziksel kaynaşma ile dinin bize öğrettiği Tanrı ile 

kaynaşma arasında büyük fark olduğuna ve ancak dinin öğrettiği Tanrı ile kaynaşmanın Tanrı 

ile dostluk mânâsına geldiğine dikkatimizi çeker. Knudson’ın sözünü ettiği kaynaşma, hocası 

Bowne’un da ifade ettiği gibi, asimile edilip yok edilme anlamında bir kaynaşma değil, bir 

gönül, irade ve akıl birlikteliği olup kişilerin farklılığı ortadan kaldırıldığında yok olacak bir 

karşılıklı anlama ve sempati kaynaşmasıdır.”40 Düşünürün öğretisinde böyle bir kaynaşma, 

sadece birbirine karşı duygusal ve irâdî bir tutum takınan kişilikli varlıklar arasında mümkün 

olabilir. Yalnızca Tanrı’nın kişiliği Onunla dinin arzu ettiği anlamda duygusal birliktelik ve 

kaynaşmayı yani dostluğu mümkün kılar.41 

Ancak Knudson’a göre felsefedeki birçok Tanrı doktrini, dinin talebine uygun olarak Tanrı ile 

duygusal ve zihinsel birliktelik anlamında bir kaynaşma ortaya koymadığı için kişilikli bir Tanrı 

olarak kabul edilebilmekten uzaktır. 42  Meselâ Aristo’nun Tanrısı, saf akıldır, kendisinin 

bilincinde olan bir bireyselliktir lakin Onun faaliyeti kendisine, bizzat kendi düşünmesine 

yönelmiştir. Aristo’nun Tanrısı, evreni kendisine çeken parlayan bir idealdir ve bu anlamda 

âlem Onu sevmektedir fakat O, âlemi sevmemektedir. Dünyadan uzak durmaktadır. Onunla 

insanlar arasında karşılıklı bir ilişki yoktur. Kişilikten kaynaklanan ilişkilerle oluşturduğumuz 

duygusal birlikten mahrumdur, bu yüzden gerçekten kişilikli değildir.43 Kişilikli olmadığı için 

de tefekkürün nesnesi olmayı başaran ama ibadet edilmeye lâyık olamayan bir Tanrıdır.44 

Düşünüre göre Tanrı’nın kişiliğinin ikinci değeri, Tanrı’nın iyiliğine olan güvendir, Tanrı’nın 

kişiliği iyiliğinin de tereddütsüz kabul edilmesidir. Hürriyet ve zekâ olmaksızın ahlâkî anlamda 

hiçbir iyilik var olamaz. Başka bir ifadeyle, ancak kişilikli bir varlık iyi olabilir. Kişilikten aşağı 

seviyede olan varlıklar faydalı olabilir ama ahlâken iyi olamazlar. İyilik kişiliğin bir sıfatıdır ve 

ondan ayrı ele alınacak olursa bir soyutlamadan ibaret hale gelir.45 

Knudson, kişilikçi Tanrı anlayışına eklemlenen üçüncü dinî değerin, kişilikçi Tanrı anlayışının 

insan tasavvurumuz üzerindeki etkisi olduğunu öne sürer. Ona göre Tanrı’nın kişiliğini 

vurgularken, Tanrı’nın insana benzediğini değil insanın Tanrı’ya benzediğini tasdik ederiz. 

İnsanın Tanrı’nın suretinde yaratıldığını ilan ederiz ve bunu yaparken insanın yüce ve şerefli 

 
37 Knudson, The Doctrine Of God; s. 306-307. 
38 Knudson, a.g.e., s. 298. 
39 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 50. 
40 Bowne, Borden Parker; Personalism, yay. Houghton Mifflin And Company, Boston & New York, USA, 1908, 

s. 284; Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 49-50; The Doctrine Of God; s. 306-307. 

41 Knudson, The Doctrine Of God; s. 306-307. 
42 Knudson, a.g.e., s. 298. 
43 Knudson, a.g.e., s. 298. 
44 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 50. 
45 Knudson, The Doctrine Of God; s. 307. 
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bir varlık olduğunu tasdik etmenin yanısıra Tanrı’nın sevgisini de onaylamış oluruz. Şu halde 

Tanrı’nın kişiliği sevgisinin metafiziksel bir önvarsayımından ibaret olmayıp, Tanrı’ya olan 

yakınlığımızın, benzerliğimizin ve Onun bizimle olan sevme ilişkisinin tasdikidir.46 

Knudson’ın Tanrı’nın kişiliği problemine dair değerlendirmelerini tahlil ettiğimizde, düşünürün 

doktrininin bir ölçüde tutarsız, bir ölçüde müphem olduğu söylenebilecek güçsüz bir yönünün 

bulunduğunu gözlemlemekteyiz. Kanaatimizce Knudson’ın öğretisinde var olan zayıflık; 

düşünürün, Tanrı’nın noksansız ve kusursuz bir kişi olması için bilme, irade ve duygunun 

yanısıra sosyal bir etkileşim olan dostluk sıfatını da taşımasını şart koşmasının, kendisi her ne 

kadar böyle bir neticeyi arzu etmese de, Tanrı’nın gelişen, olgunlaşan bir varlık olarak telakki 

edilmesi ihtimaline yol açmasıdır. Yukarıda açıkladığımız üzere filozof, kişiliğin muhtevasında 

ahlâkî duygusal birliktelik anlamının da olduğunu, diğer varlıklardan bütünüyle tecrit edilmiş 

yani asosyal bir kişinin tam anlamıyla kişi olamayacağını, Tanrı’nın tam ve mükemmel bir kişi 

olabilmesi için, kendisiyle dostluk kurulabilen, âlemi ve insanları seven, insanlarla duygusal 

etkileşimde bulunan bir Tanrı olması gerektiğini savunmaktadır. 47  Ancak bu tesbitler, 

Knudson’ın görüşlerine yönelik olarak şu tür istifhamların zihinde oluşmasına zemin 

hazırlamaktadır: Şayet Tanrı’nın mükemmel kişi olması için kişilerle ahlâkî duygusal etkileşim 

şart ise, kişiler yaratılmadan önce Tanrı, beşerî kişiliklerle ahlâkî duygusal etkileşim yani 

dostluk kurmadığı için kişilikli olmaktan uzaklaşmış ya da noksan kişilikli olmaz mı? Bu 

durum, Tanrı’nın, âlemi ve kişileri yarattıktan sonra kişiliğinin tekâmül ettiği, geliştiği ve 

mükemmel kişi haline dönüştüğü anlamına gelmez mi? Knudson’ın bu tutarsızlığa düşmemek 

için, ya sosyal bir ilişki olan dostluğun Tanrı’nın tam anlamıyla kişi olması için gerekli 

olmadığını ve yalnızca beşerî kişilikler için şart olduğunu belirtmesi ya da Tanrı’nın kişiliğinin 

evrimleşen ve gelişen bir kişilik olduğunu kabul etmesi icap ederdi. Knudson’ın bu tür 

sonuçlara ulaşma niyetinde olmadığı anlaşılmaktadır çünkü Tanrı’nın gelişen bir varlık 

olmadığını söylemektedir.48 Fakat bu konuda ileri sürdüğü görüşlerinin bu tür bir tutarsızlık 

barındırdığı çıkarımında bulunulmasını engelleyecek ölçüde açıklama yapmamış olması önemli 

bir eksiklik olarak karşımızda durmaktadır. 

Knudson’ın Tanrı’nın Kişiliği problemine yaklaşımının daha iyi anlatılabilmesi ve 

anlaşılabilmesi için, filozofun, kişilik ve Tanrı’nın kişiliği kavramlarının muhtevası hakkındaki 

değerlendirmeleriyle bağlantılı olan “Tanrı’nın Kişiliği ve Mutlaklığı arasındaki ilişki” 

meselesine bakış açısının da irdelenmesinin gerekli ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi 

Knudson’ın bu konuyu ele alış biçimine temas edeceğiz. 

 

3. KNUDSON’DA TANRI’NIN KİŞİLİĞİ VE MUTLAKLIK İLİŞKİSİ 

Knudson’ın gözlemine göre Tanrı’nın kişiliği ve mutlaklık ilişkisi problemine temas eden 

düşünürler, bu soruna yaklaşımları bakımından iki ana gruba ayrılır. Knudson, pek çok konuda 

olduğu gibi bu konuda da hocası Bowne’un izinden giderek, Tanrı’nın kişiliğiyle mutlaklığının 

bağdaştığı tezini benimseyen mütefekkirler arasında yer alır. Filozofa göre bazı düşünürlerse 

kişiliğin kısıtlılık içeren antropomorfik bir muhtevaya sahip olduğu gerekçesiyle mutlaklıkla 

çatıştığını ve bu nedenle Âlemin Sebebi’ne atfedilemeyeceğini ileri sürerek, Tanrı’nın doğasını 

ifade etmek için başka bir terim bulunması gerektiğini savunur. 49  Mutlak’ın yani Âlemin 

Sebebi’nin kişiliğini inkâr etmek Onun zekî ve hür olmadığını ima ettiğinden, Tanrı’nın 

 
46 Knudson, The Doctrine Of God; s. 308. 
47 Knudson, a.g.e., s. 297-299. 
48 Knudson, a.g.e., s. 294. 
49 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 58, The Doctrine Of God, s. 305; bkz. Bowne, 

Personalism, s. 266 vd. 
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kişiliğiyle mutlaklık arasındaki münasebet problemi, bilinçli ve hür zekânın mutlaklık fikriyle 

bağdaşıp bağdaşmadığının ele alınması anlamına gelir.50 

Knudson, kişiliğin kısıtlılık içermesinden ötürü antropomorfik olduğu, antropomorfik olduğu 

için de mutlaklıkla çeliştiği ve bu yüzden Tanrı’ya atfedilemeyeceği tezinin, hem metafizik 

mutlaklığın hem de kişiliğin mahiyetine ilişkin bir yanlış anlamadan kaynaklandığı 

kanısındadır. 51  Düşünür, bu görüşü doğrultusunda mutlak(lık) ve kişilik kavramlarına 

atfedildiğini tesbit ettiği anlamları tahlil ederek, mezkur kavramlara nisbet edilen hatalı mânâlar 

yerine mutlaklığa ve kişiliğe doğru muhteva atfedildiği takdirde, Tanrı’nın mutlaklığıyla 

şahsiyetinin rahatlıkla telif edilebileceğini ve aralarında hiçbir tutarsızlık olmadığını 

göstermeye çalışır. Knudson, bu hedefine ulaşabilmek için öncelikle mutlaklık kavramına 

nisbet edilen anlamları analiz etmeye çabalar. 

Düşünürün saptamasına göre “mutlak” kelimesi; agnostik, mantıksal ve nedensel olmak üzere 

üç farklı anlamda kullanılmaktadır. Kişiliğin mutlaklıkla çatışmasından ötürü Evrenin 

Sebebi’ne atfedilmemesi gerektiğini düşünenler, mutlak kavramını agnostik ve mantıksal bir 

bakış açısıyla ele aldıkları için bu yanılgıya düşerler.52 Bu hatadan uzak durabilmek için, mutlak 

mefhumunun nedensel anlamda ele alınması gerekir.53 

Knudson’a göre Mutlak kavramının agnostisizmi çağrıştırdığını zannedenler, Mutlak’ın 

bağlantısız anlamına geldiği görüşündedir. Bu görüşte olanlara göre, bir şey bağlantılarından 

bağımsız olarak bilinemeyeceğinden mutlak bir Varlık’ın da bilinemez olması gerekir. 

Dolayısıyla ne Mutlak’ın ne de başka bir varlığın kişilikli olup olmadığı bilinemez. Ancak 

Knudson’a göre böyle bir Varlık bilinemez olmakla kalmaz, aynı zamanda O Mutlak, 

doğrulanamaz bir Varlıktır. O, evrende hiçbir amaca hizmet etmez ve aklın kendi üzerine 

aksettirdiği bir gölge olduğu gerekçesiyle kolayca reddedilebilir. Bir Mutlak’ın doğrulanması 

için yegane makul gerekçe, varlığının fenomenler dünyasını açıklamamıza yardım etmesidir 

fakat eğer bütünüyle bilinemez ise, bir açıklama ilkesi olarak hizmet etme imkânından mahrum 

olur. Bu da Mutlak’ın mahiyetinin tamamıyla bilinemez olduğunu savunan eksiksiz bir 

agnostisizmin kendisiyle çeliştiği anlamına gelir. Çünkü böyle bir agnostisizm, Mutlak’ı 

fenomenlerin gerisindeki bir Sebep olarak kabul ettiği halde, Mutlak’ın mahiyetini hiçbir 

kavram atfedilemeyecek kadar bilinemez kılarak Onu âlemin açıklayıcı bir ilkesi olmaktan 

yoksun bırakmaktadır.54 

Knudson, mutlaklıkla bağdaşmadığı için kişiliğin Tanrı’ya atfedilmemesi gerektiğini düşünme 

yanılgısına yol açan ikinci etkenin, Mutlak kavramına salt soyut mantıksal bir anlam yüklemek 

olduğu düşüncesindedir. Düşünür, bu anlamı, “mantıksal Mutlak”, “mantıksal en yüce 

evrensel” terimleriyle ifade etmeye çalışır. Ona göre mantıksal Mutlak’a bireyin evrensele tâbî 

kılınmasıyla ulaşılır.55 Buradaki varsayım, en yüksek evrenselin en yüce gerçeklik olduğudur. 

Bu tür bir evrenselin, tüm sonlu varlık tiplerini aştığı ama hepsini de kuşattığı farzedilir.56 Bu 

yaklaşıma, Mutlak’ın bir ruh olduğunu ve bu bakımdan kişilikte değeri olan her şeyi 

kucakladığını ama aslında kişilikli değil “kişilik üstü” olduğunu ileri süren tüm anlayışlarda 

rastlanır.57 Bu bakış açısının gerekli gördüğü mantıksal Mutlak, bazen Neoplatonizmin her şeyi 

içeren tekliğinin, bazen Spinoza’nın her şeyi ihtiva eden cevherinin bazen de Hegel’in her şeyi 

kuşatan ruhunun şeklini alabilir. Bu yaklaşıma göre evrensel olan Mutlak, somut bir varlık 

 
50 Knudson, The Doctrine Of God; s. 301. 
51 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 58; The Doctrine Of God; s. 305, 296-297. 
52 Knudson, The Doctrine Of God; s. 300-304. 
53 Knudson, a.g.e., s. 304-305. 
54 Knudson, a.g.e., s. 301. 
55 Knudson, a.g.e., s. 301. 
56 Knudson, a.g.e., s. 302. 
57 Knudson, a.g.e., s. 300. 
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türüyle aynîleştirilemeyen aşkın bir gerçeklik olduğu için kendisini sonluda ve sonlu 

aracılığıyla ifade eder ama sonlu hiçbir şey onun asıl tabiatını ifade edemez. Bu nedenle bilinç 

ya da kişiliği ona atfedemeyiz. Çünkü Mutlak’a kişilik atfı, onu bir varlık türüyle sınırlandırmak 

olur ve bu da onun evrenselliğini ve mutlaklığını tahrip eder.58 

Knudson, Mutlak kavramını mantıksal açıdan ele alan anlayıştan kaynaklanan “Mutlak’ın 

kişilikli değil kişilik-üstü olduğu” tezini savunmanın, kişiliğin kısıtlılık içerdiğini ispatlamak 

için bu anlayışın müracaat ettiği bir yöntem olduğu kanısındadır.59 Halbuki düşünüre göre 

“kişilik üstü varlık” gibi hayal mahsulü bir terim ontolojik bir açıklama ilkesi olamaz çünkü 

“kişilik üstü varlık” somut içerikten yoksun bir ifadedir, bize matematiksel bir xyz’den daha 

fazla anlam ifade etmeyen bilinmeyen bir niceliktir.60 Dolayısıyla kişiliği aşmaya dönük her 

teşebbüs bir tür soyutlamacılığa hattâ agnostisizme götürür. Varlıkların mahiyeti hakkında 

ancak kendimizi deneyimlerken fikir sahibi olduğumuzdan ve kişilik de tecrübede 

sunulduğundan,61  Tanrı hakkında düşünmek zorundaysak, kişilikli bir forma bağlı kalarak 

düşünmek mecburiyetindeyiz. Başka bir seçenek yoktur.62 

Düşünüre göre eğer “Mutlak’ın kişilikli değil kişilik-üstü olduğu” iddiası, Tanrı’nın, beşerî 

kişiliğin sahip olduğundan daha yüksek bir tür bilinç ve iradesinin olduğu anlamına geliyorsa, 

bu tez zaten bütün Tanrıcı kişilikçilerce kabullenilen ve savunulan bir durumu ifade ediyor 

demektir. Nitekim Thomas Aquinas, “kişi teriminin Tanrı’ya yaratılmışlara atfedildiği haliyle 

değil daha mükemmel ve Tanrı’ya yakışır bir tarzda atfedildiğinden” bahseder. Şu halde insan 

kişiliği, Tanrı’nın dahilî hayatını yansıtan bir ayna değil bir semboldür. O hayatın ne olduğunu 

tamamen anlayamayız. O bizi aşar. Ancak ne olursa olsun bir tür hür zekâ Mutlak’a atfedildiği 

sürece, “kişilikli” ile “kişilik üstü olan” arasındaki fark sözde bir farktan ibaret kalır.63 Zira 

bütünüyle beşerî bir muhtevadan ibaret olduğu zannedilen kişilik, aslında daha yüce bir Tanrısal 

zekâ türünün değil, zekâdan mahrum olmanın muhalifidir.64 

Knudson’a göre, mutlak kavramını mantıksal bakış açısıyla değerlendiren anlayışın, kişiliğin 

zorunlu sonluluğunu ispat etmek için başvurduğu diğer bir yöntem, bilincin özne ile nesne ya 

da ben ile ben olmayan arasındaki bir ayrımı ima ettiğini ve bu sebeple tüm gerçekliği kuşatan 

bir Mutlak Varlık açısından imkânsız olduğunu söylemektir. Böyle bir Varlık’ın hiçbir nesnesi 

olamaz çünkü kendisinin haricinde bir varlık yoktur, ondan bağımsız olarak bir ben olmayanın 

da var olabilmesi mümkün değildir. Bu yüzden o, bilinçli bir Varlık olamaz. Ancak düşünüre 

göre bu tür kanıtlama tarzları,65 kişiliğin, sonluluğun damgasını taşıyan bir varlık türü olduğunu 

farzederek,66 kendisine mantıksal veya psikolojik anlam yüklenen Mutlak kavramını ontolojik 

bir gerçeklik olan Mutlak zannetmektedir. 67  Halbuki Mutlak, kendisini kendisinin nesnesi 

kılabilir ve Mutlak olması bakımından, biz insanlar için geçerli olduğu gibi bilincinin 

gelişmesini belirleyecek bir ben-olmayana hiçbir ihtiyacı yoktur.68 

Düşünür, mutlak kavramını sırf soyut mantıksal bir yaklaşımla ele alarak kişilikle mutlaklık 

arasında bir karşıtlık tesis etmeye çabalayan anlayışların temel zaafının, Mutlak’ı tasavvur 

ettikleri soyut yöntemler olduğu kanaatindedir. Knudson’a göre o anlayışlarda, mantıksal bir 
 

58 Knudson, The Doctrine Of God, s. 302. 
59 Knudson, a.g.e., s. 300. 
60 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 58. 
61 Knudson, The Doctrine Of God; s. 309. 
62 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 58. 
63 Knudson, The Doctrine Of God; s. 300. 
64 Knudson, a.g.e., s. 301. 
65 Knudson, a.g.e., s. 303. 
66 Knudson, a.g.e., s. 302. 
67 Karşılaştırmak için bkz. Bowne, Borden Parker; Metaphysics, yay. Harper And Brothers, New York & London, 

1898, s. 117; Theism, yay. American Book Company, New York, USA, 1902, s. 164 vd. 
68 Knudson, The Doctrine Of God, s. 303. 
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evrensel olarak kabul edilen Mutlak’ın varlığına mantıksal bir boyun eğdirme süreciyle ulaşılır. 

Birey, bütün sonlu varlıkları kuşatan en yüce evrensele ulaşılıncaya kadar kendisine ait olduğu 

sınıfa, bu sınıf da kendisinin yukarısındaki sınıfa tabi kılınır.69 Bu süreç; “evrensel ne kadar 

geniş kapsamlı olursa varlığının derinliği ve zenginliği de o kadar büyük olur” varsayımı 

üzerine inşa edilir.70 Ancak filozofa göre bu, hakikatin tersyüz edilmesidir. Zira yalnızca birey 

gerçektir. Evrensel bir kavramdır ve ne kadar çok kapsayıcı olursa o kadar içerikten yoksun 

hale gelir. En yüksek evrensel bu yüzden tüm kavramlardan mahrumdur. Mutlak da, kendisine 

mantıksal bir tabi kılma süreciyle ulaşılıp evrensel kavramıyla aynîleştirildiğinde işte bu en 

yüce evrensel gibi tüm kavramlardan soyutlanmış hale gelir. Salt teklik ya da saf cevher veya 

salt ruh olarak tasavvur edildiğinde de aynı şekilde bir soyutlamadan ibaret olacağı için, kesin 

bir karakterden mahrum ve hayalî olduğu gerekçesiyle rahatlıkla feshedilebilir.71 

Knudson, kişiliğin, kısıtlılık içeren antropomorfik haliyle mutlaklıkla çelişeceği gerekçesiyle 

Âlemin Sebebi’ne atfedilmemesini savunan anlayışın temelinde yer alan, mutlak kavramına 

agnostik ve salt mantıksal evrensel varlık anlamlarını nisbet etme yanılgısına dikkat çekmesinin 

ardından, Tanrı’nın mutlaklığıyla kişiliğinin çelişkiden uzak bir şekilde telif edilebilmesini 

sağlamak için mutlak kavramına atfedilmesini gerekli gördüğü doğru içerik hakkında bizi 

bilgilendirmeye çalışır. Düşünüre göre metafizik Mutlak kavramının gerçek anlamı, onun İlk 

Sebep olmasıdır; bu anlamdaki mutlakla kişilik fikri arasında bir tutarsızlık yoktur. Nedensel 

bakış açısına göre Mutlak, âlemin bağımsız sebebidir. Kendisinden başkasına bağımlı ve 

muhtaç değildir, aksine tamamıyla bağlantısız ve sınırsızdır. Tanrı’nın mutlaklığını oluşturan 

husus, her şeyin var olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için Ona muhtaç olmasıdır. Mutlak, 

mantıksal evrensel ya da sonsuzda olduğu gibi zatı itibariyle her şey değildir, agnostik bakış 

açısının iddia ettiği gibi Bilinemez de değildir. Onun dünyayla olan nedensel ilişkisi Onu bir 

dereceye kadar bilinebilir kılar ve yaratıcı faaliyeti, Onunla faaliyetini birbirinden ayırmamızı 

mümkün hale getirir. Âlemle ilişki içerisindedir ve bir dereceye kadar evren tarafından 

kısıtlanır. Ama bu kısıtlama, Tanrı’nın kendi kendisine uyguladığı bir kısıtlama olup Tanrı’nın 

sınırlı ve noksan bir Tanrı olduğu anlamına gelmez. Aslında Tanrı, kendi kendisini 

sınırlandırma gücüne sahip olmasaydı kusurlu, noksan ve kısıtlı olurdu.72 

Knudson’a göre mutlak kavramının yanısıra, kişilik kavramının muhtevasının yanlış 

anlaşılması da kişilikle mutlaklık arasında tezat olduğunu ileri süren hatalı teze yol açmıştır. 

Halbuki kişiliğin temel niteliklerinden olan bilme, irade ve duyguda bağımlı kısıtlılığa dair bir 

ima yoktur. Onları bir varlıkta bulduğumuzda bir kişinin varlığı söz konusu olur. Dolayısıyla 

kendini bilme ve irade nitelikleri bakımından kişilik, sonlu da sonsuz da olabilir. O yetiler için 

geçerli olan biricik sınırlılık, onların sonlu varlıklara ait olan hallerinde ve düzeylerinde yer 

alır. Başka bir ifadeyle, beşerî kişilik sınırlıdır ama genel itibariyle kişilik zorunlu hiçbir sınır 

içermez. Biz bağımlı varlıklar olduğumuz için bu güçler bizde mecburen kusurlu ve sınırlı bir 

biçimde tezahür eder. Demek ki mükemmel bilgimiz ve mükemmel irademiz olsaydı, şimdi 

olduğumuzdan daha fazla gerçek anlamda kişilikli olurduk. O yetilere mutlak bir Varlık’ın 

sahip olmaması ve mükemmel halleriyle o Mutlak Tanrı’da kendilerini göstermemeleri için 

hiçbir sebep yoktur, dahası Tanrı için gereklidirler.73 Herhangi bir tür sınırlılığı ima etmediği 

için antropomorfik olmayan kişilikli Tanrı tasavvuruna göre,74 Tanrı hem kişilikli olabilir hem 

de gayet makul bir şekilde bütün bağımlı sınırlılıklardan uzak yani mutlak olabilir. Netice 

 
69 Knudson, The Doctrine Of God; s. 303. 
70 Knudson, a.g.e., s. 303-304. 
71 Knudson, a.g.e., s. 304. 
72 Knudson, a.g.e., s. 304-305. 
73 Knudson, a.g.e., s. 296-297, 305; The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 58; Bowne, Personalism, s. 

266 vd., Theism, s. 167 vd. 
74 Knudson, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 59. 
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itibariyle mutlaklıkla kişiliğin özü arasında bir çelişki olmadığı için,75 kişiliğin mutlaklıkla 

çeliştiğini söylemek yerine, mükemmel kişiliğin sadece Mutlak’ta mümkün olduğunu 

belirtmeliyiz.76 

 

4. SONUÇ 

Boston personalizmi adlı felsefe ekolüne mensup olan Albert Cornelius Knudson (1873-1953), 

personalist terimlerle ifade edilen liberal modern karakterli bir teolojiyi savunan Amerikalı 

metodist teologlardan birisi olmasının yanısıra, teizmin savunuculuğunu üstlenip Din 

Felsefesi’ne katkıda bulunan idealist-personalist bir felsefecidir. 

Knudson’a göre kişilik; tekliği, özdeşliği, öz-bilinçliliği, iradeyi ve duyguyu ima eder. Öyleyse 

bir kişi, düşünen, hisseden ve dileyen bir varlıktır. Ancak kişi ve kişilik kavramlarının içeriği 

bu tesbitlerden ibaret değildir. Kişiliğin kapsamında, kişiler arası karşılıklı etkileşimi ifade eden 

sosyallik anlamı da vardır. 

Knudson’ın anlayışına göre kişilik, Tanrı’nın Tanrı olabilmesi için vazgeçilmez bir şarttır. 

Knudson, biri fiziksel, diğeri manevî olmak üzere iki çeşit kişiliğin var olduğunu saptar. 

Düşünüre göre, fiziksel kişilik bedenselliği ve kısıtlılığı ima eder. Çoktanrıcı anlayışlarda, 

tanrılara bedenselliği çağrıştıran fiziksel anlamdaki bu kişilik atfedildiği için, tek Tanrı’ya 

fiziksel anlamdaki kişilik atfedilmemelidir. 

Filozofa göre doğru bir içeriğe sahip olduğu söylenebilecek kişilik çeşidi mânevî kişiliktir. 

Manevî kişilik, beşerî ve ilâhî olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Beşerî manevî kişiliğin başlıca 

amacı, görevlerin ve sorumlulukların yerine getirilmesidir. Bu nedenle gayret etme ve kazanım, 

beşerî manevî kişilik fikrinin kapsamında yer alır. Ancak insan kişiliği bir ideale ulaşma 

uğrunda böyle noksan kalmaya mahkum olduğu için, beşerî haliyle manevî kişilik de Tanrı’ya 

nisbet edilemez. Zira Tanrı gayret eden ve gelişen bir Varlık değildir, O, eksiksizdir. 

Knudson’ın Tanrı’nın kişiliğinin mânevî kişilik olduğunu vurgulamasının nedeni; Tanrı’nın 

mânevî kişiliği kavramının, düşünürün “dinin canlı Tanrısı” olarak nitelediği zihnindeki Tanrı 

tasavvuruna işaret ediyor olmasıdır. Knudson’a göre Tanrı’nın dinin Tanrısı olması, hem 

tefekkürün nesnesi olduğu hem de ahlâkî bir doğaya sahip bulunduğu için ibadete layık olarak 

nitelendirilen bir Tanrı olmasına yani kusursuz ve mükemmel bir kişiliğinin olmasına bağlıdır. 

Tanrı’nın tam anlamıyla kişilikli olması için de, kişiliğinde metafizik ve ahlâkî bazı sıfatların 

ya da işlevlerin bulunması gerekir. Tanrı’nın kişiliğindeki metafizik sıfatlar ilim, irade ve 

duygudur. 

Felsefeden faydalanarak dinî inancını temellendirme gayreti içerisinde olan Knudson’ın 

öğretisinde, Tanrı’nın tam ve eksiksiz bir kişiliğe sahip olabilmesi için metafizik bazı sıfatları 

haiz olması yeterli değildir. Tanrı’nın kişiliğinin, kendisine ait metafizik sıfatlar olan ilim, irade 

ve duygu yetilerinin ahenkli beraberliği anlamına gelen ahlâkî doğasının meydana getirdiği 

ahlâkî bir fonksiyonu da vardır. Tanrı’nın kişiliğinin ahlâkî işlevi, bazen Tanrı ile dostluk 

(fellowship with God), bazen duygusal birliktelik yahut kaynaşma (communion), kimi zaman 

da sosyallik diye isimlendirilen karşılıklı münasebettir. 

Düşünüre göre Tanrı’nın kendisiyle dostluk kurulabilen bir Tanrı olması, Onun tam anlamıyla 

kişilikli olmasını sağlar. Tanrı’nın tam anlamıyla kişilikli olması ise, Tanrı’nın dinin Tanrısı 

olması yani hem düşünmenin hem de ibadetin nesnesi kabul edilen bir Tanrı olması demektir. 

 
75 Knudson, The Doctrine Of God; s. 299. 
76 Knudson, a.g.e., s. 305, The Religious Teaching Of The Old Testament, s. 58. 
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Zira eksiksiz ve tam kişilikten mahrum bir Tanrı, düşüncenin objesi olabilse de ibadetin nesnesi 

olamaz. 

Kanaatimizce Knudson’ın öğretisinde var olan zayıflık; düşünürün, Tanrı’nın mükemmel bir 

kişi olması için bilme, irade ve duygunun yanısıra sosyal bir etkileşim olan dostluk sıfatını da 

taşımasını şart koşmasının, kendisi her ne kadar böyle bir neticeyi arzu etmese de, Tanrı’nın 

gelişen, olgunlaşan bir varlık olarak telakki edilmesi ihtimaline yol açmasıdır. Bu bağlamda, 

eğer Tanrı’nın tam anlamıyla kişi olması için kişilerle ahlâkî duygusal etkileşim şart ise, kişiler 

yaratılmadan önce Tanrı, beşerî kişiliklerle ahlâkî duygusal etkileşim yani dostluk tesis 

etmediği için kişilikli olmaktan uzaklaşmış ya da noksan kişilikli olmaz mı? Bu durum, 

Tanrı’nın, evreni ve kişileri yarattıktan sonra kişiliğinin tekemmül ettiği ve geliştiği anlamına 

gelmez mi? Knudson’ın bu çelişkiye düşmemek için, ya sosyal bir ilişki olan dostluğun 

Tanrı’nın tam anlamıyla kişi olması için lüzumlu olmayıp sadece beşerî kişilikler için şart 

olduğunu vurgulaması ya da Tanrı’nın kişiliğinin evrimleşen ve gelişen bir kişilik olduğunu 

kabul etmesi icap ederdi. 

Knudson, kişilik ve Tanrı’nın kişiliği kavramlarına dair değerlendirmeleriyle ilgili olduğu 

gerekçesiyle Tanrı’nın kişiliğiyle mutlaklığı arasındaki münasebet problemine de temas eder. 

Filozof, kişiliğin kısıtlılık içerdiği için mutlaklıkla çeliştiği ve bu yüzden Tanrı’ya 

atfedilemeyeceği tezinin, hem metafizik mutlaklığın hem de kişiliğin doğasına ilişkin bir yanlış 

anlamadan kaynaklandığı görüşündedir. Düşünürün tesbitine göre “mutlak” kavramı; agnostik, 

mantıksal ve nedensel olmak üzere üç farklı anlamda kullanılmaktadır. Kişiliğin mutlaklıkla 

ters düşmesinden ötürü Âlemin Sebebi’ne atfedilmemesi gerektiğini düşünenler, mutlak 

kavramını agnostik ve mantıksal bir bakış açısıyla ele aldıkları için bu hatayı işlerler. Bu 

hatadan sakınabilmek için, mutlak kavramının nedensel anlamda ele alınması gerekir. 

Knudson’a göre Mutlak kavramının agnostisizmi ima ettiğini sananlar, Mutlak’ın bağlantısız 

anlamına geldiği görüşündedir. Bu görüşte olanlara göre, bir şey bağlantılarından bağımsız 

olarak bilinemeyeceğinden mutlak bir Varlık’ın da bilinemez olması gerekir. Dolayısıyla ne 

Mutlak’ın ne de başka bir varlığın kişilikli olup olmadığı bilinemez. Ancak Knudson’a göre 

böyle bir Varlık bütünüyle bilinemez ise, bir açıklama ilkesi olarak hizmet etme imkânından 

yoksundur. Bu da Mutlak’ın mahiyetinin tamamıyla bilinemez olduğunu savunan bir 

agnostisizmin kendisiyle çeliştiği anlamına gelir. Çünkü bu tür bir agnostisizm, Mutlak’ı 

fenomenlerin ardındaki bir Sebep olarak kabul ettiği halde, Mutlak’ın mahiyetini hiçbir kavram 

atfedilemeyecek kadar bilinemez kılarak Onu âlemin açıklayıcı bir ilkesi olmaktan mahrum 

bırakmaktadır. 

Knudson, mutlaklıkla bağdaşmadığı için kişiliğin Tanrı’ya nisbet edilmemesi gerektiğini 

düşünme yanılgısına yol açan ikinci faktörün, Mutlak kavramına bütünüyle soyut mantıksal bir 

anlam yüklemek olduğu görüşündedir. Filozof, bu mânâyı, “mantıksal Mutlak”, “mantıksal en 

yüce evrensel” terimleriyle ifade etmeye çalışır. Ona göre mantıksal Mutlak’a bireyin evrensele 

tâbî kılınmasıyla ulaşılır. Buradaki varsayım, en yüksek evrenselin en yüce gerçeklik 

olduğudur. Bu tür bir evrenselin, tüm sonlu varlık tiplerini aştığı ama hepsini de kuşattığı 

varsayılır. Birey, bütün sonlu varlıkları kuşatan en yüce evrensele ulaşılıncaya kadar kendisine 

ait olduğu sınıfa, bu sınıf da kendisinin yukarısındaki sınıfa tabi kılınır. Bu süreç; “evrensel ne 

kadar geniş kapsamlı olursa varlığının derinliği ve zenginliği de o kadar büyük olur” varsayımı 

üzerine inşa edilir. Ancak filozofa göre bu, hakikatin tersyüz edilmesidir. Zira yalnızca birey 

gerçektir. Evrensel bir kavramdır ve ne kadar çok kapsayıcı olursa o kadar içerikten yoksun 

hale gelir. En yüksek evrensel bu yüzden tüm kavramlardan mahrumdur. 

Düşünüre göre metafizik Mutlak kavramının gerçek anlamı, onun İlk Sebep olmasıdır; bu 

anlamdaki mutlakla kişilik fikri arasında bir tutarsızlık yoktur. Nedensel bakış açısına göre 

89



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

Mutlak, âlemin bağımsız sebebidir. Kendisinden başkasına bağımlı ve muhtaç değildir, aksine 

tamamıyla bağlantısız ve sınırsızdır. 

Knudson’a göre mutlak kavramının yanısıra, kişilik kavramının muhtevasının yanlış 

anlaşılması da kişilikle mutlaklık arasında çelişki olduğunu ileri süren hatalı görüşe yol 

açmıştır. Halbuki kişiliğin temel niteliklerinden olan bilme, irade ve duyguda bağımlı kısıtlılığa 

dair bir ima yoktur. Onları bir varlıkta bulduğumuzda bir kişinin varlığı söz konusu olur. 

Dolayısıyla kendini bilme ve irade nitelikleri bakımından kişilik, sonlu da sonsuz da olabilir. O 

yetiler için geçerli olan biricik sınırlılık, onların sonlu varlıklara ait olan hallerinde ve 

düzeylerinde yer alır. Başka bir ifadeyle, beşerî kişilik sınırlıdır ama genel itibariyle kişilik 

zorunlu hiçbir sınır içermez. Demek ki Tanrı hem kişilikli olabilir hem de bütün bağımlı 

sınırlılıklardan uzak yani mutlak olabilir. 
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TÜRK TİCARET KANUNU m. 105 HÜKMÜNE GÖRE  

TAŞIYANA KARŞI NAVLUN SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT 

TALEPLERİNDE ACENTENİN YETKİLERİ  

 

Dr. Öğr. Ü. Aslıhan SEVİNÇ KUYUCU 

İstanbul Üniversitesi  

ÖZET 

Deniz taşımacılığında faaliyet gösteren taşıyanların navlun sözleşmeleri ile üstlendikleri 

eşyanın taşınması ve teslimi edimlerinin ifa edilmesi, birden fazla ülkede hizmetlerinden 

yararlanabilecekleri tacir yardımlarına ihtiyaç duymalarına sebep olur. Taşımadaki yükleme ve 

varma limanlarının farklı ülkelerde olması ve sözleşmesinin kurulmasına ve ifasına ilişkin 

birçok işlemin bu farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi taşıyanın bu ihtiyacını ortaya çıkarır. 

Acentenin hizmetlerinden faydalanmak, taşıyanı taşıma işletmesinin merkezinin bulunduğu 

yerden farklı bir yerde şube açmak zahmetinden kurtarmaktadır.  

Acentenin taşıyanı temsilen verdiği hizmetler navlun sözleşmesinin kurulmasından varma 

limanında yükün ilgilisine teslimine kadar uzanır. Bağımsız tacir yardımcısı olan acentelerin 

taşıyanlar için verdiği hizmetler, navlun sözleşmesinin kurulması için aracılık faaliyetinin 

yürütülmesi veya sözleşmenin taşıyanı temsilen kurulması, taşıyanı temsilen konişmentonun 

düzenlenmesi, taşımanın gerçekleştirilmesi (örneğin, gemiye yakıt, kumanya vs. tedariki) ve 

varma limanında taşıma konusu eşyanın yük ilgilisine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin 

yapılması şeklinde özetlenebilir.  

Acente, taşıtan ile taşıyanın navlun sözleşmesini kurması için aracılık ettiği gibi, sözleşme 

yapma yetkisine sahip olması durumunda navlun sözleşmesinin taşıyanı temsilen acente 

tarafından kurulması da mümkündür. Navlun sözleşmesinden doğan tazminat taleplerinin 

büyük kısmı eşyanın zıyaı, hasarı veya geç teslimine dayanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu 

taşıyana karşı ileri sürülecek söz konusu tazminat talepleri bakımından zıyaın, hasarın veya 

teslimde gecikmenin taşıyana ihbar edilmesine gerek ispat dağılımı gerekse tazminat talep 

hakkının devamı bakımından önemli sonuçlar bağlamıştır. Öte yandan taşıyanın yabancı olması 

tazminat taleplerinin taşıyana yöneltmesi hususunda usuli yönden zorluklar  

barındırabilmektedir. İşte bu hallerde TTK m. 105 hükmü taşıyana yapılacak bildirimlerin 

acentesine yapılması veya yabancı taşıyana karşı tazminat taleplerinin izafeten acentesine 

yöneltilmesi için bir imkan ortaya çıkarmaktadır.  

Acentenin yetkileri değerlendirilirken özellikle göz önünde bulundurulması gereken bir diğer 

hüküm, TTK m. 103’tür. Anılan hüküm her ne kadar, acenteye ilişkin bir düzenleme getirmese 

de, acente sıfatına sahip olmayan gerçek veya tüzel kişilerin acente hükümlerine tabi olabileceği 

halleri düzenlediğinden acente hükümlerinin uygulama alanını genişletmektedir. Acentelik 

hükümlerinin uygulama alanının genişlemesi acente sıfatına sahip olmayan kişilerin de TTK 

m. 105’e göre bildirimler ve davalar bakımından muhatap kabul edilebilmesi sonucunu 

doğurmaktadır. Bu sebeple navlun sözleşmesinde doğan tazminat taleplerine ilişkin bildirimler 

ve davalar bakımından TTK m. 103 hükmü de önemli bir yere sahiptir. 

Çalışmada navlun sözleşmesinde eşyanın zıyaı, hasarı veya geç teslim edilmesinden 

kaynaklanan tazminat talepleri bakımından acentenin yetkileri TTK m. 105 (ve dolaylı olarak 

TTK m. 103) kapsamında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Taşıyan, Acente, Temsil, Dava Ehliyeti, Bildirim 

ABSTRACT 
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The support of agents, that of the carriers can benefit from their services in more than one 

country, is a required need for carriers acting in maritime transport with respect to perform their 

carrying and delivery obligations of affreightment contract. The facts that the loading and 

discharging ports in transportation are in different countries and that many transactions 

regarding the establishment and performance of the contract are carried out in these different 

countries causes this need of the carrier. Benefiting from the agency's services saves the carrier 

from the effort of opening a branch in a different location than the headquarters of the 

transportation company. 

The services provided by the agency on behalf of the carrier range from the establishment of 

the freight contract to the delivery of the cargo to the relevant person at the port of discharge. 

The services provided by the agencies, performing as independent assistant merchants, for the 

carriers, may be summarized as the execution of the brokerage activity for the establishment of 

the freight contract or the establishment of the contract on behalf of the carrier, arrangement of  

 

bill of lading on behalf of the carrier, and performance of the transport (for example, the supply 

of fuel, food, etc.) and delivery of the goods to the cargo concerned at the discharging port.  

It is possible for the agency to act as an intermediary in order to draw up the freight contract 

with the shipper and the carrier, whereas, in case the agent has the authority to make a contract, 

it is also possible for the freight contract to be established by the agent on behalf of the carrier. 

Most of the compensation claims arising from the freight contract are based on loss, damage or 

late delivery of the goods. TCC has attributed many consequences, with regards to the claims 

of damages against the carrier, on that the loss, damage or delay in delivery has been notified 

to the carrier, relating to the distribution of burden of proof and the endurance of the right to 

compensation. On the other hand, the fact that the carrier is foreign may lead to procedural 

difficulties in addressing the claims for compensation against the carrier. In these cases, TCC 

Art. 105 provides an opportunity for notifications to be made to its agency or to address the 

compensation claims against the foreign carrier to its agent instead. 

Another provision to be taken into consideration when evaluating the agency's authority to 

represent the carrier is the Article 103 of TCC. Although the aforementioned provision does 

not impose a regulation specifically on the agency, it extends the scope of application of 

provisions regarding themselves, since it regulates situations where real or legal persons who 

do not have the title of agency may be subject to agency provisions. The extension of the scope 

of agency provisions also means that persons who do not have the capacity of agency are 

accepted as addressee in accordance with TCC. Art. 105 with regards to legal notifications and 

lawsuits. For this reason, in terms of notifications and lawsuits regarding the claims arising in 

the freight contract, TCC Art. 103 provision also has an severe importance. 

In this study, the authority of the agency in terms of the compensation claims arising from loss, 

damage or late delivery of  the goods in the freight contract will be evaluated within the scope 

of TCC Art. 105 (and indirectly TCC Art. 103). 

Key Words: Carrier, Agent, Representation, Capacity to Sue, Notice 

I. ACENTE KAVRAMI 

A. Genel Olarak 

TTK m. 102’ye göre, “ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi 

işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer 

veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi 

veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimse” acentedir. 
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Uygulamada, acente olmayan gerçek veya tüzel kişilerin acente sıfatını kullandıkları; bunun 

karşısında acente olan gerçek veya tüzel kişilerin ise acente ifadesi yerine bayi, temsilci, 

distribütör gibi sıfatları kullandıklarına rastlanmaktadır1. Bir gerçek veya tüzel kişinin acente 

olup olmadığı belirlenirken, ilgili sözleşmede veya fiilen kullanılan sıfat yerine TTK m. 102 

hükmünün aradığı koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Gerçek veya tüzel kişinin acente olarak nitelendirilmesi için temel unsur tacire bağımlı 

olmamasıdır. Bu husus TTK m. 102 hükmünde, ticari mümessil2, ticari vekil, satış memuru 

veya çalışan gibi tacire bağlı yardımcılar ile örneklendirilerek vurgulanmıştır. Acentenin 

tacirden bağımsızlığı kendi çalışma düzenini ve faaliyet saatlerini belirleyebilmesi, işletmesinin 

masraflarına kendisinin katlanması, kendi personelini tayin etmesi, kendi ticari defterlerini 

tutması ve müşterisini kendisinin seçmesi gibi hususlarda kendisini gösterir3. 

Acentelik ilişkisi, acentelik sözleşmesine dayanmak zorundadır. Kanunda sözleşmeye ilişkin 

bir şekil şartı belirtilmemiş olduğundan TBK m. 12 gereği acentelik sözleşmesi şekle tabi 

değildir. Bu sebeple acentelik sözleşmesinin sözlü yapılması mümkün olduğu gibi, eylemli 

olarak yapılması da mümkün görülmektedir4.  

Acentenin faaliyetlerini belirli bir yer veya bölgede icra etmesi gereklidir. Bu yer veya bölgede 

acente tekel hakkına sahip olabileceği gibi, tarafların anlaşarak acentenin bu yer veya bölgedeki 

tekel hakkını ortadan kaldırması ve aynı yer veya bölge için başka acente tayin etmesi de 

mümkündür5.  

Acentenin tacir için yürüttüğü faaliyet sürekli olmalıdır. Acente müvekkili tarafından sürekli 

şekilde görevlendirilmiş bir tacir yardımcısıdır6. Acentelik ilişkisinin sürekliliği, belli bir süre 

ile sınırlandırılamayacağı anlamına gelmemekle beraber, tek bir iş veya önceden belirlenmiş 

belli sayıdaki iş için acente tayin edilemez7. Süreklilik unsurunun bir sonucu olarak, acente 

faaliyetini meslek edinmiş olmalıdır8. Acentenin meslek edindiği faaliyet sözleşmelere aracılık 

etmek veya sözleşmeleri tacir adına yapmaktır. Buna göre, acente müvekkili olan tacirin ticari 

işletmesini ilgilendiren sözleşmelerin kurulmasına aracılık etmeli veya bu sözleşmeleri tacir 

 
1 Şaban KAYIHAN, Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Kocaeli, 2018, s. 30- 31. Benzer hukuki kurumlar ile 

karşılaştırma için bkz.: Arslan KAYA, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Kitap Ticari İşletme, Yedinci Kısım 

Acentelik, İstanbul, 2016, s. 16; Hüseyin ÜLGEN/ Mehmet HELVACI/ Arslan KAYA/ N. Füsun NOMER 

ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2019, s. 838- 839; KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 65 vd. Ayrıca 

bkz.: Muhammed ÜNSAL,  Deniz Hukukunda Brokerlik, Ankara, 2019, s.26 vd.; Zehra ŞEKER ÖĞÜZ, Gemi 

Yönetimi Sözleşmesi, İstanbul, 2013,  s. 56- 57. İngiliz hukukunda “agent” ifadesi ile broker, acente, komisyoncu 

gibi birçok kurumun ifade edildiğine ilişkin bkz.: Christof F. LÜDDEKE (And Contributors), Marine Claims, 

London, New York, Hong Kong, 1996, s. 257 vd. 
2 Kavramın yerinde olmadığına ilişkin bkz.: KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s.33. 
3 ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 832; KAYA, Acentelik, s. 6-7; KAYIHAN, 

Acentelik Sözleşmesi, s. 34- 35; İsmail DOĞANAY,  Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Ankara, 1990, s. 494. 
4 KAYA, Acentelik, s. 8; Oğuz İMREGÜN, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, İstanbul, 2004,  s. 159; Sabih 

ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Hazırlanmış, Ankara, 2011, s.203; 

ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 833; Naci KINACIOĞLU, Acente ve Acentelik 

Sözleşmesi, Ankara, 1963, s. 34- 35. 
5 KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 37. Acentenin tekel hakkı ve faaliyet bölgesine ilişkin bkz.: ÜLGEN/ 

HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 834- 837; KAYA, Acentelik, s. 9- 10; ARKAN, Ticari 

İşletme Hukuku, s. 203. 
6 KAYIHAN, s. 38; KAYA, Acentelik, s. 10- 13; ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, 

s. 837- 838. Gemi acenteliğinde sürekliliğin sektörün doğurduğu bir gereklilik olduğu yönünde bkz.: Navlun 

Sözleşmelerinde Tellallık, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, İzmir, 2002, s. 26. 
7 KAYA, Acentelik, s. 11; KAYIHAN, s. 38. 
8 Yaşar KARAYALÇIN, Ticaret Hukuku Dersleri, C. 1, Giriş, Ticari İşletme, Ankara, 1957, s. 359; KAYIHAN, 

Acentelik Sözleşmesi, s. 39. 
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adına kurmalıdır9. Acentenin sözleşmelere aracılık etmesi için ek bir şartın aranmasına gerek 

yoktur; zira asıl olan aracı acenteliktir. Oysa TTK m. 107/1 uyarınca tacir adına sözleşme 

yapabilmesi için acenteye özel ve yazılı olarak sözleşme yapma yetkisinin verilmesi gereklidir. 

Hükmün ikinci fıkrasına göre, acenteye müvekkili adına sözleşme yapma yetkisi veren 

belgelerin, Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur10.  

 

B. Taşıyanın Acentesi 

1. Kavram  

Taşıyan, deniz yolu ile taşıma taahhüdünde bulunan kimsedir11. Taşıyan sıfatına sahip olunması 

bir geminin maliki olmayı gerektirmediği gibi, gemiyi bir kira sözleşmesine göre deniz 

ticaretinde kullanmak da gerekli değildir12. Zaman veya yolculuk çarteri sözleşmesi ile geminin 

(veya bir kısmının) kullanımı kendisine tahsis olunan kimse de bir başkasına karşı taşıma 

taahhüdünde bulunmuşsa taşıyan sıfatını kazanır. Buna göre, taşıyanın acentesi ifadesi ile bir 

geminin maliki veya kiracısı veya tahsis olunanı ya da bir yolculuk çarteri sözleşmesinin 

taşıtanı olsun deniz yolu ile taşıma taahhüdünde bulunan gerçek veya tüzel kişiler için ticari 

mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki 

konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli 

olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına13 

yapmayı meslek edinen kimseyi belirtmekteyiz. 

2. Taşıyanın Acentesinin Gemi Acenteliği Kavramı Bakımından Yeri 

TTK m. 102 hükmünde acente tanımlandıktan (TTK m. 102 f.1) ve uygulanacak hükümler 

belirlendikten (TTK m. 102 f.2) sonra taşıma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara ilişkin 

özel düzenlemelerin saklı olduğu belirtilmiştir.  

Deniz ticaretinde acentelik faaliyeti önemli bir yere sahiptir14. Acentelerin deniz ticaretindeki 

faaliyet alanlarının çok geniş olması “gemi acentesi” olarak anılan acentelere ilişkin özel bir 

düzenleme yapılmasını gerekli kılmıştır. Önemle vurgulanması gerekli olan husus, bir gerçek 

veya tüzel kişinin “gemi acentesi” olarak nitelendirilebilmesi için TTK m. 102’de sayılan 

 
9 Esnaf işletmesi veya tacir olmayan kişi için aracılık faaliyetinde bulunan ya da onların adına sözleşme kuran 

kişiler acente sayılmaz.: KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 41; KARAYALÇIN, Ticaret Hukuku, s. 359; 

KAYA, Acentelik, s. 13; ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 838. 
10 Bkz.: KAYA, Acentelik, s. 98 vd.; ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 848 vd.; 

KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 202- 205; ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 213. 
11 Emine YAZICIOĞLU, Kender/ Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2020, s. 333; KÜBRA YETİŞ 

ŞAMLI, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu, 

İstanbul, 2013, s. 15 vd.; Emine YAZICIOĞLU, Hamburg Kuralları’na Göre Taşıyanın Sorumluluğu Lahey/Visby 

Kuralları ile Karşılaştırmalı Olarak, İstanbul, 2000, s. 38 vd.; Hakan KARAN, The Carrier’s Liability Under 

International Maritime Conventions: The Hague, Hague/Visby and Hamburg Rules, Lewiston, 

Queenstone,Lampeter, 2004, s. 163; Julian COOKE / Timothy YOUNG / Adrew TAYLOR / D. John KİMBALL 

/ David MARTOWSKI /LeRoy LAMBERT, Voyage Charters, Lloyd’s of London Press, London, 2007, s. 17; 

LÜDDEKE, Marine Claims, s. 54. 
12 YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 333; Fehmi ÜLGENER,  Çarter Sözleşmeleri I, Genel Hükümler, 

Sefer Çarteri Sözleşmesi, İstanbul, 2000, s. 166; COOKE / YOUNG / TAYLOR / KİMBALL / MARTOWSKI / 

LAMBERT, Voyage Charters, s. 17. 
13 Taşıyanın, tacir olması gereklidir.: KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 41; KARAYALÇIN, Ticaret Hukuku, 

s. 359; KAYA, Acentelik, s. 13; ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 838. 
14 Gemi acentelerinin tarihi gelişimine ve önemine ilişkin bkz.: Osman ÖNDEŞ, Vapur Donatanları ve Acenteleri 

Tarihi, DTO Yayını No:91, İstanbul, 2013, s.14 vd.; Ali ÇETİNKAYA, Gemi Acentelerinin Vergi Hukuku 

Açısından Niteliği ve Vergi Mükellefiyetlerinin Kapsamı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 

LXIV, S. 1, 2006, s. 3 vd.; Sadık Özlen BAŞER, Türkiye’de Deniz Taşımacılığı Sektörünün Ekonomik Analizi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1993, s.131; Fatmanur NOMER, 

Deniz Taşımacılığında Gemi Acentelerinin Yeri ve Önemi ve Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014, s. 41 vd. 
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unsurlara sahip olması, diğer bir anlatımla öncelikle “acente” olması gereklidir15. Dolayısıyla 

gemi acentelerine ilişkin alt mevzuatta verilen tanımlarda TTK m. 102’de belirlenen 

unsurlardan biri veya birkaçının bulunmaması söz konusu tanımlara uygun kişilerin acente 

sayılması sonucunu doğurmaz. Nitekim TTK m. 102, 1. fıkrasında acenteye ilişkin tanımı 

vermiş; tanım dışındaki uygulanacak hükümler bakımından kanun hükümlerine aykırılık teşkil 

etmeyecek özel düzenlemeleri saklı tutmuştur. 

Gemi Acenteleri Yönetmeliği16’nin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi 

uyarınca, “yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya 

gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların 

haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu 

tutulamayan, anlaşmadaki kişi veya kuruluş” gemi acentesidir. Tanıma göre gemi acentesi, 

gemi malikinin nam ve hesabına faaliyet gösterebileceği gibi geminin işleteni veya kiracısı nam 

ve hesabına da faaliyet gösterebilir. Buna göre gerek geminin maliki olsun gerek kiracısı olsun, 

taşıyanın nam ve hesabına iş ve işlem yapan gerçek veya tüzel kişiler de gemi acentesi 

sayılacağından Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde “işleten” geminin mülkiyeti 

kendisine ait olsun ya da olmasın, bir geminin zilyetliğini haiz ve gemiyi ticari olarak çalıştıran 

gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır17. İşleten tanımı değerlendirildiğinde öncelikle 

dikkat çeken husus, geminin mülkiyetine sahip olup gemiyi kendi nam ve hesabına çalıştıran 

kimsenin kavrama dahil edildiğidir. Buna göre Yönetmelik, “donatan”ı da “işleten” olarak 

anmaktadır18. İşleten tanımına dahil bir diğer kimse ise, geminin maliki olmamasına rağmen 

geminin zilyetliğine sahip olup gemiyi ticari olarak çalıştıran kişidir. Bu ifade                                       

TTK m. 1061/2’de düzenlenen gemi işletme müteahhidini19 işaret etmektedir. Yönetmelik’te 

kiracı tanımı ise verilmemiştir.  Buna rağmen kiracı ifadesinin “charterer” kavramının karşılığı 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır 20 . Buna göre, Yönetmelik uyarınca hem gemi kira 

sözleşmesine göre gemiyi deniz ticaretinde kendi nam ve hesabına kullanan kişi (ki bu kişi TTK 

m. 1061/2 gereğince gemi işletme müteahhididir) hem de çarter sözleşmesine göre gemi 

kendisine tahsis edilen kişi kiracı olarak anılmaktadır21.  

 
15 Aksi halde acente olmamasına rağmen “acente” sıfatını kullanan kişi için acentelik ile benzer kurumlardan  

bahsetmek mümkün olur.: KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 30-31. KAYA, Acentelik, s. 16; ÜLGEN/ 

HELVACI/ KAYA NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 838- 839. 
16 05.03.2012 Tarihli 28224 Sayılı Resmi Gazete. Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’in 4. 

maddesinde ise gemi acentesi “deniz ve taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımalarında gemi sahibi, işleticisi, kiracısı 

nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun 

karşılığında ücret alan gerçek ve tüzel kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. 10.3.2008 Tarih 26812 Sayılı Resmi 

Gazete. 
17 İşleten kavramına ilişkin değerlendirmeleri için bkz.: YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 243- 245; 

Emine YAZICIOĞLU, Deniz Aracı İşleteninin Akit Dışı Sorumluluğu, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel 

Zararlar – Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara, 2018, s. 

143- 144. 
18 TTK m. 1061/1’e göre, “donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine denir.” 

Dolayısıyla Yönetmelik hükmündeki ifade donatanı da işaret etmektedir. Ayrıca bkz.: YAZICIOĞLU, Deniz 

Ticareti Hukuku, s. 243- 245; YAZICIOĞLU, Deniz Aracı İşleten, s. 145. 
19 Gemi işletme müteahhidinin “işleten” olarak anılması daha yerinde bir ifadedir.: YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti 

Hukuku, s. 244, dn. 363. Ayrıca bkz.: Bülent SÖZER, Deniz Ticareti Hukuku- I, İstanbul, 2014, s. 170. 
20 İngiliz Hukukunda “charterer” kavramı hem gemi kira sözleşmesindeki kiracıyı hem de yolculuk ve zaman 

çarterlerinde taşıtan ve tahsis olunanı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.: ÜLGENER, Sefer Çarteri, s. 33 vd. 
21  Yönetmelik’te işleten, kiracı ve kullanılmasa da donatan kavramlarının hukuki karşılıklarına değil 

uygulamadaki kullanımlarına paralel şekilde düzenlendiği görülmektedir. Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 

“Dayanak” başlıklı 3. maddesi “Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 26/9/2011 

tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 
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Yönetmelik’te verilen tanıma göre, uygulamada da mevcut olduğu üzere temelde iki tür gemi 

acentesinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki donatan acentesi, diğeri ise çarterer 

acentesidir22. Donatan acenteleri, tayin edildikleri limanlarda donatan adına gemi ile ilgili 

hizmetler verir; donatanın üçüncü kişilere karşı menfaatlerini korurlar.  Donatan acentelerinin 

verdikleri hizmetler arasında geminin limana yanaşması için limandaki hazırlıkların yapılması, 

liman masraflarının hazırlanarak bildirilmesi, gemi adamlarının değişimlerinin sağlanması 

sayılabilir 23 . Çarterer acenteleri, atandıkları yer veya bölgedeki limanda/limanlarda çarter 

sözleşmesine konu olan gemi ve yük ile ilgili hizmetlerin verilmesinde faaliyet gösterirler24. 

Acentenin görevleri arasında sayılan navlun sözleşmesini, konişmentoyu tanzim etmek, yük 

sahibinin mallarının zamanında, noksansız ve hasarsız yüklenmesi ve teslim edilebilmesi için 

gerekli yükleme ve boşaltma belgelerini düzenlemek, yük zıya veya hasarını tespit etmek25 gibi 

hizmetler navlun sözleşmesinin ifası kapsamında kalmaktadır. Dolayısıyla acente bu hizmetleri, 

müvekkilinin taşıyan sıfatına dayalı olarak vermektedir26.    

Yukarıdaki açıklamalardan sonra inceleme konumuz olan taşıyanın acentesi kavramının, tayin 

edildiği yer veya bölgede sürekli olarak taşıyanın ticari işletmesi ile ilgili olan sözleşmelerin 

kurulmasında aracılık eden veya bu sözleşmeleri taşıyan adına kuran bağımsız tacir yardımcısı 

olarak tanımlanması mümkündür. İnceleme konumuz acentenin, müvekkilinin taşıyan sıfatıyla 

hareket ettiği hallere ilişkin temsil yetkisini içermektedir.  

3. Genel Olarak Taşıyanın Acentesinin Yetkileri 

Gemi acentesinin yetkileri genel itibariyle tayin edildiği limanda veya bölgede geminin limana 

girişinden önce boğaz trafik kontrollerine, liman başkanlıklarına, sahil sağlık, emniyet teşkilatı, 

gümrük birimlerine geminin özellikleri, yükü, yanaşacağı liman hakkında bilgi vermek, 

geminin limana varmasından sonra sağlık belgelerinin temin edilmesi, geminin yolcu, yük, 

bakım/onarım, sörvey, ikmal personel değişikliğinin sağlanması, yükleme ve boşaltma 

işlemlerinin yapılması için gerekli başvuruların yapılması, kılavuz veya römorkör talebinde 

bulunulması,  gemiye yakıt, kumanya ve yağ ikmalinin sağlanması, yük ilgililerine gerekli 

bildirimlerde bulunulması, boşaltma, istif, sayım kontrol işlemlerinde görev alacak kişilerin 

temin edilmesi ve işlemlerde hazır bulundurulması, konişmento düzenlenmesi, özel yetki 

verilmesi halinde “olaylar çizelgesi”, “zaman çizelgesi” gibi belgelerin düzenlenmesi olarak 

sayılmaktadır27.  

Taşıyanın aynı zamanda donatan olması durumunda, acente hem donatan hem de taşıyan 

acentesinin kullandığı yetkileri kullanır. Taşıyanın geminin donatanı veya işleteni olmaması 

halinde ise, taşıyanın acentesi navlun sözleşmesinin ifası bakımından gemi ve yükle ilgili işlerin 

yapılmasında hizmet verir. Geminin yanaşması, yükleme veya boşaltma ile ilgili programın 

belirlenmesi; yükleten, gönderilen ve liman işletmesi arasındaki koordinasyonun sağlanması; 

 
şeklindedir. Şu durumda, tüm ikincil mevzuatta olması gerektiği gibi, Yönetmelik’in de kanunlarda kullanılan 

kavramlara sadık kalması, özellikle uygulamada ortaya çıkan kavram kargaşasını düzenlemeye yansıtmaması 

gereklidir. Ne yazık ki Yönetmelik’te kanunlardaki kavramalara uygun düzenleme getirilememiş; uygulamada 

yanlış bir şekilde yerleşen (örneğin, kiracı için de çarterer için de kiracı ifadesinin kullanılması) kavramlar tercih 

edilmiştir. 
22  Didem ALGANTÜRK LIGHT, 6102 Sayılı TTK Uyarınca Gemi Acentelerinin Tabi Olduğu Hükümlerin 

Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:12, Sayı: 24, Güz 2013/2, s. 5 
23 ALGANTÜRK LIGHT, Gemi Acenteleri, s. 5; Sezer ILGIN, Deniz Hukuku-II (Deniz Özel Hukuku), İstanbul, 

2008, s.21-22.    
24 ALGANTÜRK LIGHT, Gemi Acenteleri, s. 5. 
25 Gemi Acenteleri Sektörü Raporu, II. Ulusal Denizcilik Kongresi, DTO, Yayın No 21, Ekim 1990, s. 191- 192. 
26 TTK m. 1062/1’de donatanın taşıyan sıfatıyla yükle ilgililere karşı sorumluluğu da taşıyanın sorumluluğu 

hükümlerine tabi kılınmıştır. 
27 ALGANTÜRK LIGHT, Gemi Acenteleri, s. 6-7; Gemi Acenteleri Sektörü Raporu, s. 191- 192. 
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yükleme ve boşaltma ile ilgili olaylar çizelgesinin tutulması, boşaltmada yükün durumuna 

ilişkin tutanakların taşıyanı temsilen verilen hizmetlerdendir.   

 

Taşıyanın acentesinin önemli yetkilerinden birisi TTK m. 1228 f.2’de hüküm altına alınmıştır. 

Hükme göre, konişmento taşıyan tarafından düzenlenebileceği gibi taşıyanın bu hususta 

yetkilendirdiği bir temsilcisi tarafından düzenlenmesi de mümkündür. Taşıyanın konişmento 

düzenlemek hususunda yetkilendirdiği temsilcisi uygulamada çoğunlukla acentesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Acentenin taşıyanı temsilen konişmento düzenlemesi halinde 

konişmentoyu taşıyanı temsilen düzenlemiş ve imzalamış olduğunu belirtmesi gereklidir28. Bu  

 

durumda TTK m. 1238 f.1 gereğince acente tarafından ad ve hesabına konişmento düzenlenen 

kimse taşıyan sayılır29. Acentenin taşıyanı temsilen konişmento düzenlemesi ve imzalaması, 

ancak konşimentoda taşıyanın kimliğinin gösterilmemesi veya anlaşılmaması halinde ise, 

geminin donatanı ile birlikte acente de taşıyan sayılır30. Bu karinenin aksinin ispatlanması 

mümkündür. Konişmento hamilinin açık istemi üzerine acente, taşıyanın kimliğini bildirerek 

belgelendirirse taşıyan sayılmaz. Taşıyanın kimliğini yanlış veya geç bildiren acentenin bu 

sebeple ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulması mümkündür (TTK m. 1238/4). 

 

Acentenin sahip olduğu yetkilerden en önemlisi, ona TTK m. 102’ye göre acente sıfatını da 

kazandıran, navlun sözleşmelerine aracılık etmek veya sözleşmeleri taşıyanın ad ve hesabına 

kurmaktır. Temel hüküm olan TTK m. 102 f.1’de sözleşmelere aracılık edilmesi veya 

sözleşmelerin tacir ad ve hesabına kurulması acentenin unsurları arasında sayılmıştır. Aracılık 

ifadesi, müvekkil tacirin işletmesini ilgilendiren sözleşmelerin kurulması hususunda sürekli 

olarak aracılık faaliyeti yürütmektir. Aracılık, sözleşmelerin kurulması için gerekli konu ve 

taraf araştırmasının yapılması, sözleşme kurulacak taraf ile ikna için çalışmaların yürütülmesi, 

bu tarafın müvekkil ile buluşturulması faaliyetlerini içerir31.  

 

Acentenin taşıyanın ad ve hesabına navlun sözleşmesi kurması,  özellikle değerlendirilmesi 

gerekli bir husustur. TTK m. 102 vd. hükümlerinde düzenlenen acentelikte esas olan aracı 

acenteliktir. Acentenin tacir adına ve hesabına sözleşme yapabilmesi için kendisine bu hususta 

özel ve yazılı izin verilmesi gereklidir (TTK m. 107 f.1). Acenteye tacir ad ve hesabına 

sözleşme yapma yetkisi veren belgelerin acente tarafından Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan 

ettirilmesi zorunludur (TTK m. 107 f.1). Gemi Acenteleri Yönetmeliği ise, verdiği tanımda, 

 
28 Söz konusu husus “agent for or behalf of the carrier” ve benzer ifadelerle belirtilmektedir. Konişmentoyu bu 

ifade ile imzalayan kimse kural olarak taşıyan olarak nitelendirilemez.: COOKE/YOUNG/ TAYLOR/ KİMBALL/ 

MARTOWSKI/ LAMBERT, Voyage Charters, s. 43. Söz konusu ifadenin sözleşmeye taraf olma iradesini ortadan 

kaldırdığı yönünde bkz.: Universal Steam Navigation C.. v. McKelvie [1923] A.C. 492: COOKE/YOUNG/ 

TAYLOR/KİMBALL/MARTOWSKI/LAMBERT, Voyage Charters,s. 43; https://charterpartycases.com/case/70-

universal-steam-navigation-company-limited-v-james-mckelvie-and-company-1923-ac-492. 
29 Kanun koyucu, aksi ispat edilemez bir karine getirmiştir.: YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 371. Ayrıca 

bkz.: Ecehan YEŞİLOVA, Konişmentonun İspat Kuvveti, İzmir, 2006, s. 32- 33; Hakan KARAN, Elektronik 

Konişmento, Ankara, 2004, s. 43.  
30 YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 371. Hükmün karşılığı olan 6762 Sayılı TTK m. 1099’da yalnızca 

donatan taşıyan sayılmakta idi ve bunun için de konişmentonun kaptan veya donatanın bir temsilcisi tarafından 

düzenlenmiş olması şartı aranmaktaydı. Yeni hükümde bu şarta yer verilmemesinin isabetsiz olduğu yönünde bkz.: 

YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 371. Ayrıca eski düzenleme ve paralelindeki Alman Hukuku 

düzenlemesine ilişkin bkz.: YEŞİLOVA, İspat Kuvveti, s. 33, dn. 47; Heinz PRÜSSMANN/ Dieter RABE, 

Seehandelsrecht, Fünftes Buch des Handelgesetzbuches mit Nebenvorschriften und Internationalen 

Übereinkommen, München, 2000, § 644, Rn. 1- 17;  Dieter RABE/ Kay Uwe BAHNSEN,  Seehandelsrecht, 

Fünftes Buch des Handelgesetzbuches mit Nebenvorschriften und Internationalen Übereinkommen, München, 

2018, § 518, Rn. 1-16. 
31 KAYA, Acentelik, s. 14. 
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gemi acentesinin yaptığı sözleşmelerden bahsederek sözleşme yapma yetkisine sahip olduğunu 

kabul etmektedir. Gemi acentesinin nitelik bakımından TTK’da düzenlenen acenteden bir farkı  

olmadığından ve TTK acentenin aracı olmasını esas alıp sözleşme yapma yetkisi özel izne tabi 

kıldığından GAY’daki düzenlemenin temel kanun olan TTK ile çeliştiği tespit edilmektedir. 

Yönetmelik ile kanunun düzenlediği bir şartın ortadan kaldırılması söz konusu olamayacağına 

göre, acentenin taşıyanın ad ve hesabına navlun sözleşmesi kurmasının ancak kendisine özel ve 

yazılı yetki verilmesi halinde mümkün olacağı kabul edilmelidir32.   

 

Acentenin navlun sözleşmelerine aracılık etmesi veya onları taşıyanın ad ve hesabına kurması 

söz konusu değilse, taşıyanı temsilen yaptığı diğer iş ve işlemler ona acente sıfatını 

kazandırmaz; taşıyanın genel temsilcisinden bahsetmek gerekir 33 . Şu halde, navlun 

sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmemiş veya sözleşmeyi taşıyanın ad ve hesabına 

kurmamış olup, örneğin yalnızca varma limanında yükün teslimi için gerekli işlemleri taşıyanın 

ad ve hesabına gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi taşıyanın temsilcisi olmasına rağmen TTK 

m. 102 f.1 gereğince acente olarak nitelenemez34.  

 

II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE BİLDİRİM 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DAVA HAKKI 

A. Navlun Sözleşmesinde Yükün Zıya, Hasar ve Geç Teslimine Dayanan Tazminat 

Talepleri 

Taşıyan, navlun sözleşmesinde eşyayı deniz yoluyla taşımayı ve varma limanında teslim etmeyi 

üstlenir35. Eşyanın taşıyanın zilyetliğine geçmesi sözleşmenin unsurları arasında yer alır36. 

Taşıyan, zilyetliğinde bulunan eşyayı bakım ve muhafaza ile yükümlüdür. TTK m. 1178 

gereğince, taşıyanın navlun sözleşmesinin ifasında eşyaya ilişkin özen yükümlülüğü tedbirli bir 

taşıyandan beklenen dikkat ve özene göre tespit edilir37. Taşıyanın özen yükümlülüğünü ihlal 

etmesi sonucunda eşyanın hasara veya zıyaa uğraması söz konusu olursa taşıyan kanunda 

öngörülen sorumsuzluk sebepleri mevcut bulunmadıkça, hasar veya zıyadan sorumlu tutulur. 

 Eşyanın navlun sözleşmesinde belirlenen boşaltma limanında açıkça kararlaştırılmış olan süre 

veya açıkça kararlaştırılmış bir süre yoksa, olayın özelliklerine göre tedbirli bir taşıyandan 

eşyanın tesliminin makul olarak istenebileceği süre içinde teslim edilmediği hallerde, taşıyan 

gecikmeden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulur (TTK m. 1178/4).  

 
32 ALGANTÜRK LIGHT, Gemi Acenteleri, s. 2- 3; ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari 

İşletme, s. 84 849; KAYA, Acentelik, s. 99- 103; KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 202- 205. 
33  Sözleşme yapma yetkisi yazılı olarak verilmeyen acentenin de, genel temsilci sayılacağı yönünde: 

ALGANTÜRK LIGHT, Gemi Acenteleri, s. 3. 
34  Bu kişi taşıyanın navlun sözleşmeleri kurmasına aracılık ediyor veya onun ad ve hesabına sözleşmeleri 

kuruyorsa; ancak ilgili sözleşmede aracılık etmemiş veya sözleşmeyi taşıyanın ad ve hesabına kurmamışsa bu 

durumda acente olmasına rağmen doğrudan TTK m. 105’in uygulanması söz konusu olmaz. Bu kişiler bakımından 

TTK m. 103’ün uygulanma imkanı  ilerleyen kısımlarda incelenecektir. 
35  Tahir ÇAĞA/ Rayegan KENDER, Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, İstanbul, 2009, s.1; 

YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 327; Hans WÜSTENDÖRFER, Neuzeitliches Seehandelsrecht mit 

besonderer Berücksihtigung des angloamerikanischen und internationalen Rechts, zweite durchgesehene und 

verbesserte Auflage, Tübingen, 1950, s. 224- 225; PRÜSSMAN/ RABE, Vor § 556, Rn. 9. 
36 ÇAĞA/ KENDER, C. II, s. 3; YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 328; KARAN, Carrier’s Liability, s. 

137; YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 12; WÜSTENDÖRFER, Neuzeitliches Seehandelsrecht, s. 225; 

PRÜSSMAN/ RABE, Vor § 556, Rn. 53. 
37 ÇAĞA/KENDER, C.II, s. 135; Vural SEVEN, Taşıyanın Yüke Özen Gösterme Borcunun İhlalinden (Yük Zıya 

ve Hasarından) Doğan Sorumluluğu, Ankara, 2003, s. 95; YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 64- 65; Pınar 

AKAN, Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Sorumluluğu (TTK m. 

1061), Ankara, 2007, s. 59. 
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B. Navlun Sözleşmesinde Yükün Zıya, Hasar ve Geç Teslimine Dayanan Tazminat 

Taleplerinde Bildirim Yükümlülükleri ve Dava Hakkı 

Yükle ilgilinin navlun sözleşmesinden doğan ve eşyanın hasara, zıyaa uğraması ya da geç 

tesliminden kaynaklanan taleplerinde hasarın, zıyaın veya geç teslimin taşıyana bildirilmesi 

önemli bir yere sahiptir38. TTK m. 1184’e göre, gönderilen varma limanında eşyayı teslim 

almadan, taşıyan, kaptan veya gönderilen, eşyanın hâl ve durumunu, ölçü, sayı veya tartısını 

tespit ettirmek amacıyla onları mahkemeye veya yetkili diğer makamlara ya da bu husus için 

yetkili uzmanlara inceletebilir. Bu incelemenin yapılmaması halinde hasar veya zıyaın taşıyana 

bildirilmesi gereklidir. Zıyaın veya hasarın haricen belli olması halinde bildirimin en geç 

eşyanın gönderilene teslimi sırasında yapılması gerekliyken, haricen belli olmayan zıya veya 

hasar hallerinde eşyanın gönderilene teslimi tarihinden itibaren aralıksız olarak hesaplanacak 

üç gün içinde bildirimin gönderilmesi gerekir (TTK m. 1185/1). Geç teslim halindeyse, eşyanın 

gönderilene teslim edilmesi gerekli olan tarihten itibaren aralıksız olarak hesaplanacak altmış 

gün içinde taşıyana bildirim yapılmalıdır. Zıyaın, hasarın veya geç teslimin taşıyana hiç veya 

süresinde bildirilmemesinin ispat dağılımı ve dava hakkı bakımından önemli sonuçları vardır39. 

Hasarın veya zıyaın taşıyana süresinde veya hiç, bildirilmemiş olması halinde TTK m. 1178/4 

gereğince taşıyanın eşyayı denizde taşıma senedinde yazılı olduğu gibi teslim ettiği ve eğer 

eşyada bir zıya veya hasarın meydana geldiği belirlenirse, bu zararın taşıyanın sorumlu 

olmadığı bir sebepten ileri geldiği kabul olunur. Diğer bir anlatımla, ispat dağılımı yükle ilgili 

aleyhine yer değiştirmiş olur40. Geç teslimde bildirimin yapılmaması ise çok daha önemli bir 

sonuç doğurur, taşıyandan tazminat talep edilemez (TTK m. 1185/5).   

TTK m. 1188 gereğince, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı ileri 

sürülecek tazminat talebi eşyanın teslim edildiği veya tesliminin gerektiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde yargı yoluna başvurularak ileri sürülmediği takdirde düşer. Hükmün gerekçesinde 

“yargı yolu” ifadesiyle yalnızca davadan bahsedilmek istenmediği; bu ifade ile icra takibi, 

tahkime başvurulması gibi tüm hallerin kapsama dahil edildiği açıklanmıştır41. Tazminat talep 

hakkına sahip olan yükle ilgilinin taşıyana dava açabilmesi hak düşürücü sürenin 

geçirilmemesinin yanı sıra, usul hukuku kuralları uyarınca taşıyanın davaya muhatap 

kılınabilmesini de gerektirir. Taşıyanın yabancı olması halinde davanın taşıyana yöneltilmesi 

belli güçlüklere sebep olmaktadır. Bu güçlükler Türk mahkemelerinin yabancı davalı 

bakımından yargılama yetkisine sahip olmaması şeklide karşımıza çıkabileceği gibi 42 , 

yargılama yetkisinin bulunması halinde davalı taşıyana tebligatların yapılması da belli bir 

süreyi almakta ve belli işlemleri gerektirmektedir.  

III. TAŞIYANIN ACENTESİNİN BİLDİRİM VE DAVALARDAKİ YETKİSİ 

A. Acentenin Zıya, Hasar ve Geç Teslime İlişkin Bildirimlerde Temsil Yetkisi 

 
38 Sami OKAY, Taşıyanın Mesuliyetinde Maldaki Zıya ve Hasarların İhbarı, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e 

Armağan, İstanbul, 1964, s. 439- 474. 
39 Geç teslimde ihbarın önemine ilişkin açıklamalar için bkz.: Melda TAŞKIN, Denizyoluyla Taşınan Eşyaların 

Geç Teslimi Halinde Yapılması Gereken Bildirime İlişkin Değerlendirmeler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi 10(2),  (2019), s. 373- 374. 
40 ÇAĞA/ KENDER, C. II, s. 154- 155; SEVEN, Yüke Özen Gösterme Borcu, s. 154- 155; KARAN, Carrier’s 

Liability, s. 253; YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu,    s. 211; PRÜSSMANN/ RABE, Seehandelsrecht, § 

606, Rn. 64;  WÜSTENDÖRFER, Neuzeitliches Seehandelsrecht,    s. 291 vd.; RABE/ BAHNSEN, 

Seehandelsrecht,  § 510, Rn. 32- 33; AKAN, Yüke Özen Yükümlülüğü, s. 119- 121. 
41 Arslan KAYA, Gerekçeli- Karşılaştırmalı- Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, 2016 ,s. 1052. 
42 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisine ilişkin bkz.: Cemal ŞANLI/ Emre ESEN/ İnci FİGANMEŞE 

ATAMAN, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2019, s. 383 vd.; Aysel ÇELİKEL/ Bahadır ERDEM, 

Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2020, s. 559 vd.; Nuray EKŞİ, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, 

2. Bası, Beta, İstanbul, 2000; Ceyda SÜRAL, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Türk Mahkemelerinin 

Milletlerarası Yetkisine Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2012, (100), s. 168 vd. 
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TTK m. 105’e göre acente aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, 

ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule 

yetkilidir. Hükümde acentenin aktif ve pasif temsil yetkisi düzenlenmiştir43. Aktif temsil yetkisi 

acentenin hükümde geçen beyanları müvekkili adına yapmasını, pasif temsil yetkisi ise söz 

konusu beyanları müvekkili adına kabul etmesini ifade eder. Zıya, hasar veya geç teslime ilişkin  

bildirim acentenin pasif temsil etkisi kapsamında kalır. Acentenin bu bildirimler bakımından 

pasif temsil yetkisine sahip olması, bu bildirimleri müvekkili adına ve hesabına tebellüğ etmesi  

anlamına gelmektedir 44 . Diğer bir anlatımla, bu bildirimlerin acenteye yapılmış olması 

müvekkil taşıyana yapılması ile aynı hukuki sonucu doğuracaktır45. 

 

Acentenin ihbar, ihtar veya protestoyu müvekkili adına kabul edebilmesi için bu ihbarın hakkı 

koruyucu nitelikte olması gereklidir46. Hakkı koruyan beyan, ilgilinin muhataba göndermesi ile 

belli bir haktan faydalanmasını sağlayacak veya bir hakkın kaybedilmesinin önüne geçecek 

beyan olarak anlaşılabilir. Öğretide BK m. 117 gereği yapılacak temerrüt ihtarı hakkı koruyan 

beyanlara örnek gösterilmektedir47. Eşyanın hasara veya zıyaa uğradığına dair bildirim yükle 

ilgilinin kanunda öngörülen ispat dağılımına tabi olmasını mümkün kılarken, bildirimin 

yapılmaması ispat yükü dağılımını yükle ilgili aleyhine değiştirip yükle ilgilinin kanundaki 

dağılımdan faydalanma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Şu halde, zıyaa veya hasara ilişkin 

taşıyana yapılacak bildirim yükle ilgili bakımından hakkı koruyucu bir beyandır ve acenteye 

yapılması mümkündür48. Aynı sonuca gecikme bildirimi bakımından da varılır. TTK m. 1185/5 

uyarınca, teslimden itibaren hesaplanacak altmış gün içinde gecikme bildiriminde 

bulunulmaması halinde gecikme zararları için tazminat ödenmez. Diğer bir anlatımla, gecikme 

bildiriminin yapılmaması yükle ilgilinin gecikmeden kaynaklanan tazminat talep hakkını 

ortadan kaldırdığından hakkı koruyan bir beyandır ve acenteye yapılması mümkündür.  

 

Bazı hallerde TTK m. 1185’te düzenlenen usule uygun olmasa da taşıyana bildirim yapılmış 

olduğu farz edilmektedir49. Yargıtay kararlarında, taşıyan veya bir temsilcisinin imzaladığı 

kargo raporu, olaylar çizelgesi veya başka bir tutanakta hasarın veya zıyaın tespit edilmiş olması 

halinde bildirimin yapılmış sayılacağına hükmedildiği görülmektedir50. Bildirimde amaçlanan  

taşıyanın hasar veya zıyadan haberdar kılınması olduğuna göre51 yargı kararlarında varılan 

sonuç isabetlidir52. Söz konusu belge ve tutanakların bildirim yerine geçmesi için bildirim 

 
43 ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 843; KAYA, Acentelik, s. 57. 
44 ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 214.  
45 ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 843.  
46 Hakkı koruyan beyanlara ilişkin ayrıca bkz.: KAYA, Acentelik, s. 58; KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi,                 

s. 205. 
47  KAYA, Acentelik, s. 58. Temerrüt ihtarının hüküm ifade ettiği anda alacaklının temerrütten kaynaklanan 

haklarını kullanabilmesinin mümkün olduğuna ve ihtarın temsilen yapılmasına ilişkin bkz.: M. Kemal 

OĞUZMAN/ M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, İstanbul, 2018, s. 460 vd.  
48 KARAN, Carrier’s Liability, s. 248. 
49 Tarafların eşyanın tesellümünden önce birlikte eşyayı muayene ve hasar ya da zıyaı tespit etmeleri halinde de 

ihbara gerek olmadığı yönünde bkz: OKAY, Hasarların İhbarı, s. 445. 
50  Yargıtay 11 H.D. 2002/216 Esas, 2002/4357 Karar, 6.5.2002 Tarih; Yargıtay 11 H.D. 2000/4316 Esas, 

2000/5395 Karar, 12.6.2000 Tarih, Yargıtay 11. H.D. 2017/606 Esas, 2018/7527 Karar, 23.12.2018 Tarih. Ayrıca 

bkz.: Yargıtay 11. H.D. 2015/12952 Esas, 2017/773 Karar, 13.2.2017 Tarih.: 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html. 
51 Rayegan KENDER, Yükleme, Boşaltma ve Ardiye Safhasında Sorumluluk ve Sigorta ile İlgili Bazı Sorunlar, 

Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu: Bildiriler- Tartışmalar, Ankara, 

1984, s. 257. 
52 KENDER, Yükleme, Boşaltma ve Ardiye Safhası, s. 257; Samim ÜNAN, Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda 

Yük Zararını Ödeyen Sigortacının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete Dayanan Rücu Davasına İlişkin Bazı Sorunlar, 

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII: Bildiriler- Tartışmalar, Ankara, 1991, s. 239; YETİŞ 

ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 197. 
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süresi içinde düzenlenmiş olmalarının gerektiği muhakkaktır53. Yargı kararlarında bildirim 

yerine geçen belgelerde taşıyanı temsilen imzası bulunan kimse kaptan olabileceği gibi 

taşıyanın acentesi olarak da karşımıza çıkmaktadır; zira yüke ilişkin hasar ve zıyaın tespit 

edilmesi gemi acentelerinin görevleri arasında sayılmaktadır54. Dolayısıyla acente, yalnızca 

TTK m. 1185 gereğince yapılacak yazılı bildirimin muhatabı olabilmekle kalmamakta, aynı 

zamanda anılan belgeler ile yapılan bildirimin geçerli olabilmesi bakımından taşıyanı temsil 

etmektedir.  

 

Acenteye yapılan bildirimin geçerli olması için, acentenin söz konusu bildirimin ilgili olduğu 

sözleşmenin kurulmasına aracılık etmesi veya bu sözleşmeyi taciri temsilen kurmuş olması 

gereklidir55. Dolayısıyla eşyanın hasarı veya zıyaına ilişkin bildirimin acenteye geçerli şekilde 

yapılabilmesi için acentenin hasara veya zıyaa uğrayan eşyanın taşınmasına ilişkin navlun 

sözleşmesinin kurulmasına aracılık etmiş veya sözleşmeyi taşıyanın ad ve hesabına kurmuş 

olması gereklidir. Bu noktada yukarıda bahsedildiği üzere, Yargıtay kararlarında taşıyan veya 

akdi ya da kanuni temsilcisi tarafından imzalanmış belgelerin bildirim yerine geçmesi hususuna 

değinmekte fayda vardır. Sözü geçen kararların dayandığı esas, taşıyanın herhangi bir 

temsilcisinin zıya veya hasardan haberdar kılınmasının taşıyan bakımdan da geçerli şekilde 

sonuç doğurması; diğer bir anlatımla taşıyanın da bilgilendirilmiş sayılmasıdır. Kanımızca 

burada TTK m. 105 düzenlemesi ile bağlı olmaksızın bir sonuca varılmaktadır. Bu sebeple, 

ilgili navlun sözleşmesini kurmamış veya aracılık etmemiş olan bir acentenin imzaladığı belge 

dahi bildirim yerine geçebilecektir. Diğer bir anlatımla,  söz konusu durumda artık acentenin 

TTK m. 105 gereği temsil yetkisi değil, genel anlamda temsil yetkisi bildirimi geçerli hale 

getirmektedir. 

 

B. Acentenin Taşıyanı Davada Temsil Yetkisi 

Yükle ilgilinin eşyanın zıya, hasarı veya geç tesliminden kaynaklanan tazminat talebini 

yönelteceği taşıyanın yabancı olması halinde davanın taşıyana yöneltilmesi çeşitli zorlukları 

ortaya çıkarabilmektedir. Yabancı taşıyana dava açılmasında karşılaşılabilecek zorluklardan 

ilki, milletlerarası usul hukuku kurallarına göre yetkili bir Türk mahkemesinin tespit 

olunamamasıdır. Navlun sözleşmelerinde ve konişmentolarda sıklıkla uygulanacak hukuk ve 

yetkili mahkeme şartlarına yer verilmesine rağmen56, bu durumun istisnasını teşkil eden haller 

de azımsanmayacak sayıdadır. Yabancılık unsurlu uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin 

milletlerarası yetkisi 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanun57’un 40. maddesinde “Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer 

itibariyle yetki kuralları tayin eder.” ifadesiyle düzenlenmiştir. Şu halde, taşıyana karşı Türk 

Mahkemelerinde dava açılabilmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 5 vd. hükümlerine 

göre yetkili bir Türk Mahkemesinin söz konusu olması gereklidir; aksi halde taşıyana Türk 

Mahkemelerinde dava açılması mümkün olmaz58. Yabancı taşıyana dava açılabilecek yetkili 

 
53 Ayrıca bu belgelerden bildirim iradesinin de anlaşılmasının gerektiği yönünde bkz.: SEVEN, Yüke Özen Borcu, 

s. 156; ÜNAN, Halefiyete Dayanan Rücu Davası, s. 239. 
54 Gemi Acenteleri Sektörü Raporu, s. 191- 192. 
55 ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 844; KAYA, Acentelik, s. 59. Öğretide karşı 

görüş, hakkı koruyan beyanlar bakımından acentenin bu beyanların ilgili olduğu sözleşmeye aracılık etmiş veya 

bu  sözleşmeyi tacir adına yapmış olması gereğini aramamakta; bu hususu acentenin müvekkilini koruma 

yükümlülüğüne dayandırmaktadır.: KAYIHAN, s. 206; KINACIOĞLU, Acente, s. 77- 78. 
56 YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, s. 367; ÜLGENER, Sefer Çarteri, s. 602. Ayrıca bkz.: Cüneyt SÜZEL, 

Konişmentoda Yer Alan Yetki Kayıtları: https://denizhukuku.bilgi.edu.tr/media/document/2020/04/28/ 

konismento-yetki-kaydi.pdf. 
57 12.12.2007 Tarih 26728 Sayılı Resmi Gazete. 
58 EKŞİ, Milletlerarası Yetki, s. 46- 47. Ayrıca Bkz.: Abdurrahim KARSLI, Medeni Muhakeme Hukuku, 6100 

Sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş, İstanbul, 2012, s. 263 vd. 
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Türk Mahkemesinin bulunması halinde dahi, davanın taşıyana yöneltilmesi ve dava 

aşamalarının sürdürülmesi istinabeyi gerektireceğinden zahmetli bir süreci beraberinde getirir.  

Acentenin davalarda müvekkilini temsil yetkisine ilişkin TTK m. 105’in gerekçesinde “hükmün 

öngörülme amacının yabancı tacirlere Türkiye’de dava açılması olanağının yaratılması” 

olduğu ve hükmün “Türkiye’de bir tebligat adresi ettiği” vurgulanmaktadır59. Gerçekten de 

TTK m. 105 gerek akdi gerekse fiili taşıyan olsun uygulamada sıklıkla karşılaşılan yabancı 

taşıyanlara eşya zıya, hasar veya gecikmesinden kaynaklı davaların yöneltilmesinde 

karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldıran bir hükümdür.  

Belirtmek gerekir ki, TTK m. 105 hükmünde her ne kadar “acenteye dava açılabileceğinden” 

bahsedilse de yine gerekçede açıkça belirtildiği üzere, dava acente üzerinden taşıyana 

yöneltilmektedir ve verilen kararın muhatabı acente değil taşıyandır60. Acente, davada taraf 

sıfatına sahip değildir 61 . Öğretide kanunun acenteye verdiği yetkinin bir temsil ilişkisine 

dayandığı ve acentenin kanundan doğan vekalet ehliyetini kullandığı kabul edilmektedir62. 

Dolayısıyla müvekkile “izafeten 63 ” dava acenteye yöneltilebilir. Acentenin asil olarak 

gösterilmesi durumda davanın taraf sıfatının yokluğu sebebiyle esastan reddedilmesi 

gerekecektir. 

TK m. 105’e göre, eşyanın zıyaı, hasarı veya geç tesliminden kaynaklanan tazminat taleplerinin 

acenteye yöneltilebilmesi için tazminat talebinin dayanağı olan navlun sözleşmesinin 

kurulmasına acente tarafından aracılık edilmesi veya sözleşmesinin taşıyanın ad ve hesabına 

acente tarafından kurulmuş olması gereklidir. Acente navlun sözleşmesine aracılık etmemiş ve 

sözleşmeyi kurmamış oldukça, navlun sözleşmesi ile ne çeşit bir bağ içinde olursa olsun 

(örneğin, yalnızca eşyanın boşaltılması için varma limanında hizmet veren acentede olduğu 

gibi) davanın acenteye yöneltilmesi mümkün değildir64.  

 
Yabancı taşıyana dava açılabilmesinde belirleyici olan kurallar yalnızca genel yetkili mahkemelere ilişkin yetki 

hükümlerinde değil, özel yetki kurallarında da bulunabilecektir. Şubeler ve tüzel kişilere yöneltilecek davalarda 

yetkiye ve özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarda yetkiye ilişkin özel yetki kuralları bu tür 

kurallardandır. Özel yetki kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.: SÜRAL, Milletlerarası Yetki, s. 176 vd.; 

KARSLI, Medeni Muhakeme, s. 268 vd. MÖHUK m. 40’ın devam eden maddelerin bazı özel yetki halleri de 

düzenlenmiştir; ancak bu kurallar yük hasarı, zıyaı veya gecikmesi sebebiyle taşıyana yöneltilecek tazminat 

taleplerine uygulanabilecek nitelikte değildir. 
59  KAYA, Türk Ticaret Kanunu, s. 203. Acenteye davada temsil yetkisi tanınmasının iki temel sebebinin 

bulunduğu ifa edilmektedir. Bunlardan ilki, acentenin müvekkili ile kurduğu ilişkinin süreklilik özelliği, diğeri ise 

acentenin aracılık ettiği veya temsilen kurduğu sözleşmelere yabancı olmamasıdır. Sıtkı Anlam ALTAY, 

Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi, Fırat Öztan’a Armağan, Cilt 1, Ankara, 2010, s. 226. Öte yandan, 

yerli veya yabancı taşıyana dava açılabilecek yetkili Türk mahkemesinin bulunması davanın taşıyana izafeten 

acenteye yöneltilmesine engel teşkil etmez.: ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 

846. 
60 ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 845. 
61 “Taraf” sıfatı dava konusu hakka ilişkindir. Davada davacı ve davalı olarak belirtilen kişiler bu sıfatlara şeklen 

sahip olabilir. Oysa davada esas hakkında karar verebilmesi için, şeklen taraf konumunda bulunan kişilerin maddi 

hukuk anlamında da davacı veya davalı sıfatına sahip olması gereklidir.: KARSLI, Medeni Muhakeme, s. 353- 

354; S. Hilal ÜÇÜNCÜ, Acentenin Temsil Yetkisinin Usul Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s. 973. Bkz.: ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ 

NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 845. 
62 ALTAY, Davada Temsil, s. 228; Doğuş Taylan TÜRKEL, Müvekkile İzafeten Acenteye Açılan Davalarda 

Hukuki Dinlenilme Hakkıyla Bağlantılı Sorunlar, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt I, Ankara, 2009, s. 1108; 

ÜÇÜNCÜ, Acentenin Temsil Yetkisi, s. 977. 
63 TÜRKEL, Hukuki Dinlenilme, s. 1105 vd.; ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 216; KALPSÜZ, Acentalara 

Karşı Dava Açılması, s. 1 vd. 
64  ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 844; KAYA, Acentelik, s. 59; Turgut 

KALPSÜZ, Müvekkillerine İzafeten Acentalara Karşı Dava Açılması ve Takip Yapılması, BATİDER, 1983, C. 

XIII, S.1., s. 5-6; KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 206. Acenteyi davada temsilci haline getiren  aracılık veya 

temsilen kurma sebebiyle sözleşmeye yabancı olmama unsuru da burada söz konusu değildir.: ALTAY, Davada 
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Taşıyana açılacak davanın acenteye yöneltilmesi konusunda değinilmesi gereken önemli bir 

husus, acentelik sözleşmesinde acentenin dava yetkisinin kaldırılmasına ilişkin şartlardır. TTK 

m. 105/2 son cümlesinde “Yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkındaki sözleşmelerde 

yer alan, bu hükme aykırı şartlar geçersizdir.” ifadesine yer verilmiştir.  Buna göre, taşıyanın 

Türk olması halinde acentenin davada taşıyanı temsil yetkisi sözleşme hükmü ile 

kaldırılabilecek veya sınırlandırılabilecekken, taşıyanın yabancı olması halinde bu yöndeki 

şartlar geçersiz sayılacaktır. Böylelikle hükmün yabancı taşıyana dava yoluyla ulaşılabilmesi 

yönündeki konuluş amacı da sözleşme hükümleri ile etkisiz hale getirilemeyecektir. Türk 

taşıyana davanın yöneltilmesinde bir güçlük bulunmadığından Türk taşıyanların acentelerinin 

davada temsil yetkisinin ortadan kaldırılmasına yönelik sözleşme hükümlerinin serbest 

bırakılması yerindedir. 

 

IV. ACENTENİN TAŞIYANI TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN 

UYGULAMA ALANININ GENİŞLETİLMESİ 

 

Acentelik unsurlarının tamamına sahip olmamakla birlikte, belli menfaatlerin korunması için 

TTK m. 103 hükmünde acente olmayan kişilerin de acentelik hükümlerine tabi olduğu haller 

düzenlenmiştir. Hükme göre, acente olmamasına rağmen sözleşmeleri yerli veya yabancı tacir 

hesabına ve kendi adına yapmaya sürekli yetkili bulunanlar ile Türkiye Cumhuriyeti içinde 

merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad ve hesabına ülke içinde işlemlerde 

bulunanlar hakkında acentelik hükümleri uygulanır.  

 

Uygulanacak hükümler arasında acentenin hakkı koruyan beyanlardaki pasif temsil yetkisi ile 

davadaki pasif temsil yetkisine ilişkin TTK m. 105 hükmü yer almaktadır. Şu halde, bir kimse 

acente olmamasına rağmen TTK m. 103’te belirtilen özellikleri taşıyorsa taşıyanı pasif temsil 

yetkisine sahiptir.  

 

TTK m. 103 f.1 (a) bendine göre, sözleşmeleri yerli veya yabancı bir tacir hesabına ve kendi 

adına yapmaya sürekli olarak yetkili bulunanlar acentelik hükümlerine tabidir. Bu kişilerin yerli 

veya yabancı taşıyan için sözleşme yapması önemli olmayıp, sözleşmeleri kendi adına ancak 

taşıyan hesabına yapmaları gereklidir. Diğer bir anlatımla söz konusu kişiler taşıyanın dolaylı 

temsilcisi olarak hareket etmelidir65. Kendi adına, müvekkili hesabına sözleşme kuran kişi 

komisyoncudur66; ancak hükümde komisyoncuda olmayan süreklilik unsuru da aranmıştır. 

Buna göre, kendi adına taşıyan hesabına navlun sözleşmesi kuran kişi bu işi sürekli olarak 

yapıyorsa, onun hakkında da acentelik hükümleri uygulanacağından hakkı koruyan beyanlar bu 

kişilere yapılabilir ve bu kişilere dava yöneltilebilir. 

 

 
Temsil, s. 226. Bkz.: Yargıtay 11. H.D., 2015/7974 Esas, 2016/2470 Karar, 7.3.2016 Tarih.: 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html. 
65 KAYA, Acentelik, s. 33; OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku, C. 1, s. 212 vd; s. Cevdet YAVUZ, Türk- İsviçre 

ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul, 1983, s.  23 vd.; Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümleri Ankara, 2012, s. 226- 227. Sözleşme ile yetkili kılınan bu kişiler acentelik hükümleri 

esas olmak üzere aracılık veya  sözleşme yapabilir ve uygulamada komisyoncu- acente olarak anılır.: ÜLGEN/ 

HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 841. 
66 ÜLGEN/ HELVACI/ KAYA/ NOMER ERTAN, Ticari İşletme, s. 802; ÜNSAL, Brokerlik, 45 vd. Ayrıca deniz 

ticaretinde komisyoncu, acente, “forwarder” kavramlarına ilişkin bkz.: s. Sinan MİSİLLİ, Yeni Türk Ticaret 

Kanunu ve 1998 Alman Taşıma Hukuku Reformu Işığında Forvarder Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri 

ve Forvarder Teriminin Karşılığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIII, S. 2, 2015, s. 273 

vd.; ÜNSAL, Broker, s. 40 vd. 
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TTK m. 103 f.1 (b) bendine göre, acente hükümlerine tabi olacak bir diğer kişi Türkiye 

Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad ve hesabına ülke içinde 

işlemlerde bulunanlardır. Hükme göre, Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi 

bulunmayan yabancı taşıyanın ad ve hesabına, diğer bir anlatımla taşıyanı doğrudan temsil 

ederek, ülke içinde işlemlerde bulunan kişiler de acente hükümlerine tabi olur. Bu kişilerin 

acente hükümlerine tabi olması için süreklilik unsuru da aranmamış olduğundan yaptıkları 

işlemleri arızi olarak gerçekleştirmeleri halinde de acente hükümleri uygulama alanı 

bulacaktır67.  

 

Taşıyanın acentesi bakımından önem taşıyan düzenleme TTK m. 103 f.1 (b) bendidir; zira 

uygulamada yabancı taşıyanlar adına ve hesabına acente sıfatına sahip olmayan kimselerin, 

sözleşme kurma yetkisi bulunmasa da, Türkiye’de işlem yaptığına sıklıkla rastlanmaktadır. 

İlgili hüküm faydacı bir yaklaşımla ve uygulamada ortaya çıkan bir ihtiyacı karşılamak üzere 

düzenlenmiştir68 . Acentelik hükümlerinin uygulama alanını ne derecede genişlettiği tespit 

edilirken de hükmün bu amacı dikkate alınmalı ve bir önceki bentteki ifadeler ile de 

karşılaştırma yapılmalıdır.  

 

TTK m. 103 f.1 (b) düzenlemesinde TTK m. 105’in uygulanması bakımından açıklamaya 

muhtaç olan bazı yönler bulunmaktadır. Bunlardan ilki “işlemler” ifadesidir. Öncelikle söz 

konusu ifade ile TTK m. 105/1’deki “aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili” 

olma şartına istisna getirilip getirilmediği tespit edilmelidir. TTK m. 103 f.1’in bir önceki 

bendinde “sözleşmeleri yerli veya yabancı bir tacir hesabına ve kendi adına yapmaya” ifadesi 

kullanılarak bu kimselerin yaptığı işlemin doğrudan temsil esasına göre sözleşme kurmak 

olduğu açıkça belirtilmiştir.  Bir sonraki bentte ise “yabancı tacirler ad ve hesabına ülke içinde 

işlemlerde bulunan” ifadesine yer verilmiştir. TTK m. 103 f.1’in iki ayrı bendinde temel hüküm 

olan TTK m. 105 f.1’e nazaran farklı ve özel ifadelere yer verilmiş olması, 103. madde 

uygulanarak acente olmayan kişilerin taciri temsil yetkisinin ilgili bentteki işlem bakımından 

geçerli olduğu yönünde yorumlanabilecektir. Yargıtay kararlarına konu olan uyuşmazlıklarda 

acente hükümlerine tabi tutularak taciri temsil yetkisi bulunduğu kabul edilen kimselerin 

genellikle tacir ad ve hesabına sözleşme de akdetmiş olduğu dikkati çekmekle birlikte69, acente 

hükümlerinin uygulanmasının sözleşme akdedilmesiyle sınırlı tutulmadığı kararlara da 

rastlanmaktadır. Bu kararlarda acente hükümlerine tabi tutulan kimse yük hasarına ilişkin 

tutanağı donatanı temsilen imzalamış veya taşıyanı temsilen ordino düzenlemiş kişi olarak 

karşımıza çıkmaktadır70.  

 

 
67  6762 Sayılı TTK’nın 117 f.1 (2) hükmündeki aynı düzenleme süreklilik unsuruna yer vermemiş olması 

dolayısıyla eleştirilmektedir. Aynı eleştiri TTK m. 103 f.1 (b) bakımından da geçerliliğini sürdürmektedir. Açık 

düzenlemeye rağmen bu kişilere acente hükümlerinin uygulanması için yetki verilen kişinin bu işi meslek olarak 

icra etmesinin ve süreklilik unsurunun bulunmasının gerektiği yönünde: KALPSÜZ, Acentalara Karşı Dava 

Açılması, s.7.  
68 KAYA, Acentelik, s. 35.  
69 Yargıtay 11. H.D.’nin 1982/5392 Esas 1983/103 Karar 20.01.1983 Tarihli kararında taşıma sözleşmesinin 

acente hükümlerine tabi tutulan kişi tarafından bağıtlanmasından hareket edilmiştir. Yargıtay 13. H.D.’nin 

1996/4821 Esas, 1996/5751 Karar nolu, 06.06.1996 Tarihli kararında da acente hükümlerine tabi tutulan kişi 

teslim-tesellüm raporunun düzenlenmesinde hazır bulunarak raporu imzalamıştır. Hukuk Genel Kurulu’nun 

2006/11-789 Esas, 2006/797 Karar nolu, 13.12.2006 Tarihli kararında ise faks yazısı ile hasar bildiriminin yapılmış 

olması “işlem” kapsamında değerlendirilmemiş ve davanın bu kimseye izafeten yönlendirilmesi uygun 

bulunmamıştır.: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html. 
70 Yargıtay 11. H.D.’nin 48 Esas 264 Karar 27.01.1977 Tarihli kararında donatan adına eksik teslime ilişkin 

tutanağı imzalayan kişi acente hükümlerine tabi tutulmuştur. Yargıtay 11. H.D.’nin 4233 Esas 4435 Karar 

04.06.1990 Tarihli kararında ise yabancı ortaklık adına vekaletnameye dayalı olarak ordino düzenleyen kişiye 

acentelik hükümleri uygulanarak temsilen dava açılabileceğine hükmedilmiştir.: KAYA, Acentelik, s. 42’den. 
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TTK m. 103 hükmünün düzenlenme amacı da göz önünde bulundurulduğunda, yabancı 

taşıyanlara dava yoluyla ulaşmakta güçlük çeken Türk vatandaşlarının korunması için, her ne 

kadar TTK m. 105 f.1 navlun sözleşmesine aracılık edilmesi veya sözleşmenin taşıyan ad ve 

hesabına kurulması şartını arasa da, istisnai nitelik taşıyan TTK m. 103 f.1 (b) bendinin 

uygulamasında bu şartın aranmamasında, “işlemler” ifadesinin geniş yorumlanmasında fayda 

bulunduğu açıktır.  

SONUÇ 

Deniz taşımacılığında acentelik önemli bir yere sahiptir. Acenteliğin deniz taşımalarındaki 

işlevi ikincil mevzuat ile de bu kuruma ilişkin düzenleme yapılmasını gerektirmiştir. Deniz yolu 

ile eşya taşıma taahhüdünde bulunan taşıyana acentelik hizmeti veren kişiler de gemi acentesi 

kavramı içinde yer almakta ve söz konusu ikincil mevzuata tâbi olmaktadır. İkincil mevzuatta 

verilen tanımlar TTK m. 102’de verilen acentelik tanımı ile tam olarak örtüşmemekle birlikte, 

bir kişinin acente olarak nitelendirilebilmesi için mutlaka TTK m. 102’de belirlenen unsurların 

mevcut bulunması gereklidir. Buna göre inceleme konusu olan taşıyanın acentesi kavramını, 

bir geminin maliki veya kiracısı veya tahsis olunanı ya da bir yolculuk çarteri sözleşmesinin 

taşıtanı olsun deniz yolu ile taşıma taahhüdünde bulunan gerçek veya tüzel kişiler için ticari 

mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki 

konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli 

olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına71 

yapmayı meslek edinen kişi olarak tanımlamak mümkündür. Taşıyanın acentesinin önemli 

yetkileri arasında taşıyanı temsilen konişmento düzenlemek, yük zıya veya hasarına ilişkin 

tutanakları taşıyanı temsilen imzalamak, navlun sözleşmelerine aracılık etmek veya 

sözleşmeleri taşıyanın ad ve hesabına kurmak sayılabilir. Navlun sözleşmelerine aracılık eden 

veya sözleşmeleri taşıyanın ad ve hesabına kuran acenteler TTK m. 105 gereğince hakkı 

koruyan bildirimler ve davada taşıyanı temsil bakımından önemli yetkilere sahip olmaktadır. 

Navlun sözleşmeleri bakımından bu düzenleme eşyanın zıyaı, hasarı veya geç teslimine ilişkin 

bildirimler ve davalar bakımından büyük önem taşır. TTK m. 105 gereği, taşıyan söz konusu 

bildirimlerin muhatabı olabildiği gibi, yük zıyaı, hasarı veya geç teslimine dayanan tazminat 

davaları taşıyana izafeten acenteye yöneltilebilir. Tüm bu hallerde önemli olan husus, acentenin 

ilgili navlun sözleşmesine aracılık etmiş veya sözleşmeyi taşıyanın ad ve hesabına kurmuş 

olmasıdır. Acentenin söz konusu yetkileri bakımından TTK m. 103 de büyük önem 

taşımaktadır. Uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere, acente olmamasına rağmen yabancı taşıyan 

için ülke içinde işlemlerde bulunan kişiler de anılan hüküm uyarınca acente hükümlerine tabi 

tutulabilecektir. Bu kişiler bakımından, acentenin bildirimlerde muhatap olması ve davalardaki 

temsil yetkisi için aranan şartların geniş yorumlanmasında, hükmün konuluş amacı olan Türk 

vatandaşlarının bildirimler ve davalarda yabancı tacirlere ulaşabilmesinin sağlanması açısından 

fayda bulunmaktadır. 
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71 Taşıyanın, tacir olması gereklidir.: KAYIHAN, Acentelik Sözleşmesi, s. 41; KARAYALÇIN, Ticaret Hukuku, 
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DURUM-UZAY SENTEZ YÖNTEMİ KULLANILARAK AKIM-MODLU KARE-

KÖK ORTAM BASAMAK SÜZGEÇ TASARIMI 

Dr. Öğr. Üyesi M. Serhat KESERLİOĞLU 

Pamukkale Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali KIRÇAY 

Harran Üniversitesi 

ÖZET 

Durum-uzayı sentez yöntemi sistematik olarak süzgeç tasarlamak için kullanılan 

yöntemlerden biridir. Durum uzayı sentezi yöntemi ile süzgecin tanım bağıntıları elde edilir. 

Elde edilen tanım bağıntılarından da süzgecin devresi gerçekleştirilir. Durum-uzayı sentez 

yönteminin kullanıldığı önemli süzgeç türlerinden biri de işaretin sıkıştırılıp genişletildiği 

kare-kök ortam ve logaritmik ortam süzgeçlerdir. Dönüştürme için logaritmik ortam 

devrelerinde bipolar transistörün veya zayıf evirtim bölgesinde çalışan MOS transistor 

elemanının üstel akım-gerilim ilişkisini kullanır. Karekök-ortam devrelerinde ise MOS 

tranzistörün karesel akım-gerilim ilişkisi kullanılır.  

İşaretin sıkıştırılıp genişletme mantığına dayanan logaritmik-ortam ve kare-kök ortam süzgeç 

devrelerinde işlenecek olan işaret önce bir sıkıştırma işlemine tabi tutulur ve işlendikten sonra 

tekrar genişletilir. Bu tür süzgeçlerin tercih edilmesinin başlıca sebepleri tasarımcılara 

sunduğu geniş dinamik aralık, düşük besleme gerilimi ve elektronik olarak ayarlanabilme 

yeteneği gibi üstünlüklerdir. Kare-kök ortamlı devrelerde MOS transistorün yanı sıra kare-kök 

alıcı ve kare-alıcı/bölücü gibi analog işlem blokları ve kapasite elemanları kullanılır.  

Akım-modlu devreler geniş bant genişliği, düşük güç tüketimi, yüksek dogrusallık, geniş 

dinamik aralığı, basit devre yapısı gibi üstünlüklerinden dolayı önemli ilgi görmektedirler. Bu 

çalışmada, akım-modlu devre yapılarının üstünlüklerinden dolayı tasarlanan kare-kök ortam 

basamak süzgeç devreleri, akım-modlu olarak gerçekleştirilmiştir. 

Basamak süzgeçler ses sistemlerinde ton kontrol amacı için kullanılırlar. Alçak-geçiren 

basamak süzgeç ve yüksek geçiren basamak süzgeç olmak üzere iki çeşit basamak süzgeç türü 

vardır. Alçak-geçiren basamak süzgeç, kesim frekansı fc’den daha yüksek frekansları aynen 

iletir fakat daha küçük frekansların genliklerini değiştirir. Bu değişiklik kuvvetlendirme veya 

zayıflatma biçiminde olabilir. Yüksek-geçiren basamak süzgeç ise tam tersini yapar. Yani, 

kesim frekansı fc’den daha küçük frekansları aynen iletir fakat daha büyük frekansların 

genliklerini değiştirir. Alçak-geçiren ve yüksek-geçiren basamak süzgeç devreleri birlikte 

kullanılarak ses sistemlerinde yaygın bir biçimde bulunan dengeleyici devreleri 

gerçekleştirilebilir. 

Bu çalışmada akım-modlu kare-kök ortam birinci-dereceden basamak süzgeç devreleri 

sunuldu. Tasarlanan devrelerden iki tanesi alçak-geçiren basamak süzgeç devresidir. Bu 

devrelerden biri pozitif kazanç sağlar, diğeri ise negatif kazanç sağlar. Diğer iki devre ise 

yüksek-geçiren basamak süzgeç devresidir. Bu devrelerinde biri pozitif kazanç sağlarken 

diğeri negatif kazanç sağlar. Tasarlanan devrelerin kazancı +6dB ve -6dB aralığında 

değiştirilebilmektedir. Ayrıca süzgeç devrelerinin kesim frekansları ile kuvvetlendirme veya 

zayıflatma miktarları elektronik olarak ayarlanabilmektedir. Bu ayarlama işlemi için 

devrelerde bulunan dc akım kaynakları kullanılır. Elde edilen teorik sonuçları doğrulamak 

amacıyla Spice ile bilgisayar benzetimleri yapıldı. 

Anahtar kelimeler: Akım-modlu devreler, kare-kök ortam devreleri, basamak süzgeç, 

dengeleyici devreler 
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DESIGN OF CURRENT-MODE SQUARE-ROOT-MODE SHELVING FILTER 

USING STATE-SPACE SYNTHESIS METHOD 

ABSTRACT 

State-space synthesis method is one of the methods used to systematically design filters. State 

variables of the filter are obtained by state space synthesis method. The circuit of the filter is 

realized from the obtained equations. One of the important types of filters using the state-

space synthesis method are the square-root and log-domain filters where the sign is 

compressed and expanded. It uses the exponential current-voltage relationship of the bipolar 

transistor or the MOS transistor operating in the weak inversion region in log-domain circuits 

for conversion. The square current-voltage relationship of the MOS transistor is used in 

square-root-domain circuits. 

The signal to be processed in logarithmic-mode and square-root-domain filter circuits based 

on the logic of compression and expansion of the signal is first subjected to a compression 

process and expanded after processing. The sign to be processed in both log-domain filter and 

square-root domain filter circuits is first subjected to a compression process and is expanded 

after said process. The main reasons for choosing such filters are the advantages such as the 

wide dynamic range, low supply voltage and the ability to be adjusted electronically that they 

offer to designers. In the square-root domain circuits, besides the MOS transistors and 

capacitors, analog processing blocks such as square-root and squarer/divider are used.  

Current-mode circuits draw considerable attention due to their advantages such as wide 

bandwidth, low power consumption, high linearity, wide dynamic range and simple circuit 

structure. In this study, square-root-mode shelving filters designed due to the advantages of 

current-mode circuit structures were realized as current-mode. 

Shelving filters are utilized for tone control purposes in sound systems. There are two types of 

shelving filter, shelving low-pass filter and shelving high-pass filter. The shelving low-pass 

filter transmits frequencies higher than the cut-off frequency fc, but it generally changes the 

amplitudes of smaller frequencies. This change may be in the form of boost or cut. The 

shelving high-pass filter does the opposite. That is, it transmits frequencies smaller than the 

cut-off frequency fc as they are, but it changes the amplitudes of the larger frequencies. By 

using shelving low-pass and high-pass filter circuits together, equalizer circuits commonly 

found in sound systems can be realized.  

In this study, current-mode, square-root domain, first order shelving filter circuits are 

presented. Two of the designed circuits are shelving low-pass filter circuits. One of these 

circuits provides positive gain, and the other provides negative gain. The other two circuits 

are shelving high-pass filter circuits. One of these circuits provides positive gain, while the 

other provides negative gain. The gain of designed circuits can be changed in the range of 

+6dB and -6dB. In addition, the cut-off frequencies and the amplification or attenuation 

amounts of the filter circuits can be adjusted electronically. For this adjustment process, DC 

current sources in the circuits are used. Computer simulations were made with Spice to 

confirm the theoretical results that were obtained. 

 

Keywords: Current-mode circuits, square-root domain circuits, shelving filter, equalizer 

circuits. 
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1. GİRİŞ 

Yaygın bir biçimde çalışılmış olan logaritmik-ortam ve kare-kök ortam devreleri translineer 

devreler grubunda yer alır [1]. Logaritmik-ortam süzgeç devreleri ilk olarak Adams tarafından 

önerilmiştir [2]. Daha sonra Frey tarafından logaritmik-ortam devreler üzerinde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır [3, 4]. BJT’lerin veya zayıf evirtim çalışma bölgesindeki MOS 

tranzistörlerin üstel akım-gerilim karakteristiğini kullanan bu tasarım yöntemi klasik 

translineer prensibi olarak bilinir [1, 5]. MOS tranzistörün akım ve gerilimi arasındaki karesel 

bağıntının ilk uygulamalarından biri Bult tarafından yapılmıştır [6]. Kuvvetli evirtim çalışma 

bölgesindeki MOS tranzistörün bu karesel tanım bağıntısına dayanan MOS translineer (MTL) 

prensibi ise Seevinck tarafından geliştirilmiştir [7]. MOS tranzistörün karesel tanım bağıntısı 

transfer fonksiyonunu tanımlayan durum-uzayı denklemlerinde kullanılarak elde edilen bu tür 

devreler kare-kök ortamlı (Square-Root-Domain) devreleri oluştururlar [7–22]. Kare-kök 

ortamlı devrelerde MOS tranzistörün yanı sıra kare-kök alıcı ve kare-alıcı/bölücü gibi analog 

işlem blokları, besleme kaynakları dc akım kaynakları ve kapasite elemanları da bulunurlar. 

Birinci dereceden akım-modlu veya gerilim-modlu süzgeç devrelerinin [14, 16, 18] en çok 

çalışılmış kare-kök ortamlı devrelerin başında geldiği söylenebilir. Ayrıca ikinci dereceden 

gerilim-modlu [11, 12, 13] veya akım-modlu [9, 14, 21, 22, 31] süzgeç devreleri ile üçüncü 

dereceden akım-modlu [29] veya gerilim-modlu [28] süzgeç devreleri hakkında da literatürde 

pek çok çalışma mevcuttur. Bunun yanı sıra geçiş-iletkenliği devreleri [17, 18, 33] ile çeşitli 

osilatör devreleri de [18, 20, 30] araştırmacılar tarafından çalışılmış konulardır. 

Ses sistemlerinde yaygın olarak kullanılan devre yapılarından birisi de basamak süzgeçlerdir. 

Basamak süzgeçler, alçak-geçiren ve yüksek-geçiren basamak süzgeçler olmak üzere iki 

kısımda ele alınabilir. Alçak-geçiren basamak süzgeç, kesim frekansı fc’den daha yüksek 

frekansları aynen iletirken daha küçük frekanslı işaretlerin genliklerinde kuvvetlendirme veya 

zayıflatma yapma yeteneğine sahiptir. Yüksek-geçiren basamak süzgeç ise, kesim frekansı 

fc’den daha küçük frekansları aynen iletirken daha büyük frekanslı işaretlerin genliklerinde 

kuvvetlendirme veya zayıflatma yapabilir. Birinci ve ikinci dereceden basamak süzgeçlerle 

ilgili olarak yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur [34-39].  

Bu çalışmada akım-modlu kare-kök ortamlı birinci-dereceden basamak süzgeç devreleri 

sunuldu. Tasarlanan devrelerden iki tanesi alçak-geçiren (AG) basamak süzgeç devresidir. Bu 

devrelerden biri pozitif kazanç sağlar, diğeri ise negatif kazanç sağlar. Diğer iki devre ise 

yüksek-geçiren (YG) basamak süzgeç devresidir. Bu devrelerinde biri pozitif kazanç 

sağlarken diğeri negatif kazanç sağlar. Tasarlanan devreler +6𝑑𝐵  ve −6𝑑𝐵  aralığında 

kuvvetlendirme veya zayıflatma yapabilmektedir. Ayrıca süzgeç devrelerinin kesim 

frekansları ile kuvvetlendirme veya zayıflatma miktarları elektronik olarak 

ayarlanabilmektedir. Bu ayarlama işlemi için devrelerde bulunan dc akım kaynakları 

kullanılır. Elde edilen teorik sonuçları doğrulamak amacıyla Spice ile bilgisayar benzetimleri 

yapıldı 

 

2. SÜZGEÇ DEVRELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

2.1 Alçak-Geçiren Süzgeç Devresi 

Birinci dereceden AG süzgeç transfer fonksiyonu aşağıda verildiği gibi yazılabilir [22, 32]:  

 𝐼𝐴𝐺 =
𝑎00

𝑠 + 0
𝐼𝑔 (1) 

Burada 𝐼𝑔 giriş akımını, 𝐼𝐴𝐺  alçak-geçiren süzgeç çıkış akımını ve 0 köşe frekansını temsil  
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etmektedir. Ayrıca 𝑎0 kazancı temsil eden pozitif bir katsayıdır. Denklem (1) ile verilen 

transfer fonksiyonu aşağıda gösterilen durum-uzayı denklemine dönüştürülebilir [22, 32]:  

 �̇� = −𝑥0 + 𝑎00𝑢 (2) 

Burada u giriş akımını ve 𝑥 MOS tranzistörün savak akımı olup durum değişkenini temsil 

etmektedir. Aynı zamanda 𝑥 çıkıştan alınan 𝐼𝐴𝐺  akımıdır Kuvvetli evirtim bölgesinde çalışan 

bir MOS tranzistörün savak akımı denklem (3) ile verilir [19, 20]. 

 
𝐼 =

𝛽

2
(𝑉 − 𝑉𝑡ℎ)2 (3) 

Bu denklemlerde yer alan 𝛽 = 𝜇0𝐶0𝑥(𝑊 𝐿⁄ ) MOS tranzistörün iletkenlik değeri, 𝑉 ve 𝑉𝑡ℎ ise 

sırasıyla geçit-kaynak gerilimi ile eşik gerilimidir. Denklem (3) kullanılarak savak akımının 

türevi aşağıda verildiği gibi elde edilebilir: 

 𝐼̇ = �̇�√2𝛽𝐼 (4) 

Yukarıda verilen ilişki denklem (2) ile verilen durum denklemine uygulanarak aşağıda verilen 

düğüm denklemi elde edilebilir: 

 

𝐶�̇� = −√
𝐼𝑜𝐼

2
+ √

𝐼𝑜1𝐼𝑖𝑛
2

2𝐼
  (5) 

Bu denklemde yer alan 𝐶 terimi kapasiteyi temsil etmektedir, ayrıca denklem (5)’de yer alan 

𝐶�̇� terimi ise kapasite elemanı üzerindeki zamana bağlı akımı temsil etmektedir. Buradan 

aşağıda (6) ve (7) numaralı denklemler ile verilen 𝐼0 ve 𝐼01 ayar akımları tanımlanabilir. 

 
√𝐼𝑜 = 𝐶0 √𝛽⁄  (6) 

 √𝐼𝑜1 = 𝑎0√𝐼𝑜  (7) 

Denklem (6) kullanılarak birinci dereceden alçak geçiren süzgeç devresi Şekil.1’de verildiği 

gibi gerçekleştirilebilir [22].  

 

Şekil.1 Birinci dereceden AG süzgeç devresi. 

Denklem (7) kullanılarak 0 köşe frekansı denklem (8) ile verildiği gibi elde edilebilir. 

 
0 =

√𝛽√𝐼𝑜

𝐶
 (8) 
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2.2 Pozitif Kazançlı Alçak-Geçiren Basamak Süzgeç Devresi 

Alçak-geçiren süzgeç transfer fonksiyonu kullanılarak birinci dereceden pozitif kazançlı AG 

basamak süzgeç transfer fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibi tanımlanabilir: 

 

 𝐼𝐴𝐺𝑝
= [1 +

𝑎00

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (9) 

Şekil.1’de verilmiş olan alçak-geçiren süzgeç devresi ve denklem (9) ile verilen tanım 

kullanılarak pozitif kazançlı alçak-geçiren basamak süzgeç devresi Şekil.2’de verildiği gibi 

gerçekleştirilebilir. 

 

Şekil.2 Pozitif kazançlı AG basamak süzgeç 

Pozitif kazançlı AG basamak süzgeç transfer fonksiyonu için:  

 
𝐼𝐴𝐺𝑝

= [
𝑠 + (1 + 𝑎0)0

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (10) 

Buradan süzgeç devresinin düşük frekanslar bölgesindeki kazancı 𝐾0 aşağıda verildiği gibi 

tanımlanabilir: 

 𝐾0 = 20𝑙𝑜𝑔[1 + 𝑎0] (11) 

Daha önce elde edilen (6) ve (7) denklemleri kullanılarak 𝑎0 katsayısı ile devredeki dc 

akım kaynakları arasındaki ilişki aşağıda gösterildiği gibi elde edilebilir: 

 𝐼𝑜1 = 𝑎0
2𝐼𝑜 (12) 

 

2.3 Negatif Kazançlı Alçak-Geçiren Basamak Süzgeç Devresi 

Alçak-geçiren süzgeç transfer fonksiyonu kullanılarak birinci dereceden negatif kazançlı AG 

basamak süzgeç transfer fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibi tanımlanabilir:  

 𝐼𝐴𝐺𝑛
= [1 −

𝑎00

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (13) 

Negatif kazançlı AG basamak süzgeç transfer fonksiyonu için:  

 
𝐼𝐴𝐺𝑛

= [1 −
𝑎00

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 = [

𝑠 + (1 − 𝑎0)0

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (14) 

Süzgeç devresinin düşük frekanslar bölgesindeki kazancı 𝐾0  denklem (15) verildiği gibi 

tanımlanabilir, burada 𝑎0 katsayısı denklem (12) ile verildiği gibidir. 
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 𝐾0 = 20𝑙𝑜𝑔[1 − 𝑎0] (15) 

Şekil.1’de verilmiş olan alçak-geçiren süzgeç devresi ve denklem (13) ile verilen tanım 

kullanılarak negatif kazançlı AG süzgeç devresi Şekil.3’de verildiği gibi gerçekleştirilebilir. 

 

 

Şekil.3 Negatif kazançlı AG basamak süzgeç 

 

2.4 Pozitif Kazançlı Yüksek-Geçiren Basamak Süzgeç Devresi 

Pozitif kazançlı YG basamak süzgeç transfer fonksiyonu elde etmek için ilk olarak AG süzgeç 

fonksiyonu kullanılarak YG süzgeç transfer fonksiyonu tanımlanmalı: 

 
𝐼𝑌𝐺 = [1 −

𝑎00

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 = [

𝑠 + (1 − 𝑎0)0

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (16) 

Burada eğer 𝑎0 = 1 olarak seçilirse YG süzgeç transfer fonksiyonu elde edilmiş olur: 

 𝐼𝑌𝐺 = [
𝑠

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (17) 

Elde edilen YG süzgeç transfer fonksiyonu kullanılarak birinci dereceden pozitif kazançlı YG 

basamak süzgeç transfer fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibi tanımlanabilir: 

 
𝐼𝑌𝐺𝑝

= [1 + 𝑚
𝑠

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 = [

(1 + 𝑚)𝑠 + 0

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (18) 

Şekil.1’de verilen alçak-geçiren süzgeç devresi ve denklem (18) ile verilen tanım kullanılarak 

pozitif kazançlı YG basamak süzgeç devresi Şekil.4’de gösterildiği gibi gerçekleştirilebilir. 

 

Şekil.4 Pozitif kazançlı YG basamak süzgeç 
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Burada 𝑚 pozitif bir katsayıdır. Süzgeç devresinin yüksek frekanslar bölgesindeki kazancı 𝐾∞ 

aşağıda verildiği gibi tanımlanabilir: 

 𝐾∞ = 20𝑙𝑜𝑔[𝑚 + 1] (19) 

Burada 𝑎0 = 1  koşulundan dolayı 𝐼𝑜1 = 𝐼𝑜  geçerlidir. Devrenin kazancını belirleyen 𝑚 

katsayısı ile 𝐼𝑚1 ve 𝐼𝑚2 akım kaynakları arasındaki ilişki aşağıda verildiği gibi ifade edilebilir: 

 𝐼𝑚2 = 2𝑚2𝐼𝑚1 (20) 

 

2.5 Negatif Kazançlı Yüksek-Geçiren Basamak Süzgeç Devresi 

Yüksek-geçiren süzgeç transfer fonksiyonu kullanılarak birinci dereceden negatif kazançlı 

YG basamak süzgeç transfer fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibi tanımlanabilir:  

 
𝐼𝑌𝐺𝑛

= [1 − 𝑚
𝑠

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 = [

(1 − 𝑚)𝑠 + 0

𝑠 + 0
] 𝐼𝑔 (21) 

Şekil.1’de verilmiş olan AG süzgeç devresi ve denklem (21) ile verilen tanım kullanılarak 

negatif kazançlı YG basamak süzgeç devresi Şekil.5’de verildiği gibi gerçekleştirilebilir. 

 

Şekil.5 Negatif kazançlı YG basamak süzgeç 

Süzgeç devresinin yüksek frekanslar bölgesindeki kazancı 𝐾∞  aşağıda verildiği gibi 

tanımlanabilir: 

 𝐾∞ = 20𝑙𝑜𝑔[1 − 𝑚] (22) 

Burada 𝑎0 = 1 koşulundan dolayı 𝐼𝑜1 = 𝐼𝑜  eşitliği geçerlidir. Devrenin kazancını belirleyen 

𝑚 katsayısı ile 𝐼𝑚1 ve 𝐼𝑚2 akım kaynakları arasındaki ilişki denklem (20) ile ifade edilebilir. 

 

3. BENZETİM SONUÇLARI 

Pozitif kazançlı AG basamak süzgeç devresinde 2𝑑𝐵 , 4𝑑𝐵  ve 6𝑑𝐵  kazanç değerleri için 

sırasıyla, 𝑎0 = 0,26 , 𝑎0 = 0,58  ve 𝑎0 = 1  olması gerektiği denklem (12) yardımıyla 

gösterilebilir. Belirlenen bu 𝑎0 değerleri için gerekli 𝐼𝑜 ve 𝐼𝑜1 akımları ise denklem (13) ile 

hesaplanabilir. Burada 𝐼𝑜 = 21𝜇𝐴  seçilirken sırasıyla 𝐼𝑜1 = 0,89𝜇𝐴 , 𝐼𝑜1 = 5,4𝜇𝐴  ve 𝐼𝑜1 =
19𝜇𝐴 kullanılarak verilen kazanç seviyeleri için pozitif kazançlı AG basamak süzgeç genlik 

cevapları Şekil.6’da verildiği gibi elde edilmiştir. 

Pozitif kazançlı AG basamak süzgeç devresi için 𝐼𝑜  ve 𝐼𝑜1  uygun seçilerek kazanç sabit 

tutulurken süzgeç kesim frekansı değiştirilebilir. İstenilen kesim frekansı için gerekli 𝐼𝑜 akımı 

denklem (6) yardımıyla hesaplanırken 6𝑑𝐵 kazanç için gerekli 𝐼𝑜1  akımı ise denklem (12) 

yardımı ile hesaplanabilir.  
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Burada 242𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 1𝜇𝐴  ve 𝐼𝑜1 = 0,95𝜇𝐴 , 540𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 4𝜇𝐴  ve 𝐼𝑜1 = 3,53𝜇𝐴  ve 

1130𝐻𝑧 için 𝐼𝑜 = 21𝜇𝐴 ve 𝐼𝑜1 = 19𝜇𝐴 kullanılarak elde edilen pozitif kazançlı AG basamak 

süzgeç genlik cevapları Şekil.7’de gösterilmektedir. 

 

Şekil.6 Pozitif kazançlı AG basamak süzgeç genlik cevapları: kesim frekansı sabit 

 

Şekil.7 Pozitif kazançlı AG basamak süzgeç genlik cevapları: kazanç sabit 

Negatif kazançlı alçak-geçiren basamak süzgeç devresinde −2𝑑𝐵, −4𝑑𝐵  ve −6𝑑𝐵  kazanç 

değerleri için sırasıyla, 𝑎0 = 0,21, 𝑎0 = 0,37 ve 𝑎0 = 0,5 olması gerektiği ise denklem 

(15) yardımıyla gösterilebilir. Belirlenen bu 𝑎0  değerleri için gerekli 𝐼𝑜  ve 𝐼𝑜1  akımları ise 

yine denklem (12) ile hesaplanabilir. Burada −2𝑑𝐵 için 𝐼𝑜 = 63𝜇𝐴 ve 𝐼𝑜1 = 2,1𝜇𝐴, −4𝑑𝐵 

için 𝐼𝑜 = 80𝜇𝐴  ve 𝐼𝑜1 = 11𝜇𝐴  ve −6𝑑𝐵  için 𝐼𝑜 = 98𝜇𝐴  ve 𝐼𝑜1 = 25,25𝜇𝐴  kullanılarak 

verilen kazanç seviyeleri için elde edilen negatif kazançlı AG basamak süzgeç genlik 

cevapları Şekil.8’de gösterilmektedir. 

Benzer biçimde negatif kazançlı AG basamak süzgeç devresi için kazanç sabit tutulurken 

süzgeç kesim frekansı değiştirilebilir. Kazancın −6𝑑𝐵  ve kesim frekansının verilen 

değerlerde olması için gerekli 𝐼𝑜  ve 𝐼𝑜1  akımları yine denklem (6) ve (12) yardımıyla 

hesaplanır. Buradan 249𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 2,75𝜇𝐴  ve 𝐼𝑜1 = 0,86𝜇𝐴 , 542𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 20𝜇𝐴  ve 

𝐼𝑜1 = 4,2𝜇𝐴 ve 1133𝐻𝑧 için 𝐼𝑜 = 98𝜇𝐴 ve 𝐼𝑜1 = 25,25𝜇𝐴 kullanılarak negatif kazançlı AG 

basamak süzgeç genlik cevapları Şekil.9’da verildiği gibi elde edilmiştir. 
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Şekil.8 Negatif kazançlı AG basamak süzgeç genlik cevapları: kesim frekansı sabit 

 

Şekil.9 Negatif kazançlı AG basamak süzgeç genlik cevapları: kazanç sabit 

 

Pozitif ve negatif kazançlı AG basamak süzgeç devrelerinin farklı kazançlar için Şekil.6 ve 

Şekil.8’de ayrı olarak verilen genlik cevapları Şekil.10’da birlikte verilmektedir. Alçak-

geçiren basamak süzgeç davranışı Şekil.10 ile daha net olarak ortaya konulmaktadır. 
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Şekil.10 AG basamak süzgeç pozitif ve negatif kazançlı genlik cevapları 

 

Pozitif kazançlı yüksek-geçiren basamak süzgeç devresinde 2𝑑𝐵 , 4𝑑𝐵  ve 6𝑑𝐵  kazanç 

değerleri için sırasıyla, 𝑚 = 0,26 , 𝑚 = 0,58  ve 𝑚 = 1  olması gerektiği denklem (19) 

yardımıyla gösterilebilir. Belirlenen bu 𝑚  değerleri için gerekli 𝐼𝑚1  ve 𝐼𝑚2  akımları ise 

denklem (20) ile hesaplanabilir. Burada 𝐼𝑚1 = 20𝜇𝐴 seçilirken verilen kazançlar için sırasıyla 

𝐼𝑚2 = 1,35𝜇𝐴 , 𝐼𝑚2 = 19,8𝜇𝐴 ve 𝐼𝑚2 = 75𝜇𝐴  kullanılarak elde edilen pozitif kazançlı YG 

basamak süzgeç genlik cevapları Şekil.11’de gösterilmektedir. 

Pozitif kazançlı YG basamak süzgeç devresi için kazanç sabit tutulurken süzgeç kesim 

frekansı değiştirilebilir. Burada 6𝑑𝐵  kazanç için gerekli 𝐼𝑚1  ve 𝐼𝑚2  akımları denklem (20) 

yardımı ile 𝐼𝑚1 = 20𝜇𝐴 ve 𝐼𝑚2 = 75𝜇𝐴 olarak hesaplanabilir. Ayrıca istenilen kesim frekansı 

için gerekli 𝐼𝑜 akımı denklem (6) yardımıyla hesaplanır ve 𝐼𝑜1 = 𝐼𝑜 geçerlidir. Sonuç olarak 

551𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 𝐼𝑜1 = 22𝜇𝐴 , 848𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 𝐼𝑜1 = 55𝜇𝐴  ve 1306𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 𝐼𝑜1 =
140𝜇𝐴  kullanılarak pozitif kazançlı YG basamak süzgeç genlik cevapları Şekil.12’de 

verildiği gibi elde edilmiştir. 

 

 

Şekil.11 Pozitif kazançlı YG basamak süzgeç genlik cevapları: kesim frekansı sabit 
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Şekil.12 Pozitif kazançlı YG basamak süzgeç genlik cevapları: kazanç sabit 

 

Negatif kazançlı YG basamak süzgeç devresinde −2𝑑𝐵, −4𝑑𝐵 ve −6𝑑𝐵 kazanç değerleri 

için sırasıyla, 𝑛 = 0,21, 𝑛 = 0,37 ve 𝑛 = 0,5 olması gerektiği denklem (23) yardımıyla 

gösterilebilir. Burada 𝐼𝑚1 = 20𝜇𝐴  seçilirken verilen kazançlar için sırasıyla 𝐼𝑚2 = 1,2𝜇𝐴 , 

𝐼𝑚2 = 6,8𝜇𝐴 ve 𝐼𝑚2 = 15,3𝜇𝐴 kullanılarak elde edilen negatif kazançlı YG basamak süzgeç 

genlik cevapları ise Şekil.13’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil.13 Negatif kazançlı YG basamak süzgeç genlik cevapları: kesim frekansı sabit 

Benzer biçimde negatif kazançlı YG basamak süzgeç devresi için kazanç sabit tutulurken 

süzgeç kesim frekansı değiştirilebilir. Burada −6𝑑𝐵 kazanç için gerekli 𝐼𝑚1 ve 𝐼𝑚2 akımları 

denklem (21) yardımı ile 𝐼𝑚1 = 20𝜇𝐴 ve 𝐼𝑚2 = 15,3𝜇𝐴 olarak hesaplanabilir. Kesim frekansı 

ayar akımı 𝐼𝑜  değeri denklem (6) ile hesaplanırken yine 𝐼𝑜1 = 𝐼𝑜  geçerlidir. Sonuç olarak 

542𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 𝐼𝑜1 = 4𝜇𝐴 , 847𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 𝐼𝑜1 = 11𝜇𝐴  ve 1310𝐻𝑧  için 𝐼𝑜 = 𝐼𝑜1 =
28,5𝜇𝐴  kullanılarak pozitif kazançlı YG basamak süzgeç genlik cevapları Şekil.14’de 

gösterildiği gibi elde edilmiştir. 
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Şekil.14 Negatif kazançlı YG basamak süzgeç genlik cevapları: kazanç sabit 

 

Pozitif ve negatif kazançlı YG basamak süzgeç devrelerinin farklı kazançlar için Şekil.11 ve 

Şekil.13’de ayrı olarak verilen genlik cevapları Şekil.15’de birlikte verilmektedir. Yüksek-

geçiren basamak süzgeç davranışı Şekil.15 ile daha net olarak ortaya konulmaktadır. 

 

Şekil.15 YG basamak süzgeç pozitif ve negatif kazançlı genlik cevapları 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada karekök-ortamlı birinci dereceden dört farklı basamak süzgeç devresi sunuldu. 

Bu devrelerden iki tanesi alçak-geçiren basamak süzgeç devresidir. Alçak-geçiren basamak 

süzgeç devrelerinden bir tanesi pozitif kazançları sağlarken diğeri negatif kazançları 

sağlamaktadır. Diğer iki devre yüksek-geçiren basamak süzgeç devreleridir ve bir tanesi 

pozitif diğeri ise negatif kazançlıdır. Devreler MOS tranzistörler, topraklı kapasiteler, besleme 

gerilim kaynakları ve dc akım kaynakları içermektedir. Süzgeç devrelerinin kesim frekansı 𝑓0 

ile düşük frekanslardaki kazancı 𝐾0  veya yüksek frekanslardaki kazancı 𝐾∞  dc akım 

kaynaklarının değerleri değiştirilerek elektronik olarak ayarlanabilmektedir. Sunulan 

devrelerin Spice bilgisayar benzetimleri yapılarak elde edilen sonuçlar teorik sonuçları 

desteklemektedir.  
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE SU SİSTEMLERİNDE LEGİONELLA 

TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Uzm. Dr. Duygu ÖCAL 

Ankara Üniversitesi  

 

ÖZET 

Legionellaceae familyası üyeleri gram negatif, aerop, sporsuz, genellikle kapsülsüz ve 

hareketli, pleomorfik görünümde basillerdir.  Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila’nın 

neden olduğu, “ılımlı bir alt solunum yolu enfeksiyonundan, komaya kadar değişik ağırlıkta 

klinik görünümlerle” ortaya çıkabilen, genel olarak pnömoni ile seyreden bir hastalıktır. 

Hastalık, suda bulunan Legionella bekterisinin aerosolize olması ve kontamine aeresollerin 

solunmasıyla bulaşır. Nozokomiyal Legionella spp. enfeksiyonlarının hastane su dağıtım 

sistemlerinin kontaminasyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın amacı; hastanedeki 

su sistemlerinden kontrol amaçlı alınan örneklerde Legionella spp. varlığının araştırılmasıdır.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nin 10 farklı bölümünden (Şubat 2020 

tarihinde)  30 adet su örneği alınarak Legionella varlığı açısından incelenmiştir. Örnekler glisin, 

vankomisin, polimiksin B ve sikloheksimid içeren GVPC (Glycine Vancomycin Polymyxin 

Cycloheximide) agar ve tamponlu kömür maya ekstraktı içeren BCYE  (Buffered Charcoal 

Yeast Extract) agar besiyerlerine ekilmiştir. 36 (±1)°C’de, mikroaerofilik ortamda 10 gün 

inkübasyona bırakılıp, besiyeri plakları her gün üreme açısından kontrol edilmiştir.  Şüpheli 

kolonilerin tanımlamasında konvansiyonel yöntemler ve MALDI-TOF MS (Bruker, Almanya) 

otomatize sistemi kullanılmıştır. 

Çeşitli bölümlerden alınan örnekler incelendiğinde, toplam 5 örnekte L pneumophila üremiştir. 

Besiyerleri incelendiğinde, GVPC agar besiyerlerinin beşinde L. pneumophila saptanırken, 

BCYE agar besiyerlerinin üçünde L. pneumophila saptanmıştır. Bazı besiyerlerinde yoğun 

olarak, gram negatif basil ve Bacillus spp. cinsinden bakterilerin ürediği tespit edilmiştir. Bu 

tür besiyeri plaklarında Legionella spp. türlerinin varlığını değerlendirmek açısından değil, 

koloni sayısı vermek açısından zorlanılmıştır.  

Lejyoner hastalığının tanısında kültür “altın standart”tır, bakterinin kültürden izolasyonu kesin 

tanı koydurur. Herhangi bir ön işlem uygulamadan ekim yaptığımız besiyeri plaklarının 

değerlendirilmesini kolaylaştırmak ve koloni sayısını net verebilmek için, önümüzdeki 

çalışmalarda gelen örneklerin çeşitli ön işlemlerden geçirildikten sonra besiyerlerine ekilmesi 

planlanmıştır. Hastanelerde su güvenliğini sağlamak ve sudan kaynaklı oluşabilecek 

enfeksiyonların önüne geçebilmek ciddi bir sorundur. Legionella spp. türlerinin su 

sistemlerinde çoğalarak insan sağlığı açısından önemli bir risk faktörü oluşturduğu için, bu tür 

araştırmaların gerek su sistemlerinin dezenfeksiyonu ve temizliğinin takibinde, gerek ise 

Lejyoner hastalığının tanısının atlanmaması açısından çok önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Legionella türleri, su sistemleri, hastane enfeksiyonları 
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An INVESTIGATION OF LEGIONELLA SPECIES  in the WATER 

SYSTEM OF A UNIVERSITY HOSPITAL  

Abstract  

The members of the Legionellaceae family are gram-negative, aerobic, do not forms endospor, 

not encapsulated and mobile bacilli with a pleomorphic appearance. Legionnaires' disease is a 

disease that is caused by Legionella pneumophila, which can occur with a "different clinical 

appearance from a moderate lower respiratory tract infection to a coma, with a predominantly 

pneumonia. The disease is caused by aerosolization and then inhalation of waterborne 

Legionella bacteria. Nosocomial Legionella spp. infections have been shown to be associated 

with contamination of hospital water distribution systems. In our study, our aim is investigate 

the source and the prevelance of Legionella spp. in water system of our hospital. 

Totally 30 water samples were taken from 10 different sections of Ankara University Faculty 

of Medicine Cebeci Hospital (in February 2020) and examined for the presence of Legionella. 

Samples were added to GVPC (Glycine Vancomycin Polymyxin Cycloheximide) agar and 

BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) agar media containing buffered coal yeast extract. 

They were incubated at 36 (± 1)°C for 10 days and the medium plates were checked for 

reproduction every day. Conventional methods and MALDI-TOF MS (Bruker, Germany) 

automated system were used to identify Legionella suspected colonies.  

When the samples taken from various departments were examined, L pneumophila was found 

in a total of 5 samples in tap water samples. When the GVPC and BCYE medium plates were 

examined, L. pneumophila was detected in all GVPC agar media, while 3 of BCYE agar media 

were detected L. pneumophila. In some media, it has been determined that bacteria of the genus 

Gram negative bacillus and Bacillus spp. are reproduced intensely. Samples did not interfere 

with the presence of Legionella spp. species, but were difficult to give colony counts. 

Culture remains the gold standard for detection of Legionella in enviromental samples and 

culture is the “gold standard” in the diagnosis of Legionnaires' disease. In order to facilitate the 

evaluation of the broth plaques that we used culture method without any pre-treatment and to 

give the number of colonies clearly, it is planned to add the samples in the coming period to the 

media after they have been subjected to various pretreatments. Providing water safety in 

hospitals and preventing infections caused by water is a serious problem. Legionella spp. 

constitute a frequent contamination of warm water systems and can lead to serious infections. 

This type of research is very important both in the follow-up of disinfection and cleaning of 

water systems and not to miss the diagnosis of Legionnaires' disease, since their species 

increases in water systems and constitutes an important risk factor for human health. 

Key words: Legionella species, water system, hospital infection 
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Giriş ve Amaç:  

Legionellaceae familyasındaki türlerin ekolojilerinin bilinmesi, potansiyel salgınların 

önlenebilmesi amacıyla gereklidir. Türlerin doğal kaynakları; nehirler, göller, termal sular ve 

nemli kazı toprağıdır. L. pneumophila, sıcaklığı  0-63˚C, pH’sı 5.0-8.5 ve çözünmüş oksijen 

içeriği 0,2-15.0 mg/L arasında değişebilen, çok geniş bir fiziksel spektrum içerisinde uzun bir 

süre canlı kalabilir. Legionellaceae familyası üyeleri gram negatif, aerobik, sporsuz, genellikle 

kapsülsüz ve hareketli, pleomorfik görünümde çomaklardır. Gram negatif olarak 

tanımlanmalarına karşın, Gram boyama yöntemiyle zor boyanan Legionella türleri; 0,3-0,9 µm 

eninde, 2-20 µm boyundadırlar. Doku ve klinik örneklerde bulunan mikroorganizmalar, 1-2 

µm’lik kokobasil görünümünde olmalarına karşın, besiyerinde üremiş Legionella türleri uzun, 

filamentöz formlarda görülebilir (1). 

13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış “Lejyoner Hastalığı Kontrol 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, kayıt formları ve rutin koruyucu 

önlemlerinde bulunduğu bir su yönetim planının oluşturulması, bu planın dosya haline 

getirilmesi, konaklama tesisine ait bir risk değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması, 

numune alım noktalarının belirlenmesi gereklidir. Mayıs 2015’de “Lejyoner hastalığı kontrol 

usul ve esasları hakkında yönetmelik” yayınlanmış ve bu yönetmeliğin hükümlerine göre 

yataklı tedavi kurumlarında sorumlu yürütücü enfeksiyon kontrol komiteleri olmuştur. 

Legionellalar güç ürerler ve üremek için özel ortamlara gereksinim duyarlar. Temel besiyeri 

Buffered-Charcoal-Yeast Extract (BCYE) agar olup demir tuzları, L-sistein ve a-ketoglutarat 

gibi gelişme faktörleri, pH’ı düzenleyen bir tampon ve toksik radikallerin nötralizasyonu için 

aktif karbon içerir. Optimal üreme sıcaklığı 35°C’dir; ancak 25-42°C gibi geniş bir sıcaklık 

aralığında üreyebilirler. Lejyoner hastalığının tanısında kültür “altın standart”tır, bakterinin 

kültürden izolasyonu kesin tanı koydurur (2).  

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila’nın neden olduğu genel olarak pnömoni ile 

seyreden bir hastalıktır. Hastalık, suda bulunan Legionella bekterisinin aerosolize olması ve 

kontamine aeresollerin solunmasıyla bulaşır. Nozokomiyal Legionella spp. enfeksiyonlarının 

hastane su dağıtım sistemlerinin kontaminasyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Amacımız, 

hastanemizdeki su sistemlerinden kontrol amaçlı alınan örneklerde Legionella spp. varlığının 

araştırılmasıdır.  

 

Materyal ve Metod: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nin 10 farklı 

bölümünden (Şubat 2020 tarihinde)  30 adet su örneği alınarak Legionella varlığı açısından 

incelenmiştir. Sulardan alınan örnekler 100’er mikrolitre glisin, vankomisin, polimiksin B ve 

sikloheksimid içeren GVPC (Glycine Vancomycin Polymyxin Cycloheximide) agar ve 

tamponlu kömür maya ekstraktı içeren BCYE  (Buffered Charcoal Yeast Extract) agar 

besiyerlerine ekilmiştir. 36 (±1)°C’de, mikroaerofilik ortamda 10 gün inkübasyona 

bırakılmıştır. Besiyeri plakları her gün üreme açısından kontrol edilmiştir.   
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Besiyerlerinde gri-beyaz renkte, buzlu cam görünümünde üreyen kolonilerin tanımlamasında 

konvansiyonel yöntemler  (Gram boyama yöntemi ve oksidaz, katalaz biyokimyasal testler) ve 

Matriks assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry [MALDI-TOF MS 

(Bruker, Almanya)] otomatize sistemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çeşitli bölümlerden alınan örnekler incelendiğinde, çocuk bölümünden bir odadan, 

gastroenteroloji bölümünden iki odadan, kalp merkezinden bir odadan alınan musluk suyu 

örneklerinde toplam 5 örnekte L. pneumophila üremiştir. 5 örneğe ait GVPC ve BCYE besiyeri 

plakları incelendiğinde, GVPC agar besiyerlerinin hepsinde L. pneumophila saptanırken, 

BCYE agar besiyerlerinin 3’ünde L. pneumophila saptanmıştır. Bazı besiyerlerinde yoğun 

olarak, gram negatif basil ve Bacillus spp. cinsinden bakterilerin ürediği tespit edilmiştir. Bu 

tür besiyeri plaklarında Legionella spp. türlerinin varlığını değerlendirmek açısından değil, 

koloni sayısı vermek açısından zorlanılmıştır.  

Tartışma ve Sonuç 

Legionella halk sağlığı açısından önem taşıyan fırsatçı bir patojendir. Legionella cinsi 

bakterilerin doğal ekolojik ortamı sudur ve doğal su ortamlarında yıllarca canlı 

kalabilmektedir.  Legionella türleri, doğal su ortamlarında az sayıda bulunması nedeni ile, 

düşük oranlarda su dağıtım sistemlerine geçerler. Klora yüksek oranda dirençli olan bu 

bakteriler, çok az miktarda bile su dağıtım sistemlerine geçseler, uygun üreme ortamlarının 

oluşturulması halinde canlılıklarını sürdürmeye ve çoğalmaya devam ederler. Soğutma kuleleri, 

su dağıtım sistemleri, su depoları gibi fiziksel korunma ve besin sağlayan, su sıcaklığı uygun 

olan, insan yapımı sistemlerde hızla çoğalırlar. Klima sistemlerinde de rahatça yaşayabilmekte 

ve bu sistemde oluşan aerosollerin ortamda bulunan insanlarca solunması sonucu akciğere 

yerleşerek hastalığa neden olmaktadır (3,4,5). Özellikle hastanelerin sıcak su tanklarında, buhar 

makinelerinde, nemlendiricilerde ve termal kaynaklarda Legionella türü bakterilerin 

kolonizasyonunun yüksek oranlarda olduğu belirtilmiştir (6). Yapılan bir çalışmada, 64°C'lik 

su örneklerinden bile L. pneumophila olduğu gösterilmiştir (7). 

Çalışmamızda 30 örneğin beşinde L. pneumophila saptanmıştır. Ülkemizde yapılan ve 

tanımlamada lateks aglütinasyon ile serotiplendirme kullanılan bir çalışmada; 16 depo 

suyundan 3’ünün L. pneumophila serogrup 1, 64 musluk-duş başlığı suyundan üretilen 2 

Legionella türünün 1’i L. pneumophila serogrup 1 ve 40 musluk ve duş başlığı sürüntüsünden 

üretilen 3 Legionella türünün 2’si L. pneumophila serogrup 1 olduğu belirlenmiştir (8). Başka 

bir çalışmada 100 su örneği (92 duş başlığı ve musluk suyu, sekiz depo suyu) alınarak 

Legionella yönünden incelenmiştir. Örnekler, ön işlemden geçirilip GVPC agar besiyerine 

ekilmiş, tanımlamada konvansiyonel yöntemler, serogrup düzeyinde tanısı için lateks 

aglütinasyon ve direkt floresan antikor yöntemleri kullanılmıştır. Çalışılan örneklerin %7’sinde 

Legionella bakterisi bulunmuştur (9). 

MALDI-TOF MS rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarda kullanılmaya başlanan, 

mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılan hızlı, ucuz, doğru sonuç veren yeni bir 

sistemdir. Bu yöntemde mikroorganizmalara ait biyomeküllerin ve büyük organik moleküllerin 

iyonize edildikten sonra elektrik ve/veya manyetik alandan geçirilerek protein profilleri 

çıkarılmaktadır. Bu profil spektralarına ait grafiksel görüntüler, sistemin veritabanındaki 
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referans mikroorganizmaların uyumuna göre cins ve tür bazında tanımlayabilmektedir 

(10,11,12). Çalışmada şüpheli kolonilerin tanımlanmasında kullanılan MALDI-TOF MS, 54 

referans izolat ve 29 klinik izolatın Legionella türleri açısından değerlendirildiği bir çalışmada 

da kullanılmış ve Legionella türlerinin tanımlanmasında kullanabileceği belirtilmiştir (13). 

Lejyoner hastalığı, L. pneumophila’nın neden olduğu, sık görülmeyen ancak belirli risk grupları 

için tehlikeli, ağırlıklı olarak pnömoni ile seyreden bir hastalıktır. Lejyoner hastalığının 

tanısında kültür “altın standart”tır. Çalışmada gelen su örneklerini herhangi bir ön işlem 

uygulamadan ekim yaptığımız besiyeri plaklarının kantitatif olarak değerlendirilmesinde zorluk 

yaşanmıştır. Besiyeri plaklarının değerlendirilmesini kolaylaştırmak ve koloni sayısını net 

verebilmek için, bundan sonraki çalışmada gelen örneklerin hem ön işleme uğramadan direk 

besiyerine ekilmesi,  hem de ön işlemlerden  (filtrasyon ile konsantre edilmesi, asit ile 

dekontaminasyon işlemi ya da ısı ile muamele gibi) geçirildikten sonra besiyerlerine ekilmesi 

planlanmıştır.  

Hastanelerde su güvenliğini sağlamak ve sudan kaynaklı oluşabilecek enfeksiyonların önüne 

geçebilmek ciddi bir sorundur. Legionella spp. türlerinin su sistemlerinde çoğalarak insan 

sağlığı açısından önemli bir risk faktörü oluşturduğu için, bu tür araştırmaların gerek su 

sistemlerinin dezenfeksiyonu ve temizliğinin takibinde, gerek ise Lejyoner hastalığının 

tanısının atlanmaması açısından çok önemlidir. Bir sonraki çalışmamızda daha fazla sayıda 

örnek alınması planlanmıştır.  
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TIBBİ ÖNEMİ OLAN PARAZİTLERİN VEKTÖRLERLE 

MEKANİK OLARAK TAŞINMASININ ARAŞTIRILMASI 

Dr. Fatma CEVAHİR 

    Erciyes Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, Kayseri yöresinde yaygınlık gösteren hamam böceği türlerinin mitochondrial 

cytochrome c oxidase subunit I (mt-COI), mt-COII ve internal transcribed spacer-2 (ITS-2) 

gen bölgeleri bazında filogenetik karakterlerinin ortaya konularak medikal öneme sahip 

paraziter etkenler yönünden mekanik vektörlük potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hastane, çeşitli gıda işletmeleri ve evlerden toplanan hamam 

böceği örnekleri uygun koşullarda laboratuvara intikal ettirilmiştir. Genotiplendirme ve 

filogenetik analizler için toplam 220 hamam böceği örneğinden bireysel genomik DNA 

(gDNA) izolasyonu yapılmıştır. DNA ekstraksiyonunu takiben izolatların moleküler tür 

identifikasyonları için small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA) geninin 1,775 bp kısmı 

PCR’da amplifiye edilmiş ve AvaI ile EciI enzimleriyle RFLP analizleri gerçekleştirilmiştir. 

PCR-RFLP sonuçlarına göre tür bazında gruplandırılan hamam böceği örneklerinin 

filogenetik analizleri için mt-COI, mt-COII ve ITS-2 DNA barkod bölgeleri standart 

primerlerle amplifiye edilmiştir. Elde edilen amplikonlar saflaştırıldıktan sonra PCR 

primerleri ile çift yönlü olarak sekanslanmıştır. Sekans kromotogramları De Novo Assemble 

üzerinden işlenerek izolatlara ait konsensüs sekanslar elde edilmiştir. İlgili sekanslar GenBank 

veri tabanında Blastn analizlerine tabii tutularak moleküler identifikasyonları sağlanmış ve 

filogenetik analizler için elde edilen izolatlara ait sekansla birlikte dünyanın farklı 

ülkelerinden GenBank veri tabanına kaydedilmiş izolatları içeren data setleri oluşturulmuştur. 

Data setler içerisinde haplotip çeşitliliği, inter ve intra spesifik nükleotid farklılıkları DNAsp 

ve Mega 7 üzerinden Kimura Two Parameter modeli ile analiz edilmiştir. Filogenetik ağaç 

oluşturulmasında maximum likelihood (ML) analizleri 1000 tekrarlı bootstrap kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 220 hamam böceğinin 105 (%47,7), 86 (%39,1) ve 

29’unun (%13,2) PCR-RFLP sonuçlarına göre sırasıyla Blattella germanica, Blatta orientalis 

ve Periplaneta americana türlerine ait oldukları saptanmıştır. İlgili türlerin mt-COI, mt-COII 

ve ITS-2 gen bölgeleri için sırasıyla beş, üç ve beş olmak üzere toplam 13 haplotip 

belirlenmiştir. Ortalama haplotip diversiteleri sırasıyla 0,962±0,017, 0,842±0,047 ve 

0.810±0,080 olarak saptanmıştır. B. germanica, Bl. orientalis ve P. americana türlerine ait 

data setler içerisindeki intraspesifik nükleotid farklılıkları sırasıyla; mt-COI için %1,0±0,2, 

%0,4±0,1, %2,4±0,5, mt-COII için %0,1±0,1, %0,1±0,1, %0,3±0,1 ve ITS-2 için %0, 

%0,7±0,3 ve %0,8±0,3 bulunmuştur. İnterspesifik nükleotid farklılıkları ise mt-COI, mt-COII 

ve ITS-2 için sırasıyla; B. germanica ve Bl. orientalis arasında %22,7±2,5, %26,0±2,9, 

%45,7±6,1; B. germanica ve P. americana arasında %24,6±2,5, %29,5±3,3, %43,6±5,8 ve Bl. 

orientalis ve P. americana arasında ise %14,5±1,8, %15,7±2,1 ve %17,9±2,7 belirlenmiştir. 

Maximum likelihood (ML) analizlerinde üç gen bölgesi için her üç türe ait sekansların 

monofiletik yapılanma gösterdiği tespit edilmiştir. Her üç hamam böceği türüne ait izolatların 

filogenetik analizlerinde dünyadaki benzer izolatlarla türlere ve gen bölgesine göre 

değişmekle birlikte %98,6-100 arasında identiklik oranları tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışmayla Türkiye’de ilk kez hamam böceklerinin mt-COI, mt-COII ve ITS-

2 gen bölgelerinin moleküler karakterleri ortaya çıkarılmış, dünyadan benzer izolatlarla 

filogenetik yakınlıkları belirlenmiş, Türkiye’nin biyolojik varlıkları olarak Genbank kayıtları  
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gerçekleştirilmiş, her üç gen bölgesinin de hamam böceklerinin DNA barkodlamasında 

belirleyici markırlar oldukları teyit edilmiş ve hamam böceklerinin paraziter etkenlerin 

mekanik vektörlüklerini yapmaları açısından risk faktörleri ortaya çıkarılmıştır. 

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından TDK-2017-7760 kod numarasıyla 

doktora tezi olarak desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: DNA barkodlama, hamam böceği, mt-COI, mt-COII, ITS-2, Türkiye, 

vektörlük potansiyeli  

 

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL TRANSPORTATION OF MEDICAL 

IMPORTANT PARASITES WITH VECTORS 

ABSTRACT 

This study was performed to investigate the phylogenetic characters of the cockroaches in 

Kayseri region for mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (mt-COI), mt-COII and 

internal transcribed spacer-2 (ITS-2) gene regions, and to determine their mechanical vector 

potentials for medically important parasitic agents. In this study, cockroach samples were 

collected from hospitals, various food establishments and houses and were transferred to the 

laboratory under appropriate conditions. Individual genomic DNA (gDNA) was extracted 

from 220 cockroach samples for genotyping and phylogenetic analysis. Following DNA 

extraction, 1.775 bp of the small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA) gene was amplified in 

PCR, and RFLP analysis was performed with AvaI and EciI enzymes for molecular species 

identification of the isolates. According to PCR-RFLP results, mt-COI, mt-COII, and ITS-2 

DNA barcode regions were amplified with standard primers for phylogenetic analysis of 

cockroach samples grouped on a species basis. The obtained amplicons were sequenced in 

both directions with PCR primers after purification. Sequence chromatograms were processed 

via De Novo Assemble to obtain consensus sequences for the isolates. The related sequences 

were subjected to Blastn analysis in the GenBank database to detect their molecular 

identifications, and the data sets containing the isolates obtained in this study and available in 

Genbank recorded from different countries were created. Haplotype diversity, inter and intra-

specific nucleotide differences in data sets were analyzed by DNAsp and Mega 7 with the 

Kimura Two Parameter model. Maximum likelihood (ML) analysis in phylogenetic tree 

creation was performed using 1000 replicated bootstrap. According to PCR-RFLP results, 105 

(47.7%), 86 (39.1%) and 29 (13.2%) of 220 cockroaches were identified as Blattella 

germanica, Blatta orientalis, and Periplaneta americana, respectively. A total of 13 

haplotypes, five, three and five were identified for the species for mt-COI, mt-COII and ITS-2 

gene regions, respectively. The mean haplotype diversities were detected as 0.962±0.017, 

0.842±0.047, and 0.810±0.080, respectively. Intraspecific nucleotide divergences in the data 

sets for B. germanica, Bl. orientalis and P. americana species were found as 1.0±0.2%, 

0.4±0.1%, 2.4±0.5% for mt-COI, 0.1±0.1%, 0.1±0.1%, 0,3±0,1% for mt-COII, and 0%, 

0.7±0.3% and 0.8±0.3% for ITS-2. Interspecific nucleotide divergences for mt-COI, mt-COII 

and ITS-2 were determined as 22.7±2.5%, 26.0±2.9%, 45.7±6.1% between B. germanica and 

Bl. orientalis, 24.6±2.5%, 29.5±3.3%, 43.6±5.8% between B. germanica and P. americana, 

and  14.5±1.8%, 15.7±2.1% and 17.9±2.7% between Bl. orientalis and P. americana, 

respectively. In maximum likelihood (ML) analysis, it was determined that the sequences 

belonging to all three species were clustered in monophyletic clades for three gene regions. 

The phylogenetic analysis of isolates belonging to all three cockroach species showed 98.6- 
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100% identity with similar isolates in the world-changing according to the species and gene 

regions. 

In conclusion, molecular characteristics of cockroaches for mt-COI, mt-COII and ITS-2 gene 

regions were revealed for the first time in Turkey, phylogenetic relationships were determined 

with the similar isolates from the world, Genbank records were performed as biological 

organisms in Turkey, all three genes were identified as valuable genetic markers in DNA 

barcoding for cockroaches, and the risk factors for cockroaches' mechanical vectors were 

revealed with this study. 

This work was supported by Erciyes University BAP unit as a doctoral thesis with the code 

number TDK-2017-7760. 

Keywords: Cockroach, DNA barcoding, mt-COI, mt-COII, ITS-2, Turkey, vector potential 

1. GİRİŞ 

Hamam böcekleri dairelerde, evlerde, yiyecek içecek işletmeleri, hastanelerde ve sağlık bakım 

tesislerinde bulunan en önemli ve sakıncalı zararlılardan biridir (Nasirian, 2019). Hamam 

böcekleri, çöpleri, çürümekte olan yiyecekleri ve hatta diğer böceklerin dışkı atıklarını bile 

tüketirler (Ozawa ve Hasegawa, 2018). Hastalık etkenlerini yemeklere, bulaşıklara, mutfak 

yüzeylerine ve evin çevresindeki diğer alanlara bulaştıran önemli vektörlerdendirler. Mantar, 

virus ve bakteri gibi patojenleri gıdaların üzerlerine bırakarak insanlarda gıda 

zehirlenmelerine sebebiyet verebilirler (Gazeta ve ark., 2007; Saichua ve ark., 2010; 

Vazirianzadeh ve ark., 2009; Moges ve ark., 2016). Ayrıca hamam böceği alerjileri tüm 

dünyada oldukça yaygındır. İnsanlar genellikle hamam böceği ile ilişkili potansiyel olarak 

yüksek dozda alerjik proteinlere maruz kalmaktadır ve bu durum astım gibi önemli solunum 

rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Alerjiye yol açan antijen, solunum yoluyla, gıdalarla 

veya ısırmaya bağlı injeksiyon tarzında alınır (Jeong ve ark., 2009). Bu kapsamda hamam 

böceklerinin moleküler karakterlerinin belirlenmesi, çalışmamızdaki ve dünyadaki hamam 

böceği popülasyonları arasındaki filogenetik yapılanmaların ortaya konulması, genetik 

farklılıkların ne düzeyde olduğunun belirlenmesi, tür bazında belirlenen örneklerin mekanik 

vektörlüklerinin paraziter enfeksiyonlar açısından mevcut durumunun saptanması 

amaçlanmıştır. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Örneklerin toplanması ve moleküler çalışmalar 

Çalışmada hastane, çeşitli gıda işletmeleri ve evlerden toplanan hamam böceği örnekleri 70 % 

etil alkol içerisine alınarak uygun koşullarda laboratuvara intikal ettirilmiştir. 

Genotiplendirme ve filogenetik analizler için toplam 112 hamam böceği örneğinden bireysel 

genomik DNA (gDNA) izolasyonu yapılmıştır. DNA ekstraksiyonunu takiben izolatların 

moleküler tür identifikasyonları için small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA) geninin 1775 

bp kısmı PCR’da amplifiye edilmiş ve AvaI ve EciI enzimleriyle RFLP analizleri 

gerçekleştirilmiştir. PCR-RFLP sonuçlarına göre tür bazında gruplandırılan hamam böceği 

örneklerinin filogenetik analizleri için mt-COI, mt-COII ve ITS-2 DNA barkod bölgesi 

standart primerlerle amplifiye edilmiştir. Elde edilen amplikonlar saflaştırıldıktan sonra PCR 

primerleri ile çift yönlü olarak sekanslanmıştır. Sekans kromotogramları De Novo Assemble 

üzerinden işlenerek izolatlara ait konsensüs sekanslar elde edilmiştir. İlgili sekanslar GenBank 

veri tabanında Blastn analizlerine tabii tutularak moleküler identifikasyonları sağlanmış ve 

filogenetik analizler için elde edilen izolatlara ait sekansla birlikte Dünyanın farklı 

ülkelerinden GenBank veri tabanına kaydedilmiş izolatları içeren ve toplam 32 sekanstan  
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oluşan data seti oluşturulmuştur. Data set içerisinde haplotip çeşitliliği, inter ve intra spesifik 

nükleotid farklılıkları DNAsp ve Mega X üzerinden Kimura Two Parameter modeli ile analiz 

edilmiştir. Filogenetik ağaç oluşturulmasında maximum likelihood (ML) analizleri 1000 

tekrarlı bootstrap kullanılarak gerçekleştirilmiştir. (Sulaiman 2011). 

2.2. Hamam Böceklerinde Medikal Önemi Olan Paraziter Formların Araştırılması  

Hamam böcekleri uygun steril viallere aktarılıp %0,9 steril fizyolojik tuzlu su eklenerek 2 dk. 

süresince mekanik çalkalamaya tabi tutulmuştur. Elde edilen süspansiyon mikrosantrifüj 

tüpüne alınarak 2,000 rpm’de 5 dk. santrifüj edilmiş ve süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra 

sediment %1’lik lügol iodine ile boyanarak ışık mikroskobu altında paraziter formlar 

yönünden incelenmiştir (El-Sherbini ve Gneidy, 2012). Belirlenen paraziter formlar ilgili 

teşhis anahtarlarına göre identifiye edilerek dijital görüntüleme sistemiyle fotoğraflanmıştır. 

3. BULGULAR  

3.1. Hamam Böceği Türlerinin İdentifikasyon Sonuçları 

Genotiplendirme ve filogenetik analizler için bireysel gDNA izolasyonu yapılan toplam 220 

hamam böceği örneğinin PCR-RFLP ve sekans analiz sonuçlarına göre Blattella germanica, 

Blatta orientalis ve Periplaneta americana türlerine ait oldukları ve en yaygın tür B. 

germanica olarak tespit edildi (Tablo 3.1).  

Tablo 3.1. PCR-RFLP sonuçlarına göre hamam böceği örneklerinin dağılım durumları 

Hamam Böceği Türü 
Örnek Sayısı 

n % 

Blattella germanica 105 47,7 

Blatta orientalis 86 39,1 

Periplaneta americana 29 13,2 

Toplam 220 100 

 

3.2. SSU rRNA Nested PCR ve RFLP Analiz Sonuçları 

 

SSU rRNA gen bölgesinin RFLP analizleri sonuçlarına göre, AvaI ve EciI enzimlerinin tüm 

hamam böceği örneklerinde ortak olarak kestiği bant profillerinin uzunluğu 124 bp ve 1052 

bp arasında olduğu tespit edildi (Tablo 3.2). 

Tablo 3.2. Pozitif örneklerde AvaI ve EciI restriksiyon enzimleri ile RFLP sonrası belirlenen 

bazı bant profilleri 

Hamam böceği türü AvaI (bp) EciI (bp) 

Blattella germanica 124, 865 1052 

Blatta orientalis 613, 831 650, 1018 

Periplaneta americana 834 1021 

 

3.3. Amplifikasyon, Sekans ve Filogenetik Analiz Sonuçları 

3.3.1. mt-COI Gen Bölgesinin Amflifikasyon, Sekans ve Filogenetik Analiz Sonuçları 

Çalışmamızda, ilgili türlere ait elde edilen mt-COI barkod gen bölgesi sekanslarının GenBank 

veri tabanındaki analizlerde, B. germanica, Bl. orientalis ve P. americana için sırasıyla üç 

(TRERUBger1-3), 1 (TRERUBori1) ve 1 (TRERUPame1) olmak üzere toplam beş haplotip  
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bulundu. Filogenetik analizlerde B. germanica TRERUBger1-3 haplotiplerine ait izolatların, 

ABD (KU543634), İran (JQ267496), Rusya (KR063252), Fransa (KU494084) ve Çin’den 

(KX962511) bildirilmiş izolatlarla daha yakın oldukları (%99,8-%100) bulundu. Bl. orientalis 

TRERUBori1 haplotipine ait izolatlar %99,8 ile İspanya (AM114926), Fransa (EU253827) ve 

ABD (JX402723) izolatlarıyla gösterdiği tespit edildi. P. americana TRERUPame1 

haplotipine ait izolat ise ABD (KC617844, KU543637) ve Venezuella (KM577049) 

izolatlarıyla %100 identik idi (Şekil 3.1 ). 

Şekil 3.1. Kayseri yöresinden izole edilen hamam böceği izolatlarıyla GenBank’a kayıtlı diğer 

hamam böceği izolatlarının izolatlarının mt-COI gen bölgesine göre filogenetik akrabalıkları 

(Maximum Likelihood metodu, General Time Reversible modeli, 1000 boostrap). Ölçek 

çizgisi bölgeye göre nükleotid değişimini göstermektedir. 

3.3.2. mt-COII Gen Bölgesinin Amplifikasyon, Sekans ve Filogenetik Analiz Sonuçları 

Mt-COII barkod gen bölgesi analizlerinde,  B. germanica, Bl. orientalis ve P. americana için 

toplam 3 haplotip tespit edildi. Rırasıyla 1 (TRERUBger1), 1 (TRERUBori1), 1 

(TRERUPame1). B. germanica TRERUBger1 haplotipine ait izolatların Çin (MF287085), 

Japonya (AB011235), Fransa (EF363216), İngiltere (DQ874268) ve ABD’den (FJ806874) 

bildirilen izolatlarla %99,8-100 identik olduğu görüldü. Bl. orientalis TRERUBori1 

haplotipine ait izolatların Almanya (DQ181540), İngiltere (DQ874267, JN615390), ABD 

(FJ806875) ve Fransa (EU253869) izolatlarıyla %%99,8-100, P. americana TRERUPame1 

haplotipine ait izolatlar ise Kanada (PELMTCOII), ABD (HM208259, GU552435), Çin 

(KU379711, KU379707) ve Fransa (EF363225) izolatlarıyla %99,2-99,6 identik idi (Şekil 

3.2).  
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Şekil 3.2. Kayseri yöresinden izole edilen hamam böceği izolatlarıyla GenBank’a kayıtlı diğer 

hamam böceği izolatlarının   izolatlarının mt-COII gen bölgesine göre filogenetik 

akrabalıkları (Maximum Likelihood metodu, General Time Reversible modeli, 1000 

boostrap). Ölçek çizgisi bölgeye göre nükleotid değişimini göstermektedir. 

3.3.3. ITS-2 Gen Bölgesinin Amplifikasyon, Sekans ve Filogenetik Analiz Sonuçları 

ITS-2 barkod gen bölgesi GenBank veri tabanlı sekanslarının sonuçlarına göre, B. germanica, 

Bl. orientalis ve P. americana için sırasıyla 2 (TRERUBger1-2), 2 (TRERUBori1-2) ve 1 

(TRERUPame1) olmak üzere toplam 5 haplotip tespit edildi. Analizlerde, B. germanica 

TRERUBger1 ve TRERUBger2 haplotiplerine ait izolatların İran (KY817800-804, 

KF899832) ve ABD’den (AF321244) bildirilen izolatlarla %100 identik oldukları görüldü. Bl. 

orientalis TRERUBori1 ve TRERUBori2 haplotipine ait izolatların benzerlik oranı, İran 

(KY8177989-90, KF899833) izolatlarıyla %98,6-99,1 olduğu bulundu. P. americana 

TRERUPame1 haplotipine ait izolatların ABD (AF321248) ve İran (KY817791, KY817793-

95, KF899831) izolatlarıyla %98,3-100 identik olduğu saptandı (Şekil 3.3). 

Şekil 3.3. Kayseri yöresinden izole edilen hamam böceği izolatlarıyla GenBank’a kayıtlı diğer 

hamam böceği izolatlarının izolatlarının ITS-2 gen bölgesine göre filogenetik akrabalıkları 

(Maximum Likelihood metodu, General Time Reversible modeli, 1000 boostrap). Ölçek 

çizgisi bölgeye göre nükleotid değişimini göstermektedir. 
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3.4. Hamam Böceklerinde Tespit Edilen Paraziter Formlar  

İncelemesi yapılan 220 hamam böceğinden 47’sinin (%21,4) en az bir paraziter formla 

enfektif olduğu belirlenmiş olup bazı hamam böceği örneklerinin birkaç paraziter formla 

enfektif olduğu saptanmıştır (Tablo 4.9). Tablo 4.8’de hamam böceklerinden en çok B. 

germanica’nın (%58,6) parazitlerle enfekte olduğu, bunu sırasıyla Bl. orientalis (%32,8) ve P. 

americana’nın (%8,6) takip ettiği görülmektedir. İdentifikasyonları yapılan toplam 58 

paraziter formun 46’sının (%79,3) protozoon türlerine, 12’sinin ise (%20,7) helmint türlerine 

ait oldukları tespit edilmiştir. Yapılan muayene sonucu helmintlerden Toxocara sp. (4 

yumurta, %8,5), Trichostrongylid tip yumurta (3 yumurta, %6,4), Trichuris sp. (3 yumurta, 

%6,4), Ascaris lumbricoides (2 yumurta, %4,3); protozoonlardan Blastocystis sp. (12 vakuoler 

form, %25,5), Isosporoid tip ookist (10 ookist, %21,3), Eimeria sp. (7 ookist, %14,9), 

Cryptosporidium sp. (17 ookist, %36,2) türlerinin tespitleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.4-3.5).  

Tablo 3.3. Hamam böceği türlerinde tespit edilen protozoon ve helmint sayıları 

Hamam böceği türü 
Protozoon sayısı 

(%) 

Helmint sayısı 

(%) 

Toplam 

(%) 

Blattella germanica 26 (56,5) 8 (66,7) 34 (58,6) 

Blatta orientalis 16 (34,8) 3 (25,0) 19 (32,8) 

Periplaneta americana 4 (8,7) 1 (8,3) 5 (8,6) 

Toplam 46 (100,0) 12 (100,0) 58 (100,0) 

 

 

Şekil 3.4. Hamam böceklerinde tespit edilen protozoon türleri. A. Cryptosporidium sp. 

ookistleri, B. Sporlanmış Isosporoid tip ookist, C. Blastocystis sp. vakuoler formları, D. 

Sporlanmamış Eimeria sp. Ookisti 

 

 

Şekil 3.5. Hamam böceklerinde tespit edilen helmint türleri. A. İnfertil Ascaris lumbricoides 

yumurtası, B. a. Trichuris sp. yumurtası, b. Toxocara sp. yumurtası, C. Trichostrongylid tip 

yumurtası 
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4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Evlerde, gıda işletmeleri ve hastanelerde sıklıkla görülen hamam böcekleri, parazit, mantar ve 

bakteri gibi patojenlerin mekanik vektörlüklerini yapmaktadırlar. Ayrıca yüksek dozda 

allerjik proteinlere maruz kalan insanlarda önemli solunum rahatsızlıklarına sebep 

olmaktadırlar (Altay ve Dumanlı, 2015). Van yöresinde yapılan bir çalışmada (Oğuz ve ark., 

2017), 138 hamam böceğinin tamamının B. germanica türüne ait oldukları bildirilmiştir. 

Benzer şekilde Kutrup (2003), hastanelerden topladıkları 4,756 hamam böceğinin büyük 

kısmının B. germanica (%98,25) türüne ait olduklarını rapor etmiştir. Çalışmamızda Kayseri 

yöresinde toplanan toplam 220 hamam böceği örneğinin %47,7’si B. germanica, %39,1’nin 

Bl. orientalis ve %13,2’sinin P. americana oldukları tespit edildi. Çalışmamızda en baskın tür 

B. germanica olarak bulundu ancak Bl. orientalis ve P. americana prevalansı diğer 

çalışmalara göre oldukça yüksek idi. Her iki çalışmada da tür teşhisleri sadece morfolojik 

olarak yapılmıştı. Literatür bilgilere (Bell ve ark., 2007; Wang ve Che, 2013; Evangelista ve 

ark., 2014; Wang ve ark., 2015; Zheng ve ark., 2016) göre hamam böceklerinde ergin 

bireylerle genç nimflerin morfolojik olarak tür tayinlerinin yapılması oldukça zordur. 

Çalışmamızda örneklemesi yapılan tüm hamam böceklerinin teşhisleri RFLP ve sekans 

analizleriyle yapıldığından bu durumun prevalans oranlarındaki farklılığın bir sebebi 

olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda son yıllarda hamam böceklerinin ve diğer 

insektlerin tür tayinlerinin doğruluk oranının yüksek bir şekilde yapılabilmesi için DNA 

barkodlanmasına dayalı yöntemler geliştirilmiştir. Dünyada DNA barkodlama amacıyla en sık 

kullanılan referans gen bölgelerinin başında mt-COI gelmektedir. Günümüze kadar dünyada 

mt-COI veya ITS gen bölgeleri kullanılarak hamam böceklerinin tür ayrımlarının yapıldığı 

çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Knebelsberger ve Miller (2007), Che ve ark. (2017) ve 

Evangelista ve ark. (2013) çalışmalarında türler arasındaki filogenetik akrabalıkların 

tespitinde COI gen bölgesini kullanmışlardır. Hashemi-Aghdam ve ark. (2017), İran’da 

yaptıkları çalışmada DNA barkodlaması amacıyla mt-COI gen bölgesini amplifiye etmişler ve 

PCR-RFLP metodunu geliştirmişlerdir. Benzer şekilde Sulaiman ve ark. (2011) türlerinin 

ayrımında SSU rRNA gen bölgesi temeline dayalı PCR-RFLP tekniğini geliştirmişler ve aynı 

araştırıcılar (Sulaiman ve ark., 2017) 2016 yılında mt-COI gen bölgesine göre DNA 

barkodlaması yapmışlardır. Mukha ve ark. (2002), hamam böceklerinin ayrımında ITS-1 ve 

ITS-2 gen bölgeleriyle birlikte 28S rDNA gen bölgesinin de kullanılabileceğini rapor 

etmişlerdir. Benzer olarak Everaerts ve ark. (2008) 16S, mt-COII ve ITS-2 gen bölgelerini 

kullandıklarını rapor etmişlerdir.  Park ve ark. (2004), hamam böceği türlerinin mt-COII, 16S 

ve 18S rRNA gen bölgelerinin DNA barkodlamalarını gerçekleştirmişlerdir. Farmani ve ark. 

(2019) İran’da DNA barkodlama çalışması için ITS-2 gen bölgesini kullanmışlar ve 

morfolojik incelemenin ardından moleküler tekniklerle türlerin teyit edilmesi gerektiğinin 

önemine dikkat çekmişlerdir.  

Türkiye’de hamam böcekleri üzerine yapılan çalışmaların morfolojik kriterlere göre yapıldığı 

görülmüştür. Moleküler karakterlerinin ortaya konulduğu herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Çalışmamız bu anlamda Türkiye’de hamam böceklerinin moleküler 

karakterlerinin ortaya çıkarıldığı ve dünyadaki benzer izolatlarla filogenetik yakınlıklarının 

belirlendiği ilk çalışma özelliği taşımaktadır. Çalışmamızda, dünyadaki çalışmalara paralel 

olarak üç hamam böceği türünün DNA barkodlamasının yapılması amacıyla mt-COI, mt-COII 

ve ITS-2 gen bölgeleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda her üç gen bölgesinin de B. 

germanica, Bl. orientalis ve P. americana türlerinin ayrımında moleküler markır olarak 

kullanılabilecekleri teyit edilmiştir.  
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Hamam böcekleri insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyon oluşturan birçok patojenin mekanik 

vektörlüğünü yapmaktadır. Hastane ortamlarındaki hamam böceklerinin patojenik 

mikroorganizmalara taşıyıcılık yapmaları sebebiyle, birçok çalışma mücadele hususunda 

hastanelerin çok önemli alanlar olduklarını göstermektedir (Chalfine ve ark., 2000; 

Gliniewicz ve ark., 2003; Jones, 2003; Galdiero ve ark., 2005; Arakere ve ark., 2005; 

Salehzadeh ve ark., 2007; Gazeta ve ark., 2007; Çetin, 2015). Hamam böceklerinin mekanik 

vektörlüklerini yaptıkları birçok bakteriyel ajanın yanısıra en önemli konulardan birisi de 

taşıdıkları paraziter etkenlerdir. Hamu ve ark. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada, 2,010 

adet B. germanica türünün %11’nin dış yüzeyinde çeşitli parazitlerin saptandığı bildirilmiştir. 

Ayrıca El-Sherbini ve El-Sherbini (2011), Chamavit ve ark. (2011) ve Jarujareet ve ark. 

(2019) yaptıkları çalışmalarda hamam böceklerinin dış yüzeylerinde birçok parazitin 

bulunduğunu bildirmişlerdir. Türkiye’de hamam böceklerinde paraziter enfeksiyonların 

saptandığı ilk çalışmada (Oğuz ve ark., 2017), toplanan hamam böceklerinin %48’nin 

paraziter formlarla enfekte olduğu rapor edilmiştir. Çalışmamızda topladığımız 220 hamam 

böceğinden 47’sinin (%21,4) en az bir paraziter formla enfektif olduğu saptandı. Bazı hamam 

böceği örneklerinin birkaç paraziter formla enfektif olduğu ve en çok B. germanica’nın 

(%58,6) parazitlerle enfekte olduğu belirlendi. Elde ettiğimiz sonuçların dünyada ve 

Türkiye’de hamam böceklerinin paraziter etkenleri taşımaları üzerine yapılan çalışmaların 

sonuçlarıyla gerek parazit türleri açısından gerekse prevalans oranları açısından benzerlik 

gösterdiği kanaatine varılmıştır.  

Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez hamam böceklerinin moleküler karakterleri 

ortaya çıkarılmış ve dünyadan benzer izolatlarla filogenetik yakınlıkları belirlenmiştir. mt-

COI, mt-COII ve ITS-2 gen bölgelerinin her üçünün de hamam böceklerinin DNA 

barkodlamasında belirleyici markırlar oldukları teyit edilmiştir. Ayrıca hamam böceklerinin 

paraziter etkenlerin mekanik vektörlük rolleri ortaya konulmuştur. Doğru haşere kontrol 

stratejlerinin uygulanabilmesi için böcek türlerinin doğru teşhis edilmesi çok önemlidir. 
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TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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Nevşehir HBV Üniversitesi 

 

ÖZET 

Son yıllarda, kayıt dışı ekonominin (KDE) belirleyicileri üzerinde önemli ve çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Vergi yükü, literatürde kayıt dışılığın artmasına yol açan en önemli nedenlerden 

biri olarak kabul edilmektedir. İşsizlik, sosyal güvenlik primleri, asgari ücret düzeyi, dış göç, 

kurumsal kalite ve ticari açıklık gibi diğer faktörler kayıt dışı ekonominin temel belirleyicileri 

olarak tanımlanmıştır. Son zamanlarda, finansal gelişme (büyüme) ve dolayısıyla kredi 

kullanımı da kayıt dışı ekonominin gelişimini açıklayan önemli faktörlerden biri olarak tespit 

edilmiştir. Bu nedenle, küçük firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak, kayıt dışı küçük 

firmaları gayri resmi ekonomik faaliyetlerden resmi ekonomik faaliyetlere geçmeleri için teşvik 

etmek için etkili bir yol olarak görülmeye başlanmıştır. Bildiğimiz gibi finansal gelişme çeşitli 

kanallardan kayıt dışı ekonomiyi etkileyebilir. Örneğin, finansal gelişme, kredi almanın 

önündeki engelleri kaldırarak, girişimcilerin ihtiyaç duyulan krediye erişimini kolaylaştırarak, 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdeki üretim fırsatı maliyetlerini artırır ve böylece kayıt dışı 

firmalara resmi ekonomiye geçiş için bir teşvik sağlar. Finansal gelişmenin kayıt dışı ekonomi 

üzerindeki etkisi hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonominin öneminin 

tam olarak ne kadar hızlı büyüdüğü, büyük ölçüde nasıl tanımlandığına bağlıdır. Medyada 

çoğunlukla bahsedildiği gibi, parasal bir tanım, yani para fazlasına dayandığında, okuyucular 

çoğu ülkenin çok büyük bir kayıt dışı ekonomiye sahip olduğu izlenimine kapılırlar. Bu açıdan 

bakıldığında aslında finans ve kayıt dışı ekonomi arasında sıkı bir ilişki olduğunu sezmek 

mümkündür. Çünkü biliniyor ki, kayıt dışı ekonomik faaliyetler için en uygun araç nakit paradır. 

Kayda girmeyen her ödeme, kayıt dışılığın alanını genişletmektedir. Finansal gelişme ya da 

büyüme olarak kabul edilen kredi kartı kullanımı, kredi kullanımı gibi ödeme yöntemlerinin 

tamamı resmi, kayıtlı ve aynı zamanda incelenebilir (denetlenebilir) olduğundan dolayı, kayıt 

dışı faaliyetleri daha da zor hale getirmektedir. Bu çalışma 1994-2018 döneminde Türkiye’de 

finansal gelişme ile kayıt dışı ekonomi arasındaki nedensel ilişkiyi incelemektedir. KDE için 

daha önceden MIMIC model ile tahmin edilmiş seri kullanılmıştır. Analiz sonucunda finansal 

gelişmenin kayıt dışı ekonomi boyutunu azalttığı görülmüştür. Ayrıca, literatürde bazı 

değişkenler arasında ters nedenselliğe dair bulgular da elde edilmiştir; yani, KDE’de yaşanan 

bir şok veya kırılma, finansal gelişmeyi engelleyebilmektedir. Bunlar da bu alandaki yeni ve 

başka çalışmaların yolunu açabilecek bulgulardır. 

Anahtar Kelimeler:  Finansal gelişme, finansal büyüme, kayıt dışı ekonomi 
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RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND INFORMAL 

ECONOMY: THE CASE OF TURKEY 

ABSTRACT 

In recent years, significant and numerous studies have been carried out on the determinants of 

the informal economy (UE). The tax burden is considered to be one of the most important 

reasons for the increase in informality in the literature. Other factors such as unemployment, 

social security contributions, minimum wage level, foreign migration, corporate quality and 

commercial openness have been described as the main determinants of the informal economy. 

Recently, financial development (growth) and therefore credit use have been identified as one 

of the important factors explaining the development of the informal economy. Therefore, it has 

been seen as an effective way to facilitate small firms' access to credit and to encourage 

unregistered small firms to move from informal economic activities to official economic 

activities. As we know, financial development can affect the informal economy through various 

channels. For example, financial development removes barriers to credit, facilitating 

entrepreneurs' access to the loan needed, increasing production opportunity costs in informal 

economic activities, thus providing an incentive for informal firms to transition to the official 

economy. There are few studies on the impact of financial development on the informal 

economy. It depends largely on how the importance of the informal economy grows and is 

largely defined. As often mentioned in the media, when it's based on a monetary definition, that 

is, money surplus, readers get the impression that most countries have a huge informal 

economy. From this point of view, it is possible to sense that there is actually a close relationship 

between finance and the informal economy. Because it is known that cash is the most suitable 

tool for unregistered economic activities. Any unregistered payment expands the field of 

informality. Since all payment methods such as credit card use and credit usage, which are 

considered financial development or growth, are official, registered and can also be examined 

(auditable), it makes informal activities even more difficult. This study examines the causal 

relationship between financial development and the informal economy in Turkey in the period 

1994-2018. UE has previously used the predicted series with the MIMIC model. As a result of 

the analysis, financial development was shown to reduce the size of the informal economy. In 

addition, findings of reverse causality were obtained among some variables in the literature; 

that is, a shock or break in the UE can prevent financial development. These are the findings 

that could pave the way for new and other studies in this field. 

Keywords: Financial development, financial growth, underground economy 

 

1. GİRİŞ 

Vergi, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı, ekonomik gelişmişlik, ekonomik büyüme, göç gibi 

birçok değişken kayıt dışı ekonomi (KDE) üzerinde etkili olmaktadır. Vergilendirme ortamının 

belirsizliği, yasal gelişmişlik, düzenleyici çerçevedeki gelişmişlik, işgücüne yönelik 

düzenlemeler, işletmelere yönelik düzenlemeler, finansal gelişmişlik gibi kurumsal 

değişkenlerin yanı sıra sosyal, kültürel, demografik ve psikolojik birçok değişken de kayıt dışı 

ekonomi ile yakın ilişki içerisindedir. 

Birçok çalışma, finansal sektör gelişiminin ekonomik kalkınmada ve dolayısıyla ülkelerdeki 

kayıt dışı ekonomi hacminin boyutu konusunda büyük bir rol oynadığını göstermektedir. 

Finansal gelişme tasarruf oranını artırarak, tasarrufları seferber ederek ve bir havuzda 

toplayarak, yatırım hakkında bilgi üreterek, yabancı sermaye girişlerini kolaylaştırarak ve 

teşvik ederek ve aynı zamanda sermaye tahsisini optimize ederek sermaye birikimi ve 
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teknolojik ilerleme yoluyla ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Daha iyi gelişmiş finansal 

sistemlere sahip ülkeler uzun süreler boyunca daha hızlı büyüme eğilimindedir ve birçok 

çalışma bu etkinin nedensel olduğunu göstermektedir: Finansal gelişme sadece ekonomik 

büyümenin bir sonucu değildir; aynı zamanda bu büyümeye katkıda bulunur. Buna ek olarak 

finansal gelişmenin, düşük gelir gruplarına finansmana erişim imkanını genişleterek, şoklara 

karşı kırılganlıklarını azaltarak, risk yönetimini kolaylaştırarak ve daha yüksek gelir üretimi ile 

sonuçlanan yatırım ve verimliliği artırarak yoksulluğu ve eşitsizliği azaltıcı etkisi de 

bulunmaktadır. 

Finans sektörün gelişimi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmana 

erişmelerini sağlayarak büyümelerine yardımcı olabilir. KOBİ'ler genellikle emek yoğundur ve 

büyük firmalardan daha fazla istihdam yaratır. Bu yönüyle kayıt dışı istihdamı da 

etkilemektedir. Özellikle 2008 küresel finansal krizi, zayıf finansal sektör politikalarının kötü 

sonuçlarının altını çizmiştir. Finansal kriz, finansal kalkınma için zayıf finansal sektör 

politikalarının potansiyel felaketle sonuçlanmasının ve bunların ekonomik sonuçlar üzerindeki 

etkilerini göstermiştir.  

Teorik olarak, finansal kalkınma ile KDE arasındaki ilişki, Becker'in (1968) suç ekonomisi 

üzerine etkili bir çalışmasına dayanmaktadır. Becker (1968), rasyonel bireylerin, yasadışı 

eylemlerden elde edilen yararları tespit ve ceza masraflarına karşı değerlendirdiklerini 

savunmaktadır. Bu doğrultuda rasyonel girişimciler, doğrudan maliyetlere (ör. Tutuklamaya 

bağlı finansal maliyetler) ve fırsat maliyetlerine (ör. Resmi sektör kurumlarına erişimden 

vazgeçme) gayri resmi olarak çalışmanın faydalarını (örneğin külfetli vergilerden ve 

düzenlemelerden kaçınma) değerlendirmektedir. 

Literatür, finansal sistemin kayıt dışı sektöre katılmanın göreli maliyetlerini ve faydalarını 

etkileyen belirli bir kurum biçimi olduğunu ve bunun da KDE’nin yaygınlığını etkilediğini 

savunmaktadır (bkz. Örneğin Straub, 2005; Dabla- Norris vd.., 2008; Blackburn vd.., 2012; 

Bose vd.., 2012; Capasso ve Jappelli, 2013). Örneğin, finans sektörünün gelişimi sermayeye 

ulaşmanın önündeki engelleri azaltarak kayıt dışı sektörde faaliyet gösterme fırsat maliyetlerini 

etkin bir şekilde arttırmakta, bu da firmaları kayıtlı ve resmi yatırımlar yapabildikleri kayıtlı 

sektöre geçmeye teşvik etmektedir. (Bkz. Capasso ve Jappelli, 2013). Literatürdeki bazı önemli 

çelişkiler teorik olarak finansal kurumlar ve KDE arasındaki bağlantıları açıklamıştır. 

Finansal sistem ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi tartışan literatüre daha değerli katkılar 

arasında Amaral ve Quintin (2006); Antunes ve Cavalcanti (2007); Quintin (2008); Blackburn 

vd. (2012) ve Ellul vd. (2015). Ayrıca, ampirik literatür finansal kurumların KDE üzerindeki 

etkisini araştırmıştır (bkz. Diğerleri arasında, Dabla-Norris vd., 2008; Bose vd., 2012; Capasso 

ve Jappelli, 2013; Beck vd., 2014; Beck ve Hoseini, 2014; Ellul vd., 2015). Örneğin, Capasso 

ve Jappelli (2013) İtalya için mikro veriler kullanmaktadır; Beck ve Hoseini (2014) Hindistan 

için firma düzeyinde anket verilerini kullanmaktadır; Dabla-Norris vd. (2008); Beck vd. (2014) 

ve Ellul vd. (2015) ülkeler arası firma düzeyinde anket verilerini kullanmak; Bose vd. (2012) 

137 ülke için ülkeler arası panel verilerini kullanmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmalar finansal 

sektörün kayıt dışı ekonomiyi etkilediğine dair kanıt sağlamada önemli gelişmeler sağlamıştır. 

Straub (2005) girişimcilerin resmi ve kayıtdışı ekonomide faaliyet göstermenin faydalarını ve 

maliyetlerini değerlendirdiği teorik bir model geliştirmektedir. Özellikle, resmi ekonomide 

üretim yapmanın yararı, kamu kaynaklarının kullanılmasıdır (örneğin, finansal kurumlara 

erişim). Straub (2005), finansal kurumların girişimci ve firmaların üretken yatırımlar yapmak 

için sermayeye daha fazla erişime izin verdiğini savunmaktadır. Bununla birlikte, girişimciler 

resmi ekonomiye katılmayı seçmeleri durumunda önemli maliyetler (örneğin kayıt ücretleri) 

yaşamaktadırlar (Straub, 2005). Bu nedenle model, girişimcilerin finansal sisteme erişmek ve 

üretken yatırımlar yapmak için gerekli sermayeyi elde etmek için teminat olarak “asgari 
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başlangıç varlıklarını” sağlamaları gerektiğini önermektedir. Bununla birlikte, bu asgari 

başlangıç sermayesi seviyesini taahhüt edemeyen girişimciler, “pahalı kayıt maliyetleri ve kredi 

oranlaması kombinasyonu resmi kredi piyasasını onlar için çekici kılmaz” olarak KD 

sektöründe faaliyet göstermeye devam etmektedir (Straub, 2005: 310). . Dolayısıyla bu 

girişimciler, sermaye maliyetinin de yüksek olduğu KDE sektöründe sermayeye ulaşırlar.  

Sonuç olarak, herhangi bir çalışma; 

- Girişimciler kayıtlı ekonomide faaliyet göstermenin faydalı olduğunu 

- Finansal kurumlara erişim sağlamak “giriş maliyetinde artışı”, 

- Formel ve resmi faiz oranları arasındaki farkların azalmasını sağlayabilir. 

“Yüksek getirili teknoloji” ile “düşük getirili teknoloji” arasındaki karar aynı zamanda kayıtlı 

ve kayıt dışı sektör arasındaki bir karardır. Capasso ve Jappelli (2013: 171) finans sektörünün 

gelişiminin “vergi kaçakçılığının fırsat maliyetini artırdığını, yeraltı faaliyetlerini düşürdüğünü, 

kredi oranlamasını azalttığını ve yeni teknolojilere yatırımı teşvik ettiğini” göstermiştir. 

Bütün bu bilgiler ışığında, finansal gelişmenin, makroekonomik bir sorun olan KDE’yi de 

etkilediği yönünde kayda değer bir literatür oluşmuştur. Söz konusu literatüre bir katkı 

sağlaması bakımından bu çalışmada, Türkiye’de bu iki değişken arasındaki nedensel bir ilişki 

bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Çalışmada öncelikle KDE’nin boyutu için 1994-2019 

dönemi için daha önce MIMIC modeli ile tahmin edilmiş veriler kullanılacak, daha sonra 

finansal gelişme ile KDE arasında ilişkinin varlığı Granger nedensellik yöntemi ile 

araştırılacaktır. Çalışmanın sonuçları hem literatüre orijinal bir katkı sağlayabilecek hem de 

KDE hacminin azaltılmasına yönelik politikalarda yeni bir bakış açısı sağlayabilecektir. 

 

2. METOT ve BULGULAR 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, analize ait veriler TÜİK ve Merkez Bankası veri tabanlarından 

elde edilmiştir ve serilere öncelikle birim kök testleri uygulanmıştır. 

 

Tablo 1. Birim Kök Testi Snuçları 

 Finansal Gelişme 

(Kredi Hacmi) 

Kayıt Dışı Ekonomi 

Augmented 

Dickey-Fuller 

(ADF) Testi 

-5.4389*** -5.7629*** 

Phillips-Perron 

Testi 

-4.3476*** -9.4592*** 

Dickey-Fuller 

(DF) GLS Test  

-4.5392*** -6.3298*** 

Not: Birim kök testleri örneklem dönemi 1994-2018 dönemini kapsamaktadır. Hem trendli hem de trendsiz 

dahil edilmiştir. Bayes bilgi kkriteri (BIC), ADF ve DF GLS testlerinde gecikme uzunlukları şu şekildedir: . 
Her iki seri için de ADF ve DF-GLS testlerinde gecikme uzunluğu 1, her iki seri için de Phillips-Perron testinde 

gecikme uzunluğu 1’dir. Yıldızlı değerler (***) %1'lik önem düzeyini göstermektedir. 

 

Tablo 1, örnek dönem boyunca hem medyan enflasyon hem de fiyat dağılımı ile ilgili birim kök 

testlerine ilişkin sonuçları göstermektedir. Augmented Dickey- Fuller (ADF) testi, Phillips-
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Perron testi ve Dickey-Fuller (DF) GLS testi dahil üç birim kök testi de serilerin durağan 

olduğunu göstermiştir. 

Kayıt dışı ekonomiye ait veriler, daha önceki çalışmallardan elde edilen verilerdeki endeks 

değerleri kullanılarak oluşturulmuştur.  

İktisat teorisinde değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde, öncelikle değişkenlerin içsel 

mi yoksa dışsal mı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Granger ve Sims, değişkenler arası 

nedenselliği irdeleyerek, iki zaman serisinin karşılıklı olarak birbirlerinin sebebi olduğunda, 

nedenselliğin karşılıklı ve bir feedback ilişkisi meydana getireceğini öne sürmüşlerdir (Granger 

ve Newbold, 1986: 220-221).  

Granger (1969) aşağıdaki model çerçevesinde iki değişken arasındaki nedensellik yönünü 

araştırmak için bir yöntem önermiştir ve literatürde kabul görmüştür: 

𝑦𝑡 = ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑦𝑡−𝑖+ ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1         (1) 

𝑥𝑡 = ∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖+ ∑ 𝑑𝑖𝑦𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1         (2) 

Yukarıdaki modeli tahmin ettikten sonra, katsayılar 𝛽𝑖 istatistiksel olarak anlamlıise, -

nedensellik 𝑥𝑡değişkeninin değişken olduğu 𝑦𝑡ve katsayıların 𝑑𝑖 istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu kabul edilir. Burada 𝑦𝑡 nedensellik 𝑥𝑡 değişkenidir. Değişkenler arasında iki yönlü 

nedensellik ilişkisi vardır ve her ikisi de anlamlı ise, yani iki değişken arasında bir ilişki mevcut 

ise nedensellik ilişkisi söz konusudur.  

Granger nedensellik bir zaman serisinde iki değişken arasındaki nedenselliği araştırmak için 

kullanılan bir tekniktir. Yöntem, nedensellik olasılıklı bir hesaplamadır ve korelasyon bulmak 

için ampirik veri kümelerini kullanmaktadır. Nedensellik, neden-sonuç ilişkisi fikriyle 

yakından ilişkilidir, ancak tam olarak aynı değildir. Şöyle ki; normalde X, Y'nin nedeni ise X 

değişkeni Y değişkenine neden olur. Ancak, Granger nedensellik ile, gerçek bir neden-sonuç 

ilişkisi test edilmemektedir. Bilmek istediğimiz şey, belirli bir değişkenin zaman serisinde 

başka bir değişkenden önce gelip gelmediğidir. Başka bir deyişle, veriler arasında bir Granger 

nedensellik bulunursa, kelimenin gerçek anlamındaki gibi bir nedensel bağlantı yoktur. Bu 

nedenle ekonometri uzmanları "neden" dediğinde, daha uygun bir kelime "öncelik" olsa da 

onların bu ifadesi "Granger-nedensellik" anlamına gelmektedir (Leamer, 1985). 

 

Tablo 2. Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü F İstatistiği* P değeri 

FG → KDE 3.6428 0.0235 

KDE → FG 0.5248 0.2841 

Not: *%5 anlamlılık düzeyinde 

 

Granger nedensellik testinin sonuçları, finansal gelişme ile KDE arasında, finansal gelişmeden 

KDE’ye doğru tek yönlü bir Granger nedensellik olduğunu ifade etmektedir. Analizdeki F 

istatistiği, değerlerin %5 anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olduğunu ortaya koymuştur. 

Analliz sonuçlarına göre Türkiye’de finansal gelişme KDE’yi etkilemektedir. Fakat KDE’den 

finansal gelişmeye doğru bir nedensellik bulunmamaktadır. 
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3. SONUÇ 

1994-2018 dönemini ele aldığımız çalışmada, Türkiye’de finansal gelişme derecesi ile 

KDE’nin büyüklüğü arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz, tüm değişkenleri sistemde endojen 

olarak ele almamızı ve finansal gelişme ile KDE arasındaki ilişkideki değişiklikleri tespit 

etmemizi sağlamıştır. 

Bu çalışma, iki değişken arasındaki ilişkiyi anlama konusunda yeni bir bakış açısı sağlayabilir. 

Öncelikle, sonuçlar finansal gelişme ile KDE arasındaki ilişkinin zaman içinde 

birliktedeğiştiğini göstermektedir. Yani, finansal gelişmede meydana gelen bir ilerleme, 

KDE’nin boyutunu azaltmaktadır 

Bu gözlemlenen ilişki, finansal gelişmenin diğer ölçümleri arasında da oldukça güçlüdür. Öte 

yandan, literatürde finansal gelişme ve KDE arasında ters nedenselliğe dair bazı kanıtlara da 

rastlanmıştır. Özellikle, KDE şoku finans sektörünün gelişimini engellemektedir. Bunlar yeni 

araştırmaların konusu olabilecek kadar ilgi çekici bulgulardır. 

Özetle, sonuçlarımız, KDE gelişimi ile finans sektörünün gelişimi arasındaki temel ilişkiye, 

politika yapıcılara kayıt dışı faaliyetlerle mücadele etme ve finansal gelişimi teşvik etme 

yollarında ipucu sunabilecek yeni bakış açıları sunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

ve esnafın kredi kullanımına teşvik edilmesi ve bu aktörlerin kredi kullanımına ulaşmalarının 

kolaylaştırılması, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri azaltıcı yönde etkiler ortaya çıkarabilecektir. 
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ÖZET 

Afrika içlerinde ki bulunan Sudan Devletinin içinde oluşan eyalet Darfur’dur. Darfur Sudan 

içerisinde önemli geçiş yolları içerisinde ve ticaret merkezi olarak zengin bir yapıda idi. 

Osmanlı Devletinin Mısır valisi Mehmet Ali Paşa yönetimi ile ilk olarak Sudanla ilişkileri 

geliştirmeye başladı. Osmanlı Sudanda hâkimiyet kurmuş olsa da Darfurda hâkimiyet kurması 

o kadar kolay olmamıştı. Sudan kendi içinde bağımsız bir eyalet olarak yaklaşık 1500’lü 

yıllardan itibaren 17.yy sonuna kadar bağımsızlığını sürdürmüştür. 17.yüzyıl sonuna 

gelindiğinde Darfur ilk defa Mısır hâkimiyetindeki Sudan’a bağlandı. Bu dönemden itibaren 

Osmanlı’ya bağlı olmuştur. Bu dönemden itibaren sürekli bağımsızlık harekâtları yapıyor olsa 

da başarılı olamamıştır. Osmanlı Devletinin zayıflaması ile Mısır’daki Osmanlı hakimiyeti 

son buldu. Bunun sonucunda Sudan devletinde de karışıklıklar çıkmaya başladı. Sudan 

içlerinde ki eyalet olarak Darfur’u başka yöneticiler yönetiyor olsa da Sudanda ki 

karışıklıklardan Darfur’da etkilenmiştir. Sudan da çıkan mehdi söylentileri ve mehdinin 

Sudanı yönetmeye başlaması Darfur’da da mehdi yönetimi başlamıştı. 1885’de mehdi 

yönetimi başlaması dolaylı yoldan İngiliz yönetiminin başlaması oldu. Mehdi döneminde 

Mısır-İngiliz güçleri karşı karşıya geldi. Mısır-İngiliz güçleri savaşda İngiliz güçleri 

yenilgisiyle Sudan’daki İngiliz hâkimiyeti kesin olarak gerçekleşmiş böylece Mehdi Devleti 

tarihe karışmıştır. Bu dönemden itibaren de İngiliz-Mısır ortak yönetimi başlamış oldu. Darfur 

içerisinde kendini gösteren lider olarak Ali Dinar tekrar bağımsız bir devlet durumuna 

gelmeye çabalamıştır. Ali Dinar bağımsız bir devlet kurmak için Osmanlı Devletinden destek 

istemiştir. Osmanlı devletine elçiler gönderilmiş İngiliz yönetimini istemediklerini, Mısır 

yönetiminin de eksiklerini bildirdi. Hatta o dönemde Hicaz bölgesine mahmil göndermiştir. 

Bu şekilde Osmanlı desteğini kazanmayı amaçlamıştır. Daha sonra ki dönemde Osmanlı 

devletinden Ali Dinar bayrak istemiştir. İngiliz emperyalizmine karşı Müslüman ve koruyucu 

ülke olarak Osmanlı devletinin yanında yer almak istemiştir. I.Dünya Savaşı sırasında 

Osmanlı Devletinin yanında yer almış Osmanlı’ya destek olmuştur. Kurtuluş savaşı 

döneminde de yine bu bölgeye destek vermiş fakat yapılan bir savaş sırasında şehit 

düşmüştür. Ali Dinar’dan sonra bölgede hakimiyet kurulamamıştır. İngiliz sömürgesi altında 

ki Sudan’a bağlı olarak varlığı sürdürmüştür. Bu dönemde de hala tam bir bağımsızlık 

olmayıp hala sömürgeci devletlerin yönetimindedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Sudan, Ali Dinar  
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OSMANLI-SUDAN RELATIONS 

ABSTRACT 
 

Darfur is the state formed within the Sudan State in Africa. Darfur was rich in important 

crossing routes and a commercial center in Sudan. With the administration of the Ottoman 

governor of Egypt, Mehmet Ali Pasha, he first started to develop relations with Sudan. 

Although the Ottoman Empire had dominated Sudan, it was not so easy to dominate Darfur. 

As an independent state, Sudan has maintained its independence from the 1500's until the end 

of the 17th century. By the end of the 17th century, Darfur was first attached to Sudan, which 

was under Egyptian rule. It has been affiliated to the Ottoman since this period. Since this 

period, although he has been carrying out continuous independence operations, he has not 

been successful. Ottoman rule in Egypt ended with the weakening of the Ottoman Empire. As 

a result, confusions began to emerge in the Sudanese state. Although other rulers run Darfur 

as the state in Sudan, it was affected by the confusion in Sudan in Darfur. The rumors of the 

mehdi that started in Sudan and the fact that the mehdi started to rule Sudan also began in 

Darfur. The beginning of the Mahdi administration in 1885 was the indirect start of the British 

administration. Egyptian-British forces confronted during the time of the Mahdi. With the 

defeat of the British forces in the war, the Egyptian-British forces realized the British 

domination in Sudan, so that the Mahdi State became history.  From this period,                        

the British-Egyptian joint administration has begun.  

Ali Dinar as the leader in Darfur. Ali Dinar asked for support from the Ottoman State to 

establish an independent state. Ambassadors to the Ottoman administration, please inform that 

they do not want the British administration and the deficiencies of the Egyptian 

administration. He even listed a spell on the Hejaz screen. In this way, he aimed to gain 

Ottoman support. Ali Dinar asked for a flag. He wanted to stand beside the Ottoman state as a 

Muslim and protective country against British imperialism. He took place next to the Ottoman 

State. The battlefield is also martyred during the liberation war period. After Ali Dinar, there 

was no dominance. It is done according to Sudan under British colony. It is still ruled by 

colonial states. 

Keywords: Ottoman, Sudan, Ali Dinar 
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Darfur Bölgesi 
 

Darfur, Sudan’ın batısında, Çad’ın doğusunda, Güney Sudan’ın kuzeyinde, Libya çölünün 

güneyinde kalan geniş bölgeye verilen isimdir.  

“Fûrlar’ın yurdu ” anlamına gelen Darfur, XIV.yy dan itibaren büyük bir Arap-Müslüman 

topluğu bu bölgeye göç etmiştir. Birçok Müslüman sultanlığı bulunan Darfur’un siyasî tarihi 

hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Birçok saldırıya uğrayan yakılıp yıkılan Darfur 

bölgesi hakkında çok fazla günümüze çok fazla belge kalmamıştır. Bölgeye ilk yerleşenlerin 

ve devlet kuranların Dacu kabilesi olduğu kabul edilmektedir. Daculardan sonra da Tuncur 

kabilesinin hâkimiyetine geçmiştir.1  

Tuncur kabilesi Arap soylu olup Benî Hilâl soyundan gelenlerin kurduğu destanvari bir tarzda 

anlatılmaktadır.2 Darfur Sultanlığını tam tarih olarak bilinmese de 16.yy da Ahmet el-Ma’kur 

kurucusu olarak kabul edilmektedir. Fakat bir devlet konumuna getiren ise Süleyman Solonc 

olarak kabul edilmektedir. İslam dini bu dönemde bu dönemde yayılmaya başlamıştır.  Darfur 

saltanat sistemi ile yönetilen bir ülke durumuna gelmiştir. 

Süleyman Solonc döneminden sonra başa oğlu Musa b. Süleyman geçmiştir. Bu dönemde 

ülke ile ilgili pek bir bilgi olmasa da Musa’dan sonra başa geçen oğlu Ahmet Bekir b. Musa 

adından çok fazla söz ettirmiştir. Ahmet Bekir b. Musa döneminde ülke de büyük bir tefsir 

bırakmıştır. Topraklar genişlemiş birçok sultanlık, yer vergiye bağlanmıştır. Bu önemli 

sultanın ölümünden sonra başa beş oğlu sıra geçmiştir fakat o dönemde ülke de komşu 

hükümdarlık olan Veday sultanlığı ile sıklıkla savaşlara girilmiştir. Bu savaşlarda Ebu’l 

Kasım b. Ahmet Bekir ve Ömer b. Ahmet Bekir adında iki oğlu şehit olmuştur. Diğer başa 

geçen oğulları ise Muhammed Devre, Muhammed Tayrab ve Ahmet Reşiddir. Muhammed 

Tayrab b. Ahmet Bekir döneminde Vera sultanlığının alınamayacağına kanaat getirmiş ve 

antlaşma yaptı. Veday Sultan’ı Ya‘kūb Arûs Darfur’a ödenen vergiyi de kesti.  

Bir müddet sonra Muhammed Tayrab diğer komşusu olan Kordofan Sultanı Haşim ile 

mücadeleye girdi ve onu yurdundan çıkararak Func Sultanlığı'nm merkezi Sinnâr'a sığınmaya 

mecbur etti. 3  Muhammed Tayrab yerine oğlunu vekil bırakarak sefere çıktı. Birçok yeri 

hakimiyeti altına aldıysa da tahtına dönemeden vefat etti. Muhammed Tayrab’ın ölümünden 

sonra oğlu İshak ve amcaları arasında taht kavgaları yaşandı. Bu kavgadan Muhammed 

Tayrab’ın kardeşi Abdurahman Reşid b.Ahmed Bekir galip geldi. Başvezir Muhammed Kurra 

Kordofan'a bir sefer düzenleyerek ele geçirdi ve bizzat kendisi orada kalarak birkaç yıl 

idaresini üstlendi. 4 

Abdurahmanın sultanlığı döneminde Func Sultanlığı gücünü kayıp etti ve Nübe bölgesinden 

Darfur’a çok fazla göç meydana geldi. Bu durumda da ticaretin tamamen Darfurun eline 

geçmesine katkı sağladı. Köle ticaretinin bir numaralı merkezi haline geldi. 

 

 
1 Hamdullah Mustafa Hasan, “DARFUR” ,   TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, CİLT:8, s.490 
2 Ahmet Kavas, "Hilâl (Beni Hilâl)", TDV. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1998, cilt:18, s: 15-19. 
3 Ahmet Kavas, Osmanlı-Darfur Münasebetleri, İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, say:16, İstanbul , 
2007, s.110 
4 A.g.m , s.110 
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 Mısır ile ticaret gelişti. İslam dininin halk arasında hızla yayılması sonucunda Osmanlı 

halifesine yani İstanbul’a çok sayıda hediyeler gönderilmeye başlandı ve karşılığında 

İstanbul’dan da hediyeler gönderildi. Direk olarak Osmanlı Devletine bağlı olmasa da Darfur 

Sultanlığı Afrika’da ki diğer mahalli sultanlıklar gibi Osmanlıya sadık bir ilişki içerisinde idi. 

Osmanlı devletine bağlı olan Mısır, Darfur Sultanlığına zulüm yaptıkları ve o bölgede ticaret 

yapanların işlerine engel olduklarına dair Sultan Abdurrahman İstanbul’a bir elçi göndererek 

bildirmiştir. İstanbul’dan yani halifeden isteği o zulmün engellenmesi idi. 

Abdurrahman  Reşid b. Ahmet Bekirin ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed Fadl b. 

Abdurahman geçti. Abdurahman Fadl 40 yıl kadar bir süre tahtta kalsada ülkesi için çok bir 

faliyet gösterememiştir ve ülke onun zamanında gerilemiştir. 

Darfur hakkında bu dönemde alınan bilgiler İstanbul’a gönderilen elçilerin anlattıklarına ve 

Osmanlının hakim olduğu diğer Afrika topraklarında yapılan ticaret sırasında yapılan 

konuşmalara bakılıyor. Tunus asıllı bir gezgin olan Muhammed b. Ali Risale-i Sudan ve 

Kerkük doğumlu yazar, gezgin Muhammed Mihri’nin Sudan Seyehatnamesi eserlerinden 

bilgi alınmaktadır. 

Osmanlı Hakimiyetinde Darfur Sultanlığı 
 

Mehmet Ali Paşa 1805 yılında Mısır’a vali olarak atandı. Kölemenlerle, İngilizleri yenerek 

egemenliğini sağlamlaştırdı. Hicazda vahhabilerle çatışıp vahhabi isyanını bastırdı. 1820 

yılında Sudanı işgale başladı ve ilk ilişkiler bu şekilde başladı. 5000 ile 5400 kişilik askeri bir 

ordu göndermişti. Sudan Mehmet Ali Paşa için ilerleyen dönemlerde asker sağlamak ve 

konumunu kullanmak için önemli bir merkez idi.1820-1824 yılları arasında yapılan seferler 

ile Mısır hâkimiyetine girmiştir. Sudan hem değerli madenler hem de köle ticareti için önem 

arz etmesinden dolayı Mehmet Ali Paşa için önemli bir yere sahiptir. 1826’da Sudanı 

tamamen işgal etti ve tüm hakimiyetini ele aldı.5 Sudanı aldıktan sonra önemli ticaret yolları 

üzerinde bulunan bazı beyliklere ve sultanlıkları alma çabasına girişti. Öncelikle func 

sultanlığı, Darfur sultanlığı önemli yollarda bulunmasından dolayı topraklarını ele geçirdi.  

Mehmet Ali Paşa damadı Defterdar Hüsrev Paşa emrindeki yaklaşık 4000 kişilik orduyu da 

Kordofon üzerinden göndererek Furların yurdu olan Darfur 20 Nisan 1821 de Mısırın 

hâkimiyeti girdi. Ancak bu dönemde Kordofon ve Mısırdaki karışıklıklardan dolayı bu 

bölgenin üzerine gelemedi. Bu durumu fırsat bilen sınır komşusu Veday Sultanlığı Darfur’a 

ait bir bölgeyi kendisine bağladı. 

Mısır hakimiyetine girdiği sırada Darfur Sultanlığının başında Muhammed Fadl vardı. 

Muhammed Fadl’ın ölümü ile başa oğlu Muhammed Hüseyin geçti. Osmanlı padişahı 

Abdulmecid’in 13Şubat 1843 de okunan fermanı ile Darfur’un kendisine (Mehmet Ali 

Paşa’ya) verildiğini ilan etti. O dönemde başta bulunan Muhammed Hüseyin kendisini taht 

varisi olarak gören amcası Muhammed Ebu Meyden’in taht mücadelesi ile karşı karşıya kaldı. 

Bu karışıklıktan yararlanmak isteyen Mehmet Ali Paşa Ebu Medyen’i destekledi. Hatta 

Darfur’a sefer için hazırlıklara başladı fakat Sudan valisi Ahmet Paşa Ebu Vidan’m 1843 

Ekiminde ölümü üzerine bundan vazgeçti. 

 
5 Ahmet Eyicil, Siyasi Tarih 1789-1939, Gün Yayınları, 2005, s.142 
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 Mısır ve Darfur arasındaki ilişkiler Hidiv Said ve İsmail Paşa döneminde dostane bir şekilde 

ilerledi. Muhammed Hüseyin’in Osmanlı Devletine hediyeler ve bir mektup gönderdi. Hediye 

olarak el işlemesi bir at takımı idi. Gönderilen mektupta ise Mısırlı memurların kendilerine 

müdahalede bulunmamaları için bir ferman gönderilmesini istedi. Çokça ticari faaliyet için 

Mısır’a sık sık gittiklerini bildirdiler ve kendilerine ticari zorluk çıkarılmayıp aksine işlerinin 

kolaylaştırılması yönünde bir ferman olmasını istedi. Bu durum göz önünde bulundurularak 

bir cevap yazıldı ve elçi İbrahim Efendiye verildi. Ayrıca yol harçlığı olması amacıyla Maliye 

Hazinesinden 12.500 kuruş verildi.6  

Muhammed Hüseyin’in ölümü üzerine yerine geçen oğlu sultan İbrahim idaresindeki bazı 

kabilelerle ve köle tüccarı olan Zübeyir Rahme Mansur ile anlaşamadı. Zübeyir Rahme 

Mansur Sudan için önemli idi çünkü köle ticareti ile zenginleşmiş ve sözü geçen bir kişiydi.7  

Zübeyir Rahme Darfur Sultanından kendi birlikleri için istediği şeylerin reddedilmesi 

başlatmıştı. Aynı dönemde Mısıra giden bir ticaret kervanına el konulup kölelerin alınması da 

aynı döneme denk geldi. Bu durum Mısır ile Darfurun arasını tamamen açtı. Bu olaylar 

yaşanırken Mısır tarafından kaymakamlık verilen Zübeyir Rahme Mısırın da desteği ile 

güneyden gelerek Darfur’u hâkimiyetine aldı(24.Ekim 1874) . Bu sefere bazı kaynaklarda 

7.000 bazı kaynaklarda ise 100.000 kişiye kadar katıldığı belirtilmektedir. Dönem şartları 

düşünülecek olursa savaşa 7.000 kişinin katılmış olması daha doğru bir karardır. Tarihte bu 

savaşa Menevaşi Savaşı denilmektedir. Bu savaş ile 17.yy sonlarından beri kimseye vergi 

vermeden hâkimiyeti altına girmeden devam eden Darfur Sultanlığı yıkılmış oldu. Bu savaş 

sonucunda sadece Darfur Sultanlığı yıkılmamış son sultanı olan Sultan İbrahim de 

öldürülmüştür.  

Darfur ilk defa Mısır Sudan’ı sınırlarına bir müdüriyet olarak katıldı. Kendi idari birimi 

içerisinde de dört ayrı müdüriyete ayrıldı. Bunlar; Faşir, Dara, Kebkebiye ve Şinkisse adli 

müdüriyetlerdir. Darfur’un Mısır adına ilk idarecisi 1874 de Zübeyir Paşa oldu. Zübeyir 

Paşa’nın Darfuru alması hem Darfur halkını hem de Hortum’daki yöneticileri rahatsız etti. 

Darfur’un eski hanedanlık mensupları bu olayı kabullenmeyip Cebel Merra da hanedanlığı 

korumaya çalıştılar o dönemde ilk gizli sultanları Hisabullah b. Muhammed Fazıl oldu. 

Muhammed Fazıl, Zübeyir Paşanınn yanına gitti fakat Muhammed Fazıl ve beraberindekiler 

Mısıra gönerildi. Muhammed Fazıl’ın yerine kardeşi Buş geçmişti. Buş başa geçinçe isyan 

çıkardı ve bu isyan sonucunda öldürüldü. Muhammed Fazıl’ın torunu Harun başa gelmişti ve 

1877 de Darfura koyulan vergilerden dolayı Faşir bölgesini 1877 de kuşatsa da daha sonra 

Cebel Meraya çekilmek zorunda kalmıştır.8 

Muhammed Fazıl ve torunları Darfur bölgesini her ne kadar elde tutmaya çalışmış olsa da 

bağımsız bir sultanlık olamamışlardır. Yalnızca Cebel Merra da varlıklarını 

sürdürebilmişlerdir.  

 
6 Kavas a.g.m. , s.114 
7 ZENGİN  İlhan,(2013) İbn Haldûn’un Umrân Teorisi’ndeki Medeniyet İnşa Aşamalarının 17. Yüzyılda 

Kurulan Darfur Sultanlığı Üzerinden İncelenmesi, Uluslararası İbn Haldûn Sempozyumu 01-03 Kasım 2013 

,s.457 Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 2015 
8 Kavas , a.g.m. s,115 
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Mehdi Dönemi 

Sudan’da Mısır’ın yanlış yönetim şekli Sudan’da mehdi harekâtının başlamasına sebep 

olmuştu. Sosyal ve siyasi şartların etkili ile Mehdi Olayı 19. ve 20. yüzyılda Sudan’ın siyasi 

ilişkilerinde oldukça belirleyici olmuştur. Ancak Mehdi Hareketi sadece dini olaylar  gelişen 

bir hareket değildir. Türk idaresine ve İngiliz emperyalizmine karşı  tepki olarak büyük 

kitleler tarafından savunulan siyasi bir hareket özelliği de bulunmaktadır. Mısır için Osmanlı 

ve İngiliz devletlerinin karşı karşıya gelmesi Mehdi Devleti taraftarlarının işini 

kolaylaştırmıştır. 

İlk Mehdilik iddiası ile ortaya çıkan Muhammed Ahmed’in söylemlerine karşılık kendi 

içindeki karışıklıklardan dolayı tepkisiz kalan Osmanlı Devleti de Muhammed Mehdi’nin  

işini kolaylaştırmıştır. Bu olaylar karşılığında 1885 yılında bir Mehdi Devleti kurulmuştur. Bu 

dönemde Mehdi güçleri Mısırın İngiliz işgali öncesinde yapılan savaşta Osmanlı güçlerini, 

işgalin akabinde de İngiliz kuvvetlerini mağlup etmişti ve Sudanın kontrolü artık Muhammed 

b. Abdullah’a geçmişti 9 . Fakat Mehdi devletinin lideri Halife Abdullah 1898 yılında 

İngilizlere karşı mağlup olunca ordu içinde önemli bir rütbeye sahip olan Ali Dinar adamlarını 

ve silahlarını alarak El-Faşire yöneldi burayı ele geçirerek sultanlığını ilan etti. Sudandaki 

İngiliz Sömürge idaresi de vergi vermesi şartıyla bu sultanlığı tanımış oldu. 

Afrika kıtasının Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından işgallere uğradığı bu tarihlerde Ali 

Dinar Osmanlıya bağlılığını bildirmiş, topraklarında hiçbir ecnebi bayrağının 

dalgalanmadığını Afrika’nın ortasındaki bu toprakların Osmanlı idaresi altında olduğunu 

göstermek için kendilerine bir Osmanlı Bayrağı verilmesini ısrarla talep etmekteydi10. Ali 

Dinar 1910-1913 yılları arasında Darfuru işgal etmek isteyen işgalci Fransız güçlerine karşı 

koymuş ve Darfur üzerinde kurulmaya çalışılan İngiliz tahakkümünü de hiçbir şekilde kabul 

etmemiştir.  

 

Ali Dinar Hareketi  

Dünya savaşı başlamazdan evvel Darfur Sultanı Ali Dinar Osmanlı hâkimiyetini tanımış ve 

bunu bir elçi ile İstanbul’a iletmişti. Savaş başladığında ise Osmanlı devleti Almaya ile ittifak 

olmuş ve Almanya’nın da yönlendirmesiyle Cihadı Ekber ilan etmişti. Osmanlının cihat ilan 

etmesinin iki sebebi vardı; birincisi savaşın meşru olduğunu kanıtlamak, ikincisi ise dünya 

üzerindeki Müslümanların desteğini sağlamaktı. Osmanlı devleti halifeliği stratejik bir güç 

olarak daha önceleri de kullanmıştı. Örneğin II. Abdülhamit döneminde de Pan-İslamist 

politikalar oluşturularak emperyalist güçlere karşı halifelik potansiyel bir silah haline 

getirilmişti11. İşte bu sebeplerle ilan edilen Cihadı Ekber kararı dünyanın çeşitli bölgelerine 

gönderilen fetvalar ile Müslümanlara duyurulmuştu. Bahsi geçen bu fetvalardan biri de Darfur 

Sultanı Ali Dinara gönderilmişti.  

 
9 Abdullah,Özdağ,”Doğu Afrika’da İngiliz Emperyalizmi:İngiltere’nin Sudanı İşgali”, (OTAM), s42, 2017, s.122, 
(https://www.researchgate.net/publication/320628183_Dogu_Afrika'da_Ingiliz_Emperyalizmi_Ingiltere'nin_Su
dan'i_Isgali_1896-1898-British_Imperialism_in_Eastern_Africa_Britain's_Occupation_to_Sudan) 
10 Kavas, a.g.m., s.118 
11 Mustafa Çabuk, “Cihan Harbi’nde Sudan’daki Osmanlı Faaliyetleri Ve Şeyhülislamın Cihat Mektubu”, Türkiyat 
Mecmuası, c.27/1,2017,s.103, http://dergipark.gov.tr/iuturkiyat/issue/29945/322895 
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Ali dinar bu savaşı İngiliz sömürgesine karşı bir fırsat olarak görmüş bu amaçlıda İstanbul’a 

bir mektup göndermişti. Mektupta: Hıristiyanlar, Müslümanları her taraftan kuşatıldılar, 

Müslüman topraklarına el koydular, Müslüman sultanları, ya ölü, ya esir ya da kahır altında 

kalıyorlar. Müslüman sultanları onların ellerinde oyuncak gibi oldular. Bunlardan bizim 

memleketimiz Darfur Allah’ın koruması ile bu akıbete düşmedi, fakat Allah’ın sizin 

emanetinize bıraktığı Haremeyn-i Şerifeyn’i ziyaretten bizi engellediler. Bunun için Hacca 

gitmek için İngilizler ile mecburi olarak temas kurduk. Bu teması da nefretle 

yaptık”diyordu 12 .  Avrupalılara karşı Ali Dinar’ın düşüncelerini yansıtan bu mektup 

İstanbul’a ulaşmamıştı. Ancak Ali Dinar’ın İngilizlere karşı çizdiği siyaseti açıklamıştı. 

İngiliz sömürgesi altında bulunan Mısıra yakınlığı sebebiyle Sudanın Osmanlı ve Almanya 

açısından kritik önemi vardı. Burada Ali Dinar gibi bir müttefikin olması coğrafi olarak 

avantaj sağlayacaktı. Bu amaçla Ali Dinar ve hareketi desteklenmeli ve Mısırda İngiliz 

hâkimiyetine son verilmeliydi. İşte bu amaçla 1914 yılından itibaren Osmanlı devleti ile 

Almanya bölgeye para ve ajan göndermişti. Hatta Almanya 1914 Ekim ayında Sudan 

propaganda ofisi kurdu.  

Osmanlı Devletinin ilan ettiği Cihadı Ekber’e Afrika Müslümanlarının dahil olmasında 

Trablusgarp’ta başarılı direnişler gerçekleştiren Ahmed Şerif Es-Senüsi’nin katkısı çoktur. 

Hatta Enver paşa ilk önce Darfur sultanına İdris el-Senüsi vasıtasıyla çağrıda bulunmuştu13. 

Darfur Sultanı Ali Dinar bu çağrıdan haberdar olunca derhal İngilizlere karşı mücadelelere 

girişti. Sonraki tarihte Enver Paşa Darfur Sultanı Ali Dinara Nuri paşa aracılığıyla 3 Şubat 

1915’te bir mektup gönderdi.  Bu mektupta Enver paşa İngilizlerin, Fransızların ve Rusların 

saldırıları karşısında Osmanlı halifesinin cihat ilan ettiğini ve her müslümanın bu emre 

uymasının farz olduğu bildirilmekteydi14. 

Ali dinar bu mektubu alınca çok sevinmiş ve Enver paşaya Osmanlının yanında yer alacağını 

ve savaşa katılacağını bildiren şu mektubu göndermiştir: Halife Hazretlerine bunu bildirmek 

istedim ki, İslâm Sultanı Hazretleri ile kâfir ve zındık olan İngilizler ve Fransızlar ve onların 

müttefikleri arasında bu savaş başlar başlamaz Allah ve İslâm için kâfirle ilişkileri kestim ve 

onları düşman kabul ederek savaş açtım15” 

Ali Dinar’ın, Osmanlı Devleti’nin yanında İngilizlere karşı savaşa katılmasıyla birlikte 

Osmanlı Devleti tarafından Afrika’da İtilâf Devletleri’ne karşı yürütülen askerî harekât çok 

geniş bir alana yayılmıştır. Ali Dinar’ın Senüsilerle birleşmesi İngilizler için istenmeyen 

sonuçlar doğuracağından  önlem alınması gerekiyordu. Bu doğrultuda İngiltere’nin sudan 

sömürge yönetimi harekete geçti. Yarbay Kelly komutasındaki 3000 kişilik İngiliz 

kuvvetine16 3 İngiliz savaş uçağı da destek veriyordu17.  

 

 

 

 

 

 
12 Nour, a.g.m.,379 
13 Kavas, a.g.m.,s118 
14 Çabuk,a.g.m.,s.103 
15 Nour,a.g.m.,s.380 
16 Nour,a.g.m.,380 
17 Çabuk,a.g.m.,107 
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İngilizler sudan halkının bu savaşta Ali Dinarın yanında yer alacağını düşünmesinden dolayı, 

Ali Dinarı bu işten vazgeçirmek için mektuplar göndermişlerdi. Ali Dinar ise savaşı seçmişti. 

Bu sefer de İngilizler önde gelen din adamlarına para ve mevkiler vaad ederek Ali Dinarı bu 

işten vazgeçirmesi için yanlarına çekmeyi denediler. Ali Dinar bunlara da kulak asmıyor ve 

savaş için hazırlıklar yapıyordu. Ali Dinarın ısrarla savaş isteme sebebi İngiltere’nin çok geniş 

sahada ve birçok cephede savaşıyor olmasının kendileri için bir fırsat oluşturduğunu 

düşünmesiydi.  Aynı zamanda böyle bir savaşa dahil olduğunda Osmanlı devletinin 

kendilerine yeterli desteği sağlayacaklarına dair inancıydı18. 

 

Ali Dinar emrindeki askerlerin bir kısmını El-Faşire yerleştirmiş, bir kısmını da yanına alarak 

El-Faşir güzergahı boyunca İngiliz askerlerine ani saldırılar yapmak üzere pusu kurmuşlardı. 

Fakat İngiliz komutanın herhangi bir baskına karşılık göndermiş olduğu öncü birliğe saldıran 

Ali Dinar ve askerleri açığa çıkmış oldular. Miralay Hidson kuvvetlerini geri çekince Ali 

Dinarın planı tam anlamıyla uygulanamamış oldu. İngiliz öncü birliğinin geri çekilmesi ile 

onları takibe başlayan Darfur askerleri, esas İngiliz kuvvetleri önüne geldiklerinde İngilizlerin 

ellerindeki toplar ve son model silâhlar önünde ağır kayıp yaşadılar.  

 

 

Bu çarpışma sonrasında Ali Dinar toparlanmak amacıyla Cebel-i Cuba mevkiindeki Merre 

dağına çekildi. Ali Dinarın toparlanmasını istemeyen İngilizler 6 Kasım 1916 tarihinde ani bir 

baskın ile Ali dinar ve birliklerini mağlup etti. İngilizlerin uçak, makineli tüfek gibi modern 

savaş ararlarına karşılık Ali Dinarın ordusu ağırlıkta mızraklı birliklerden oluşuyordu. Buna 

rağmen Ali Dinar ve birlikleri destansı bir mücadele vermiştir. Bu savaşta Ali dinar şehit 

düşmüş ve Sudanın kontrolü İngilizlere geçmişti19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Nour,a.g.m.,s.381 
19 Nour,a.g.m.,s.382 
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SONUÇ  

 Günümüz Türkiye-Sudan ilişkilerinin temelini Osmanlı ile Sudandaki yerel 

sultanlıklar arasında kurulan ilişkiler teşkil etmektedir. Sudanla ilk ilişkiler Osmanlının Mısırı 

alması ve buna ek olarak Etiyopya ile Kızıldeniz sahillerinde kurulan Habeşistan eyaleti 

döneminde başlamıştır. Bu dönemde Osmanlının Hilafeti temsil etmesinden dolayı bölgede 

dini bir hâkimiyeti söz konusuydu. Daha sonraları ise Osmanlıya bağlı Mısır Hidivliğinin 

bölgeye hâkim olmasıyla Osmanlı hâkimiyeti fiilen başlamış oluyordu.  

 19.yüzyılda İngilizlerin bölgeye başlatmış oldukları sömürgecilik faaliyetlerine karşı 

yerel sultanlıklar ile Osmanlı arasındaki ilişkiler daha da önem kazanmış oldu. Bu 

sultanlıklardan Darfur sultanlığı bölgede İngilizlere karşı İslam’ın savunucusu olmuş ve 

Osmanlının ilan etmiş olduğu cihada derhal iştirak etmişlerdi. Bu amaçla bölgedeki diğer 

kabile ve sultanlıklar ile iletişime geçen Ali Dinar İngilizlere karşı oluşturtacak harekâtın 

başını çekiyordu. Gerek Osmanlı ve gerekse diğer sultanlıklarda bulunan Müslümanlardan 

destek göreceğini düşünen Ali Dinar bu desteği alamamasına rağmen Sudanı kahramanca 

savunmuştur.  

Ali Dinar hareketi başarıya ulaşamamasına rağmen Sudan’ın bağımsızlığı için bir örnek 

oluşturmuştur. Ayrıca İngilizler Mısır ve Sudan’da uzun bir süre bulunmuşlar fakat Sudana 

tam hâkim olmaları Ali dinar hareketinin ortadan kaldırılmasıyla sağlanmıştır. İngilizler 1956 

yılına kadar Darfur’un da dahil olduğu Sudan’da işgallerini devam ettirdikleri halde, 1950-

1960’larda hâlâ Darfur’daki camilerde hutbeler Osmanlı Halifesi adına okunmaya devam 

etmişti. Bu bile Ali Dinar’ın ve onu seven Darfurluların Türklere karşı besledikleri duyguları 

açık olarak ortaya koymaktadır. 
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II. MEŞRUTIYET DÖNEMİ VE 31 MART VAKASI 

 

GÜZİDE KARACA                     

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

 

İsa IŞIK                                        

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET  

Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk iken dünyadaki gelişimlere gözlerini kapamıştı. Bu 

durumun imparatorluğa büyük etkileri olmuş yıkılma sürecine girmişti.  Osmanlı Devletinin 

bu dönemine bakacak olursak Sultan II.Abdulhamid önemli bir yer tutmaktadır. Sultan II. 

Abdulhamid’in başa gelmesi ülkenin tekrar kalkınmasını ve bir meşrutiyet döneminin 

başlaması olmuştu. II.Abdulhamid tahta geçer geçmez ilk olarak I.Meşrutiyeti ilan etmişti. 

I.Meşrutiyet uzun ömürlü olmamıştı. 1876 da ilan edilen meşrutiyet 1878 de kaldırılmıştı. 

Fakat hürriyet ve ittihat terakki üyeleri I. Meşrutiyetin ilanından sonra daha da güçlenerek güç 

kazanmışlardı. I. Meşrutiyetin kaldırılması ile ülke içerisinde karışıklıkların artması 

Abdulhamid karşıtlarının çoğalması problemlere yol açıyordu. 1908’e gelindiğinde 

II.Abdulhamid’e tekrar meşrutiyeti ilan ettirildi. Bu şekilde  II.Meşrutiyet dönemini başlamış 

oldu. Meşrutiyet ülke geneline büyük kazanımlar sağlayacağı düşünülmüştü. Büyük coşku ve 

sevinç gösterileri sonucunda meclis tekrar açılmıştı. Meclisin açılmasında ve meşrutiyetin 

ilanında İttihat ve Terakkinin çok büyük katkısı olmuştu. İttihat ve Terakki üyeleri mecliste 

önemli yerlere getirilmişti. Bu durum ülke içerisinde ses getirmiş ve haksızlıklar olduğu 

dilden dile dolaşmaya başlamıştı. İlk günlerde büyük coşku ile kutlanan II. Meşrutiyet 

sonucunda istenilen sonuçlar elde edilememişti. Önce meclis içerisinde değişlikler yapıldı. 

Fakat halk hürriyet kelimesinin anlamını milliyetçilik olarak anlayıp isyan etmeye başladılar. 

Bu döbnemde Bulgaristan, Bosna Hersek, Girit ya bağımsızlığını ilan etti ya da başka ülke 

yönetimi altına girdi. II. Meşrutiyet ile de istenilen düzen olmayınca ülkenin refah seviyesi 

yükselmeyince karşı gazeteler yazılar yazmaya başladı. İlk başta büyük coşku ile kutlayan 

başta askerler ve gazeteciler olmak üzere meşrutiyete tepkileri arttırdı. İlk Önce Askeriye 

içlerinde toplanmalar hükümete ve padişaha karşı küçük ayaklanmaları getirdi. Bu küçük 

ayaklanmalara başta Volkan Gazetesi olmak üzere destek verdi. 31 Mart 1909'a gelindiğinde 

taraflarca Anayasa Düzene karşı isyan başlatıldı. Bu isyanın İttihat Terakki kendisine karşı 

yapıldı diyerek karşı çıktı. Bu isyan II.Abdulhamid’in yumuşak davranışı sayesinde bastırıldı 

fakat sonucunda Sultan II. Abdülhamid tahttan indirildi. Bu olayları neden sonuç şeklinde 

inceleyeceğiz. 

Bu çalışmamızda Abdulhamaid’in siyasi yapısı, meşrutiyetin getirileri ayrıca 31 Mart 

vaksının getirdikleri üzerine arşiv belgeri, o döneme ait 1.el kaynaklar, araştırma eserler, 

hatıratlardan yararlanarak sempozyuma sunum yapılacak ve tam metin hazırlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: II.Abdulhamid, II. Meşrutiyet, 31 Mart  
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CONSTITUTIONAL ERA AND THE 31ST OF MARCH INCIDENT 

ABSTRACT 

While the Ottoman Empire was a great empire, it closed its eyes to the developments in the 

world. This situation had great changes to the empire and was in a state of collapse. Sultan 

Abdulhamid II has an important place. Sultan II. In order for Abdulhamid to take over, the 

work had been to develop again and the beginning of a constitutional period. As soon as 

Abdulhamid II entered the throne, he was first declared the First Constitutional Monarchy. 

First Constitutional Monarchy has never been long lasting. The constitutional law declared in 

1876 was abolished in 1878. However, the members of liberty and union proceedings gained 

strength after the declaration of the First Constitutional Monarchy. With the abolition of the 

first constitutional monarchy, the increase of confusion within the country caused problems of 

Abdulhamid opponents to increase. By 1908, it was declared legitimacy again to Abdulhamid 

II. In this way, the Second Constitutional Era began. Constitutional Monarchy was thought to 

provide great gains across the country. On the screen of great enthusiasm and joy shows, the 

assembly was reopened. Union and Progress had a great contribution in the opening of the 

Assembly and the declaration of the Constitution. Members of the Committee of Union and 

Progress were brought to important places in the assembly. This situation made a sound in the 

country and started to travel from language to language. Celebrated with great enthusiasm in 

the early days, II. There were no results in the constitutional constitution. First, changes were 

made in the assembly. But the people started to rebel by understanding the meaning of the 

word freedom as nationalism. During this period, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Crete 

either declared their independence or came under the rule of another country. II. When it was 

not regulated by the constitutional monarchy, revise it started to work on the counter 

newspapers page when the level of welfare did not increase. It is the first time that it 

celebrates with great enthusiasm, and has increased reactions to the constitutionalist, 

including soldiers and journalists. First, the gatherings in the military brought small uprisings 

against the government and the sultan. According to these small uprisings, he supported 

Volkan Newspaper. By the end of the Constitutional Order, 31yan 1909. It was opposed by 

saying that the rebellion. This rebellion was made by Sultan Abdulhamid II's Sultan II. 

Abdulhamid was deposed. 

We will examine these events as a cause and effect.In this study, it is necessary to make a 

presentation to the symposium by making use of the archive documents on Abdulhamaid's 

political structure, the legitimacy of the legitimacy, the 31 March foundation, the first sources, 

research works, memoirs. 

Keywords:  II.Abdulhamid , Constitutional Era, the 31st of March Incident 
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II.Meşrutiyete Giden Yol 

 I.Meşrutiyetin yürürlükten kaldırılması ve tarafgirlerinin çoğunu ülke dışına 

gönderilmesi ve istibdad dönemi Jön Türklerin yeniden hareketlenmesini önleyemedi. 1889 

Mayısında, İstanbul'daki "Askeri Tıbbiye Mektebi"nden İbrahim Tema, Arapkirli Abdullah 

Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sükuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Bakü'lü Hüseyin Zade Ali 

Bey adlarındaki beş öğrenci, İttihad-ı Osmani adında bir cemiyet kurdular. 1 Bu cemiyetin 

üyeleri sürekli artıyordu. Tıbbiye öğrencilerinin yanı sıra Harbiye, Mülkiye mektepleriyle; 

medrese öğrencilerinden ve tekke mensuplarından da cemiyete girenler oluyordu. ittihad-ı Osmanî 

cemiyeti Pariste bulunan Ahmet Rıza Bey ile görüşmelere başlayıp Avrupa temsilcisi 

olmasını istediler. Ahmet Rıza Bey’in de isteği üzerine cemiyetin ilk olarak adı değiştirilmiş 

ve İttihat ve Terakki Cemiyeti (İT) olmuştur.2  Paris’te birçok dergi çıkardılar bu dergilerde 

özellikle tekrar bir meşrutiyet ilan edilmesi gerektiği ve ülkenin kurtuluşunun buna bağlı 

olduğu bilinci verilmeye çalışıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin beş önemli özelliği 

durulabilir. Bunlar; Türkçülük, gençlik, yönetenler sınıfından olmak, mekteplilik ve burjuva 

zihniyetli olmak olduğu savunulabilir.3 

Türkçülük fikri özellikle Türk Ulusçuluğu fikri olarak karşımıza çıkar. Grubun üyeleri 

genel olarak Türk ve Müslümanlardan bir araya gelmekte idi. Gençlik önemli yere sahip idi 

bu da ihtilalci zamanlarda özellikle bekar ve gençlerin daha çok sorumluluk sahibi olabilecek 

olmasından kaynaklı idi. İttihat ve terakki cemiyetine mensup olanlar genellikle yüksek okul 

okuyan,  memur kesimler ve askerler idi bu da düşünce yapısına etkili ve burjuvazi düşünceyi 

yani gelişmiş ülkeler statüsüne çıkmayı hedefliyordu.  

1907 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu hürriyet derneği ve ittihat 

ve terakki cemiyeti birleşti. Osmanlı topraklarında ve yurt dışında kurulan hükümet karşıtı 

cemiyetlerin sayısı giderek artıyordu. 27 Aralık 1907 de Paris de bir kongre toplandı. Bu 

kongrede alınan kararlar ülke çapında büyük değişiklikler istiyordu. Çok farklı grupların 

katıldığı kongrede Sultan II. Abdülhamit’i tahttan indirmeye zorlayarak Meşrutiyet’i yeniden 

ilan etme kararı çıkmıştır.4  

İngiltere ve Rusyanın Revalde yaptıkları gizli görüşme de karışıklık içinde bulunan 

Makedonya’nın Osmanlı devletinden ayrılmasının kararlaştırılması öğrenilince hareketlenme 

hız kazandı. Cemiyete bağlı 3. ordu subayları arasında amaç birliği sağlandı. Manastır 

çevresinde Niyazi Bey ve Eyüp Sabri Bey, Selanik yakınlarında Tikveş yöresinde Enver Bey 

birlikleriyle dağa çıkarak ayaklandılar. İttihat ve terakki manastırda bildiriler asarak 

anayasanın tekrar kabulünü ve hürriyet rejiminin kurulmasını istediler. Cemiyet kanun-u 

esasinin yürürlüğe konmasını Abdulhamid den de istedi. Abdulhamid bu istekten hemen sonra 

hükümetin başında olan ve İhtilalcileri bastırmakla görevli Avlonyalı Ferit Paşayı 21-22 

Temmuz akşamı  görevden aldı yerine Sait Paşayı getirdi. 

 

 

 
1 Armaoğlu Fahir, 19.yy Siyasi Tarihi(1789-1914), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1997,s.595 
2 Akşin Sina, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi 1, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş ,1997, s.54 
3 Akşin Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017, s.55-56 
4 Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi. 5. Cilt. Nizam - ı Cedid ve Tanzimat Devirleri ( 1789 - 1856 ), Ankara, 
2011,s.18 
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 II.Meşrutiyetin İlanı:1908  

İtihat ve terakkinin çabaları, istibdat döneminde padişaha karşı toplanan askerler, gizli 

kurulmuş cemiyetler birleşerek ilk olarak Balkanlar da meşrutiyeti ilan ediyorlar. Her ne 

kadar meşrutiyeti balkanlarda gizli olarak ilan edilmiştir. Saray erkamı böyle bir ayaklanmayı 

kabul etmeyip meşrutiyeti yayınlamak için uygun zaman olmadığı belirtilse de cemiyetler bu 

konuyu bastırmış hatta bölgesel olarak ayaklanmalar başlamıştır. Meşrutiyet taraftarlarından 

olan Enver Paşa meşrutiyeti saraya kabul ettirmek için büyük bir isyana ihtiyaç olduğunu 

belirtmişti. Saraydan meşrutiyet yanlılarını tutuklama emri gelmiş ve yapılan propagandalar 

da ihtilalci olduğu belirlenen kişiler tutuklanmaya başlamıştı. 

3 Temmuz 1908’e gelindiğinde Resneli Niyazi önderliğinde İTC desteği ile 240 kadar 

asker dağa çıkmıştı. İsyanı bastırmakla görevli Şemsi Paşa 7 Temmuz günü öldürülmüştü. Bu 

olay sarayda büyük ses getirmişti ve bundan sonra isyanı bastırmak ile görevli kişilerinde 

görevlerini yapamaması saray için olumsuzluk teşkil etmişti. 21 Temmuz 1908’de 180 kişinin 

imzaladığı anayasanın kabul edilmesi için bir telgraf gönderildi. 5  Bu telgraf sonucunda 

Makedonya’ya İzmir’deki birliklerin gönderilmesi kararlaştırıldı fakat İzmir den giden 

birliklerde cemiyete katıldı. Bu kadar olay sonucunda meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalan 

padişah II.Abdulhamid 24 Temmuz 1908 de ilan etmiştir. Kanun-u Esasi tekrar yürürlüğe 

girdi. 

Hürriyetin ilanı Selanik’de 101 top patlaması ile kutlanırken tüm ülkedede büyük 

sevinçle karşılandı. bu coşkulu kutlamalar birçok farklı etnik grupları yan yana getirmiş 

halkın rahatlayacağı düşünülmüştü. 19 yıl mücadele veren İttihat ve terakkide istediğini 

kazanmıştı. Osmanlı Devleti için yeni bir başlangıcın simgesi olmuştu. 

Hemen seçim çalışmaları yapılmaya başlandı. Ancak halk seçim yapılmasını istese de 

ülkenin seçime hazır olduğunu söylemek mümkün değildi. Azınlık fırkaları kendi uluslarının 

menfaati için kendilerine bir seçim programı hazırlamıştı. Ahrar Fırkası Adem-i Merkeziyetçi 

yapıda devam ediyordu ve hazırladıkları seçim programında ittihat ve terakki fırkasına benzer 

bir program vardı. . Ahrar Fırkası kendisini halka anlatıp seçim çalışması yapacak kadar 

zamanı yoktu karşılarında olan İttihat ve terakkinin ise halk tarafından benimsenmiş bir 

şekilde idi.  

 Seçimler 1908 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapılacaktı. İlk seçimlerde her elli 

bin erkek nüfusu için 25 yaşını doldurmuş, az da olsa vergi veren bir mebus seçilecekti.  

Ancak seçim iki aşamadan oluşacaktı. Müntehib-i evvel olan halk doğrudan mebusları 

seçemeyecek sadece müntehib-i sanileri seçecek ve mebuslarıda  müntehib-i saniler seçecekti. 

Seçimler yapılmaya başlandı ve tam bir şölen havasında geçti. Davullar çalındı halk 

eğlenerek ve isteyerek oylarını verdi. Seçimlerde Müslüman ve Gayr-i Müslim ahali yoğun 

ilgi gösterdi. Seçimler İttihat ve Terakki’nin mutlak zaferiyle sonuçlandı. Meşrutiyete kadar 

yaşanan olayra bakacak olursak başka türlüsü de düşünülemezdi. Fakat bu kadar kısa sürede 

oluşan yapılanma da parti ile aynı görüşü paylaşmayan partinin yapısı hakkında bilgisi 

olmayan kişilerin İttihat ve Terakki fırkasına katıldığı bilinmektedir. Her ne kadar 281 

mebusun 280’ini İttihat ve terakki alsa da zaman zaman anlaşmazlıklar çıkmış hatta ilerleyen 

zamanlarda istifa edip Ahrar Fırkasına geçtikleri görülmekteydi.  

 
5 Birecikli İhsan Burak , Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in  İlanı Üzerine Bir İnceleme, Akademik Bakış Dergisi, cilt  
2, sayı 3, kış 2018, s.211  
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30 yıl gibi bir süre sonra Meclisi Mebusan’ın tekrar açılacak olması hem ittihat ve 

terakki üyeleri, seçilen mebuslar hem de halk için büyük sevinç kaynağı olmuştu. Ülkenin 

dört bir yanından halk meclisin açılışı için İstanbul’a geldi. Seçilen mebuslar da ilk defa bu 

açılışta karşı karşıya gelmiş ve tanışmışlardı. Açılış için halk Sultan Ahmet meydanına 

toplanmış ve büyük bir kalabalık oluşturmuşlardı. Burada ırk mezhep farketmeksizin toplanan 

halk gelecekte böyle devam edeceğini göstermeye çalışıyor gibiydi. Meclis’in açılış 

konuşması padişah II. Abdülhamit adına Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey yaptı. 

II.Abdülhamit’in mecliste okunan nutkunda dikkat çeken cümlelerden bazıları şunlardı: ‘Hin-i 

cülüsumda vaz’etmiş  olduğum Kanuni Esasinin mevki-i tatbika vaz’ında tesadüf 

olunan müşkilata mebni o zaman rical-i devlet tarafından gösterilen lüzum üzerine 

Meclis-i Mebusan muvakkaten tatil olunmuş iken, memalik-i şahanemde maarifin 

terakkisiyle kabiliyet-i mezkürun tehiri icrası tavsiye ve arz olunmuş idiğinden Meclisi 

Mebusanın tekrar içtimaı vakt-i merhumuna bit-talik memalik-i şahanemin her 

tarafında mektepler tesisi ile maarifin terakkisine ihtimam olunmuş idi. Şükr olsun,  o 

maksadın husuliyle intişarı maarif sayesinde sunuf-ı ahalimizin seviye-i istidadı teali 

etmiş olması hasebiyle izhar olunan arzuya binaen ve bu arzunun husulü,devlet ve 

memleketimizin halen ve istikbalen saadetini mucip olacağına mutmain 

olduğumdan,buna muhalif rey ve mutalaada bulunanlara rağmen,bila-tereddüt  Kanun-

ı Esasiyi ez ser-i nev ilan eyledim. Ve mucibince intihab icrasiyle Meclisi Mebusanın 

içtimaa davetini irade ettim.’ 6 

II.Abdülhamit bu cümlelerle I.Meşrutiyeti kendisinin ilan ettiğini ifade ederek, 

dönemin zorluklarından kaynaklanan sebeplerle meclisi geçici olarak tatil ettiğini söylüyordu. 

Geçen süre içinde kendisinin açtığı okullar ile eğitimin yaygınlaştırıldığını halkın seviyesinin 

yükseltildiğini ve bunun sonucu olarak da Anayasayı yeniden yürürlüğe koyduğunu ifade 

ediyordu.  

Meclis-i Mebusan’da vekiller tarafından sessiz bir şekilde dinlenilen nutkun şu son 

cümleleri ise coşkulu bir alkışa sebep oldu: ‘Memleketimizin Kanunı Esasi ile idaresi 

hakkındaki azmim kat’i ve la-yetegayyerdir.’ Padişah bu cümle ile Meşrutiyetin bir daha 

askıya alınmayacağı müjdesini vermekteydi.  

Padişah II.Abdulhamid’in nutku okunduktan sonra meclisi mebusan marşı okundu ve 

milletvekilleri sırasıyla yemin ettiler. Herkesin ortak isteği olan Meşrutiyet meclisi böylece 

görevine başladı. 

İttihat ve terakki cemiyetinin ilk hükümetini Sait Paşa kabinesi kurmuştu. Fakat kabine 

iki hafta gibi kısa bir süre tahta kaldı ve sonunda istifa etti. Sait Paşa kabinesinden memnun 

olmayıp halkında beklentisinin yüksek olması anlaşmazlıkları arttırmıştı. Sait Paşa 

kabinesinin yerine 6 Ağustos 1908 de Kamil Paşa geçti. Meclisi Mebusan seçimleri 

yapıldığında hükümetin başında Kamil Paşa bulunmaktaydı. Kamil Paşa gücünü kullanarak 

kabinesine güçlü kişileri getirmiş hükümete de müdahale etmişti bu da önemli bir güç 

durumuna geldiğini gösteriyordu. Kamil Paşanın kararlı davranışları ittihat ve terakki istekleri 

dışında kendi isteğine göre işleri ilerletmesi istenilen kişilerin göreve getirilmesi istenilen 

kişilerin alınmaması ittihat ve terakki cemiyeti ile arasının açılmasına sebep oldu.  

 

 
6 https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/iiabdulhamitin-meclis-acis-konusmasi-ve-meclis-i-mebusan-

marsi-h209028.html 
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Padişah II. Abdulhamid bu olaylar karşısında tarafsız gibi duruyor ve arada 

kalmıyordu. Bu olayların ilerlemesi ile ittihat ve terakki cemiyeti 13 Şubat 1909 Kamil paşa 

hükümetine bir gensor verdi ve aynı gün Kamil Paşa meclise davet edildi. Kamil paşa 

gelemeyeceğini bildirdi. Kamil paşa üzerine mecliste güven oylaması yapıldı ve sonucunda 

Kamil Paşa hükümeti düşürüldü. Kamil Paşanın yerine bir gün sonra Hüseyin Hilmi Paşa 

atandı. Bu durum ittihatçıların yönetimde ne kadar güçlü olduğunun göstergesiydi. 

  Halkın hürriyet kelimesine tam bir anlam yükleyememesi halk içerinde sorunlar 

yaşanmasına sebep oldu. Bazı kesimler vergilerini vermemeye artık bağımsız ve vergisiz 

yaşayacaklarını, bazı taraflar terfi ve maaş zammı istediklerini dile getirdiler. Yazarlar, 

gazeteciler özgürce yazabilmenin sevincini yaşamaya devam ediyordu. Özgürlük ve hürriyet 

olayının İttihat ve Terakki tarafından farklı değerlendirilmesi ülke genelinde de sorunlar 

yaşatmaya başladı. Bunlardan hapishanelerde bulunan kişilerin serbest bırakılması ülke 

genelinde kargaşaya ve olaylarında artmasına sebep oldu. 

Meşrutiyet’in ilan edilmesinde büyük umutlar vardı ve ülkeyi bulunduğu acı 

durumdan kurtaracak bir âb-ı hayat olduğu zannediliyordu. Meşrutiyetin ilanından sonra birlik 

beraberlik içinde yürüyüşler özelliğini kaybetmişti. Milliyetçilik düşüncesi ön plana çıkmış, 

Avrupalı devletler kendilerine bu olaylardan pay çıkarma çabasına girmişti.1908 yılının Ekim 

ayında Osmanlı devleti üç büyük şoku aynı zamanda yaşadı. Osmanlı Devleti’ne göstermede 

bağlı bulunan Bulgaristan Emareti 5 Ekim 1908’de tam bağımsızlığını ilan etti. Aynı gün 

Avusturya bir oldubitti yaparak, Bosna Hersek’i ilhak ettiğini duyurdu. Yine aynı günlerde ise 

Girit Yunanistan’a bağlandığını ilan etti. Osmanlı Devleti bu durumlar karşısında bir şey 

yapamayıp sessiz kaldı. Tamamen tepkisiz kalındığını söyleyemezdi. Halk protesto mitingleri 

düzenlemeye başladı. En sert tepki ise Avusturya’ya gösterildi. Bu zamana kadar 

uygulanamamış bir halk tepkisi olarak Avusturya mallarına boykot uygulandı. Boykot 

sonucunda Avusturya Bosna Hersek’e karşın Osmanlı Devletine iki buçuk milyon lira 

ödemek zorunda kaldı.Ülke içerisinde yaşanan olumsuz olaylar yüzyıllardır Osmanlı 

devletinde bulunan devletlerin biranda bağımsızlığı gibi yaşanan olaylar halk arasında büyük 

sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdi. İttihat ve Terakkiye olan bağlılık ve güvenin 

sarsılmasına sebep oldu. 

Meşrutiyet öncesinde sarayın harcamaları ve memur sayıların arttırılması büyük 

sıkıntılara yol açmıştı. Meşrutiyet ilan edilirken gündemde olan bu konu için hemen 

yapılandırılmaya gidildi. İlk olarak maliye nezaretinde yapılmaya başlandı. Maliye 

nezaretindeki bazı memurların emekliye ayrılması bazıları ise istifa etmeye zorlandı. Maliye 

Nezareti’ndeki memur sayısı 680’den 320’ye düşürüldü fakat Manastır’dan maliye memurları 

getirildi ve sayı 700lere kadar tekrar çıktı 7 . 18-19 Ağustos 1908 taşra da ki valilere de 

telgraflar çekilerek vazifesini tam anlamı ile yapamayan memurların görevlerine son 

verilmesi istendi. Kadro dışı bırakılacak bu memurların mağdur olmamaları için maaşları 

1000 kuruşa kadar olanlara maaşlarının aynen ödenmesi, maaşı 1000 kuruşu geçenlere ise 

maaşın 1000 kuruşa kadar olan kısmının tamamının, 1000 kuruştan sonrasının ise yarısının 

ödenmesi istenmiştir.8 Bu olaylar sonucunda bazı valilerde görevini tam yapamadığını iddia 

edilerek görevden alınmışlardı. Bu yaşanan olayların karşısında İttihat ve Terakki gücünü 

tamamen yok ediyor karşısına cemiyete ve hükümete karşı ayaklanan farklı gruplar 

oluşuyordu. 

 
7 Ahmet Muhtar Nasuhoğlu, Yâd-ı Mâzi ve Hayatımın Tarihi, (haz. Ömer Hakan Özalp-Raziye Özalp), İstanbul 

2007, s. 203. 
8Tursun Soner, II. MEŞRUTİYET’İN İLANI VE 31 MART OLAYI, Yüksek lisans tezi, Edirne, 2013 s.23 
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31 MART VAKA’SI VE II. ABDULHAMİD’İN TAHTAN İNDİRİLMESİ 

31 Mart Vaka’sını Hazırlayan Sebepler 

Meşrutiyetin ilanı ile halktan bir hürriyet sarhoşluğu vardı. Halk serbest oldukları 

düşüncesi ile istediğini yapmaya, vergileri vermemeye başlamış ceza evlerinin boşaltılması ile 

de halk içerisinde sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Hükümet tarafından yapılan memurların 

görevine son verilmesi lakayt olayların yaşanması da padişaha ve hükümete karşı oluşan 

tepkilere sebep olmaya başladı. Bu gibi durumlar yaşanırken bir de meşrutiyet karşıtı gruplar 

bir araya gelerek ayaklanmalar çıkarmıştır. 

6 Ekim 1908 tarihinde Ramazan ayının 11. Günü yeni rejime karşı olarak bir Hacılar 

Camii’nde vaiz olarak bulunan Kör Ali isminde birisinin müezzinliği sırasında halkı 

meşrutiyete karşı doldurmuştur. Namaz çıkışı cami cemaatini ve halktan meşrutiyet karşıtı 

kişileri toplayarak Yıldız Sarayı önüne getirmiştir. Meşrutiyet sonrası halkın sarayın önüne 

gelmesi alışılmış bir durum olsa da bu sefer olaylar farklı ilerliyordu. Yürüyüş boyunca Kör 

Ali, "Ey ümmet-i Muhammet, din elden gidiyor! Sokaklarda alenen oruç yiyorlar, 

kadınlar yüzleri açık geziyorlar" şeklindeki sözleriyle kalabalığı artırmıştı. 9 Yıldız sarayı 

önünde bulunan kalabalığı padişah selamlayarak ne istediğini sordu. Kör Ali’nin isteklerini 

sundu ve padişah şeriatın uygulanacağını söyleyerek kalabalığı dağıttı. Fakat olayların baş 

ismi olarak anılan Kör Ali ve birkaç arkadaşı bir gün sonra tutuklandı. Adliye kararı olarak 

tutuklanıp Selanik’e gönderilmişlerdi. 

Kör Ali hadisesinden birkaç gün sonra ilmiye sınıfına ait giysili bir grup teravih 

namazından sonra yeni rejimin dinden çıkaracağını söyleyerek çevresine topladığı kişilerle 

Hacivat Karagöz oynanan yerleri basarak böyle şeylerin dinden çıkardığını iddia etmiş ve 

Hacivat karagöz perdelerini yıkıp halkı dağıtmıştı. 

Müslüman olan bir kadın ile gayri Müslim genç hürriyet geldiği düşüncesi ile 

ailelerine evlenmek istediklerini belirtiler fakat tepki görüp böyle bir şeyin olamayacağı 

söyleyerek aileler karşı çıktı. Genç kız kaçarak gayri müslimin evine gitti. Kızın ailesi bu 

durum karşısında Beşiktaş karakoluna giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine kişiler 

karakola getirilir ve şeriatta böyle bir şeyin olmadığı gayri Müslime kız verilemeyeceği ve 

kızlarını almak istediklerini kızın ailesi belirtiyor. Fakat karakol böyle bir durumda ne 

yapacağını bilemez ve saraydan bu kalabalığı dağıtmak için asker çağrılır gelen askerlerin bu 

duruma bir şey yapmamaları sonucunda kalabalık içeriye girerek gayri Müslim olan genci 

döverek öldürürler. Kızı da öldürmek istercesine döverler.  Gazetelerde ve halk arasında çok 

fazla yer eden ve konuşulan bir konu olarak Beşiktaş hadisesi olarak adlandırılmıştır. Yaşanan 

bu olay kadınlara karşılık yaşanan tek olay değildi farklı şekilde kadınlara saldırıldığı hatta 

camiye giden kadınların çarşaflarının parçalandığı yönünde gazetelerde yazılar çıkıyordu. 

Kör Ali hadisesi, Beşiktaş olayı ve bunlara benzer şekilde ilerleyen Bektaşi meselesi 

gibi birçok olay şeriat destekli olaylardır. Şeriat adı altında ilerleyen bu olaylar halk arasında 

da birçok destekçi toplamıştı. Bu yaşanan olaylar meclis ve padişaha karşı birleşerek sorunlar 

yaşatmıştır. 

 

 
9 Duman Doğan, 31 MART VAK’ASI’NIN İKİ ÖNCÜ HABERCİSİ: KÖR ALİ VE BEŞİKTAŞ OLAYLARI, 

International Journal of Social Science, 2016, s.104 
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Şeriat olayları dışında bir diğer olay ise siyasi olaylardı.  II. meşrutiyetin ilanına kadar 

özellikle subaylar ve devletin okumuş kesim siyaset ile çok fazla alakadar olmuştu. 

Meşrutiyetin ilanı ve Kanun-i Esasinin tekrar yürürlüğe girmesi bu olayları azaltacağı 

düşünülse de istenilen olmamış.  Bu insanların çoğu İttihat ve Terakki taraftarlığı yapmıştı. 

Alaylı ve mektepli çatışmaları da çoğalmış görevden alınan askerler devlete karşı bir taraf 

oluşturmaya başlamıştı. 

 Meşrutiyetin ilanından birkaç ay sonra Ekim 1908 de Taşkışla’da bulunan 87 asker 

Cidde’ye gönderilecekti.  Fakat askerler bu olaya karşı çıkmak amacıyla kışlanın avlusunda 

silahlarını çatmış bir şekilde durup bir isyan mahiyetinde karardan vazgeçilmesini 

beklemişlerdi. Fakat beklenen olmamış hatta Nigehban-ı Hürriyet olarak Selanik’teki 3. 

Ordudan özel olarak getirilen askerler üzerlerine sevk edildi. O sıra da 3. Ordudan hiç zayiat 

vermeden Taşkışla askerlerinden üç asker öldürülmüştü. Bu şekilde düzene karşı 

çıkılmayacağını göstermiş olundu. 

Taşkışla hadisesine benzer bir olay da Yıldız taburunda yaşanmıştı. Abdulhamid’i 

korumakla görevli Arnavut ve Arap askerlerin terhis edilmesi askerler tarafından sert 

karşılaşılanmıştı. Değişikliğe karşı olup yerlerine gelen askerleri dışarıya atmışlardı. Bu olayı 

da bastırmak için Avcı taburları Hassa Ordusu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa’nın emriyle 

Yıldız Taburunda ki olayı bastırmakla görevlendirilmişlerdi. Kan dökmek ve can almaktan 

çekinmeden yapılması istenen bu bastırma hareketi Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ve Harbiye 

Nazırı Ali Rıza Paşa’nın müdahalesi ile engellendi. 30 Mart 1908 tarihinde Arap Taburları 

önce Taşkışla’ya ve oradan  Şam’a, Arnavutlar ise Selanik’e gönderildi. 10 

31 Mart’ın gelişiminde ve başlamasında Derviş Vahdeti ve çıkardığı gazete önemli bir 

yer tutmaktadır. Derviş Vahdeti medrese eğitimi almış 14 yaşında hafız olmuş bir kişidir. 

Arapça ve Farsça öğrenmiş hocalık yapmıştır. Daha sonra ise İngilizce öğrenmiş ve Kıbrıs’a 

giderek orada memurluk yaptı. Oradan İstanbul’a gelerek Dâhiliye Nazırı Memduh paşa 

sayesinde memurluğa başladı ve Memduh paşanın jurnalciğini yapmıştı. Bu tespit edilince 

Diyarbakır’a sürgüne gönderildi. Hürriyetin ilanı ile beraber özgürlük ortamında İstanbul’a 

gelerek burada Volkan gazetesini 11 Aralık 1908 de yayınlamaya başladı.11 gazete İnsaniyeti 

Hadim olarak adlandırılmış; İslamiyetçi, hürriyetçi, kanun-i esasici ve insancı olarak 

nitelendirilmişti. Derviş Vahdeti bu düşüncelerinin yanında birde İttihad-ı Muhammediye 

Cemiyetini kurdu. Cemiyet hızla İstanbul’da ve Anadolu’da yayılmaya başladı. Gazete 

giderleri sadece Derviş Vahdeti tarafından karşılanırken iki defa tatil edilmek zorunda 

kalmıştı. Daha sonra cemiyetin genişlemesi ve halk arasında çok fazla rağbet görmesinden 

dolayı gazete satışları çoğalmış ve maddi olarak kendini geçindirmişti. Askeriye taburları 

arasında gazete ve cemiyet taraftarlarının artması yazılanları büyük bir benimseme ile 

okumaları askerleri hükümet ile karşı karşıya getirmiştir. Yazılanlar İttihat ve Terakkiye karşı 

olmasıyla bilinen gazete 31 Mart’a giden yolda önemli bir yer edinmişti. 

Volkan gazetesi ile aynı görüşleri savunan Serbesti gazetesinin yazarı Hasan Fehmi 

Bey 31 Mart olayından bir hafta önce Galata Köprüsü’nden geçerken öldürülmüştü. Bu olay 

da halk arasında büyük ses getirmiş protestolara sebep olup faillerinin yakalanması istenmişti. 

 

 
10 Tursun Soner, agt. , s.28  
11 Akşin Sina , 31 Mart Olayı, Sinan Yayınları,  İstanbul , 1972 s.40 
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Yaşanan siyasi ve dini olaylar 31 Marta giden yolda büyük bir yere sahip olmuşlardı.  

Bu olaylar padişaha ve hükümete olan güveni tamamen sarsmıştı. Hükümetlerin yetersizliği 

padişahın sessizliği büyük bir patlamaya yol açmıştı. 

 31 Mart Vakası 

Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi Bey’in 6 Nisan 1909 gecesi öldürülmesi ve 

saldırganların bulunamaması muhalefet yönünden büyük ses getirmişti. Bu olay İttihat ve 

Terakkicilere maal edilmişti. Hasan Fehminin cenazesinden beş gün sonra 13 Nisan 190912 da 

ayaklanma çıktı. Taşkışla da bulunan meşrutiyeti korumak için kurulan 4. Avcı taburlarının 

askerleri ilk ayaklananlardı. Subaylarını tutuklayarak Sultan Ahmet Meydanına geldiler. 

Askerlerin elin yeşil, kırmızı ve beyaz bayraklar vardı bu bayraklar İttihad-i Osmani 

cemiyetinin bayrakları ile aynı idi. Avcı taburu diğer kışlalara giderek de ayaklanmaya 

katılmalarını istediler. Sultan Ahmet meydanında ki sayının artması olayın büyüdüğünün bir 

göstergesi idi. Önder durumunda olan kişiler ise Arnavut Hamdi Yaşar Çavuş idi. Toplanan 

kalabalık şeriat isteriz diye propaganda yapıyordu. İsteklerini belirttiklerinde;  

1)Kendilerine ayaklanmadan dolayı sorumluluk yüklenmemesini; 

2)Bazı komutanların değişmesi; 

3)Hükümetin ve bazı ittihatçıların istifasını istiyordu.  

Mahmut Muhtar Paşa ayaklanmayı bastırmak için gönderilmiş ve şeyhülislamın 

fermanı ile durdurula bileceği düşünülmüştü. Mahmut Paşa olayın durdurulmasının kolay 

olmayacağını ancak isyanın güç kullanarak bastırılacağını savunmuştu. İki tarafta da askerin 

bulunması ve Mahmut Paşa komutasında ki askerlerin bu konuda düşünceleri istenilen yönde 

olmamıştı.  Mahmut Paşanın sık emrine karşılık bir karşılık askerler kalabalığı dağıtma çabası 

ile sadece havaya ateş etmişti. Bu da bir başarısızlık göstergesi olmuştu. Mahmut paşanın 

yapmak istediğine karşılık padişahın ayaklanmaya katılanları affettiği duyuruldu ve bu şekilde 

isyanın bastırılamayacağını savunan Mahmut Muhtar Paşa istifa etti. 

 Şeriat isteriz diye ayaklanan bu grup düşüncelerine ters olacak şekilde peygamber 

soyundan gelen Şerif Mahmut Sadık Paşayı öldürmüştü. Bu durum olayın sadece şeriat 

olmadığı büyük bir kargaşa ortamının yaratılmaya çalışıldığının göstergesi oldu. 

Olayların durdurulması karşısında hükümetin istifası istenmişti. Sadrazam Hüseyin 

Hilmi Paşa hükümetinin yerine hem tarafsız bir duruşu olan hem ittihatçıların hem de 

ayaklanan askerlerin karşı gelemeyeceği Tevfik Paşanın hükümeti kurması istenmişti. Aynı 

sırada Harbiye Nazırlığına Ethem Paşa getirildi. Bu durum askerleri mutlu etmişti. Ethem 

Paşa, Sultan Ahmet Meydanı’na gelerek askerlerle görüştü isteklerinin yerine getirildiğini, 

artık kışlalarına dönmeleri gerektiğini söyledi. Askerler o gece gösteriler yaparak tekrar 

kışlalarına dönmüştü. Ethem Paşa sabahına bazı subayları çağırarak alaylı, mektepli ayrımının 

olmadığını tüm askerlerin eşit olduğunu ve vatanı korumak için el birliği içinde hareket 

edilmesi gerektiğini söyledi. Bütün bu söylenenlere karşı bazı askerlerin silahı bırakmadı 

hatta şehrin içinde silahla gezip rast gele ateş açtıkları bilinmekte idi. 

 

 
12 13 Nisan 1909 tarihi miladi takvime göredir. Rumi takvime göre ise 31 Mart 1325’e denk gelmektedir. Bu 
olaya 31 Mart vakası denilmesinin sebebi ise o dönemde Osmanlı devlet işlerin de Rumi takvimin kullanılması 
ve Rumi takvimde de 31 Mart’a denk gelmesidir. 
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Askeri kimin ne için ayaklandığı tam olarak bilinmese de zaman zaman üç olasılık 

üzerinde durulmuştur. Bunlardan ilki Ahrar Fırkasının da gizli kurucusu olarak görünen Prens 

Sebahattindir. Prens Sebahattin her ne kadar olayı üstlenmese de o dönmem düşünüldüğünde 

büyük bir olasılıktır. İkinci olarak Abdulhamid’in kendi kendisine darbe yapabileceği 

düşünülmüşse de bunun gerçekliğinin olup olmadığı veya Abdulhamid’in ne gibi çıkarının 

olacağı bilinmemektedir13. Üçüncü olarak da İttihat ve Terakki’nin yaptığı fikridir. İT kendi 

kurduğu hükümete karşı böyle bir kışkırtma olup olmadığı da tam olarak açığa çıkmamıştır. 

Böyle bir darbe çalışması neden yapıldı, askerleri kim ayaklandırdığı tam olarak açığa çıkan 

konular olmamıştır. Fakat bilinen bir gerçek vardır ki o da en çok askerleri kimim 

kışkırttığıdır.  Derviş Vahdeti’nin çıkarmış olduğu Volkan gazetesi askerlere çok fazla yer 

vermiş askerlerin şikâyet mektuplarını yayınlamıştır. Volkan gazetesi yazılarının sürekli 

hükümete karşı yazdıkları yazılar ile bilinmekteydi. İkinci kışkırtıcı unsur ise medrese 

öğrencileri idi. İT’ye kadar softalar askerlik yapmaz taşralılarından askerlikten kaçma 

yöntemleri olarak medrese gittikleri biliniyordu. İT hükümeti kurulduktan sonra medreselere 

sınav getirildi ve sınavdan başarısız olanlara askerlik zorunluluğu getirildi. Üçüncü unsur ise 

alaylı subaylı çatışmaları idi. 

İsyanın nasıl bastırıldığına bakacak olursak; isyan duyulunca Rumeli de büyük bir 

çoğunluğu bulunan İT kesin bir kararlılıkla böyle bir şeyin olamayacağını dile getirdi. İttihat 

ve Terakki kendisini meşrutiyet düşüncesi ile bir arada tuttuğu için meşrutiyete karşı yapılan 

bu ayaklanmaya karşı çıktı. Acil bir şekilde Harekat Ordusunun kurulması kararlaştırıldı ve 

ordunun başına da Mahmut Şevket Paşa’nın getirilmesi kararlaştırıldı. Selanikten katılan 

tümenin başına Hüseyin Hüsnü Paşanın getirilmesi konuşuldu ve Edirne’den II.ordu katılacak 

ve başında da Şevket Turgut Paşa olacaktı. Oluşan düzenli ordu dışında birçok çeteler hatta 

askerlik mesleğinde olmayanların bile bu orduya katıldığı bilinmektedir. Gerçekte de 

çetecilerin askeri gücünden yararlanmak Mahmut Şevket Paşa için elzem bir durum değildi.14 

14 Nisan’dan itibaren öncü birlikler Selanik’den İstanbul’a doğru yola çıktı. Fakat 

İstanbul vakanın atlatıldığını böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı düşüncesinde idi. İsyancılar ile 

Hareket Ordusu arasında ki olası bir çatışmayı önlemek için acil bir şekilde Mebusan meclisi 

toplandı ve Edirne den gelen hareket ordusunu durdurmak için elçiler gönderildi fakat 

gönderilen elçiler Hareket ordusunun kararlılığını görerek Harekat ordusuna katılıyordu. 

Harekat Ordusu Ayastefanos’da yani Yeşilköyde toplanıyordu. Yeşilköyde bulunan Hareket 

ordusuna donanmada desteğini vermişti. Beklenmeyen bir olay olarak donanma geleneği pare 

top atışı yaptı. Donanma bunu kutlamalar için yapıyordu fakat bu sefer attıkları top sayısı 101 

idi ve bu sayı padişah değişikliğinde atılan top sayısı idi. Donanma birlikleri daha İstanbul’a 

gelmeden padişahın değişeceğini duyurmaya çalışıyor gibiydi. 

Harekat Ordusu 24 Nisan günü İstanbul’a geldi. Padişahın kesin emri ile çatışmaya 

girilmemesi istendi fakat bazı bölgelerde istenen olmamış ve kanlı çatışmalar yaşanmıştır. 

Abdulhamid’in ön görmesi ile olaylar çabuk bitmiş hatta Harekat ordusu İstanbul’a yaklaştığı 

sırada padişahın tedarik olarak yiyecek gönderdiği bilinmektedir. 27 Nisan gününe 

geldiğimizde ise Meclis-i Umumi-i Milli son toplantısını İstanbul da yaptı. Şeyhülislamın 

verdiği fetvaya dayanarak Abdulhamid’i tahtan indirdi ve yerine Sultan Reşat V. Mehmet 

olarak tahta geçirildi.(1909-1919) Abdulhamid’in servetine el konuldu ve sarayın giderleri 

tamamen kısıldı.  

 
13 Akşin Sina , Kısa Türkiye Tarihi, s. 59 
14 Orhan Yüksel, 31 Mart Olayı ve Hareket Ordusunun Mahiyeti, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1986, s. 49  
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HABERDE GELECEK TAHMİNİ (KEHANET): DEPREM HABERLERİ 

ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÜNALAN 

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

ÖZET 

Gazetecilik, çağdaş olayları raporlama ve yorumlama, başka bir deyişle günün olaylarını 

özetleme ve kaydetme eylemidir. Habere ilişkin genel kanı ise son yirmi dört saat içinde 

meydana gelen olayların bir betimlemesi olarak görülmesi yönündedir. En genel anlamıyla 

haberi bir olay, bir olgu üzerine edinilen, iletişim ya da yayın organları ile verilen bilgi olarak 

tanımlamak mümkündür. Bir olayın habere konu olabilmesi ise zamanlılık, yakınlık, 

önemlilik, etkili ilgililik, ilginçlik, nadirlik, heyecanlılık, anlaşmazlık, kuşku, gariplik, 

duygulara yönelme, yenilik gibi haber değerlerini taşıyıp taşımadığı ile ilgilidir. Ancak 

haberin önemi büyük ölçüde, gazeteciliğin kendini geçmiş ve gelecek arasında 

konumlandırmasında yatmaktadır. Zaman, haber üretimi ve haber yazımının en merkezi 

örgütlenme yönlerinden biridir. Medyadaki haberlerin birçoğu “ne oldu” sorusunu sormak 

yerine “ne olacak” sorusunu sormaktadır. Bu bağlamda tahminlere odaklanan gazetecilik türü, 

kehanet gazeteciliği olarak adlandırılmaktadır. Bir meslek olarak gazetecilik; siyaset, 

bankacılık, ekonomi, hava durumu, çevre, spor, yargı vb. hakkında bilgi iletme işlevine 

sahiptir. Günümüzde artık gazetecilik, bir haberin 5N 1K kuralları ile aktarılmasının ötesine 

geçmektedir. Bugün gazetecilik, meydana gelen olayların raporlanmasının ötesinde gelecekte 

gerçekleşmesi muhtemel olan olaylara ilişkin tahminlerde bulunma eylemidir. Gazeteciler bir 

durumu, bireyi veya bir olayı inceleyebilir ve gerçeklere veya önceki konulara dayanarak 

neler olabileceğine dair bir tahminde bulunabilirler. Geleneksel gazetecilik algısının aksine, 

bu tür gazetecilik halihazırda olanları bildirmez, kaynaklardan alıntı yaparak gelecekte 

olabilecekler hakkında bilgi verir.  Gazeteciler, neler olabileceği konusunda topluma rehberlik 

etmektedirler. Bu rehberlikleri nedeniyle de kâhin olarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda 

çalışmada deprem haberleri özelinde haberde gelecek tahmininin nasıl yapıldığı ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın verileri, Şükrü Ersoy’un “Marmara Depremi ve Tsunami 

Potansiyeli” konulu paneldeki Marmara depremine ilişkin açıklamalarının ardından yapılan 

haberlerden oluşturmaktadır. Açıklamanın ardından 6 Mart 2020 tarihinde çevrimiçi ulusal 

gazetelerde yapılan haberler taranmış ve toplam 9 haber yapıldığı belirlenmiştir. Bu haberler, 

söylem analizine tabi tutularak başlık, alt başlıklar, spot ve ana metinde gelecek söyleminin 

nasıl kurulduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, haber, kehanet gazeteciliği, haberde gelecek tahmini, 

söylem çözümlemesi 

PREDICTION OF THE FUTURE IN THE NEWS (PROPHECY): AN ASSESSMENT 

IN THE EXAMPLE OF EARTHQUAKE NEWS 

ABSTRACT 

Journalism is the act of reporting and interpreting contemporary events, in other words, 

summarizing and recording the events of the day. The general opinion about the news is that it 

is seen as a description of the events that occurred in the last twenty four hours. In the most 

general sense, it is possible to define the news as information acquired on an event, a case, 

and information given by the media or communication. Whether an event may be the subject 

of the news is related to whether it carries news values such as timeliness, closeness, 
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significance, effective relevance, quirkiness, rarity, excitement, disagreement, suspicion, 

strangeness, orientation to emotions, innovation and freshness. However, the importance of 

the news lies largely in the positioning of journalism between past and future. Time is one of 

the most central organizational aspects of news production and news writing. Many of the 

news in the media ask the question "what will happen" instead of asking "what happened". In 

this context, the type of journalism focusing on predictions is called oracular journalism. 

Journalism as a profession has the function of transmitting information about politics, 

banking, economy, weather, environment, sports, judiciary etc. Today, journalism goes 

beyond conveying a news with the rules of 5 n 1k. Journalism today is an act of making 

predictions about possible future events beyond reporting the events that occurred. Journalists 

can examine a situation, an individual or an event and make an estimate of what might happen 

based on facts or previous issues. Contrary to the traditional perception of journalism, this 

type of journalism does not report what is already happening, it gives information about what 

might happen in the future by quoting sources. Journalists guide the community on what can 

happen. Because of these guidance, they are considered as predictor. In this context, in the 

study, it was tried to reveal how the future prediction is made in the news about earthquake 

news. The data of the study consist of the news made after Proffessor Şükrü Ersoy's 

comments on the Marmara earthquake in the panel titled “Marmara Earthquake and Tsunami 

Potential”. Following the announcement, the news published in the national newspapers on 6 

March 2020 were scanned and a total of 9 news items were published. These news have been 

subjected to discourse analysis to try to reveal how the future discourse has been established 

in the title, subtitles, spot and main text. 

Keywords: Journalism, news, oracular journalism, future forecast in news, discourse analysis 

1. GİRİŞ 

İletişim araştırmacıları, medyanın toplum için gerçeklik oluşturduğu varsayımından yola 

çıkarak, kamuoyu ve insanların zihinlerindeki resimlerin oluşumunda medyadan yansıyan 

sembolik gerçekliğin etkili olduğunu kabul etmektedirler. Bununla birlikte, kitle iletişiminin 

rolü, henüz gerçekleşmemiş olaylarla, yani gelecekteki gelişmelerle ilgili haberlerle ilgiliyken 

daha karmaşıktır. Bu gibi durumlarda, bir hikâye anlatıcısı olarak kitle iletişiminin rolü daha 

da belirgindir (Roeh, 1989). Gazeteciler bir durumu, bireyi veya bir olayı inceleyebilir ve 

gerçeklere veya önceki konulara dayanarak neler olabileceğine dair bir tahminde 

bulunabilirler. Gelişen gazetecilik eğilimi, halkı eğitme, bilgilendirme ve eğlendirme 

işlevinden ayrı olarak olaylara ve eylemlere ilişkin doğru tahminlerde bulunma yönündedir 

(Olaosebikan, 2006) 

Haberlerin zamansal organizasyonunu araştıran Jaworski ve ark. (2003a, 2003b, 2004), 

gazeteciliğin daha iyi anlaşılması için haber ve haber değerini tanımlama biçiminin 

gözlemlenmesini gerektirdiğini ifade etmektedirler. Geleceğe atıfta bulunmak, bir öğenin 

haber değerini artırabilir ve haberi yayınlamaya meşruiyet kazandırabilir. Araştırmacılar, 

haber yapımında büyük ölçüde belirsizlik ve spekülasyonun yer aldığını ortaya koymuşlardır. 

Bununla birlikte, Zelizer (2004) yıllar içinde karakterize edilen haber ve gazetecilik 

kavramlarının sayısız tanımını ortaya koymaktadır (Tomalin, 1997 [1969]; Adam, 1989, 

1993; Mattellart, 1996; McNair, 1998; Schudson, 2002). Bu kavramların tanımları gerçekten 

çok geniştir, ancak hepsi gazeteciliğin ve haberlerin çağdaş olayları raporlama ve yorumlama, 

başka bir deyişle günün olaylarını özetleme ve kaydetme eylemi olduğunu göstermektedir.  

Haber raporlamasının en yüksek değerlerinden bazıları geçici olmaları, önemlilik, yenilik, 

yakınlık, güncellik veya son dakika haberlerinin olayların gerçekleştiği anda rapor edilmesiyle 

ilişkilidir (Roshco, 1999; Schlesinger, 1999). Aynı şekilde, haber raporlamasının zamansallığı 

veya rapor edilen olayların kronolojisi, hikâyenin haber değerine bağlıdır. 
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Zaman, haber üretimi ve haber yazımının en merkezi örgütlenme yönlerinden biridir. 

Medyadaki haberlerin birçoğu “ne oldu” sorusunu sormak yerine “ne olacak” sorusunu 

sormaktadır. Bu bağlamda tahminlere odaklanan gazetecilik türü, “kehanet gazeteciliği” 

olarak adlandırılmaktadır. Kavram, medya raporlarında gelecekteki olayların, sorunların vb. 

tahminlerine atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. 

Mary Mander (1987:59), haberlerdeki kehanetin, muhabirin olayları anlamlandırdığı 

gazetecilik sürecinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ve bunları anlatı sırasında kodladığını 

ifade etmektedir. Örneğin, bir nehre dökülen zehirli atık haberi, o olayı izleyebilecek 

potansiyel gelecek senaryolarının (yaban hayatı, içme suyunun kirlenmesi) değerlendirilmesi 

olmadan anlamsız olacaktır. Huxford’a göre (2003: 31) bu noktadan bakıldığında haberin son 

24 saatte olan olayları raporlayan bir olgu olduğuna ilişkin genel kabul, sürecin en önemli 

yönlerini göz ardı etmektedir. Büyük ölçüde, haberlerin önemi, gazeteciliğin kendisini geçmiş 

ve geleceğin ara yüzünde konumlandırma biçiminde yatmaktadır, gazeteci, olayların etkilerini 

izleyerek mevcut bir olayın ardından gerçekleşecek olan tüm önemli şeyleri tahmin 

etmektedir.  

2. KEHANET GAZETECİLİĞİ 

Sosyal fenomeni tahmin etme fikri, sosyal bilimler alanında ortak bir eğilim gibidir. Kritik 

siyasi meselelerin öngörülmesine dayanan kitaplar yazan sosyal bilimci Friedman, “The next 

100 Years: A Forecast for the 21st Century” adlı kitabında bir yüzyıllık dönemde dünyayı 

şekillendirecek politik, teknolojik ve sosyal-ekonomik olayları öngörmektedir. Ayrıca, büyük 

ülkelerin politikalarının dünyanın çeşitli gelişmelerini ve bazı güçlü ulusları etkileyecek 

faktörleri önemli ölçüde değiştireceğini vurgulamaktadır (Friedman, 2009).  

Tahminin söylemine odaklanan David Orrell (2007) ise “The Future of Everyting” adlı 

kitabında iç içe geçmiş insan çabalarının farklı yönlerine ilişkin tahminlerle ilgilenmektedir. 

Dixon (2015) ise “The Future of Almost Everthing” adlı kitabında insanların neden gelecek 

hakkında daha bilinçli olması gerektiği üzerine odaklanmakta ve gelecekteki olayların 

raporlanması için gazeteciliği kullanmaya dair ipuçları vermektedir.  

The Economist dergisinin Kıdemli Editörü Frances Cairncross, “The Death of Distance” 

başlıklı kitabında, elektronik iletişim araçlarının dünyanın bazı bölgelerindeki ekonomik 

faaliyetlerin yönünü nasıl değiştireceği konusunda etkileyici tahminlerde bulmaktadır. Sözü 

edilen çalışmalar, tahmin fikrinin sosyal bilim alanlarında yaygın olduğunu göstermektedir. 

Gazetecilik de sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi insan davranışının mekaniği ile 

ilgilenmektedir. Bu nedenle, gazeteciler bir durumu, bireyi veya bir olayı inceleyebilir ve 

gerçeklere veya önceki konulara dayanarak neler olabileceğine dair bir öngörüde 

bulunabilirler. Folarin (2002: 16), kitle iletişiminin veya gazeteciliğin bilimsel farkının 

içeriğinin ve yöntemlerinin çoğunu sosyal bilimlerden, özellikle sosyal ve davranışsal 

psikolojiden ve sosyolojiden almış olmasından kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu nedenle 

de tahminin gazetecilik ile diğer sosyal bilimlerin ortak olan bir özelliği olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Kukah’a göre (2011: 485), gazetecilik yalnızca geçmiş olayları bildirmek değil, bir şekilde 

olayları tahmin eden bir hesaplama olayıdır. Kukah ile aynı doğrultuda Edogor (2018: 252) da 

kehanet gazeteciliğini, sosyal bilimsel teknikleri kullanarak yaklaşan ve gelecekteki olaylara 

atıfta bulunan bir gazetecilik türü olarak tanımlamaktadır. Bunton ve Howard (2002) da 

gazetecilik ve sosyal bilimlerin artık bazı olayları açıklamak ve tahmin etmek için anketlerini 

ve diğer sosyal bilimsel teknikleri kullandığını belirtmektedir. 

İsrail günlük gazetelerinin ön sayfalarında yapılan bir vaka çalışması, ana başlıkların yaklaşık 

yüzde 70'inin sadece geçmiş olaylarla değil, gelecekteki olaylarla da ilgilendiğini 
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göstermektedir. Ön sayfalardaki diğer başlıkların ise yaklaşık yüzde 20'sinin öngörülen veya 

yaklaşan olaylarla ilgili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, geleneksel gazetecilik algısının 

aksine, bu tür gazetecilik halihazırda olanları bildirmez, doğrudan veya askeri ya da siyasi 

figürlerden alıntı yaparak gelecekteki olaylar hakkında spekülasyon yapar (Neiger, 2007: 

310). 

Bir meslek olarak gazetecilik; siyaset, bankacılık, ekonomi, hava durumu, çevre, spor, yargı 

vb. hakkında bilgi iletme işlevine sahiptir. Günümüzde artık gazetecilik, bir haberin 5N 1K 

kuralları ile aktarılmasının ötesine geçmektedir. Bu noktada Ukonu (2007: 29), insan 

faaliyetlerinin karmaşık olduğunu ve somut delillerden yoksun, bağlam dışı ve sığ raporlar 

olarak düz ve süreksiz biçimde ifade edilemeyeceğini dile getirmektedir. Bununla birlikte 

günümüzde artık, izleyiciler/okuyucular, geçmiş olayların ya da eylemlerin kendileri için 

öncü olabileceğini düşünerek gelecekteki olaylara ilişkin bilgi almayı da ummaktadırlar 

(Edogor, 2018: 249).  

Abgese (2008: 13), çağdaş izleyicilerin çevrelerinde, ülkelerinde ve dünyanın diğer 

bölgelerinde neler olup bittiğini öğrenmek amacıyla kitle iletişim araçlarını takip ettiklerini 

belirtmektedir. Bu nedenle çağdaş medya takipçilerinin her zamankinden daha meraklı 

olduklarını, topluluğun geleceği ile ilgili bilgi almak ve “Bundan sonra ne olacak?”, Kısa, orta 

ve uzun vadede buradan nereye gidiyoruz?”, “En çok neden korkuyoruz?” gibi sorulara yanıt 

bulmak için kitle iletişim araçlarını takip ettiklerini vurgulamaktadır.  

Geleceğe ilişkin neler olabileceğini projelendirmek, gazetecilerin etik sorumluluğunda 

değildir, ancak değişen zaman ile birlikte medya, kehanet rolünü üstlenmiştir. Loo (2013), 

kehanet görevini gerçeklerin bağlamsal olarak sentezi ve zahmetli/karmaşık verilerin anlamlı 

bilgiye dönüştürülmesi olarak tanımlamaktadır. Gazeteciler, neler olabileceği konusunda 

topluma rehberlik etmektedirler. Bu rehberlikleri nedeniyle de kâhin olarak kabul 

edilmektedirler. Gazetelerin, okuyucularının gözleri ve kulakları olduğunu belirten Loo, 

gözlemleme, yansıtma, raporlama, analiz etme, bağlamsallaştırma ve öğrenme yoluyla kâhin 

rolünü yerine getirdiklerini ve okuyucularını gelecek hakkında aydınlatarak sosyal ve laik 

kurumlar haline geldiklerini vurgulamaktadır.    

3. YÖNTEM 

Haberlerde gelecek söyleminin nasıl kurulduğunun ortaya koyulmasının amaçlandığı bu 

çalışmada Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un olası Marmara depremine ilişkin yaptığı açıklamanın 

ardından 6 Mart 2020’de ulusal gazetelerde yapılan haberler incelenmiştir. Gazetelerde 

yapılan tarama sonucunda konuya ilişkin toplam 9 haber yapıldığı belirlenmiştir. Bu haberler  

Akşam, Milli Gazete, Milliyet, Posta, Sabah, Sözcü, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinde 

yayımlanmıştır. Haberler başlıklar, spot ve ana metin bölümleri kategorileri altında 

incelenmiştir. Elde edilen veriler söylem analizi ile değerlendirilmiştir. Söylem 

çözümlemesinin temel amacı, açıkça ve sistematik olarak dilin birimlerini tanımlamaktır. Bu 

tanımlama metinsel ve içeriksel olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Metinsel aşama, 

söylem yapılarının farklı seviyelerini tanımlamakta, içeriksel aşama ise tanımlanan bu 

yapıların bağlam içindeki özelliklerini incelemektedir (vanDijk, 1988: 24-25). 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Başlık ve alt başlıklar 

Gazeteler, gelecek söylemini kaynakların açıklamalarından yola çıkarak kurmaktadırlar. Olası 

Marmara depremine ilişkin yapılan haberlerin başlıklarında da Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un 

açıklamalarından alıntı yapıldığı görülmektedir: 

- Uzmandan Marmara depremi uyarısı! "Büyük kaos olabilir" (Akşam) 
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- Ünlü deprem uzmanından beklenen Marmara depremi için korkutan uyarı! (Milli 

Gazete) 

- Son dakika | Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan deprem açıklaması: Milli güvenlik 

sorunudur, kaos olabilir! (Milliyet) 

- Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Marmara’da böyle bir gerilim var (Posta) 

- Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! "İstanbul'da 

beklenen büyük deprem..." 

- Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Eninde sonunda Marmara’da büyük bir deprem olacak! (Sözcü) 

- Uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: Ölen kurtulacak (Yeni Akit) 

- Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da tsunami olma ihtimali yüksek (Yeni Akit) 

- Ünlü deprem uzmanı 'Bu bir kehanet değil' dedi: Marmara için korkutan deprem ve 

tsunami uyarısı (Yeni Şafak) 

Başlıklarda genel olarak gelecek zaman kipinin kullanımıyla geleceğe atıfta bulunulduğu 

görülürken, “Kaos olabilir” ifadesiyle de gelecek tahmini yapıldığı dikkat çekmektedir. 

“Beklenen deprem”, “eninde sonunda”, “böyle bir gerilim var”, “tsunami olma ihtimali 

yüksek” ifadeleri de gerçekleşmesi muhtemel bir olaya göndermede bulunduğu için gelecek 

söyleminin bir parçasıdır. Dolayısıyla gelecek söylemi yalnızca gelecek zaman kipi ile 

kurulmamış, beklenti ifadeleri de geleceğe ilişkin ipuçları vermek amacıyla kullanılmıştır.  

     - Batıya doğru kayan bir deprem aktivitesi var (Akit) 

     - Ölen kurtulacak (Akit) 

     - Deprem eninde sonunda gelecek (Milli Gazete) 

     - Birinin çıkıp, Marmara'da deprem olmayacak demesi hayal (Posta, Yeni Şafak) 

     - Marmara’da tsunami olabilir (Posta) 

     - Büyük bir kaos olabı̇lı̇r (Sözcü) 

     - Marmara'da deprem olacağını söylemek bir kehanet değil (Yeni Akit) 

     - Eninde sonunda gelecek (Yeni Akit) 

Başlıklarda olduğu gibi alt başlıklarda da gelecek kipinin kullanımının yanı sıra, Ersoy’un 

açıklamalarından gelecekte olacaklara ilişkin tahminlerin ön plana çıkarıldığı görülmektedir.  

Dilde geleceğe ilişkin bilgi ya da tahminleri yalnızca gelecek kipi ile vermek 

gerekmemektedir. “Kaos olabilir” “tsunami olabilir” ifadelerinde olduğu gibi birleşik eylem 

yapıları ile de geleceğe ilişkin tahminde bulunmak mümkündür. Gazeteler de bu dil yapısını 

kullanarak gelecek söylemini kurmaktadırlar.  

Çalışmanın kuramsal temelinde de belirtildiği gibi gazeteler, gelecek söylemini kaynak 

kişilerden alıntı yaparak kurmaktadırlar. Çalışma kapsamına alınan haberlere bakıldığında 

hem başlıklarda hem de alt başlıklarda kaynak kişinin açıklamalarından yapılan alıntılarla 

geleceğe ilişkin bilgi verildiği görülmektedir. Özellikle haber başlıklarında geleceği 

çağrıştıran bir söylemin kurulmasını haberin dikkat çekiciliğini arttıran bir unsur olarak 

yorumlamak mümkündür. Özellikle gerçekleşmesi halinde yalnızca Marmara’yı değil ülkenin 

genelini pek çok noktada (ekonomik, sosyal, siyasal vb.) etkilemesi beklenen bir olayın haber 

değerinin gelecek söylemi ile daha da arttırıldığını söylemek mümkündür.  

4.2. Spotlar 
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Haberlerin başlıkları ve alt başlıklarında olduğu gibi spotlarına bakıldığında Ersoy’un 

açıklamalarından yola çıkılarak Marmara depreminin kaçınılmaz olduğu vurgusu yapılmıştır.  

-Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmara'da eninde sonunda büyük bir deprem olacağını ifade 

ederek “Türkiye’nin en büyük projesi deprem projesidir. Marmara'nın insanı, Anadolu'nun 

insanından daha kıymetli demiyoruz. Marmara Türkiye’ye bakabilir, Türkiye Marmara'ya 

bakamaz. Bu anlamda bu çok önemli bir proje” dedi. (Akşam) 

- Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmara'da eninde sonunda büyük bir deprem olacağını ifade 

ederek "Marmara depremi milli güvenlik sorunu. Gerçekten bunu inanarak söylüyorum. 

Büyük bir kaos olabilir." dedi. (Milli Gazete) 

-Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü 

Ersoy, olası Marmara depreminin bir "milli güvenlik sorunu" olduğunu söyledi. (Milliyet) 

- Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü 

Ersoy, Marmara Bölgesi’nde deprem olacağını söylemenin bir kehanet olmadığını ifade 

ederek, "Bir tsunami olması için denizin tabanında düşey bir hareket olması lazım. Yanal 

olursa olmaz. Fakat Kuzey Anadolu fayı yanal hareket ediyor. O zaman ben niye tsunami olur 

diyorum? Düşey bir hareket yok. Marmara’da deprem deniz altı heyelanlarını tetiklerse onlar 

tsunami yaratır. Depremin kendisi değil deniz altı heyelanları tsunami yaratabilir" dedi. 

(Posta) 

-  …En son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 

Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamasında herkesin korkuyla beklediği büyük 

Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ersoy’un yaptığı açıklamada 

Marmara Denizi’nde meydana gelecek olan büyük depreme ilişkin o detay duyanlara korku 

yaşatıyor. İşte son dakika açıklamasından satırbaşları… (Sabah) 

- Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara 

depreminin olacağını söylemenin kehanet değil, çok basit bir bilgi olduğunu belirtti. Marmara 

depreminin milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ersoy, "Gerçekten bunu 

inanarak söylüyorum. Büyük bir kaos olabilir. Bu kaosun önüne geçmek ancak hazırlıklı 

olmakla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. (Sözcü) 

-Olası Marmara depreminin bir gün gerçekleşeceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 

Tsunami olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. (Yeni Akit) 

-Katıldığı Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli konulu seminerde konuşan Doğa 

Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası Marmara depremine ilişkin 

senaryo maliyetinin çok azıyla Marmara’da pek çok şeyi halletmenin mümkün olabileceğini 

belirterek, "Bunun dışında ölen kurtulacak." dedi. (Yeni Akit) 

- Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü 

Ersoy, Marmara Bölgesi’nde deprem olacağını söylemenin bir kehanet olmadığını ifade 

ederek, "Bir tsunami olması için denizin tabanında düşey bir hareket olması lazım. Yanal 

olursa olmaz. Fakat Kuzey Anadolu fayı yanal hareket ediyor. O zaman ben niye tsunami olur 

diyorum? Düşey bir hareket yok. Marmara'da deprem deniz altı heyelanlarını tetiklerse onlar 

tsunami yaratır. Depremin kendisi değil deniz altı heyelanları tsunami yaratabilir" dedi. (Yeni 

Akit) 

Başlıklarda olduğu gibi spotlarda da gelecek söyleminin yanı sıra olası tahminlerden yola 

çıkılarak Marmara depremi olması halinde yaşanabileceklere ilişkin bilgi verilmektedir. 

Çalışmanın kuramsal temelinde de belirtildiği gibi neler olabileceğine ilişkin bilgi vererek 

topluma rehberlik edilmektedir.  
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İncelenen tüm haber spotlarında depremin büyüklüğüne ilişkin vurgu yapıldığı dikkat 

çekmektedir. “Herkesin korkuyla beklediği” ifadesi de haberdeki depremin büyüklüğüne 

ilişkin vurguyu destekler niteliktedir. Böylece insanların zihninde yaşanabileceklerin fotoğrafı 

oluşturulmaktadır. Bununla birlikte korku söylemi üretilerek geleceğe ilişkin fikir 

oluşturulmaya çalışılmasını haber değerini arttırmaya yönelik bir yaklaşım olarak 

yorumlamak mümkündür. Öyle ki hem başlıklarda hem de spotlarda olası bir deprem için 

yapılması gereken hazırlıklar yerine, depremin büyüklüğü ve yaratabileceği kaos ön plana 

çıkarılmaktadır. Bu durum haberde gelecek söyleminin spekülasyonu da beraberinde 

getirdiğini düşündürmektedir. Elbette spotlar Ersoy’un açıklamaları üzerinden kurulmuş ve 

onun sözcükleri kullanılarak yazılmış olsa dahi haberin devamının okunurluğunun başlık ve 

spotların etkisi ile artacağı dikkate alındığında bunun bilinçli olarak öne çıkarılmış bir söylem 

olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Dolayısıyla haber değeri yüksek olan bir konuda 

bilimsel gerçeklerden yola çıkılmış olsa dahi, bu gerçeklerin dramatize edilerek “kehanet” 

söyleminin oluşturulduğunu ifade etmek mümkündür.  

4.3. Ana Metin 

Çalışma kapsamına alınan haberlerin ana metinler incelendiğinde başlıklar ve spotlarda 

olduğu gibi kaynak kişinin açıklamalarından alıntılar yapıldığı görülmektedir.   

-… Marmara depremi olacağını söylemek bir kehanet değil, çok basit bir bilgi. Eninde 

sonunda burada çok büyük bir deprem olacak” diye konuştu… (Akşam) 

- Marmara depreminin sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin de değerlendirmelerde 

bulunan Ersoy… (Akşam) 

- -…Silivri depremi bizim için önemliydi. Acaba bu öncüsü mü arkadan büyük deprem 

mi geliyor dedik. En büyük endişeyi burada taşıdık. Hemen ardından gelmedi ama eninde 

sonunda gelecek. Birisinin çıkıp Marmara'da deprem olmayacak demesini beklemek hayal" 

şeklinde konuştu. (Milli Gazete)  

- Büyük bir kaos olabilir. Bu kaosun önüne geçmek ancak hazırlıklı olmakla mümkün 

olabilir. (Sözcü) 

Gazetelerin ana metinlerinde yukarıdaki örneklerde olduğu gibi Ersoy’un konuşmalarındaki 

“Marmara depreminin bir olasılık olmanın ötesinde olduğu vurgusu” öne çıkarılmaktadır. 

Bununla birlikte Ersoy’un yaptığı Tsunami olasılığına ilişkin açıklamaların da ana metinlerde 

geniş yer aldığı görülmektedir. Tüm haberlerde tsunami olasılığı ayrı bir alt başlık açılarak 

verilmiştir.  

- “Marmara’daki dalga 1 metre gelip geri çekildiğinde ne olacağını biliyor musunuz? 

Servis yollarındaki bütün araçlar dalga ile birlikte denizinin içine çekilecek. Yani çok büyük 

olmasına gerek yok. Dolayısıyla bu tehlikenin var olduğunu kabul etmek gerekiyor” dedi. 

(Posta) 

- “Bir, deprem dalgaları sudan geçmez. Sudan geçen sadece P dalgaları, onlar da zararlı 

değil. Diğer dalgalar sudan geçmez. İki, tsunami kıyılarda etkilidir, açık denizde etkili 

değildir. Orada 20 santimetre falandır. Dolayısıyla açıkta etkili değildir. Depremde ve 

tsunamide en güvenli yer denizlerin içidir, okyanusların ortasıdır. Kıyılarda olmayacaksınız. 

Tsunamiden sonra genellikle iki dalga olur. İlk dalga centilmen dalgadır zarar vermez, ama 

ikinci, üçüncü dalgalar yıkıcı dalgalardır. Peş peşe gelirler. Marmara gibi bir yerde dalga bir 

kere gelmez. Karşı kıyıya gider, geri döner ve geri gelir. Yani bu konuda uyarıları dikkate 

almak gerekiyor. Ne zaman güvenilir olduğu söylenirse ondan sonra kıyıya gitmek gerekiyor. 

Aksi takdirde gitmeyeceksiniz. Kıyıdaysanız uzaklaşıp kara içine ve yükseğe çıkacaksınız. 

174



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

Denizdeyseniz kıyıya gelmeyip açığa gideceksiniz. Tsunamiden kurtulma yöntemleri bunlar.” 

(Yeni Akit) 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Ersoy, tsunaminin nasıl oluşacağı ve etkisi üzerine 

detaylı bir açıklama yapmıştır. Gazeteler bu açıklamayı ayrı bir başlıkta vererek depremin 

ardından olabileceklere ilişkin de dikkat çekmektedirler. Haberlerin ana metinleri 

incelendiğinde gelecek söyleminin yalnızca gelecek zaman çekimleri ile gerçekleştirilmediği, 

olasılık ifadeleri ve geniş zamanlı eylemlerle de gelecek söyleminin kurulabildiği 

görülmektedir. Öyle ki haberlere konu olan durum olmuş bir olay değil, gerçekleşmesi 

beklenen bir durumdur. Dolayısıyla çalışmanın kuramsal temelinde de belirtildiği gibi 

gazeteler yalnızca olmuş olanı haberleştirmemekte, olabileceklere ilişkin de kaynak kişilerden 

yaptıkları alıntılar çerçevesinde bilgi vermektedirler. 

Gazeteler, olası bir deprem için hazırlıkların yapılması gerekliliğine de dikkat çekmektedirler. 

Alınması gereken önlemlere ilişkin dikkat çekilmesi, gazetelerin haber verme işlevinin ötesine 

geçtiğini göstermektedir. Bu noktada çalışmanın kuramsal temelinde yapılan “çağdaş 

izleyici/okuyucunun geleceğe ilişkin bilgi almak için kitle iletişim araçlarına yöneldiği” 

vurgusuna dikkat çekmek gerekmektedir. Gazeteler, geleceğe ilişkin bilgiler vererek, çağdaş 

izleyici/okuyucunun da beklentilerini karşılamaktadırlar.  

5. SONUÇ 

Günün olaylarını raporlama, yorumlama, kaydetme işlevini üstlenmiş olan gazeteler açısından 

haberde “zaman” kavramı oldukça önemlidir. Öyle ki gazetecilik geçmişle gelecek arasında 

bir köprü görevi görmektedir. Dolayısıyla haber, yalnızca olmuş olanın bilgisini içeren bir 

metin değildir. Geçmişte ve bugünde gerçeklemiş olan olay ya da olgular geleceğe ilişkin 

ipuçlarını da barındırmaktadır. Gazeteciler, büyük oranda kaynaklardan yaptıkları alıntılar ve 

geçmiş olaylara dayanarak gelecek hakkında tahminde bulunabilmektedirler. Çalışmanın 

kuramsal temelinde de değinildiği gibi haberde gelecek tahmini, haber değerini artıran bir 

unsur olarak görülmektedir. Öyle ki günümüz izleyici/okuyucuları da kitle iletişim 

araçlarından geleceğe dair bilgi alma beklentisindedirler. Gazeteler de geleceğe ilişkin bilgiler 

vererek hedef kitlenin bu beklentisini karşılamaktadırlar. 

Çalışma kapsamına alınan haberler incelendiğinde gelecek söyleminin yalnızca gelecek 

zaman çekimi ile kurulmadığı, olasılık ifadeleri ile de geleceğe atıfta bulunulduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte gelecek söyleminde kaynak kişilerin ifadelerinin de önemli 

olduğu dikkat çekmektedir. Böylece tanık göstererek haberin inandırıcılığı artırılmakta, 

geleceğe ilişkin verilen bilginin tahminin ötesinde olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bu 

noktadan hareketle haberde gelecek söyleminin bilimsel bilgiye dayanılarak da yapıldığını 

söylemek mümkündür. 

Haberlerde dikkat çeken bir nokta da özellikle başlıklarda “büyük kaos”, “korkutan deprem 

açıklaması” gibi ifadelerin yer almasıdır. Böylece okuyucu başlık ile yakalanmakta ve haberin 

devamının okunması sağlanmaktadır. Türkiye’nin, deprem kuşağında olan bir ülke olması 

dolayısıyla “deprem” haber değeri taşıyan bir konudur. Gerçekleşmiş olan depremler de her 

gün çevrimiçi gazete sayfalarına konu olmaktadır. Olası bir deprem de aynı şekilde haber 

değerine sahiptir. Öyle ki Marmara depremi yıllardır üzerinde konuşulan, tartışılan bir 

konudur. Depremin etkilemesi beklenen bölge de dikkate alındığında konunun önemi daha da 

artmaktadır. Gazeteler de ülke genelini ilgilendiren bir konuda geleceğe yönelik bilgiler 

vererek hedef kitleye rehberlik etmektedirler. Dolayısıyla literatürde kehanet ya da 

spekülasyon haberciliği olarak adlandırılmış olsa da geleceğe dair bilgiler gazetecilik 

açısından önem ve haber değeri taşımaktadır.  
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Bu çalışma Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un açıklamalarının ardından 6 Mart 2020’de yayımlanan 

çevrimiçi haberler ile sınırlıdır. Haberde gelecek söylemine ilişkin farklı konular üzerine 

yapılan haberlerin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabileceği gibi en çok hangi 

konularda gelecek tahmininin yapıldığını belirlemeye yönelik içerik analizi yapmak da 

mümkündür.  
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ÖZET 

Son yıllarda görüntü işleme uygulamaları hem akademik hem d endüstriyel anlamda bir çok 

farklı alanda (askeri, savunma, sanayi, imalat, kalite kontrol vb.) yaygın olarak kullanımı 

görülmektedir. Özellikle son zamanlarda güvenlik ve sağlık anlamında görüntü işleme 

uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığına yapılan literatür taramasında ve farklı 

çalışmalarda olduğu belirlenmiştir. Güvenlik anlamında plaka tanıma, kişi tanıma, yüz tanıma 

gibi uygulamaların birçok faydalı sonuçlar verdiği istatiksel bilgilerden görülmüştür. Ayrıca 

sağlık anlamında da kişilerin sağlık açısından ön tanı-ön bilgi edinilmesi için görüntü 

işlemelerindeki uygulamaların olduğu görülmüştür. Bu çalışmada görüntü işleme 

uygulamaları içerisinde yüz tanıma alanı üzerinde durulan bir çalışma yapılmıştır. Yüz tanıma 

sistemlerinin kullanım alanları, görüntü işleme teknolojilerinin ve makine öğrenmesinin 

gelişmesine paralel olarak giderek artmaktadır. Özellikle güvenlik sistemlerinde kullanılan 

yüz tanıma algoritmaları endüstri, sağlık ve sanayi alanlarında da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışma, görüntü üzerinde nesne bulmak için uygulanan Haar-cascade 

sınıflandırma özelliğinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Haar-cascade özelliği önceden 

birçok kez eğitilmiştir ve yüz şeklinin yapısını bilmektedir. Ayrıca çalışmada, görüntü işleme 

kütüphanesi olarak açık kaynak kodlu bir kütüphane olan OpenCV (Open Source Computer 

Vision Library) kütüphanesi tercih edilmiştir. Raspberry Pi kamera modülü ile alınan 

görüntüde ki yüzleri tespit eden ve tespit edilen yüzleri kare içerisine alan bu sistem, son 

olarak algıladığı yüzlerin görüntüsünü kaydetmektedir. Sonuç olarak, pek çok sektöre 

özellikle güvenlik sistemlerine yardımcı olacak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Raspberry Pi, OpenCv, yüz tanıma, görüntü işleme. 

  

FACE RECOGNITION SYSTEM WITH RASPBERRY PI 

ABSTRACT 

In recent years, image processing applications have been widely used in many different fields 

(military, defense, industry, manufacturing, quality control, etc.) both academically and 

industrially. Especially recently, it has been determined in the literature review and different 

studies that image processing applications are widely used in terms of safety and health. In 

terms of security, it has been seen from the statistical information that applications such as 

license plate recognition, person recognition, and face recognition give many useful results. In 

addition, it has been observed that there are applications in image processing for obtaining 
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preliminary diagnosis-preliminary information in terms of health. In this study, a study 

focusing on the face recognition area was carried out in image processing applications. The 

usage areas of face recognition systems are increasing in parallel with the development of 

image processing technologies and machine learning. Face recognition algorithms which are 

used in security systems are also used in industry, health and industrial sectors. This study 

was realized take advantage of Haar-cascade classification feature which is implement to find 

objects on the image. The haar-cascade feature had trained many times and it knows shape of 

face. Also in this work, OpenCV (Open Source Computer Vision Library) library which be 

open source library was preferred. This system, which detects the faces in the image taken 

with the Raspberry Pi camera module and encloses faces in a frame, finally records images of 

faces which is detected. As a result, a study was carried out to assist many sectors, especially 

security systems. 

Keywords: Raspberry Pi, OpenCv, face recognition, image processing. 

 

 

1.GİRİŞ  

Görüntü işleme uygulamaları son yıllarda birçok farklı alanda (askeri, medikal, eğlence, 

savunma sanayi, endüstriyel sanayi v.b.) yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır [1-2]. Bu 

çalışmaların hem akademik boyutta hem de sanayi uygulamalarında başarılı olduğu 

görülmüştür. Yapılan bu görüntü işleme uygulamaları simülasyon veya gerçek zamanlı 

sistemler üzerinde test edildiği belirlenmiştir. Elde edilen simülasyon ve deneysel çalışmalar 

neticesinde hem akademik çıktı hem de proje çıktısı (ürün) olan farklı uygulamalar insanlığa 

katkı sağlamaktadır [3-5]. Bu çalışmalardan biri olan ve son zamanlarda birçok araştırmacı 

tarafından çalışılan nesne tanıma uygulamaları farklı yöntemler kullanılarak analiz edilmeye 

çalışılmıştır.  

Nesne tanıma, görüntü üzerinde bulunan nesnelerin, insan algısına en uygun şekilde 

tanımlanabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerdir. Yüz tanıma sistemleri, 

nesne tanıma uygulamaları arasında en çok ilgi gören ve en ihtiyaç duyulan sistemlerdir [6]. 

Ülkemizde ve yurtdışında yoğun olarak kullanılan yüz tanıma sistemleri, güvenlik açısından 

oldukça önemlidir. Özellikle havaalanları, iş yerleri, oteller ve hastaneler gibi halka açık 

alanlarda güvenliğin sağlanması ve kimlik tespiti yapma amacıyla yoğun olarak kullanılan 

yüz tanıma sistemleri, aynı amaç doğrultusunda pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi gibi 

devlet uygulamalarında da tercih edilmektedir [7]. 

Yüz tanıma sistemlerinin başarı oranları, sistemin çalışma hızı ve hata payı göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmektedir. Yüz tanıma teknolojilerinde en sık karşılaşılan hata 

nedeni genellikle aydınlatma problemidir. Ortamın zayıf ışık alması veya aydınlatmanın kötü 

olması, sistemin yüzü tanıyamamasına neden olabilir [8]. 

Yüz tanıma sistemlerinin temeli Yapay zekanın kurucularından biri olarak bilinen Woody 

Bledsoe öncülüğünde ilk olarak 1960 yılında atılmıştır. İlk defa gerçekleştirilen bir sistem 
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olduğundan çok fazla yüz girdisine ihtiyaç duyulmuştur ve bu nedenle sistemin geliştirilmesi 

uzun yıllar almıştır [9]. 25 Mayıs 1988 tarihinde Francis Galton tarafından gerçekleştirilen ilk 

görüntü bazlı yüz sınıflandırma metoduyla birlikte, gelişen teknoloji sayesinde bu alanda 

önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden bazıları aşağıdaki örneklerle 

gösterilebilir: 

• 2011 yılında, Coca-Cola’nın gençler için yaptığı bir yaz festivalinde, firma yeni 

yazılımı FaceLook’u katılımcılara tanıttı. Festivale katılan gençler, yüz tanıma 

teknolojisi sayesinde yüzlerini kullanarak Facebook duvarında yorum ve fotoğraf 

paylaşabildi [10]. 

 

• 2016 yılında, Bir Türk firması olan Ekin Teknoloji, Las Vegas’ta gerçekleştirilen ve 

yeni nesil teknolojilerin gösterime çıkarıldığı Consumer Electronics Show (CES)’da 

kullanıcıların kişisel telefon ve saatlerine güvenli girişini sağlayan ‘Ekin Red Eagle 

Mobile’ adlı yüz tanıma uygulamasını tanıttı [11]. 

 

• 2019 yılında, Bir Çin firması olan Human Horizons, otomobilin kilidini açmak için 

yüz tanıma sisteminin kullanılabildiği HiPhi 1 elektrikli otomobilini tanıttı [12]. 

 

• 2019 yılında, İspanyol şirketi olan Caixabank, Valencia’da açtığı yeni şubesi ile 

müşterilerine yeni bir deneyim yaşattı. Müşteriler yüz tanıma teknolojisi ile para 

çekme işlemlerini kolay ve hızlı bir biçimde ATM’lerden gerçekleştirebiliyorlar [13]. 

Bu çalışmanın amacı, kamera ile alınan görüntüler içinde insan yüzünün diğer nesnelerden 

ayırt edilmesi ve tanınmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, görüntü işleme uygulamasının 

gerçekleştirilmesi için OpenCv kütüphanesi, insan yüzü yapısı ile karşılaştırma yapılabilmesi 

için ise Haar-cascade kütüphanesi kullanılmıştır. Tanınan insan yüzleri görüntü üzerinde kare 

içine alınarak görüntü sisteme kayıt edilmektedir ve bulunan insan yüzü sayısı çıktı olarak 

verilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde materyal ve yöntem hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde 

bulgular hakkında bilgiler verilirken, dördüncü bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar 

hakkında bilgi verilmiştir.  

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı tarafından 2009 yılından beri 

geliştirilmekte olan Raspberry Pi ve Raspberry Pi kamera modülü kullanılmıştır. 
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Şekil 1. Raspberry Pi 3 ön yüzeyi [14] 

 

Şekil 2. Raspberry Pi 3 arka yüzeyi [14] 

Programlama dili olarak Pyhton tercih edilmiştir. Ayrıca haar-cascade yöntemi ve OpenCv 

kütüphanesinden yararlanılmıştır. Python, Hollanda’lı programlamacı Guido Van Rossum 

tarafından yazılmış bir programlama dilidir [15]. OpenCv açık kaynak kodlu bir görüntü 

işleme kütüphanesi olup, 1999 yılında Intel tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Şimdi ise 

Itseez, Willow, Nvidia, Google gibi şirketlerin desteği ile geliştirilmeye devam edilmektedir. 

OpenCv kütüphanesi, bünyesinde görüntü işleme ve makine öğrenmesine yönelik 2500’den 

fazla algoritma barındırmaktadır. Bu algoritmalar yüz tanıma, nesne sınıflandırma, insan 

hareketlerini tespit etme gibi teknolojilerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır [16]. 

Haar Basamaklı Sınıflandırıcılar görsel nesnelerin tespiti konusunda hem hızlı hem de başarı 

oranı yüksek bir makine öğrenme yaklaşımıdır. İlk olarak Viola ve Jones tarafından önerilen 

Haar Basamaklı Sınıflandırıcılar, yüz tespiti çalışmalarında uygulanmış ve başarı oranı 

yüksek olarak tanımlanmıştır [17].  
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Şekil 3. Haar-cascade sınıflandırıcısının çalışma algoritması 

3.BULGULAR 

Çalışmada, Raspberry Pi kamera modülü aracılığıyla görüntü alınmaktadır. Haar-cascade 

sınıflandırma yöntemi kullanılarak ortamda bulunan insan yüzleri ekran üzerinde kare 

içerisine alınmakta ve bu görüntü bilgisayara kaydedilmektedir. Bulunan insan yüzü sayısı ise 

sistem çıktısı olarak gösterilmektedir. Sistemin çalışma algoritması Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Sistemin çalışma algoritması 

Yapılan çalışmada ilk olarak, kamera ile 1 bireyin olduğu ortam görüntüsü alınmıştır. Alınan 

görüntüden sonra, yüz bölgesi kare içine alınarak program çıktısı olarak “1 yüz bulundu.” 

cevabı alınmıştır. Daha sonra 2 bireyin olduğu ortam görüntüsü alınarak sistemin birden fazla 

insan yüzünü algılayabildiği ispat edilmek istenmiştir. Bu işlemden sonra, sistem 2 insan 

yüzünü de kare içerisine alarak “2 yüz bulundu.” çıktısını vermiştir. Son olarak ise herhangi 

bir bireyin olmadığı bir görüntü alınarak “0 yüz bulundu.” çıktısı alınmıştır. Sistemin 

çalışması sonucu elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. Şekil 5’de tek bireyin yüzünün 

kamerada tespiti ve kareye alınmış şeklinde gösterilmiştir. Şekil 6’da iki bireyin yüzlerinin 

kamerada tespiti ve her ikisinin de kareye alınmış şeklinde gösterilmiştir. Şekil 7’de, ekran 
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çıktısında yapılan işlemlerde, kamera ile görüntü alındığında kaç adet bireyin yüzü bulunduğu 

ekrana yazdırılmıştır. 

 

Şekil 5. Tek kişinin yüz tespiti 

 

Şekil 6. Çift kişinin yüz tespiti 

 

Şekil 7. Ekranda tespit edilen yüz çıktı sayıları 
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4. SONUÇ  

Görüntü işleme uygulaması yakalama, ölçme ve değerlendirme sonrasında verileri başka bir 

cihazda okunabilir bir biçime dönüştürmek veya bir elektronik ortamdan diğerine aktarmak 

için yapılan bir çalışma olarak ifade edilebilir. Görüntü işleme esas olarak kaydedilmiş 

mevcut görüntüleri işlemek, yani mevcut görüntüleri ve grafikleri değiştirmek, 

yabancılaştırmak veya iyileştirmek için kullanılır. Son yıllarda, görüntü işleme uygulamaları 

birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları sanayi, sağlık, askeri, 

güvenlik, kalite kontrol, nesne ayrımı, vb. alanlar olarak örnek verilebilir. Özellikle son 

zamanlarda güvenlik ve sağlık anlamında görüntü işleme uygulamalarının yaygın olarak 

kullanıldığına yapılan literatür taramasında ve farklı çalışmalarda olduğu belirlenmiştir. 

Güvenlik anlamında plaka tanıma, kişi tanıma, yüz tanıma gibi uygulamaların bir çok faydalı 

sonuçlar verdiği istatiksel bilgilerden görülmüştür. Ayrıca sağlık anlamında da kişilerin sağlık 

açısından ön tanı-ön bilgi edinilmesi için görüntü işlemelerindeki uygulamaların olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmada görüntü işleme uygulamaları içerisinde yüz tanıma alanı üzerinde 

durulan bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan genelden özele gidildiğinde yüz tanıma 

uygulamaları da uzun yıllardan beri araştırmacıların üstünde durduğu bir diğer konudur. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, yüz tanıma teknolojilerinin ülkemizde ve dünyada kullanım 

alanlarının her geçen gün arttığı ve dolayısıyla bu teknolojilere olan ihtiyacında buna paralel 

olarak gitgide arttığı görülmüştür. Bu çalışmada, bu ihtiyaçlara yönelik olarak bir yüz tanıma 

sistemi gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi kullanılarak gerçekleştirilen bu yüz tanıma 

sisteminin, özellikle güvenlik sistemlerine yardımcı olacağı öngörülmektedir. Yapılan 

deneysel çalışmalarda başarılı sonuçlar alındığı belirlenmiştir. Böylelikle bir donanım 

kullanarak gerçek zamanlı bir görüntü işleme çalışması yapılmıştır. 
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ÖZET 

Shoji Hamada bir Japon çömlekçisi, Japonya’nın stüdyo seramik ve zanaat tarihinde de önemli 

bir çağdaş seramik sanatçısı, 20 yy.’ın uluslararası ender ve değerli seramik sanatçılarından 

biridir. Hamada yirminci yüzyıl stüdyo çömlekçileri üzerinde büyük etkisi olan bir sanatçıdır 

ve Japonya’nın Mashiko kasabasını dünyaca ünlü bir seramik merkezi olarak kurmuş ve 

tanıtmıştır.  1894 yılında Tokyo’da doğmuş olan Shoji Hamada yaşamının çoğunu Japonya’da 

geçirmiştir. Ailesinde çömlekçilik geçmişi olmamasına rağmen çömlekçiliğe ilgi duymuştur. 

Geleneksel çömlekçilik eğitimi almamış, Tokyo’da bulunan Mühendislik Enstitüsünün Tokyo 

Teknoloji Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Shoji Hamada, Kyoto Seramik Enstitüsünde 

çalışmış, bu dönemde Kanjıro Kawai ile iyi arkadaş olmuş ve Kanjıro Kawai, Kenkichi 

Tomimoto ile birlikte çalışmalarda bulunmuştur. Gençliğinden beri Bernard Leach’in 

çalışmalarına hayran olan Hamada, 1912 yılında Japonya Ginza’da, Bernard Leach’in 

seramiklerini görmüş ve çok etkilenmiştir. 1919 yılında ise, Tokyo’da sergi açan Bernard Leach 

ile tanışmıştır. Bu tanışmadan sonra altmış yıl sürecek iyi bir dostluk ve iş birliği içerisinde 

bulunmuştur. Bu süreçten sonra Shoji Hamada’nın ismi studio pottery’nin babası Bernard 

Leach’le birlikte anılmaya başlamıştır. Shoji Hamada, batı’da “Arts and Crafts” hareketi diye 

bilinen, Japonya’da Mingei hareketi olarak bilinen Mingei halk el sanatı hareketinin önde gelen 

savunucularından olmuştur. Mingei Hareketi Japonya halk el sanatında var olanları sadece 

değerlendirme ve takdir etme çalışmasından, o kültürün seçkin estetik ve görsel unsurlarını 

içeren yeni eserler yaratma sürecine dönüşmüştür. Böylelikle geleneksel üretimde bulunan 

çömlekçiler desteklenerek eğitim kurumları açılmış ve Japon seramik sanatçılarının 

yetişmesinde öncülük etmişlerdir.  Mingei hareketi ve arkasından Hamada Shoji ve seramik 

ustalarının seramik sanatına verdikleri emek ve eserler sayesinde Japon seramik sanatı, biçimsel 

anlamda geleneksel üslubundan farklılık göstermeye başlamıştır. Shoji Hamada ve arkadaşları 

Kawai Kanjiro, İngiliz seramik sanatçısı Bernard Leach stüdyo seramikleri, el sanatları ve aynı 

ruhla üreten kişilerle çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Hamada’nın dünyadaki birçok çömlekçi 

üzerinde etkisi büyük olmuş ve Tokyo'nun kuzeyindeki Mashiko'yu Japon halk seramiği ile eş 

anlamlı hale gelmesini sağlamıştır. 1955 yılında "Yaşayan Ulusal Hazine" olarak seçilmiştir. 5 

Ocak 1978 yılında Mashiko’da yaşamını yitirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Japonya, Çömlekçilik, Shoji Hamada, 
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A POTTERY MASTER; SHOJI HAMADA 

ABSTRACT 

Shoji Hamada is a Japanese potter, a contemporary ceramic artist and also an important figure 

in the history of studio ceramics and craft of Japan as well as being one of the internationally 

rare and valuable ceramic artists of 20th century. Hamada is an artist who had a great influence 

on twentieth-century studio potters and founded and promoted the town of Mashiko, Japan, as 

a world-renowned ceramic Center. Born in Tokyo in 1894, Shoji Hamada spent most of his life 

in Japan. Although he had no pottery background in his family, he had an interest in pottery. 

He did not study traditional pottery but graduated from the Institute of Engineering in Tokyo 

with a degree in Chemical and Geological Engineering. Shoji Hamada worked at the Kyoto 

ceramic Institute, becoming good friends with Kanjiro Kawai during this period, and worked 

with Kanjiro Kawai Kenkichi Tomimoto. Hamada, who had admired Bernard Leach's work 

since his youth, saw Bernard Leach's ceramics in Ginza, Japan, in 1912 and was very impressed. 

In 1919, he met Bernard Leach, who had an exhibition in Tokyo. After this meeting, he had a 

good friendship and cooperation that would last for sixty years. After this moment, Shoji 

Hamada's name came to be referred to together with Bernard Leach, the father of studio pottery. 

Shoji Hamada has been a leading defender of the Mingei folk craft movement, which is known 

in the west as the” Arts and Crafts " movement, and in Japan as the Mingei movement. The 

Mingei movement has evolved from the study of merely evaluating and appreciating what exists 

in the people's craft of Japan to the process of creating new works that incorporate the 

outstanding aesthetic and visual elements of that culture. Thus, the traditional producers, the 

potters were supported and educational institutions were opened, and Japanese ceramic artists 

took the lead in their training. Thanks to the Mingei movement and the work of Hamada Shoji 

and ceramic Masters in ceramic art, Japanese ceramic art has begun to differ from its traditional 

style in a formal sense. Shoji Hamada and his friends Kawai Kanjiro have kept working with 

British ceramic artist Bernard Leach producing studio ceramics, crafts with the same spirit. 

Hamada's influence on many potters around the world has been great, leading Mashiko in the 

north of Tokyo to become synonymous with Japanese folk pottery. He was selected as a "living 

national treasure" in 1955. He died in Mashiko on January 5, 1978. 

Keywords: Ceramic, Japan, Pottery, Shoji Hamada, 

 

1.GİRİŞ 

Endüstri devrimi 18.yy’da İngiltere’de başlamış, daha sonra da Avrupa, Amerika ve diğer 

ülkelerde de sürmüştür. Endüstri Devrimi ile elle üretim yerine makine ile üretime geçilmiştir. 

Makineleşmeyle hızlı ve seri üretim artmıştır. Değişen yaşam şartlarıyla modern dünyanın 

tüketmeye zorladığı bir tüketim toplumu yaratılmıştır. Endüstri devrimi ile el sanatları ve 

geleneksel üretim yapan çömlekçi atölyelerinde üretilen seramik olumsuz etkilenmiştir.  

Bu anlamda üretimde seramiğin çağdaş boyutu sadece teknik ve üretim anlamında bir gelişme 
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kaydetmiştir. Endüstrinin tüketim çarkına sıkışan seramik üretimini, daha nitelikli hale 

getirmek ve el sanatı konumundan kurtararak gelişimine yön vermek anlamında ilk tepki, 

İngiltere’de oluşmuştur (Ağatekin, s.7, 1993). 

19 yy’da Endüstri devrimi ile gerilemeye başlayan el sanatları Arts And Crafts akımın, ardından 

Bauhaus okuluyla yeniden canlandırılmıştır. William Morris bu akımın öncüsüdür ve 

geleneksel şekillendirme yöntemleri ve teknikleri ile el sanatlarının sürekliliğine dikkat 

çekmeye çalışmıştır. Geleneksel ve çağdaş seramik, kültürel birikimler ve fikirsel yenilenme 

ile bir değişim sürecine girmiştir.  

El sanatlarının bu değişim sürecinde İngiltere’de özgün eserler yapan Bernard Leach (1887-

1979) geliştirdiği sanatçı-çömlekçi kavramıyla bir okul oluşturmuştur (Osberne,1985, s.747). 

Batı’da bu anlamda gelişmeye başlayan çizgi, Uzakdoğu seramiklerinin sırlarının çözülmeye 

başlaması ile birlikte daha nitelikli, teknik yönden zengin ürünlerin yavaş yavaş ortaya 

çıkmasını sağlar. Bernard Leach Uzakdoğu seramiklerinin tam olarak anlam ve değeri ile 

Batı’ya taşımada öncülük etmiştir (Ağatekin, s.8, 1993). 

Bernard Leach Japonya’da seramik üzerine çalışırken, 1919 yılında Tokyo’da sergi açarak 

burada Hamada ile tanışmıştır. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1 Shoji Hamada 

1894-1978 yılları arasında yaşamış olan çağdaş seramik sanatçısı Shoji Hamada Tokyo’da 

doğmuş ve yaşamının çoğunu Japonya’da geçirmiştir. Hamada ilk olarak resim ile ilgilenmiştir. 

Kötü bir çömlek bile bir süre kullanılabiliyor düşüncesi ile seramiğe ilgi duymaya başlamıştır. 

Ailesinde çömlekçilik geçmişi olmamasına rağmen çömlekçiliğe ilgisi artmıştır. Geleneksel 

çömlekçilik eğitimi almamıştır. Tokyo’da bulunan Mühendislik Enstitüsünün Tokyo Teknoloji 

Enstitüsü’nde seramik okumuştur. Shoji Hamada, Kanjıro Kawai ve Kenkichi Tomimoto ile 

Kyoto Seramik Enstitüsünde birlikte çalışmalarda bulunmuştur. Bir gün sergi ziyaretinde 

bulunurken, resim öğretmenliği yapmak için gittiği Japonya’da çömlekçi olmaya karar veren 

ve Uzakdoğu seramiklerinin anlam ve değerini Batı’ya taşımak isteyen Bernard Leach'in, 1919 

yılında açtığı Tokyo seramik sanatı sergisinde derinden etkilenmiştir. Bernard Leach Japon 

seramik ustası Shoji Hamada ile bu dönemde tanışmıştır. Seramiğe Japonya’da (1909-1920) 

başlamış olan Leach, ünlü Japon seramik sanatçısı Hamada ile birlikte seramik çalışmalarında 

bulunmuştur. Bu tanışmadan ve çalışmalardan sonra altmış yıl sürecek iyi bir dostluk ve iş 

birliği içerisinde bulunmuşlardır. Bu süreçten sonra Shoji Hamada’nın ismi studio pottery’nin 

babası Bernard Leach’le birlikte anılmaya başlamıştır. 

Hamada 1920’de Japonya’dan Bernard Leach ile İngiltere’ye gitmiştir. Japon çömlekçi Shoji 

Hamada (1894-1978) ile St. Ives’te Bernard Leach bir seramik atölyesini kurmuştur. Hamada 

ve Leach, İngiltere’de batı çömlekçiliğinin köklerini bulmaya kararlı bir şekilde ip uçları 

aramaya başlamışlardır. Cornwall’ın yeni sürülmüş tarlalarında kuş tüyü ile yapılmış dekorlu 

tabaklarını keşfetmişlerdir. Bir gün, Hamada ve Leach pastanın üzerine böğürtlen reçeli ile 

krema sürerken kuş tüyü ile nasıl dekorlama yapılacağını keşfetmişler ve 1921 yılında astar 
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dekorlama tekniklerini yeniden canlandırmışlardır (Freyberg,1999, s.99). 

 

   

Resim 1. Shoji Hamada, Bernard Leach ve Tomimoto Kenkichi. 

İngiltere’de de William Morris endüstriyel devrime karşı bireysel bir meslek olarak el sanatının 

yeniden canlandırılması fikrini savunmaktaydı. Doğuda Hamada, batıda Leach alaylı olarak 

yetişen çömlekçilerin el sanatına olan bağlılığına hayranlık duymuşlar ve yeni nesil sanatçı-

çömlekçilerin yaşam tarzı ve çalışma yöntemlerini etkilemişlerdir. Burada Hamada ve Leach 

geleneksel el sanatı ile modern studıo pottery bir araya getirmişlerdir (Sanatçı-çömlekçi 

kavramı) (Peterson, 2004, s.17). 

(...insan elinde üretilen ürünler azalmış ve üretilen ürünlerde kalite düşmeye başlamıştı. Japon 

filozof Soetsu Yanagi ve arkadaşı Shoji Hamada geleneksel üretimi yeniden canlandırmak 

üzere girişimlerde bulunarak Mingei Hareketi’ni (Japon Halk Sanatı) (1925-1926) 

başlatmışlardır. Müze kurmak için de harekete geçmişlerdir. İngiliz seramikçi Bernard 

Leach’de bu hareketten esinlenmiştir (http://www.e-yakimono.net/mingei.html.25.07.2005).  

 

Soetsu Yanagi (1889-1961), Shoji Hamada (1894-1978), Kawai Kanjro (1890-1966), ve 

Bernard Leach (1887-1979), (...bu dört sanatçı anonim zanaatkarların saf sanatına saygı 

gösterdiler ve bir hayat biçimi olarak gösterişsiz, basit ve doğaçlama çalışma yöntemine 

öykündüler. Bu felsefeye Mingei adını vererek hayatları boyunca buna bağlı kaldılar...). 

(Peterson, 2000, s.9.) 

Japonya’da Mingei halk el sanatı hareketinin önde gelen savunucularından olan Hamada, 

Japonya halk el sanatında var olanları sadece değerlendirme ve takdir etme çalışmasından, o 

kültürün seçkin estetik ve görsel unsurlarını içeren yeni eserler yaratma sürecine dönüşmüştür. 

Böylelikle geleneksel üretimde bulunan çömlekçiler desteklenerek eğitim kurumları açılmış ve 

Japon seramik sanatçılarının yetişmesinde öncülük etmişlerdir.  Mingei hareketi ve arkasından 

Hamada Shoji ve seramik ustalarının seramik sanatına verdikleri emek ve eserler sayesinde 

Japon seramik sanatı, biçimsel anlamda geleneksel üslubundan farklılık göstermeye 

başlamıştır. Shoji Hamada ve arkadaşları Kawai Kanjiro, İngiliz seramik sanatçısı Bernard 

Leach stüdyo seramikleri, el sanatları ve aynı ruhla üreten kişilerle çalışmalarını 

sürdürmüşlerdir. 
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Bu dönemde Mingei hareketi için farklı çalışmalar düzenlenmiştir. Shoji Hamada (1894-1978) 

ve Mingei hareketinin kurucusu Soetsu Yanagi (1889-1961), Bernard Leach (1887-1979), 

Amerikalı Peter Voulkos(1924- 2002), ve Rudy Autio ile bir çalıştayda  bir araya gelmişlerdir. 

Hamada, çalıştaya gelmeden önce etraftan bazı otlar toplamış ve bu otları astara batırarak 

formun üzerinde rastgele desenler oluşturmuştur. Hamada’nın çamura doğaçlama yaklaşımı ve 

rastlantısal astar uygulamaları, daha önce çamurun kontrolsüz bir şekilde işlendiğine tanık 

olmayan Autio ve Voulkos üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Ayrıca, Hamada’nın kullandığı 

tornaya hız veren Voulkos, sanatçıyı yakından izleme şansına sahip olmuş, formu 

şekillendirirken karşılaştığı hataları üretim sürecinin bir parçası haline getiren Hamada’nın bu 

yaklaşımı Voulkos’u etkilemiş ve hataları hayatın bir parçası olarak kabul eden Zen ruhunu 

tanımaya başlamıştır (Taşpınar Şentürk, 2020, s. 72-73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Peter Voulkos, Shoji Hamada, 1952. 

 

2.2 Maşhiko ve Shoji Hamada’nın Atölyesi 

 
 

Resim 3.Maşhiko ve Maşhiko’da seramik atölyesi -2000. 

 

Maşhiko çömlekçiliği geleneksel çömlekçi köyüdür. M.S.710-784 dönemi arasından, Nara 

dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemden sonraki bilgiler belirsizdir. 1853’den sonra 

Maşhiko, Otsuku Keizaburo, önderliğinde çömlekçilikte önemli bir yer edinmeye başlamıştır.  

Maşhiko’da geleneksel olarak üretim yapan çömlekçiler, çömlek üretmek için dağlardaki uygun 

killeri kullanmışlardır ve fırınları dağ yamacına inşa etmişlerdir.  
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Shoji Hamada, bu dönemde İngiltere’de birçok seramik sergisi açmış ve İngiltere’de ki seramik 

sanatçılarını etkilemiştir. Bir süre sonra kendi özgünlüğünden uzaklaşmaya başladığını fark 

etmiştir. 1924 yılında Japonya’da yaşanan büyük depremden etkilenerek, 1925 yılında 

Japonya’ya geri dönmüştür. Tokyo’nun 100 km kuzeyinde geleneksel çömlekçi köyü olan 

Maşhiko’da, bir seramik atölyesi kurarak yaşamını burada sürdürmeye karar vermiştir.  

 

  

 

 
  

Resim 4. Shoji Hamada atölye-müze, Mashiko-Japonya. 

 

Hamada'nın zarif Meiji döneminin etkisinde, Maşhiko tepesinde, aynı bahçede olan evi ve 

atölyesi, bazı halk nesneleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Evinin tüm faaliyetlerin 

merkezi girişinde şemsiyeler, bitkiler ve kuru sebzeler ile çevrili, bir tarafında geniş veranda, 

diğer tarafında geniş odanın içini ve dışarıyı, gölge ışıklarla dolduran duvar ve merkezinde 

sürgülü ve yıpranmış, önünde ayakkabılarla çevrili ahşap bir kapı ve cilalı parkeden oluşan yer 

vardır. 
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Resim 5. Shoji Hamada atölye-müze, Mashiko-Japonya. 

 

2.3 Eserlerin Uygulama Aşaması 

 

Shoji Hamada, Maşhiko bölgesinden çıkartılan killerin daha iyi sonuç vererek kullanılması için 

uzun süre bu konu üzerinde çalışmalar yapmış, bu alanda uzmanlaşmıştır (Crafts The 

Decorative and Applied Arts Magazine,1993).  Bu killerden bazıları kaba, bazıları gri, bazıları 

da ateşte rengi yumuşatacak oksitler içerdikleri bilinen sarı veya kahverengi renklerindedir. 

Hamada, yöredeki stoneware çamurlardan daha az görülen, ince ve beyaz bir astar üzerinde 

çalışmış ve bu beyaz astarı kullanmıştır. Hamada çamurların doğadan geldikleri ham ve doğal 

hallerini kullanmayı da daha çok tercih etmiştir. Yöre halkının kili çıkarttığı anda işlenen 

kilden, yılda bir kez temin edilmektedir. Ancak bu tarz killer, özellikle kaba kumlu bir kildir ve 

büyük kaseler ve bazı büyük tabakların şekillendirilmesi için kullanılmaktadır. Çamurun daha 

plastik ve esnek olması için diğer bölgelerden gelen killerle karıştırılması gerekmektedir 

(Peterson, 1984).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6. Shoji Hamada atölye, tornada şekillendirme, Mashiko-Japonya. 

 

Hamada, elde ettiği bu killerle çay seremonisinde kullanılan kase ve çaydanlıklar üretmiş, 

buradaki çalışmalarını dışarıdan gelen killerle değil, bu bölgedeki killeri kullanarak yapmıştır. 

Bu bölgedeki killerin daha iyi sonuçlar vermesi için yirmi yıl, bu konu üzerinde çalışmış ve 
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uzmanlaşmıştır. Hamada atölyesinde genellikle mutfak eşyaları yapmıştır (Crafts The 

Decorative and Applied Arts Magazine,1993). Hamada’nın eserleri stonware bünyeye sahip 

çaydanlıklar, fırının mührünü taşıyan sofra takımları, dikdörtgen şişelerin çeşitli stilleri, kare 

tabaklar, büyük kavanozlar, tabaklar, şişeler, büyük ve açık kase şekilleri ve çay kaseleridir. 

(Peterson, 1984). Hamada, eserlerinde Japonya’daki geleneksel çömlekçilikten benimsediği 

teknikleri yalınlaştırarak, seramiğin yalın estetik duygusunu zenginleştirerek, sağlıklı ve güçlü 

bir tarz oluşturmuştur ve bir el sanatı olarak yeni bir seramik hareketini başlatmıştır. Peterson: 

Hamada eserlerini çam ağacından yapılmış, tornanın karşısındaki oturma alanında, bacaklarını 

çapraz birleştirerek tornanın seviyesinde, imkansız bir pozisyonda oturur ve yanında duran 

çubukla saat yönünde kestane ağacından yapılmış, ağır tornayı döndürmeye başlar. Dönen 

tornanın merkezine bir miktar çamur koyarak küçük parça kase yapacaksa koyduğu çamurun 

üzerinden bir miktarı ile kaseyi şekillendirir. Merkezde kalan çamur yığını ile ikinci kaseyi 

şekillendirmeye devam eder. Hamada şekillendirdiği çaydanlığı izleyerek üzerine yapacağı 

eklemeleri yapar diye ifade etmiştir.  

 

  
 

Resim 7. Shoji Hamada atölye, tornada şekillendirme, Mashiko-Japonya. 

 

Hamada eserlerinde dekorlama için farklı yöntemler kullanmıştır. Yöntemler arasında çevreden 

topladığı otları astara batırarak formun yüzeyinde doğaçlama yaklaşımı uygulamasının yanında 

rastlantısal astar uygulamaları da birçok sanatçı üzerinde derin etkiler bırakmıştır.  

 

 
 

Resim 8. Shoji Hamada, pirinç kabuğu kül sır üzerinde fırçayla oluşturulmuş şeker kamışı 

deseni ve bambu deseni. 
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Dekorlama yapmak için kullandığı bir diğer yöntem ise, eser üzerine parmakların bıraktığı 

kontrollü, aynı zamanda doğaçlama etkiler ile duygularını aktarma yöntemidir. 

  

 

Resim 9. Shoji Hamada, eserin parmakları ile dekorlama uygulaması.  

 

Hamada eserlerinde fırçayı ustalıkla kullanmaktadır. Ayrıca kepçe içerinde astar veya sırı 

akıtarak uyguladığı dekorlama yöntemi de birçok eserinde görülmektedir. Hamada, kendini iyi 

hissettiği, yapabildiği ve mümkün olduğu her zaman, hava güzel ve ışık iyi olduğunda, ana evin 

açık verandasında vadi manzarasına karşı emaye boya tezgahını kurmaktadır. Bu noktadan 

pirinç tarlalarına ve gri, yeşil ve koyu sarı renklerinde Mashiko tepelerine bakar. Birkaç günde 

bir, özel bir fırında üçüncü bir pişirime ihtiyaç duyan daha önce sırlanıp fırınlanmış ürünleri, 

düşük derece emaye boyaları ile dekorlamaktadır (Peterson, 1984). 

 

 

  
 

Resim 10. Shoji Hamada, fırça ve kepçe akıtma dekorlama yöntemi. 
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2.4 Eserlerin Pişirilmesi 

 

Atölyede üretim döngüsü devam ederken, bitmiş ürünler, atölyedeki çakıllar üzerine, palet 

tahtalar ve uzun boylu ağaçların filtrelenmiş gölgesi altında kurumaya bırakılmaktadır. 

(Peterson, 1984). Pişirilmeye hazır olan ürünler Hamada’nın 1929-1930 yılları arasında yaptığı 

Noborigama adlı seramik fırınında pişirilmektedir.  

 

 

 
 

Resim 11. Shoji Hamada, Noborigama fırını, Mashiko-Japonya 

 

Noborigama, geleneksel Japon seramik fırınlarından çok odalı, açık ateşli, odun yakıtlı, yamaç 

fırınlarının adıdır. Türkçede nobori: tırmanan, gama: fırın anlamına gelmektedir. Bu fırınlar, 

yamaçta yukarıya doğru yükselirken, oda sayıları yirmiyi bulabilmektedir. Odalar arasındaki 

duvarların taban kenarlarında alev geçiş delikleri bulunmaktadır (Özyurt, 2008, s. 31). Fırın 

ateşi yakılmadan önce Hamada sol omzunun üzerinden iyi şans için bir şişe tuz atar ve fırının 

üzerine pirinç, tuz gibi şans getirecek ritüel malzemeleri bırakmaktadır. 

 

 
 

Resim 12. Shoji Hamada, Noborigama fırını, Mashiko-Japonya 

 

Pişirimde yakılması için, iki sene bekletilmiş 40 yaşındaki çam ağaçlarından elde edilen 

kütükler kullanılmaktadır. Kütükler odun demetleri haline getirilerek tel ile bağlanır ve fırının 

yanında istiflenmiş olarak bekletilir. Fırında yakılacak olan demet miktarı bir önceki fırının 
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yanması için kullanılan demetlerdeki tel halkası sayısının hesaplanması ile çıkartılmaktadır. 

Fırına atmak için bir odun demeti gerektiğinde, büyük istiften alınarak atılmak için 

hazırlanmaktadır. Büyük kütükler atıldıkça fırının ağzında kırmızı kömürler oluşur ve yeni 

kütüklere yer açılır. Fırının sıra odaların yan duvarlarındaki kemer aralarında bulunan 

gözetleme ve besleme deliklerindeki kapak açılarak odun beslemesi yapılır. Beslemeyi 

yapabilmek için aynı anda iki kişinin olması gerekmektedir. Bir kişi kapağı açarken diğer kişi 

fırına beslemeyi yapmalıdır. Bu işlem senkronize bir biçimde yapılmalıdır.  

 

 
 

Resim 13. Shoji Hamada, Noborigama fırını, Mashiko-Japonya 

 

Fırının yanma süresi pişirilen ürüne ve fırının büyüklüğüne göre değişmekte, bazen haftalarca 

sürebilmektedir. Sır için gerekli olan ısı 1260 0C’dir ve 1100 0C ısıdan sonra derecenin 

yükselmesi oldukça zordur. İlk odanın ısısını yaklaşık 1100 0C’ye getirdikten sonra kolay bir 

şekilde 1260 0C çıkılabilir. Sonraki yüz dereceyi ulaşabilmek için dört saat gibi zamana ihtiyaç 

vardır.  Fırının ilk odası ve ikinci odası kırmızı renkte yanmakta iken yaklaşık 816 0C’ dir. 

Fırının üçüncü odası parlak bir görünümde iken, dört ve beşinci odaları donuk kırmızı renkte 

görünmektedir. Bu aşamada bacadan garip bir koku gelmeğe devam etmektedir. Her on 

dakikada bir kütükler, ateş atılan portlara yerleştirilmektedir. Fırın içerisindeki tuğla duvarlar 

uzun yıllar odun külünden sırlanmış parlak ve erimiş durumdadır.  Üst oda yaklaşık 

12930C’lerdedir ancak ilk oda en çabuk soğuyan kısımdır ve bu sır için büyük bir fark yaratır. 

Son oda en uzun süre ısıtılmıştır, aynı şekilde buradaki seramiklerin görünümleri de farklıdır. 

Fırından çıkan ürünlerin hepsi yere dizilir ürünler üzerinde değerlendirmeler yapılır. 

Hamada'nın fırın açılışı dışarıya her zaman kapalıdır sadece dostlarına açıktır. Hamada’nın 

atölyesindeki Noborigama fırını 2011 yılında Fukishima depreminde hasar görmüştür. Maşhiko 

halkı fırını tekrar onarmışlardır. 

 

  
 

Resim 14. Shoji Hamada, Noborigama fırını, Mashiko-Japonya 

 

196



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

SONUÇ 

 

Shoji Hamada sanat ve üretimin önemini ve zorluğunu dile getirmek için yorumlarda 

bulunmuştur. “Seramik üretmek bir özveri ve süreç ister ve bu da her zaman çalışmak için başka 

bir neden” dir. Hayatınızın bir alanında yenilseniz bile iyi bir çömlekçi olmak için çömlekçilikte 

yenilmez olmanız çömlekçilikte yenilmeye asla izin vermemeniz gerektiğini söylemektedir. 

Hamada: ““Yaratmak” sıklıkla duyarız bu sözü. İnsanlar kelimeleri hızlıca, yaratmak için 

kullanırlar, fakat ben onları sıklıkla kullanmayı sevmiyorum. Benim yaptığım şey yani benim 

eserlerim yapılmaz, adeta doğarlar. Eğer siz bazı şeylerin doğmasını sağlayamıyorsanız o 

zaman onu siz eylem olarak yaratmak diye adlandıramazsınız. Fakat bu çok zor bir iştir. 

Dağdaki bir ağaç kendi başına büyür, bende böyle bir ağaç olmalıyım. Dağdaki bir ağaç niçin 

iyidir ki, kökleri sert, gövdesi dayanıklı, yaprakları ve dalları onları yalnız bıraksanız bile 

büyümektedir. Su, yerin altında her yöne her zaman akmakta ve insanlar bu saf suya 

ulaşmalıdır. Genelde insanlar suyu bir nehirden alırlar ama aslında yerin altında insanların 

ulaşabilecekleri su mevcuttur. Size erişim için en kolay su, dere suyudur, ama yer altı suyu bir 

kaynaktır. … bir adım daha at ve bu kaynak suyun senin kanın olduğunu ifade et. Eğer birisi 

bu noktaya gelirse, onun sanırım her şeyi yapabileceğinizi hissedersiniz. Ben şahsen büyük 

sanat eserlerinin bir ağacın köklerinden geldiğini düşünürdüm fakat yaşım ilerledikçe böyle 

olmadığını, dallarından olduğunu ve sonra ince dallarından ve yapraklardan, ağacın uçlarından 

olduğunu inandım ve artık biliyorum ki sanat onların kalbinden meydana gelmektedir” 

demiştir. 

 

Bernard Leach, Hamada için şu yorumlarda bulunmuştur: Hamada bu yaklaşıma odaklandı ve 

yerel kil kullanarak, elde edilmesi kolay kil ile doğal materyaller yaptı, eserler üretti, tuz ve kül 

ile sırlama yaptı. Çalışmaları Mingei’nin inançlarına paralel olarak son derece faydalıydı. 

Şekiller basit ve kuvvetli bir sona sahip, kül veya demir sır ile sırlanmış ve şekillendirilmişti. 

Amaç burada eski ile yeniyi harmanlamak, Japon geleneklerini koruyarak daha fazlasına 

ulaşmaktı. Bu akımdan başlayarak, Hamada’nın 1926 yılında kurulmasına yardımcı olduğu 

Japon Halk Zanaati Kurumu doğmuştur. Bu süreyi Hamada ve diğerleri ile geçirmiştir. “O bu 

kuruluşu çok mütevazi bir başlangıç ile başlamıştır; bir yamaçtan aşağı gelen bambular, Japon 

cedarları ve bahçeler ve ağaçlar yolu ile çeltik tarlaları boyunca uzanan bir başlangıç olarak 

görmüştür. Herkes bir memnuniyet ve mütekabiliyet ruhunu paylaşıyor görünmektedir. Batıya 

has bir heyecan söz konusu değildir. Hamada merkez evinde kendi başına çalışır, oturarak ve 

tekerleğin içine battığı düşük bir platform üzerinde bacaklarını çelmiş bir vaziyette pozisyon 

alır. Onun sahip olduğu özgürlük ve rahatlık hayret vericidir. Fakat, onu birisi izledikçe, 

Hamada’nın kendinden kaynaklı bir dengenin söz konusu olduğunu fark etmektedir.  Bu 

şekildeki zihinsel düşüncelere zamanla net eylemler eşlik etmektedir” (Leach, 1960). 

 

197



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

 
 

Resim 14. Shoji Hamada, tuz sırlı eserleri, Idemitsu Sanat Müzesi 

 
 

Resim 14. Shoji Hamada, tenmoku sırlı eserleri, 

 

Rudy Autio ise Hamada için: “Hamada, diğer kültürlerden ve halklardan yeni şeyler 

öğrenmektedir. 1952-1953 yılında Avrupa’ya ve Amerika’ya kapsamlı bir gezi düzenlemiş, 

dersler ve gösteriler sunmuştur. Gezi boyunca görüş alışverişinde bulunarak, bilgi ve seramikle 

uğraşan toplumları kuvvetlendirmiştir.  Hamada, sessizce bir kenarda kalmış ve insanlara 

konuşmaktan ziyade nasıl yapılırı göstermiştir ve yaptığı işle konuşmayı yeğlemiştir.” demiştir. 

(Autio, 1998). 

Peter Voulkos ise Hamada’nın başarılarını şöyle anlatmıştır. “Hamada ün peşinde olmamasına 

rağmen, hayatı boyunca hep ünlü kalmayı başarmıştır. 1955’te, Japon hükümeti tarafından 

“Yaşayan Milli hazine” olarak kabul edilmiştir ki bu National Endowment of Arts tarafından 

verilen ödüle denk bir ödüldür. Hükümet milli değerlere dokunan sanatçıları seçmekte ve 

zamanı gelince bu tekniklerin, bilginin ve becerinin bir sonraki nesle aktarımını sağlamaktadır. 

Japon Halk Sanatları Toplumunun kurucusu olmasının yanı sıra, Japon Ressamlar 

Topluluğunun ve Japon Kültürel Değerlerinin Korunmasına Kurulunun bir üyesi olmuştur. 

1964 yılında Mor Kurdele ile Japon Onur Madalyası ile ödüllendirilmiş, Michigan Devlet 

Üniversitesinden 1967 yılında Güzel Sanatlar alanında doktora derecesi almış, 1968 yılında 

Okinawa Times Ödülü, 1969 yılında Mashiko onursal vatandaşlığı, Kings College, Londra’dan 

onursal doktora ve 17976 yılında Kawasaki de Kültür Ödülüne layık görülmüştür. Eserleri 

başlıca müzelerde sergilenmektedir ve koleksiyonerler tarafından rağbet görmektedir. 

Hamada’yı detaylıca incelemiştir ve şöyle der “onunla birlikteyken bana daha hızlı ya da daha 

yavaş olmama yönelik tavsiyelerde bulunurdu. Bundan dolayı onun ellerini izlerdim. Yaşayan 

bir efsaneye ne kadar sıklıkla yaklaşabilirsiniz ki”” (Voulkos, 2001). 

 

Belki de en kesin sözler Susan Peterson’a ait, ki kendisi ünlü bir seramik sanatçısıdır ve aynı 

zamanda Hamada’nın yakın arkadaşıdır. Susan Peterson’nın Shoji Hamada kitabı çömlekçilik 
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alanında başlıca bir eserdir. Hamada tüm bu başarılarından sonra 1978 yılında Maşhiko’daki 

atölyesi olan evinde yaşamına veda etmiştir. 

Hamada çömlekçi tornasını ustalıkla kullanan çamura ruhunu aktaran ender sanatçılardandır. 

Eğer geleneksel çömlekçiliğe bıraktığı teknik ve bıraktığı etki ile yeni bir hayat veren bir isim 

verilmesi gerekseydi, bu kesinlikle Shoji Hamada olurdu diye anlatabiliriz. 
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ÖZET 

 

Yeşil lojistik, çevresel ve sosyal faktörlerin dikkate alınarak malların sürdürülebilir bir şekilde 

üretilmesi ve dağıtılması olarak tanımlanabilir. Özellikle çevresel faktörlerin dikkate alınması 

ve çevrenin korunması günümüz dünyasında çok önem verilen konular arasındadır. Sera 

gazlarındaki artış ve küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişiklikleri tüm dünya da bir 

endişe kaynağı olarak gündem oluşturmaktadır. Gerçekten özellikle iklim değişikliklerinin 

olumsuz etkilerinden korunmak için sera gazı salınımlarının azaltılması bir gereklilik olarak 

kabul edilmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği 2030 yılına kadar AB topraklarının 

emisyonlarını 1990 düzeylerinin en az % 40 altına çekmeyi taahhüt etmiş ve hedeflemiştir. 

Sera gazları emisyonlarında sektörlerin payına baktığımızda ise ulaştırma sektörünün payının 

yaklaşık %20 civarında olduğunu görüyoruz. Taşımacılık modları içinde ise en çok sera gazı 

emisyonundan sorumlu olan taşıma şekli ise  karayolu taşımacılığıdır. AB’de karayolu 

taşımacılığının sera gazı emisyonlarındaki payı %  71.7, denizyolunun payı 13.3, havayolunun 

payı ise 13.9, demiryolunun %0,5 olarak görülmektedir. Bu noktada, lojistik sektörü olarak 

sürdürülebilir bir çevre için yeşil lojistik uygulamaları AB’de ve tüm dünyada önemli bir 

çevre stratejisi olarak kabul edilmektedir. Karayolu taşımacılığının taşımacılıktaki payının 

azaltılması ve buna karşılık denizyolu ve demiryolu taşımacılığının payının arttırılması ve 

kombine taşımacılık uygulamalarının gerçekleştirilmesi hem AB’de hem de tüm dünyada 

çevresel etkilerin azaltılması konusunda bir çözüm olarak görülmektedir. Bunun yanında, 

yeşil üretim, yeşil dağıtım, yeşil ambalajlama gibi çevreye en az zarar verecek uygulamaların 

devletler tarafından desteklenerek arttırılması bir politika olarak yine AB ve tüm dünyanın 

gündeminde olan konulardır. Bu çalışmamızda, yeşil lojistik faaliyet alanları ve çevre 

kirliliğinin azaltılmasında etkili olabilecek yeşil lojistik uygulamaları anlatılmış, Türkiye’de 

yeşil lojistik çerçevesinde firmalarımızın gerçekleştirdikleri uygulamalar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil lojistik, Taşımacılık, Yeşil Üretim, Yeşil Dağıtım, Yeşil 

Ambalajlama 

 

ABSTRACT 

Green logistics can be defined as the sustainable production and distribution of goods, taking 

into account environmental and social factors. Particularly, environmental factors are taken 

into consideration and environmental protection is among the most important issues in today's 

world. Climate change caused by the increase in greenhouse gases and global warming is a 
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source of concern throughout the world. Indeed, reducing greenhouse gas emissions is 

considered a necessity, especially in order to avoid the negative effects of climate changes. In 

this framework, the European Union has committed and targeted to reduce the emissions of 

EU lands by at least 40% below 1990 levels by 2030. When we look at the share of the 

sectors in greenhouse gas emissions, we see that the share of the transportation sector is 

around 20%. Among the modes of transport, the most responsible form of greenhouse gas 

emissions is road transport. In the EU, the share of road transport in greenhouse gas emissions 

is 71.7%, the maritime share is 13.3, the airline's share is 13.9 and the railway is 0.5%. At this 

point, green logistics practices are accepted as an important environmental strategy in the EU 

and the world for a sustainable environment as the logistics sector. Reducing the share of road 

transport in transportation, while increasing the share of maritime and rail transport, and 

implementing combined transport practices are seen as a solution for reducing environmental 

impacts both in the EU and around the world. In addition, increasing the least harmful 

practices such as green production, green distribution, and green packaging to the 

environment are supported by the states as a policy. In this study, green logistics activities and 

will be effective in the reduction of environmental pollution have been described green 

logistics applications, applications that perform in the framework of our green logistics 

company in Turkey were examined. 

Keywords: Green Logistics, Transportation, Green Purchasing, Green Packaging, Green 

Production 

 

 

1.GİRİŞ 

Lojistik sektörü, yerel ve küresel anlamda uluslararası ticaretin gerçekleştirilmesini sağlayan 

kilit bir sektördür. Bu çok önemli hizmeti sağlarken kullanmak zorunda olduğu fosil yakıtlar 

sebebiyle  bir taraftan da çevreyi kirletmektedir. Bugün dünyadaki tüm ülkeler artık iklim 

değişikliklerin yaşandığını ve bunun tüm dünya ülkeleri için gelecekteki en önemli 

sorunlardan biri olduğunu farkındadırlar. Hükümetler iklim değişikliklerinin etkilerini en aza 

indirmek, karbondioksit salınımını azaltmak için yeni yasalar hazırlıyor, mevcut yasaları 

değiştiriyor ve idari değişikliklere gidiyorlar. Bu yeni yasalara uyum konusunda da şirketlere 

baskı yapıyorlar. Ancak, halen bir çok şirketin  üretimlerini gerçekleştirirken çevreye 

verilecek olumsuz etkileri dikkate almadıkları görülmektedir. İskoçya’da 30 şirket üzerinde 

yapılan bir çalışmada şirketlerin üretimlerini gerçekleştirirken çevresel etkilere dikkat 

etmedikleri görülmüştür. Çalışmanın en büyük gözlemi, şirketlerin çevresel girişimleri asla 

kendi başlarına bir amaç olarak kabul etmediğini yalnızca hükümetin çevre mevzuatına 

uymak için bir zorunluluk olarak gördüklerini teyit etmiştir. Şirketler, çevresel etkilere karşı 

çok fazla duyarlı olmamasına rağmen, yasalar ve kanunların dışında onları çevreye zarar 

vermeden üretim yapmaya iten başka faktörlerde vardır. Araştırmacıların çoğu tarafından 

yankılanan ortak bir gerekçe, şirketlerin daha yeşil ürünler (yani, çevresel etkileri daha az 

veya hiç olmayan üretim süreçleriyle üretilen ürünler) için müşteri taleplerinin giderek daha 

fazla farkında olması nedeniyle yeşil üretim ve lojistik uygulamalarını gerçekleştirdikleridir. 

Her ne kadar şirketler çevreye verilen zararları azaltmak içim  gerekli tedbileri alsalarda 
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küreselleşme bugün tedarik hatlarını uzatmakta, böylece dünya ekonomisinin yük taşıma 

yoğunluğunu arttırmaktadır. Bu taşıma yoğunluğundan en büyük payı ise karayolu ve 

havayolu taşımacılığı almaktadır. Bu ulaştırma türleri ise her bir ton-km yük için  yaydığı 

CO2 miktarı bakımından denizyolu ve demiryolu taşımacılığına göre daha fazla havayı 

kirleten taşıma modlarıdır (McKinnon, 2010, s. 2). Depolama ve malzeme elleçleme 

operasyonlarından kaynaklanan CO2 emisyonu seviyesindeki değişiklikler için ayrı bir 

tahmin ise mevcut değildir, ancak bu operasyonların çevreye verdiği zararlar da  da yük 

taşımacılığının artması ile birlikte doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle lojistik 

sektörü için pratik ve uygun maliyetli karbon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması gerekmektedir. Çalışmamızda, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve çevreye 

verilen zararların en aza indirilmesi ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler ve yeşil lojistik 

stratejileri belirlenmiştir.  

2.TÜRKİYE’DE YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI VE DÜNYA’DA YEŞİL 

LOJİSTİKLE İLE İLGİLİ LİTERATÜR 

Slovakya'da yeşil lojistik uygulamaları ile ilgili olarak 248 küçük ve 2 orta ölçekli işletmenin 

katıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya katılan sektörleri, tarım alanındaki 

işletmelerin % 3.6'sı, ağır makine endüstrisinde % 13.6, inşaat sektöründe % 18, ticarette % 

27.2 ve hizmet sektöründe % 37.6 dır. Çoğu işletmenin (% 37,2) cirosu 10.001-100.000 € 

arasındadır ve bölgesel bir pazarda (% 28) faaliyet göstermektedir. Bu çalışmalar, Friedman 

ve Wilcoxon testlerine dayanılarak yapılmıştır. Buna göre yeşil lojistiği nasıl tanımladıkları 

sorulduğunda Slovakya'daki KOBİ'lerin çoğunlukla yeşil lojistiği, ürünlerin ve malzemelerin 

taşınmasının ve çevre dostu ambalaj kullanımının ekolojik yolu olarak ifade ettikleri 

görülmüştür. Yanıt verenlerin içinde az sayıda katılımcı ise yeşil lojistiği, malzemelerin 

optimum yönetimi ve çevresel kalite yönetimi sistemi olarak tanımlamıştır. Diğer bir bulgu, 

yeşil lojistik faaliyetlerinin sayısının dışında, Slovakya'daki KOBİ'lerin çoğunun atıkların 

ayrılması ve geri dönüştürülmesi ile meşgul oldukları ve bu sayede üretim için gerekli olan 

girdi taleplerini azaltmaya çalıştıkları idi. Katılımcıların en az ilgilendikleri faaliyet, ise 

çalışanlarına yeşil lojistik alanında eğitim sağlamak olmuştur. Yeşil lojistik faaliyetlerinin 

Slovak işletmeler tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetleri arasında: çevreye uygun 

tedarikçileri seçmek, çevresel ulaşım yollarını kullanmak ve alternatif enerji kaynaklarını 

kullanmak olmuştur. Araştırmamıza katılan Slovak KOBİ'lerinin% 70 kadarı, bu alanda 

çalışanlarını eğitmediklerini ve % 54'ünün bunu yapmayı planlamadığını belirtmiştir. Sonuç 

olarak, yeşil lojistik faaliyetlerinin uygulanmasının Slovak KOBİ'ler ve öncelikle bu konudaki 

faaliyetlerden sorumlu çalışanlar için öncelikli bir alan olarak görülmediği belirtilmiştir. 

Katılımcıların olan, taşımacılıkta alternatif yakıt kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılması, enerji ve CO2 emisyonlarının düşürülmesi, çevre alanında sertifikasyon, çevre 

hedeflerine ulaşmak amacıyla ortaklar ve müşterilerle işbirliği ve çalışanların çevre eğitimi 

gibi, yeşil lojistiğin uygulamalarını planlamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, Slovakya'daki 

işletmelerin yeşil lojistiği, rekabet avantajı elde edebilecekleri ve böylece pazardaki istikrarlı 

konumlarını pekiştirecek bir araç olarak algılamadıkları görülmüştür. Neden yeşil lojistik 

uygulamalarını ihmal ettikleri ve önem vermedikleri sorulduğunda ise katılımcıların 156’sı 

yüksek girdi yatırım maliyetleri olduğunu belirtmiştir. 103 katılımcı başlangıçta yapılacak 

yüksek maliyetli yatırımın geri dönüşünün belirsiz olduğunu bildirmiştir.  111 katılımcı bu 
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konuda yatırım yapabilmeleri için yeterli kaynaklarının olmadığını, finansal açıdan bu 

yatırımları yapamayacaklarını bildirmiştir. 113 katılımcı yeşil lojistik yatırımlarını 

gerçekleştirebilmeleri için devletin yeterli desteği sağlanamadığını belirtmiştir. Bu noktada, 

finansal kaynak eksikliğinin, KOBİ'lerin yeşil lojistik süreçlerinin uygulanması için en büyük 

engel teşkil ettiği tespit edilmiştir (Denisa & Zdenka, 2015, s. 141). 

Rao ve Holt (2005), yeşil tedarik zinciri yönetiminin, çevresel kaygıları azaltmaya yardımcı 

olduğunu  ekonomik verimliliği ve rekabetçiliği artırdığını iddia ettiler. Van-Hoek (1999) 

çevresel sürdürülebilirlik politikası uygulamaları kapsamında yeşil tedarik zinciri 

uygulamalarının benimsenerek ekolojik zararların en aza indirilebileceğini belirtmiş ve bu 

zararların azaltılması ile ilgili öneriler getirmiştir. Skjoett-Larsen (2000) Avrupa Birliği’ne 

üye ülkelerinin gelecek yıllarda karşılaşacağı zorlukları belirtirken, özellikle  dikkat edilmesi 

gereken konulardan birisinin lojistik yönetiminde çevresel kaygılar olacağını ikinci konunun 

ise yeşil tedarik zinciri uygulamaları olacağını belirtmiştir. 

Murphy ve Posit (2000), çevresel konuların tedarik zinciri boyunca sayısız lojistik kararları 

etkilediğini, malzemelerin geri dönüşümü, tüketimin azaltılması ve malzemelerin yeniden 

kullanılması gibi yeşil lojistik stratejilerinin sanayileşmiş batı toplumları arasında oldukça 

popüler olduğunu belirtmiştir. Dünya Bankası (2014) tarafından hazırlanan bir raporda bunu 

doğrulamaktadır. Rapora göre düşük gelirli ülkeler, lojistik operasyonlarından kazanç elde 

etmek için lojistik altyapısını ve lojistik gümrük sürecini geliştirmeye önem verirken, orta 

gelirli ülkeler yük taşımacılığı ve depo işleyişini iyileştirmek için lojistik faaliyetlerinin 

kalitesine odaklanmıştır. Yüksek gelirli ülkelerde ise bir endişe kaynağı olarak görülen  

çevrenin korunması konusunda makul çözümler sunan yeşil lojistik uygulamaları önem 

kazanmaktadır. 

Murphy ve Poist (2003) ABD firmalarının ve ABD dışı firmaların yeşil lojistik 

uygulamalarına katılımlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmiş ve ABD’deki eyaletlerin 

yetkisi altında faaliyet gösteren firmaların çoğunun yeşil lojistik stratejisini benimsediğini ve 

uyguladıklarını tespit etmiştir. Ülke çapında benimsenen yeşil tedarik zinciri uygulamalarının  

çevresel kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğunu belirtmiştir. 

Rao ve Holt (2005), yeşil tedarik zincirinin uygulamalarının, sonuçta firmalara rekabet gücü 

kazandırdığını ve ekonomik performansı artırdığını belirtmiştir. Sbihi ve Eglese (2007) yeşil 

lojistiğin benimsenmesinde bazı optimizasyon problemlerini tartışmıştır, örneğin atık geri 

dönüşümü, atık elleçleme, nakliye lojistiği, araç rotalama ve çizelgeleme, ters lojistik 

yönetimi gibi. Srivastava (2007) yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamaları ile ilgili bir 

çalışma yapmış, çalışmasında hükümet düzenlemeleri ve müdahaleleri gerektiren yeşil tedarik 

zinciri uygulamalarında çevresel hususların göz ardı edildiğini iddia etmiştir. 

Chunguang ve diğ. (2008), lojistik göstergelerin sürdürülebilirlik çerçevesinde çevre kalitesi 

üzerindeki etkisini incelemiş ve yeşil lojistiğin dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı 

teşvik eden önemli politika seçeneği olduğu sonucuna varmışlardır. Hükümetler tarafından 

düzenlenen yasalar ve kanunların yeşil lojistiği destekleyecek şekilde formüle edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 
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Green ve diğ. (2008) 142 tesis ve işletme yöneticisinden lojistik destekleri ve kurumsal 

performans ile ilgili verileri kapsamlı bir şekilde incelemiş yeşil tedarik zinciri yönetimi 

uygulamalarının lojistik performansı ve  pazarlama performansı üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğunu bulmuşlardır. Çevresel etkilerin en aza indirilmesi için kurumların ekolojik 

dengeyi bozmayacak yeşil uygulamalara ağırlık vermesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Ping (2009) yeşil lojistik, yeşil üretim, yeşil tüketim ve yeşil pazarlama kavramlarının  

çevresel sürdürülebilirlik gündeminde büyük öneme sahip olduğunu ve modern yeşil lojistik 

operasyonları ile ekonomik kalkınmanın daha da ileriye götürüleceğini savunmuştur. 

McKinnon (2010), Avrupa ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmak için karbondan 

arındırma çerçevesini sunmuş ve enerji verimliliğini, yük taşımacılığı yoğunluğunu ve 

yönetimini, araç kullanımını ve lojistik operasyonunda kullanılan karbon enerjisini 

iyileştirmek için bu çerçeveyi yeşil lojistikle desteklemiştir. Karbon salınımının dünya 

genelinde yeşil lojistik operasyonu ile azaltılabileceğini belirtmiştir. 

Ubeda ve diğ. (2011) çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil lojistik 

uygulamalarına önem verilmesi gerektiğini ve yeşil tedarik zinciri uygulamaları için sağlam 

bir hukuki altyapının (mevzuat, yönetmelik) oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. 

 Lin ve Ho (2011) Çin endüstrisindeki lojistik performansının kilit belirleyicilerini araştırmış 

ve lojistik performansının teknolojik boyutlardan, çevresel faktörlerden ve kurumsal rekabet 

gücünden etkilendiğini bulmuştur. Buna ek olarak, hükümet desteği, düzenleyici önlemlerin, 

Çin lojistik şirketlerinde yeşil uygulamaların benimsenmesini önemli ölçüde arttırdığını tespit 

etmişlerdir. 

Gold and Seuring (2011) biyo-enerji üretiminin, lojistik faaliyetlerinin ve tedarik zinciri 

yönetiminin çevresel sorunlarının çözümüne yardımcı olacağını göstermiştir. 

Lai ve Wong (2012) yaptıkları çalışmada, lojistiğe ilişkin çevresel sürdürülebilirlik konularını 

ele almak ve uygulamak için sağlam bir ekonomik destek gerektirdiği sonucuna varmışlardır. 

Çalışma, yeşil lojistik yönetiminin çevresel kaliteyi ve üreticinin operasyonel performansını 

iyileştirmek için önemli ve olumlu bir katkısı olduğunu doğrularken, hükümetler tarafından 

yapılan düzenleyici baskının çevresel etkilerin azaltılması konusunda yapılan çalışmaları 

teşvik ettiğini bildirmişlerdir.  

Geiger (2016), Avrupa genelinde çevresel sürdürülebilir taşımacılıkta iletişim teknolojilerinin 

rolünü değerlendirmiş ve lojistik faaliyetlerde ileri teknoloji ve yazılımların kullanılmasının 

taşımanın en verimli şekilde yapılmasını sağladığını bunun da çevreye verilen zararı en aza 

indirdiğini belirtmiştir.  

Zhang ve Zhao (2012), yeşil ambalaj ihtiyacını vurgulamış ve hükümet tarafından desteklenen 

yeşil ambalajın düzenlenecek olan yasalar ile kolayca geri dönüştürülebilecek ve hijyen 

kurallarına uygun olarak tekrar kullanılabilecek dayanaklıkta üretilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Pazirandeh ve Jafari (2013), yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının şirketin karlılığı, 

ve lojistik performansını pozitif etkilediğini tespit etmişlerdir. Taşımacılık faaliyetlerinde 

yeşil lojistik uygulamalarının hem şirket kârının artmasına yol açtığını hem de çevresel 

204



 
4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

etkilerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu sonucuna varmışlardır (Zaman & Shamsuddin, 

2017, s. 53-54). 

Türkiye’de ise Eşmen, Bedük (2015) Türkiye’de hem ulusal hem de uluslararası bazda lojistik 

alanında hizmet veren Ekol Lojistik firmasının üst düzey yetkilisi yapılan görüşmenin 

neticelerini aktarmıştır. Buna göre firmanın yeşil lojistik ile ilgili olarak yapmış oldukları 

uygulamalar şunlardır; 

  

• Filo : Sürücü eğitimleri sağlanmış, araçlar Euro 5 araçlarla yenilenmiştir.  

• Teknoloji : Yük ve rota optimizasyonu sağlanmış, araç hareketlerinin takibi 

sağlanmıştır.  

• Operasyon : İntermodal taşımacılığa ağırlık verilmiş, etkin araç kullanımı, acenta ağı 

ve speedy taşıma sistemi dikkate alınmıştır.  

• Organizasyon : CO2 emisyonunun düzenli raporlanması yapılmaktadır.  

• 2011 Yılında filo yenileme yatırımı yapılmıştır (Euro5 standartlarında 200 yeni 

çekiciyi ve 400 yeni treyleri filosuna katmış, intermodal projesi ihtiyaçlarına uyumlu 1500 

yeni treyler almıştır).  

• 2012 Yılında intermodal projesine uyumlu 200 adet daha yeni treyler alınmıştır.  

• Türkiye’den İstanbul – İzmir ve Mersin limanları çıkışlı, Trieste – İtalya limanı 

varışlı ve Köln, Ludwigshafen, Karlshure – Almanya ana dağıtım noktaları üzerinden 

intermodal taşımacılık çalışmalarını (Çevreye katkı amacıyla, Balkan ülkeleri üzerinden 

olması yerine bu hat üzerinden servis vermektedir) yürütmektedir.  

• Her ay intermodal taşımaları ile, 750 futbol sahası kadar orman alanı ve dünyanın 

çevresini kere dolaşmaya eşdeğer yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.  

• Araçların etkin kullanımı; farklı sektörler için farklı treyler kullanımı sağlanmıştır.  

Örneğin; Tekstil için askılı sistemle maksimum yükleme kapasitesi; Otomotiv için açılır 

tavanlı ve tenteli treylerle esneklik ve maksimum yükleme kapasitesi ve metal kasalarla etkin 

istifleme; Konsolidasyon projeleri için P&G ve Nike ürünlerinin birlikte konsolide edilmesi 

ya da rakip olmayan ürünlerin ortak istif edilmesi sağlanmıştır (Eşmen, Bedük, & Bedük, 

2015). 

Özkök ve Yardımcı (2016), yaptıkları çalışmada, Fortune dergisine göre ilk 500 şirket 

içerisinde yer alan perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler tespit edilmiş ve 

mağazacılık, yapı market, teknoloji, tekstil kategorileri altında örnek şirketler ele alınarak 

incelenmiştir. Söz konusu işletmelerin kurumsal sayfaları, yıllık faaliyet raporları ve stratejik 

hedeflerinde yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik çalışmaları araştırılmış ve görülmüştür ki 

çalışmalar sosyal sorumluluk adı altında yürütülmektedir. Hukuki, sosyal ve ekonomik 

baskılar, işletmelerin yeşil lojistik faaliyetleri benimsemesine, rekabet avantajı sağlamasına ve 
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marka değerinin artmasına olanak sağladığı ancak yeşil lojistik uygulamalarının  sosyal 

sorumluluk bazında kaldığı ve  şirket kültürü haline henüz gelemedi tespit edilmiştir. 

Coşkun ve Çetin (2015), Adıyaman’da mevcut az sayıdaki lojistik firmalarıyla yapılan 

görüşmelerde denetim yetersizliğinden ve illegal taşımacılık faaliyeti gösteren firmaların çok 

olmasından dolayı legal faaliyete bulunan firmaların resmi prosedürleri gerçekleştirmek için 

büyük maliyetlere katlandığı ve buna karşılık taşımacılıktan elde edilen gelirlerinin düştüğünü 

ifade etmektedirler. Adıyaman için birinci aşamada yapılan lojistik işlemlerinin daha etkin ve 

verimli yapılabilmesi için öncelikle ulaşım altyapısının tamamlanıp güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bunun için de en yakın türler arası taşımacılık geçişinin sağlanabileceği 

Gölbaşı ilçesine kadar gelmiş olan demir yolu hattının şehir merkezinden geçişini sağlayacak 

şekilde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bir sonraki aşamada haksız rekabeti azaltmak 

için kayıt dışı çalışan firmaların tespit edilip yeterli caydırıcılıkta cezaların verilmesi 

gerekmektedir. İkinci olarak yapılması gereken şey, artan lojistik faaliyetlerinde çevreye 

verilen zararın azaltılabilmesi için Euro standartlarına uygun motora sahip araç ve yakıt 

kullanımının teşvik edilip denetlenmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak lojistik endekslerine ve çevreyi korumak için yapılan harcamalara bakıldığında 

gerek Türkiye gerekse incelenen il olan Adıyaman’ın yeterli düzeyde olmadığı tespit 

edilmiştir (Coşkun & Çetin, 2015, s. 650-651). 

3.YEŞİL LOJİSTİK NEDİR 

Lojistik, ürünleri tedarik zincirinde taşımak için gereken tüm faaliyetlerin entegre 

yönetimidir. Tipik bir ürün için bu tedarik zinciri, bir hammadde kaynağından üretim ve 

dağıtım sisteminden tüketim noktasına ve ilgili ters lojistiğe kadar uzanır. Lojistik faaliyetler 

yük taşımacılığı, depolama, envanter yönetimi, malzeme taşıma ve ilgili tüm bilgi işlemlerini 

içerir.Lojistiğin temel amacı, bu faaliyetleri müşteri gereksinimlerini minimum maliyetle 

karşılayacak şekilde koordine etmektir. Geçmişte bu maliyet tamamen parasal olarak 

tanımlanmıştır. Günümüzde ise, çevre konusundaki endişeler arttıkça şirketler, özellikle iklim 

değişikliği, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve kazalarla ilişkili dış lojistik maliyetlerini daha 

fazla dikkate almaktadırlar (www.greenlogistics.org/, 2020).  

Yeşil lojistik, lojistik sürecinin çevresel etkilerinin nasıl azaltılabileceği ve daha yeşil taşıma 

modellerine nasıl geçilebileceği hakkındadır (Beken, 2016, s. 80). Sürdürülebilir büyüme 

bakış açısından yeşil lojistik ise  “çevresel ve sosyal faktörleri dikkate alarak, malları 

sürdürülebilir bir şekilde üretmek ve dağıtmak” olarak tanımlanabilir. Genel olarak 

konuşursak, Yeşil lojistik, lojistik faaliyetlerinin ekolojik etkisini ölçme ve en aza indirme 

girişimleridir. Yeşil lojistik, yeşil satın alma, yeşil malzeme yönetimi ve üretimi, yeşil dağıtım 

ve pazarlama ve tersine lojistik gibi yönetim stratejilerini içerir. Genel amaç, çevre üzerindeki 

etkiyi azaltmak, üretim maliyetini düşürmek ve ürün değerini artırmaktır. Ayrıca, stok 

seviyesinin düşmesine, lojistik maliyetinin azalmasına, gelirin artmasına, müşteri 

hizmetlerinin artmasına, ters lojistik için ihtiyaç duyulan bilginin ve şirket imajının artmasına 

neden olur.Yeşil lojistik kuruluşun operasyonel ve ekonomik performansını arttırarak uzun 

vadede rekabet gücünü de arttırmaktadır (Lau, 2011, s. 874).  
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Yeşil lojistiğin en önemli konulardan birisi olan çevreye verilen zararların azaltılması 

noktasında, taşımacılık modları içinde karayolu taşımacılığı, sera gazı emisyonlarının 

çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ulaşımdan kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarının 

neredeyse %72’sinden sorumludur. Ancak deniz, demiryolları ve havacılık taşımacılığından 

gelen emisyonlar da hızlı bir şekilde artmaktadır (Mert Dereli, 2019, s. 68). 

Karayolu taşımacılığı ve havayolu taşımacılı ton /km başına karbon yoğunluğu en fazla olan 

ve çevreye en fazla zarar veren taşıma modları olmasına rağmen dünyanın birçok yerinde 

navlun pazarındaki paylarını arttırmaktadırlar. Avrupa Birliği gibi hükümetler ve çok uluslu 

kuruluşlar, demiryolu, iç su yolu ve liman altyapısına yatırım yaparak, araç ve ekipman 

alımına sübvansiyon sağlayarak bu payın denizyolu ve demiryolu lehine arttırılması için çaba 

göstermektedirler (McKinnon, 2010, s. 3). 

Şekil 1. Sera gazı emisyonlarında sektörlerin ve ulaştırma modlarının Payı (%) 

 

Kaynak: https://www.c2es.org/content/international-emissions/ 

 

Şekil 2. Küresel sera gazı emisyonlarında 1850-2020 arası artış ve 2040 kadar 

beklenen artış 
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Kaynak: https://www.c2es.org/content/international-emissions/ 

Grafik 1: Ülkelere göre kişi başına düşen sera gazı miktarı (2017)  

 

Kaynak: https://www.c2es.org/content/international-emissions/ 

 

Grafik 2. Sera gazı salınımlarında ülkelerin durumu (%)   

208

https://www.c2es.org/content/international-emissions/
https://www.c2es.org/content/international-emissions/


 
4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

 

Kaynak: https://www.c2es.org/content/international-emissions/ 

4. YEŞİL LOJİSTİĞİN ÖNEMİ 

Lojistik, modern ulaştırma sitemlerinin önemli bir fonksiyonudur. Geleneksel lojistik; taşıma, 

depolama, paketleme ve stok yönetiminin üreticiden tüketiciye olan dağıtımını organize 

ederken, çevresel değerlendirmeler geri dönüşüm ve ürün imhası için yeşil lojistik adı altında 

yeni bir alt sektör ortaya çıkarmıştır. Geri dönüşüm ve atık maddeler, zehirli ve tehlikeli 

mallar da dâhil olmak üzere her türlü bertaraf yeni bir piyasayı ortaya çıkarmıştır. Bu bir 

başka açıdan da ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca (üretim, dağıtım, tüketim ve bertaraf 

gibi aşamalarda) çevresel hususlar anlamına gelecektir. Örneğin, BMW araç tasarlarken, 

mevcut parçaların tamamen geri dönüştürülebilir olacak şekilde olmasına dikkat etmektedir. 

Yeşil lojistik, çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirgemeye 

çalışan faaliyetleri kapsamaktadır. Yeşil lojistik, lojistik kavramına ek olarak yenilenmeyen 

doğal kaynakların tüketimi, gaz emisyonu, gürültü kirliliği, zehirli ve zehirli olmayan çöplerin 

imha edilmesi gibi konulara yoğunlaşarak katlanabilir bir maliyetle tüketiciye son ürünü 

ulaştırmayı hedeflemektedir. Yeşil lojistiğin uygulanmasıyla aşağıdaki işletme kazançları elde 

edilebilir. 

 

  • Karbondioksit emisyonunda azalma, 

• Bazı önemli maliyet tasarrufları gerçekleştirme  

• Artan tedarik zinciri optimizasyonu  

• Artan iş performansı (İncaz, 2015, s. 152) 

5. YEŞİL LOJİSTİK YÖNETİMİ 
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Tüm dünya’da sanayileşmenin arttığı 1960 ve 1970’li yıllarla birlikte üretim ve tüketim 

artmış doğal kaynaklar sanki hiç bitmeyecekmiş gibi hesapsızca kullanılmış, karalar, denizler 

ve hatta gökyüzü kirletilmiş ve sonunda doğaya verilen zarar ekolojik dengede bozulmaya 

sebebiyet vermiştir. Bu bozulmanın fark edilmesiyle birlikte çevre yönetimi ve konuları ön 

plana çıkmış zaman içersinde bu konular daha bilinçli ve bilimsel şekilde ele alınmaya 

başlanmıştır. Çevre yönetimi, işletmelerin belitleyecekleri bir çevre politikası doğrultusunda 

çevresel hedefler tespit edilerek, bu hedeflere en az maliyetle ulaşmak için geliştirilen 

faaliyetleri kapsayan ekonomik kalkınma ile doğal çevrenin korunmasını birlikte ele alan bir 

süreçtir. Firmalar çevrenin korunması ile ilgili tedbirleri içeren çevre yönetimi  stratejilerini 

belirlerken lojistik sektöründe de benzer bir şekilde yeşil lojistik yönetimi konusunda 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir (Ergülen & Büyükkeklik, 2008, s. 35-36). Yeşil Lojistik 

faaliyetleri, farklı dağıtım stratejilerinin çevresel etkilerini ölçmeyi, lojistik faaliyetlerinde 

enerji kullanımını azaltmayı, israfı azaltmayı ve bu faaliyetlerin yönetilmesini içerir (Sbihi & 

Eglese). 

Yeşil lojistik yönetimi, ticaret ortakları arasında malların ileri ve geri fiziksel hareketlerini 

yöneterek çevresel zararların azaltılmasına odaklanan ters lojistik ve tedarik zinciri 

kavramlarına göre daha yenidir. Tersine lojistik, ürünlerin yeniden elde edilerek 

değerlendirilmesi veya uygun bir şekilde bertaraf edilmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla, 

malzemelerin, mamul malların tüketim noktasından üretime verimli akışlarının planlanması 

ve kontrolüne odaklanmaktadır. Benzer şekilde, tedarik zinciri yöntemi bir üretimin ilk 

aşamasından nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte farklı aşamalarda birbirlerine bağlı 

olarak çalışan birimlerin oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemin, en verimli, ekonomik ve hızlı 

bir şekilde çalışmasınına imkan verecek planlamaların yapılması, bilgi akışı ve 

koordinasyonun sağlanması ise tedarik zinciri yönetimidir. Bu kavramlar, ürün ömrünün sona 

ermesi veya iade edilen ürünlerin (örneğin, geri dönüşüm ve yeniden üretim) işlenmesinde 

odaklanma süreçleriyle çevresel koruma için yardımcı olsalar da, ürünlerin yol açtığı çevresel 

zararları azaltmak için yararlı olan yönetim uygulamalarını ihmal ederler. Bu noktada yeşil 

lojistik yönetimi, ürün iadesi ve geri dönüşümü, çevre yönetim sistemleri ve eko-verimliliği, 

uluslararası ticaretteki çevre temelli düzenlemelere uymanın geçerli bir yolu olarak gören bir 

yönetim yaklaşımıdır. Yeşil lojistik yönetimi, özellikle lojistik beklentilerini karşılamak, 

çevresel riskleri yönetmek, düzenlemelere uymak ve iş verimliliğini artırmak gibi kurumsal 

lojistik operasyonlarına bu amaçları entegre etmektedir (Laia & W.Y.Wong, 2012, s. 268). 

Yeşil lojistik ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, bazı yeşil lojistik uygulamalarının CO2 

emisyonlarını azalttığını ve çevrenin korunmasına katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bunlar, 

yakıt türünün seçimi, çevresel araçlar, karbondioksit emisyon oranları daha az olan yeni nesil 

motor üretimleri, intermodal ulaşım modlarının seçimi ve ulaşım planlaması, elektrikli 

araçların kullanılması çevre yönetim sistemi, ekolojik sürüş olarak sıralanabilir. Literatür, 

firmalar tarafından uygulanan bu yeşil lojistik uygulamalarının operasyonel performans 

üzerinde olumlu bir etkiye yol açtığını ve bunun da CO2 emisyonlarını düşürerek çevresel 

kirliliği azalttığını göstermektedir (Karia & Asaari, 2016, s. 179).  

6. YEŞİL LOJİSTİK FAALİYETLERİ 

6.1.Yeşil satınalma 
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Yeşil Satın Alma, aynı amaca hizmet eden rakip ürünler veya hizmetler ile 

karşılaştırıldığında, insan sağlığı ve çevre üzerinde daha az etkili olan ürünlerin ve hizmetlerin 

tedarik edilmesidir.  

6.2.Yeşil üretim 

Yeşil üretim, Ürünlerin üretim sürecinde, endüstriyel atıkların azaltılması, enerji ve kaynak 

tasarrufu yapılması ve kirliliğin en aza indirilmesi için çevre koruma ve enerji tasarrufu 

ilkelerinin üretim faaliyetlerine uygulanması olarak tanımlanabilir (Keskin, 2017, s. 14-16). 

6.3.Yeşil dağıtım ve pazarlama 

Yeşil dağıtım ve pazarlama, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinin çevreye en az zarar verecek 

şekilde tasarlanmasıdır. Esasında, işletmeler, yeşil dağıtım ve pazarlama faaliyetleri 

çerçevesinde yarattıkları imaj ve sosyal sorumluluk çerçevesinde ürünlerini daha yüksek bir 

fiyattan satma fırsatına kavuşmaktadırlar. Bu durum da işletmelerin yeşil dağıtım ve 

pazarlama harcamalarını artırmak için neden bu kadar istekli olduklarını bir ölçüde 

açıklamaktadır. Yeşil dağıtım, enerji ve hammadde kullanımının yanı sıra atıklar ve çevre 

kirliliği gibi faktörleri de kapsamaktadır (Yangınlar & Sarı, 2014, s. 179). 

 

 

6.4. Yeşil paketleme 

Üretilen ürünlerin paketlenmesi üreticileri, perakendecileri ve üçüncü taraf olarak  lojistiği 

ilgilendirir. Artık, Üreticilerin ambalaj malzemelerinin tasarımı üzerinde düşünmeleri 

gerekmektedir çünkü, tüketiciler  satın alma gücünü kontrol eder ve bu  grup artık çevreye 

dost yeşil ambalajlı cihaz markalarını seçme konusunda daha hassas davranmaktadırlar. 

Perakendeciler ise aynı zamanda depolama ve dağıtım taşımacılığına da odaklanmışlardır. 

Ambalajın taşınması ve saklanması kolay olmalıdır ve buna göre tasarımının yapılması 

gereklidir. Yeni ambalajları geliştirmek ve malların arıza oranını ve malların kırılma 

elleçleme maliyetini ve enerji tüketimini azaltmak için uygun yeni ambalajlama forumlarının 

tasarlanması gereklidir. Lojistik şirketleri, nakliye sırasındaki hasarı azaltmak için güvenli 

ambalaj malzemeleri seçmelidir. Profesyonel lojistik ve nakliye şirketlerinde taşımacılık ve 

dağıtım süreklilik gösterdiği için ambalajın geri dönüşümünü de düşünerek daha çevreci ve 

ambalajların yapılması yeşil paketlemenin amacıdır (Xuezhong, Linlin, & Chengbo, 2011, s. 

335). 

6.5. Tersine lojistik 

Tersine lojistikteki hareket normalde kullanılmış ürünlerin toplanması, incelenmesi, ön 

işlemden geçirilmesi ve nihai bertaraf edilmesinden oluşur. Kullanılmış ürünlerin son 

çalışması ise doğrudan yeniden kullanım, onarım, yenileme, geri dönüşüm veya düzenli 

depolama ile ilgilidir.Ters lojistiğin amacı, kullanılmış ürünlerin kalan değerini tam olarak 

kullanmak ve çevre kirliliğinden kaçınmaktır (Zhang, Lee, Chan, Choy, & Wu, 2015, s. 161). 
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Ters lojistik, operasyonel maliyetleri azaltmak için malzemeleri yeniden kullanarak veya 

yeniden satarak para tasarrufu yapmaya ve karlılığı arttırmaya odaklanmıştır (Seroka, 2014, s. 

304). 

  

7. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİNİN AZALTILMASINDA ETKİLİ OLABİLECEK YEŞİL 

LOJİSTİK UYGULAMALARI 

Çevreye ilişkin olarak ulaşım, tedarik zincirlerinin en görünür yönüdür. Ulaştırma CO2 

emisyonları, hem küresel hem de AB düzeyinde toplam emisyonların yaklaşık% 14'ünü 

oluşturmaktadır. Ulaştırma aynı zamanda NOx, SO2 ve PM (partikül madde veya ince toz) 

emisyonları için de bir ana kaynaktır. Çevre kirliliğinin en aza indirilmesinde taşımacılık 

modunun seçimi, yakıt seçimi, taşıma aracının seçimi ve verimlilik konuları aşağıda ele 

alınmış uygun lojistik tercihler yapılarak çevreye verilen zararın azaltılabileceği ortaya 

konmuştur. 

7.1. Ulaştırma modunun seçimi ve intermodal taşımacılık 

Taşımacılıkta en önemli konulardan biri ulaştırma modunun seçimidir. Yani bu taşımanın 

denizyolu, karayolu, demiryolu, havayolu veya intermodal taşıma şekillerinden hangisinin 

kullanılarak gerçekleştirileceğidir. Her modun maliyetler, zaman, yükleme kapasitesi ve 

çevresel performans açısından farklı özellikleri vardır. Aslında, ulaşım modu ile ilgili 

verilecek kararlarda seçenekler sınırlıdır. Örneğin, kıtalararası taşımalarda genellikle 

denizyolu seçilirken, zamana duyarlı mallarda genellikle hava yolu tercih edilmektedir. 

Büyük hacimli mallarda kömür, demir cevheri gibi yine denizyolu ve demiryolu tercih 

edilmektedir. Ancak tüm bu seçimlerin içinde çevreye en fazla zararı veren uzun mesafeli 

karayolu taşımacılığıdır. Aynı modda taşıma birimi ne kadar büyük olursa, g / t / km başına 

daha az CO2 emisyonu o kadar az olmaktadır. Taşıma modlarını karşılaştırırken, suyun ağır 

yükleri kolayca taşıyabildiğini, dolayısıyla su taşıma kapasitesinin daha az CO2 salınım 

anlamına geldiğinin söyleyebiliriz. Demiryolunun ise Karayoluna göre daha az CO2 

salınımına sahip olduğu bilinmektedir. Karayolu taşımacılığının çevreye verdiği zararı en aza 

indirgemenin bir çözümü ise intermodal taşımacılığın daha fazla kullanılır hale gelmesidir. 

İntermodal taşımacılık özellikle uzun mesafeli taşımalarda malların elleçlenmeden birden çok 

taşıma madunun kullanılarak taşınmasını ifade eder. Taşımacılıktaki ana verimsizliklerden 

biri, malların aktarma noktalarında elleçlenmesidir. Konteynerlerin getirilmesi bu verimsizliği 

önemli ölçüde azaltmıştır. Kıtalararası sevk edilen birçok mal günümüzde konteynerlerde 

sevk edilmektedir. İntermodal taşımacılığın kara kısmı kamyon, demiryolu veya iç 

suyolundan oluşur. İçsuyolu-gemi-demiryolu-karayolu kombinasyonlarını kolaylaştırmak için 

yeni iç konteyner terminallerinin yükselmesi özellikle tıkanıklığa duyarlı alanlarda hem trafik 

sıkışıklığının önüne geçecek hem de çevreye verilen zararı en aza indirecektir. İntermodal 

taşımacılığın dezavantajı, tek mod taşımacılığa göre daha fazla koordinasyon gerektirmesidir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeterli deneyimli personel olmaması ve daha kolay bir 

operasyon olması nedeniyle karayolu, demiryolu veya denizyolu tercih edilirken bu ulaşım 

türlerinin birbirleri ile kombine edilerek taşımanın gerçekleştirilmesi ihmal edilmektedir.  

7.2. Araç seçimi ve verimlilik 
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Taşıma modları ile ilgili olarak doğru seçimi yaptıktan sonra, taşıma biriminin tipi ve boyutu 

ile ilgili bir karar verilmelidir. Bu karar kapasiteyi, hızı, ekonomiyi ve çevresel performansı 

etkiler. Taşıma birimi veya araç büyüdükçe, taşınan kg başına daha az CO2 emisyonu, NOx, 

SO2 ve PM gibi diğer gazların emisyonları da azalır.  

Ayrıca, yeni araçlar daha fazla enerji tasarrufludur. Örneğin, Airbus 380 veya Boeing 777–

300 gibi modern uçakların eski Boeing 747-400'den çok daha az yakıt tüketmekte ve çevreyi 

daha az kirletmektedir. Aynı zamanda, Emma Maersk şirketinin kıtalararası taşımalarda 

kullandığı modern ultra büyük konteyner gemileri de çok daha az yakıt tüketmekte ve daha az 

CO2 emisyonu salınımı ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktadır.  

7.3. Kullanılacak yakıt türünün seçimi 

Doksanlı yıllarda ve 21. yüzyılın ilk on yılında rafineriler kurşun katkı maddelerini benzinden 

uzaklaştırmaya odaklandılar, böylece hava kalitesi daha iyi oldu ve çevreye verilen zararlar 

azaltıldı. Bununla birlikte, mısır veya organik atık bazlı biyo yakıtlar standart benzinle 

kolayca karıştırılabilir. Biyo yakıtlar yeşil lojistik uygulamalarında önemli bir rol 

oynamaktadır. ABD'de üretilen mısırın yaklaşık % 31'i otomobillerde kullanılmak üzere 

etanol ile fermente edilir. Biyo yakıt üretme sürecinde kullanılan toplam fosil yakıt miktarı, 

üretilen toplam biyo yakıt miktarından çok daha az değildir 

Elektrikli araçlar ise çevre dostudur ve CO2 emisyonu yoktur. Bununla birlikte, sınırlı bir 

menzile sahiptirler, bu nedenle bu araçlardan istifade etmek için operasyonlarda bir 

değişikliğe gidilmesi ve bu tip araçların şehir içi mal toplama ve yine şehir içi mal 

teslimlerinde kullanılması planlanmalıdır böylece fosil yakıt tüketen kamyonlar şehir içinde 

kullanılmayarak önemli ölçüde yakıt tasarrufu ve emisyon azalışı sağlanmış olur. 

7.4. Taşıma hızı 

2008/2009 ekonomik krizi sırasında, konteyner gemilerinin hızları oldukça iyi seviyedeydi. 

Ancak daha sonra yapılan çalışmalar bu yüksek hızlarda hem yakıt tüketimimin çok arttığını 

hem de gaz emisyonlarda artış olduğu göstermiştir. Bu noktada, ilk önce gemilerin hızı saatte 

26 deniz milinden 21 deniz miline düşürüldü. Ancak, daha sonra yapılan farklı çalışmalar 

sonucunda gemilerin hızının saatte 18 deniz miline düşürmenin çok daha fazla enerji 

verimliliği sağladığı ve gaz emisyolarını da oldukça düşürdüğü gözlemlendi. Buna ilave 

olarak, gelişmiş yazılımlar rüzgar yönlerini ve hızlarını tespit eder ve en fazla rüzgarı olan 

rotaları seçer. Hızı istenen varış zamanına göre  uyarlar, böylece belirlenen rotada yakıtın aşırı 

kullanılmasını önler. Uçaklarda da operasyonel hız optimizasyonu uygulanmakta ve enerji 

tasarrufu sağlanmaka çevreye verilen zarar en aza indirilmektedir. Karayolunda ise yeni 

modern kamyonlar yazılımları sayesinde şöföre en ekonomik kullanım için gerekli bilgileri 

vermekte en az yakıtla ve en düşük gaz emisyonu ile taşıma yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

7.5. Üretim ve dağıtım planlaması 

Günümüzde üreticiler stok maliyetlerinden kaçınmak için tam zamanında üretim  olarak 

bilinen yöntemle fazla stok tutumdan üretim için gerektiği kadar ve sık siparişlerle 

üretimlerini gerçekleştirmek istemektedirler. Buna diğer bir ifadeyle Just in Time konsepti 
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diyoruz. Ancak, burada önemli olan nokta şudur, eğer tedarikçiler üreticiye yakınsa bu büyük 

bir sorun değildir, çünkü o zaman sadece kısa mesafelerin kat edilmesi gerekir. Ancak, durum 

her zaman böyle değildir ve tedarikçilerin 100 kilometreden daha uzak olduğu durumlarda 

bile JIT ilkeleri uygulanmıştır. Bu şekilde, çok fazla sevkiyat söz konusu olmak yakıt tüketimi 

ve çevreye verilen zararlar artmaktadır. Bu noktada, tedarikçilerin 100 km’den uzak olduğu 

alanlarda küçük ve sık siparişler yerine sipariş verme sıklığı azaltılarak yakıt tasarrufu 

sağlamak ve gaz emisyonlarını düşürmek mümkündür (Dekke, Bloemhof, & Mallidis, 2012, 

s. 672-673-675).  

İspanya da gıda dağıtım sektörünün lider şirketlerinden biri olan Eroski şirketi için çevrenin 

korunmasına yönelik olarak lojistik yöneticilerin bu alandaki girişimi nasıl yönetebileceği 

analiz edilmiştir. İspanya'da gıda dağıtım sektörünün önde gelen bir isim olan Eroski, 

faaliyetine 1969'da sadece 88 işçi ile başlamış 35 yıl sonra Eroski 30.000'den fazla çalışan 

sayısına ulaşmış 2.000 civarında şubesi olan 6,400 milyon € 'dan fazla satış gerçekleştiren bir 

firmadır. Bu başarının nedenleri, diğerlerinin yanı sıra, şirket satış noktalarının artan rekabet 

gücü, firmanın etkin yönetimi olarak görülmektedir. 

Eroski, 2008 yılında stratejik planlamaları içinde, temel amacı ulaşım faaliyetlerinin çevresel 

etkisinin azaltılması olan Green Transport Forum adlı bir tartışma grubunu oluşturmuştur. Bu 

amaçla, forum yeşil operasyonların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bu girişimler umut 

verici sonuçları üzerine çalışmaktadır. 2006–2007 yılları arasında, Yeşil Ulaşım Forumu 

temel olarak aşağıdaki alanlarla ilgili çevresel sorunların üstesinden gelmek için birkaç pilot 

test geliştirmeye odaklanmıştır. 

Bu çalışmada, filo planlamasının optimize edilerek çevresel etkisinin azaltılmasına 

odaklanılmıştır. Çalışmada, dağıtım güzergahlarında yükleme kapasitesini arttırarak yolculuk 

sayısının azaltılması ve rotalama sorunlarını çözmek için çevre dostu bir yöntem geliştirilmesi 

konuları üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın sonucu olarak, gün içersinde taşınan yük ne kadar büyük olursa, emisyonların 

kontrolünde o kadar etkili olduğu tespit edilmiştir. Eroski örneğinde  pazartesi günü verilen 

yükün, tüm haftalık yükün yaklaşık % 50'sine karşılık geldiği görülmüştür. Pazartesi günü 

sevkiyatları için yapılan yeni rotalama çözümü ile kapsanan mesafe % 30 oranında azaltılmış 

ve tüm hafta boyunca Pazartesi dahil olmak üzere CO2 emisyonlarının yaklaşık % 25,5'inden 

tasarruf sağlanabileceği ortaya konmuş, sevkiyat ve dağıtım mesafesindeki % 15,5'lik bir 

azalmanın CO2 emisyonlarında % 14,9'luk bir tasarruf sağladığı görülmüştür. Bu nedenlerle 

yeni rotalama çözümleri ile araçların boş çalışma oranları azaltılarak maksimum doluluk 

oranlarına ulaşılarak filo verimliliğinin arttırılması gerektiği  sonucuna varılmıştır. Bunun 

sonucunda da sevkiyat ve dağıtımın hem daha ekonomik gerçekleştirilebileceği ve hem de ve 

ekolojik faydanın arttırılabileceği tespit edilmiştir (S.Ubeda, F.J.Arcelus, & J.Faulina, 2011, s. 

45). 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küresel iklim değişikliklerinin yaşandığı dünyamızda yeşil lojistik uygulamaları çevre 

kirliliğinin azaltılmasında son derece etkili olabilecek bir lojistik yönetim strateji olarak dünya 
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gündemindedir. Günümüzde, yeşil lojistik uygulamaları bir devlet politikası olarak firmaların 

çevreyi koruma  konusunda uyması gereken kurallar ve prosedürleri içermektedir. Ancak, 

maalesef firmalar yeşil lojistik uygulamalarını hayata geçirmekte pek istekli değillerdir. 

Çünkü, bu uygulamalar firmalara ek bir maliyet yüklemektedir ve bir çok firma bu maliyete 

katlanmak istememektedir. Bu noktada devlet destekleri çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Bazı hükümetler ve ülkeler firmalara bu konularda maddi destekler sunarken bazı ülkeler 

yeterince firmaları desteklememektedir. Maddi destek sunan ülkelerde yeşil lojistik 

faaliyetleri hız kazanırken aksi durumda şirketler bu faaliyetleri ancak kanun ve yönetmelik 

baskısı altında asgari ölçüde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de ise büyük ölçekli 

lojistik firmalarında yeşil lojistik uygulamalarına önem verdiği ancak daha orta ve küçük 

ölçekli işletmelerde bu uygulamaların ihmal edildiği bu şirketlerde en önemli ve birinci 

derecedeki kaygının karlılık olduğu görülmüştür. Çevrenin korunması ve çevreye verilen 

zararların en aza indirilmesi konusunda yeşil lojistik faaliyetlerinin yaygın bir şekilde 

uygulamaya geçirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu konuda başarılı olabilmek 

için firmaları teşvik etmek gereklidir. Bu teşvik ise devletin bu uygulamaları yapacak 

firmalara maddi destek sunması ile mümkün olabilir. Devlet tarafından maddi destek 

sunulması halinde bir çok firma gönüllü olarak yeşil lojistik uygulamalarını gerçekleştirecek 

ve böylelikle çevreye verilen zararlar azaltılabilecektir. 
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PIIGS ÜLKELERİNDE KAYITDIŞI EKONOMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: MIMIC 

MODEL YAKLAŞIMI İLE BİR ANALİZ 

 

Doç. Dr. Hakan KUM 

Nevşehir HBV Üniversitesi  

 

ÖZET 

Kayıt dışı ekonomi (KDE), gölge ekonomi, yeraltı ekonomisi veya paralel ekonomi olarak da 

adlandırılan kayıtsız ekonomik aktiviteler, sadece yasadışı faaliyetleri değil, aynı zamanda 

parasal veya takas işlemlerinin konu olduğu yasal mal ve hizmetlerin üretiminden elde edilen 

gelirleri de içermektedir. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomi, vergi otoritelerine rapor edildikleri 

takdirde genellikle vergilendirilebilecek tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu sorunla 

ilgili olarak, iktisatçılar ve hükümet istatistikçileri, kayıt dışı ekonominin ne kadar büyük 

olduğunu ölçmek için çeşitli hesaplamalar yapmışlardır. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü 

tahmin etmek son derece zordur. Sonuçta, yeraltı faaliyetleriyle uğraşan insanlar tespit 

edilmekten kaçınmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak politika yapıcılar ve hükümet 

yöneticileri, kayıt dışı ekonomide kaç kişinin aktif olduğu, yer altı faaliyetlerinin ne sıklıkta 

gerçekleştiği ve bu faaliyetlerin büyüklüğü hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar, böylece kaynak 

tahsisi konusunda uygun kararlar alabilirler. Bu çalışma, kayıt dışı ekonomiye yol açan 

faktörlerin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya) ülkeleri için belirlenmesini 

hedeflemektedir. 2008 finansal krizinden itibaren geçen 11 yıllık süreç içerisinde, kayıt dışı 

ekonominin hangi etkenler tarafından belirlendiği incelenmiştir. Çalışma 2009-2019 yıllarını 

kapsamaktadır.  Bugüne kadar Avrupa Birliği, Avrupa Euro Bölgesi ve çerçevesi tam belli 

olmayan Gelişmiş Ülkeler alanlarında az sayıda çalışma yapılmıştır. Literatür bu alanda 

oldukça geniş araştırma alanlarına muhtaç durumdadır. Gerek gelişmiş ülkeler gerekse 

gelişmekte olan ülkelerde ve ayrıca az gelişmiş ülkeler bağlamında analize uygun ve üzerinde 

çalışma yapmaya değer araştırma alanları bulunmaktadır. Değişkenleri analize dahil ederken 

de bu değişkenlerin seçimi ile ilgili olarak geliştirilmiş yeni analiz yöntemlerine uygun 

tekniklere gerek duyulmaya başlanmıştır. Özellikle kantitatif alandaki en güvenilir metot olan 

MIMIC modeldeki değişkenlerin belirlenme aşamasında, yeni tekniklerin kullanılması 

kaçınılmaz bir eğilim olmalıdır. Bu yönüyle, modellerde seçilecek değişkenlerin çoklu 

bağlantı yönünden analiz edilmesi daha önceleri üzerinde çok durulmayan fakat en önemli 

unsurlardan biridir. Literatürde hem ülke bazında hem de ülke grupları kapsamında çalışmalar 

bulunmaktadır. Literatür daha çok tekil ülke alanında ilerlemektedir. Çalışmada yöntem 

olarak MIMIC modeli seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar, PIIGS ülkelerindeki KDE’nin en 

önemli nedeninin vergi yükü ve sosyal güvenlik primler ve benzeri ödemeler 

olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı ekonomi, MIMIC model, PIIGS ülkeleri 
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DETERMINANTS OF UNREGISTERED ECONOMY IN PIIGS COUNTRIES:  

A MIMIC MODEL ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

Informal economiy, shadow economy, underground economy or parallel economy, also called 

indifferent economic activities include not only illegal activities, but also proceeds from the 

production of legal goods and services, where monetary or swap transactions are the subject. 

Therefore, the informal economy covers all economic activities that can usually be taxed if 

reported to tax authorities. Regarding this problem, economists and government statisticians 

have made several calculations to measure how large the informal economy is. It is extremely 

difficult to predict the magnitude of the informal economy. After all, people engaged in 

underground activities are doing their best to avoid detection. Policymakers and government 

executives, however, need information about how many people are active in the informal 

economy, how often underground their activities take place, and the size of these activities, so 

they can make appropriate decisions about resource allocation. This study aims to determine 

the factors leading to the informal economy for PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, 

Spain). In the 11 years since the 2008 financial crisis, it has been examined what factors the 

informal economy has been determined by. The study covers the years 2009-2019. To date, 

few studies have been carried out in the European Union, the Eurozone and the areas of 

developed countries whose framework is not fully clear. The literature is in need of a wide 

range of research areas in this field. There are research areas that are suitable for analysis and 

worth working on both developed countries and developing countries, as well as in the 

context of underdeveloped countries. While incorporateing variables into analysis, techniques 

have been needed in accordance with new analysis methods developed in relation to the 

selection of these variables. In particular, in the process of determining the variables in the 

MIMIC model, the most reliable method in the quantitative field, the use of new techniques 

should be an inevitable trend. In this respect, analyzing the variables to be selected in models 

in terms of multiple connections is one of the most important elements that has not been 

discussed much before, but is not much focused on them before. There are studies in the 

literature both on the basis of the country and within the scope of the country groups. The 

literature is mainly progressing in the field of singulate country. In the study, the MIMIC 

model was selected as a method. The results show that the most important reason for KDE in 

PIIGS countries is the tax burden and social security premiums and similar payments. 

Keywords: Underground economy, MIMIC model, PIIGS countries 

 

1. GİRİŞ 

Tüm ülkelerde ekonominin bir parçası olan, ekonomik faaliyetleri ulusal hesaplara 

yansıtılmayan kayıt dışı bir ekonomi (KDE) vardır. Schneider (2005, 2010) tarafından 

vurgulandığı gibi, örneğin, resmi gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yüzdesi olarak KDE 

gelişmiş ülkelerde %15 ve gelişmekte olan ülkelerde %70 arasında dalgalanmaktadır. Her 

halükârda, bu önemli bir miktardır ve özellikle KDE devlet gelirlerini azaltır, resmi 

göstergeleri bozar, kamu kararlarını etkiler ve teşvikleri etkiler. Sonuç olarak, KDE'ye olan 

akademik ve politik ilgi büyük ölçüde artmıştır (Tanzi 1999; Schneider 2005, 2010). KDE’yi 

tahmin etmek için doğrudan veya dolaylı yöntemler kullanılabilir. Dolaylı yöntemler 

makroekonomik verileri kullanarak ve farklı yaklaşımlar izleyerek, resmi istatistiklerde KDE 

izlerini bulmaya şu yöntemlerle ulaşmaya çalışırlar: ulusal harcama ve gelir istatistikleri 

arasındaki tutarsızlık; resmi ve gerçek işgücü istatistikleri arasındaki tutarsızlık; işlem 
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yaklaşımları, döviz talebi yaklaşımları; fiziksel girdi metodolojileri ve (MIMIC) yöntemi. 

 

Bu çalışmada da, kayıtdışı ekonomiye yol açan faktörlerin PIIGS ülkeleri için belirlenmesini 

hedeflemektedir. 2008 finansal krizinden itibaren geçen 11 yıllık süreç içerisinde, kayıtdışı 

ekonominin hangi faktörler tarafından belirlendiği araştırılmıştır. Bu nedenle analiz 2009-

2019 yıllarını kapsamaktadır. KDE ile ilgili olarak, PIIGS ülkeleri için literatürde yapılmış 

olan bir çalışma mevcut değildir.  Bugüne kadar Avrupa Birliği, Avrupa Euro Bölgesi ve 

çerçevesi tam belli olmayan Gelişmiş Ülkeler alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Literatür bu 

alanda oldukça geniş araştırma alanlarına muhtaç durumdadır. Hem gelişmiş ülkeler hem 

gelişmekte olan ülkeler hem de az gelişmiş ülkeler çerçevesinde araştırmaya uygun ve 

literatürde oldukça geniş alanlar bulunmaktadır. 

 

Çalışmanın amacı, PIIGS ülkelerinde kayıt dışı ekonomi (KDE)’ye yol açan faktör veya 

faktörleri ortaya koymaktır. Literatürde daha önce PIIGS ülkelerindeki KDE’nin finansal kriz 

dönemini vve sonrasını ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma bu yönüyle ilk olma 

özelliği taşımaktadır ve bu açıdan literatüre bir katkısı olabilecektir. Çalışmada, gizli 

değişkenlerin tahmin edilmesindeki en güçlü yöntemlerden biri olan, yapılsal eşitlik 

modellerinin bir uzantısı olan MIMIC model kullanılmıştır.  

Çalışmada sırasıyla, ilgili literatür ortaya konacak, ardından veriler, yöntem ve bulgular 

sunulacaktır. 

 

2. YÖNTEM VE BULGULAR  

Çalışmada kullanılan veriler, Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir (World Bank 

Development Indicators, 2018). KDE’ye yol açan ve KDE’nin göstergesi olarak kullanılan 

oldukça fazla sayıda değişken bulunmaktadır. Çalışmamızda 15 değişken VIF faktörü ile 

incelenmiş ve PIIGS ülkeleri için uygun olduğu bulunan aşağıdaki veriler modelde yer 

almıştır: 

-Sigorta primleri (SGPR): Euro cinsinden ülkelerin asgari ücret sigorta prim düzeyi 

-Dış Göç Sayısı (DGÖÇ): Ülkeye göç eden kayıtlı göçmen sayısı- 

-İşsizlik Oranı (İŞSZ): (İşsiz Sayısı/ İşgücü) *100 

-Vergi yükü (VYÜK): Toplam Vergi Hasılatı / GSYİH) 

-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH): SAGP’ne göre hesaplanmış GSYİH değerleri 

-Para Talebi (PTAL): M2 para talebi  

2.1. Birim Kök Testi 

Analizdeki tüm değişkenlere ait serilerin logaritmik formları alınmıştır. MIMIC analizine 

başlamadan önce değişkenlerin birim kök analizleri yapılacaktır. Verinin durağan olup 

olmadığı birim kök analizleri ile test edilmektedir. Serilerde birim kök bulunması modelin 

anlamlı olup olmadığı ile doğrudan ilişkilidir. Çalışmamızda Levin, Lin ve Chu (2002) ve Im, 

Pesaran ve Shin (2003) panel birim kök testleri kullanılmış ve analiz sonuçları Tablo 1.’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 1. Levin, Lin ve Chu Birim ve Im, Pesaran ve Shin Levin Birim 

Kök Testi Sonuçları 

 t İstatistiği Olasılık (prob) 

Levin, Lin ve Chu   

SGPR -2.348 0.5498 

DGÖÇ -3.456 0.5753 

İŞSZ -2.425 0.3478 

VYÜK -3.352 0.6329 

GSYH -2.131 0.3862 

PTAL -1.467 0.2398 

  

I (1) 
  

SGPR -3.452 0.0005 

DGÖÇ -4.564 0.0000 

İŞSZ -2.631 0.0000 

VYÜK -4.122 0.0005 

GSYH -5.893 0.0005 

PTAL -3.410 0.0005 

Im, Pesaran ve Shin Levin  

SGPR -2.431 0.6234 

DGÖÇ -0.523 0.3629 

İŞSZ -0.354 0.5231 

VYÜK -1.354 0.5823 

GSYH -3.382 0.7345 

PTAL -2.824 0.3428 

 

I (1) 
  

SGPR -6.483 0.0000 

DGÖÇ -4.278 0.0005 

İŞSZ -4.783 0.0000 

VYÜK -5.325 0.0000 

GSYH -7.135 0.0005 

PTAL -3.497 0.0000 

   

Yapılan birim kök analizi sonucunda, her iki birim kök yönteminde de bütün değişkenlerin 

birinci farkında (1) durağan olduğu görülmektedir. Sonuçlar Tablo1.’de ayrı ayrı sunulmuştur. 

2.2. MIMIC Model ve VIF Analizi 

MIMIC (Multiple Indictors, Multiple Causes) model olarak adlandırılan model, yapısal eşitlik 

modellerinin bir türevi olup üçüncü grup istatistiksel yöntemler grubuna dahildir ve esas 

olarak, aşağıdaki biçimde bir tahmin modelini ortaya koymayı amaç edinmiştir: 

∑ = λ((YTΦY + Ψ))/ Φ λY T + Θ λYTΦ Φ/           (1) 

Eksiksiz bir yapısal eşitlik model analizi sekiz temel matristen oluşur ve her bir matristeki 

parametreler bu sembollerle gösterilir. Aşağıda bunların orijinal dildeki kısaltmaları 

verilmiştir (Rigdon, 2004).  

-Bağımsız gizli değişkenler “ksi” (ξ) ya da “K” ile,  

-Bağımlı gizli değişkenler “eta” (η) ya da “E” ile, 
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-Bağımsız gizli değişkenlerin bağımlı gizli değişkenler üzerindeki regresyon ilişkisini 

gösteren parametreler “gamma” (γ) ile, 

-Bağımlı bir gizli değişkenin diğer bir bağımlı gizli değişken üzerindeki regresyonu ise “beta” 

(β) ile, 

-Bağımsız gizli değişkenler arasındaki korelasyon “phi” (ф) ile, 

-Bağımlı gizli değişkenlerdeki yapısal hatalar, diğer bir deyişle açıklanamayan varyanslar 

“zeta” (ζ) ile gösterilmektedir. 

Bağımsız gizli değişkenlerin göstergeleri (gerçekte ölçülen değişkenler) her zaman “X” ile 

bağımlı gizli değişkenlerin göstergeleri ise “Y” ile gösterilir. 

Ölçüm modelinde yer alan ve gizli değişkenleri kendilerinin göstergelerine bağlanan “faktör 

ağırlıkları” “lamda” (λ) ya da “LX ve LY” ile, 

Bağımsız gizli değişkenlerin göstergelerindeki hata katsayıları (oranları) “delta” (δ) ya da 

“TD” ile, bağımlı gizli değişkenlerin göstergelerindeki hata katsayıları “epsilon” (ε) ya da 

“TE” ile gösterilir. 

Bu çalışmada, kayıtdışı ekonomiyi etkileyen değişkenleri analiz ederken kullanılacak model, 

aşağıdaki ölçüm modeli ve yapısal modelden oluşacaktır. 

y =  +  (Ölçüm modeli)            (2) 

 = 'x +  (Yapısal model)            (3) 

Yukarda özetlenen değerler özellikle LISREL ile yapılan analizlerinde kullanılan sekiz farklı 

matrise karşılık gelmektedir. 

KDE (ή), X1, X2, ..., Xq biçiminde ifade edilen ve açıkça elde edilebilen bir gözlem setine 

dayanır (ζ) (Schneider & Buehn, 2016): 

Bu şekilde modelin aşağıdaki biçimde bir kovaryans matrisi geliştirilir: 

∑ = λ ((YTΦY + Ψ)) / Φ λY T + Θ λYTΦ Φ/           (4) 

Gizli değişken olan (ή) gözlenemeyen değişkendir ve aldığı değerler bilinmemektedir. 

Modelin diğer parametreleri, dağılımda gözlenen değişkenler ile eşdeğerleme denklemleri 

arasındaki bağlantılar analiz edilerek değerlendirilmelidir. Temel amaç Y ve λ 

parametrelerinin değerlerini bulmak ve sonucu (Σ) tahmin etmektir. 

MIMC model ve benzeri analizlerde hangi faktörlerin anlamlı olduğu ve modele alınması 

gerektiği ile ilgili geliştirilen yöntemlerden biri de VIF (Variance Inflation Factor) faktörü 

yaklaşımıdır. 

Varyans enflasyon faktörü (VIF), tek terimli bir modelin varyansına göre çoklu terimli bir 

modeldeki varyansın bölümüdür. Sıradan bir EKK regresyon analizinde çok yönlü 

doğrusallığın ne kadar güçlü olduğunu tespit etmektedir. VIF, bir modelin tek terim ile 

varyansına göre birden fazla terime sahip bir varyansın bölümüdür. Sıradan bir EKK 

regresyon analizinde çoklu doğrusallık derecesini ölçmektedir (Wu, Yang, More 2016). 

VIF için numerik değer her katsayı için varyansın yüzdesini (yani standart hatanın karesini) 

ifade etmektedir. 

Varyans enflasyon faktörününden elde edilen sonuçlar şu şekilde yorumlanır: 

• VIF=1: İlişkili değil. 

• 5>VIF>1: Orta derecede korelasyon (1’e yaklaştıkça makul ve kabul edilebilir). 

• VIF>5: Yüksek korelasyonlu. 
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2.3. Bulgular ve Yorum 

Tablo2.’de görüldüğü üzere, MIMIC modeline dahil edilebilecek 4 adet nedensel (causal) 

değişken elde edilmiştir. Bilindiği üzere MIMIC modeled değişenler nedensel (causal) ve 

gösterge (indicator) değişkenler olraka 2 gruptur. VIF yöntemi ile, modele dahil edilmesi 

gereken nedensel değişkenler tespit edilmeye çalışılmış ve vergi yükü, asgari ücret, işsizllik 

oranı ve dış göç değişkenleri uygun bulunmuştur. 

Tablo 2. VIF Yoluyla Elde Edilen Anlamlı Değişkenler 

Değişkenler 

Düzeltilmemiş 

Katsayılar 

Düzeltilmiş 

Katsayılar 
t Sig. 

Çoklu Bağlantı 

İstatistiği 

𝐵(𝛽) 
Standart 

Hata 
𝛽 Tolerans VIF 

Sabit 3.278 0.457  2.693 0.000   

SGPR (X1)  0.042 0.011 0.289 2.783 0.042 0.478 1.621 

DGÖÇ (X2) −0.027 0.021 −0.415 −3.447 0.000 0.368 1.221 

İŞSZ (X3) −0.136 0.023 −0.247 −0.384 0.000 0.455 1.079 

VYÜK (X4) −0.054 0.115 −0.173 −4.258 0.017 0.723 1.042 

        

Şimdi bu nedensel değişkenleri, gösterge değişkenler olan GSYİH ve para talebi değişkenleri 

ile ilişkilendiren model seçimine geçilebilir. 

Elde edilen modeller içerisinde en anlamlı olan model 8 numaralı modeldir. Modelin vermiş 

olduğu katsayılar denklem olarak yazıldığında aşağıdaki eşitlik elde edilir: 

 

KDE(n)=0,21X1+0,07X2+0,14X3+0,69X4   

 

Tablo 3. MIMIC Yöntemiyle Elde Edilen Modeller 

MODELLER SGPR DAÜCR İŞSZ VYÜK GSYH PTAL 
Ki-

Kare 

RMSEA 

(p değeri)1 

MODEL-1 
0,57* 

(2,32) 

1,45* 

(2,44) 

0,48 

(-2,73) 

0,11* 

(1,81) 

0,34* 

(2,11) 

0,45 

(-1,45) 
3,46 

0,000 

(0,55) 

MODEL-2 
0,43* 

(2,56) 

1,36 

(-2,36) 

0,24* 

(2,11) 

0,15* 

(2,71) 

0,27* 

(2,26) 

0,34 

(-0,12) 
4,78 

0,000 

(0,72) 

MODEL-3 
0,21* 

(2,43) 

0,07* 

(2,14) 

0,14* 

(2,57) 

0,69* 

(2,26) 

0,24* 

(2,65) 

-0,03* 

(2,26) 
6,18 

0,000 

(0,96) 

MODEL-4 
0,26* 

(2,12) 

1,48* 

(2,66) 

0,59 

(-2,17) 

0,22* 

(2,22) 

0,38 

(-2,14) 

0,25 

(-1,96) 
5,11 

0,044 

(0,71) 

MODEL-5 
0,46* 

(2,41) 

0,51 

(-2,34) 

0,32* 

(2,15) 

0,43 

(-2,73) 

0,23 

(-2,36) 

0,12 

(-1,33) 
4.19 

0,000 

(0,37) 
*Parantez içindeki değerler t-istatistiğini göstermektedir.Yıldız işaretli sonuçlar, anlamlı t-istatistiğini göstermektedir. 

1 Modelin uygunluğunu tespit etmek için bulunan p-değerleri. Eğer RMSEA < 0,05 ise ve p-değeri 1’e yakınsa, modelin iyi bir model 

olduğu kabul edilir. 

 

MIMIC modeliyle elde edilen katsayıların, normalleştirmesi gerekmektedir. Bunu yaparken 

de, LISREL programının vermiş olduğu bu katsayıları, kendi içerisinde yüzdelik değerlere 

dönüştürmek gerekmektedir. Normalize denilen bu işlem için B.S. Frey ve H. Weck-

Hannemann (1984)’ın kullanmış oldukları metot uygulanmıştır. Bu normalize etme işlemi 

sonucunda, PIIGS ülkeleri için elde edilmiş olan denklem aşağıdaki gibidir: 

 

KDE (PIIGS) = 0,19SGPR+0,06AÜCR+0,13İŞSZ+0,62VYÜK    
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3 numaralı modelin sonuçlarına göre PIIGS ülkelerinde KDE’ye yol açan en etkili faktör 

vergi yükü değişkenidir. Diğer faktörler ise etki gücü sırasına göre sosyal güvenlik primleri, 

işsizlik ve asgari ücrettir. 

 

3. SONUÇ 

Mevcut literatür KDE’nin PIIGS ülkelerindeki nedenlerini araştırma konusunda üzerinde bir 

boşluğa sahiptir ve bu boşluğun küçük de olsa bir kısmı bu çalışma ile doldurulmaya gayret 

edilmiştir. Çalışmadaki analizler, PIIGS ülkelerindeki KDE’nin en önemli nedenlerinin vergi 

yükü ve sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği faktörleri olduğunu ortaya 

koymuştur.  MIMIC modeli, özellikle vergi yükünün yüksek oluşunun PIIGS ülkelerindeki 

KDE boyutunu artırdığını ortaya koymuştur. 

KDE’nin boyutunu tahmin etmek için dolaylı ve doğrudan yöntemler açısından zengin olan 

literatür, en uygun yöntemi seçme konusunda geniş olanaklar sunmaktadır. Bu araştırmanın 

metodu olarak ele alınan MIMIC modeli, PIIGS ülkelerindeki KDE’ye yol açan faktörlerin 

ortaya konmasına imkân sağlamıştır. Analiz sonuçlarından, 2009-2019 döneminde, PIIGS 

ülkelerindeki KDE’nin büyüklüğünü etkileyen en önemli faktörün vergi yükü olduğu 

sonucuna ulaşılabilir. Çünkü KDE’ye yol açan sebeplerden biri olan vergi yükü ve sigorta 

primi değişkenlerinin (0,62+0,19) toplam içindeki payı %81’dir. Dolayısıyla, vergi 

mekanizmasının daha etkin ve kayıtlı işleyişi PIIGS ülkelerindeki KDE’nin boyutunu önemli 

ölçüde düşürebillir. PIIGS ülkelerinde KDE ile mücadele etmeyi hedef olarak belirleyen 

politika aktörleri, sosyal güvenlik primlerinin seviyesine de özen göstermeli ve işvereni daha 

az zorlayacak bazı politikalar geliştirmelidir.  

Tekrar ifade etmeliyiz ki, bu çalışma 2009-2019 dönemini incelemiştir. PIIGS ülkeleri için 

farklı dönemler ve farklı değişkenler dikkate alınarak yapılacak araştırmalar, daha enteresan 

ve poltikalar açısından daha geniş imkân sunan sonuçlar ortaya koyabilir. 
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                 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi Anestezi ve Reanimasyon AD 

ÖZET 

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), vital fonksiyonlardan bir ya da birkaçının yapay olarak ya da 

destekle sürdürülmesi gereken, ileri monitörizasyon gerektiren, ciddi metabolik ve elektrolit 

bozukluğu olan olguların, bakım ve tedavisinin özel eğitimli personel tarafından verilen 

bakım üniteleridir. Hastaların yarısından çoğu cerrahi olgulardır. Yoğun bakım gerektiren 

postoperatif hastalar, operatif aşamanın ve derlenmenin uzun süreceği tahmin edilen hastalar, 

organ yetersizliği; kapsamlı, uzun monitörizasyon, solunum desteği gereken hastalar, önceden 

saptanamayan ve tahmin edilemeyen klinik durumlar ve aciller için postoperatif yoğun bakım 

yatış ihtiyacı olan hastalardır. Standart postoperatif bakım ihtiyacı olan hastalar postoperatif 

anestezi bakım ünitesine (PACU) kabul edilirler. PACU mekanik ventilasyonu sağlar ve 

hastaların hemodinamik postoperatif  ihtiyaçları sağlanır. PACU’nun YBÜ ile aynı seviyede 

fonksiyon görmesi gereklidir. PACU ya hasta alınma endikasyonları; MET<4, ASA III-IV, 

majör cerrahi, kardiak/pulmoner yüksek risk, postop mekanik ventilasyon ihtiyacı, peroperatif 

Glasgow koma skoru < 8 olması, masif kan transfüzyonu, postoperatif invaziv hemodinamik 

monitörizasyon, peroperatif nonstabil hastalar, preop OSA nedeniyle cihaz kullanan ve/veya 

ciddi komorbid obez olgulardır . 

Bu çalışmada ki amacımız, üniversite hastanesi postoperatif yoğun bakım ünitesindeki 

hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesidir. 

Üniversitemiz hastanesi postoperatif yoğun bakım ünitesinin 16 Ocak 2014-26 Mart 2019 

tarihleri arasında ki beş yıllık sürecinde toplamda 5003 hasta hospitalize edilmiştir. Bu 

hastaların,  %86.3 ü servise,  %12 si yoğun bakıma çıkarılmış  %1.8 ise ex olmuştur. 

Hastaların %23.1 i spontan solunumda, % 70.5 i entübe ve %2 si de trakeostomi ile 

izlenmiştir. Alındıkları bölümlerine göre incelendiğinde ise en çok %41.2 ile genel cerrahiden 

hasta alındığı görülmüştür. Genel cerrahiyi, %32.9 ile ortopedi ve %11.7 ile beyin cerrahi 

servisleri takip etmiştir. Hastalar geliş zamanlarına göre bakıldığında ise, 1626 hastanın 

(%38.8) mesai saatlerinde ve 1978 hastanın (% 47.2 ) ise nöbet saatlerinde alındığı 

görülmüştür.  

Sonuçların analiz edilmesinin, PACU’ lerin önemini ve ihtiyaçlarını anlamada faydalı olacağı 

kanaatindeyiz. 

Abstract:  
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Intensive care units are the care units provided by specially trained personnel of intensive 

monitoring, care and treatment of patients who require one or more vital functions to be 

maintained artificially or with support, cases requiring continuous advanced monitoring, cases 

with severe metabolic-electrolyte impairment.  More than half of the patients are surgical 

cases.  Postoperative patients requiring intensive care, patients whose operative phase and 

recovery are expected to take a long time, organ failure;  Patients who need comprehensive, 

long monitoring, respiratory support, clinical conditions that cannot be detected and predicted 

beforehand and need for ICU hospitalization for emergencies.  Patients in need of standard 

postoperative care are admitted to the postoperative anesthesia care unit (PACU).  PACU 

provides mechanical ventilation and hemodynamic postop needs of the patient are provided.  

The PACU must function at the same level as the ICU.  Indications for patient admission to 

PACU;  MET <4, ASA III-IV, major surgery, cardiac/pulmonary high risk, need for postop 

mechanical ventilation, peroperative Glasgow coma score <8, massive blood transfusion, 

postoperative invasive hemodynamic monitoring, peroperative non-stable patients, using 

devices due to preop OSA and  / or serious comorbid obese cases. 

 Our aim in this study is to retrospectively evaluate patients in the university hospital 

postoperative intensive care unit. 

 In the five-year period of the postoperative intensive care unit of our university between 

January 16, 2014 and March 26, 2019, a total of 5003 patients were hospitalized.  86.3% of 

these patients were taken to the service, 12% to intensive care and 1.8% were ex.  23.1% of 

the patients were followed up by spontaneous breathing, 70.5% by intubation and 2% by 

tracheostomy.  When examined according to their departments, it was seen that patients were 

taken from general surgery with a maximum of 41.2%.  General surgery was followed by 

orthopedics with 32.9% and neurosurgical services with 11.7%.  When the patients were 

analyzed according to their arrival times, it was seen that 1626 patients (38.8%) were taken 

during working hours and 1978 patients (47.2%) were taken during the watch hours. 

 We believe that analyzing the results will be useful in understanding the importance and 

needs of PACUs. 

Giriş:  

Yüksek yoğun bakım maliyetleri, artan ve çeşitlenen cerrahi işlemler, ek hastalıkları olan, 

eskiye göre daha yaşlı olgularda giderek artan cerrahi girişimler özel erken postoperatif bakım 

ünitelerine ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. PACU, olguların postoperatif dönemde 

gerekli müdahalelerin yapılması, kısa süreli ve yakın izlem yapılması amacıyla kurulmuş ve 

geliştirilmiş ünitelerdir (1). 

Günümüzde cerrahi ve anesteziyoloji bilimlerindeki ilerlemelere paralel olarak cerrahi 

girişimlerin gelişmesi ve daha komplike hale gelmesi, opere olan olguların yaş ortalamasının 

artmasına ve yoğun bakım ünitelerinin yoğunluğunun artmasına neden olmakta, bu da cerrahi 

olgularının yoğun bakım nedeniyle bekleme sürelerinin uzamasına yol açmaktadır. Cerrahi 

olguların bekleme süresinde sarkma olmaması için PACU gibi birimlere olan ihtiyaç giderek 

artmaktadır. Kritik bakım ihtiyacı duyabilecek postoperatif cerrahi olgularda en iyi 

perioperatif bakımı sağlamanın yolu, tüm olguların uygun postoperatif monitörizasyonunun 
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sağlandığı, gerekli durumlarda invazif ve non-invazif ventilasyon desteğinin sağlanıp 

sürdürülebileceği, fizyolojik parametrelerin gelişmiş monitörizasyon sistemleri ile de takip 

edilebildiği bir PACU’nün olmasıdır (2). 

PACU, yüksek riskli olguların da tedavi ve müdahalelerin başarıyla yapıldığı ünitelerdir. 

Yoğun bakım ünitesinin olmadığı merkezlerde riskli olguların postoperatif bakımı için 

PACU’nün olması yarar sağlayabilir. Postanestezik bakım ünitesi, kritik olguların bakımında 

yoğun bakım ünitesine gereksiz olgu girişinin önlenmesini sağlayarak sağlık maliyetlerini 

azaltmakta ve cerrahi olgulara uygun postoperatif bakım için iyi bir alternatif oluşturmaktadır 

(3). Bu çalışmada ki amacımız, üniversite hastanesi postoperatif yoğun bakım ünitesindeki 

hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesidir. 

Gereç ve yöntem: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) “Girişimsel (İnvaziv) Olmayan 

Araştırmalar Etik Kurulu” onayı alındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Başhekimliği’nden arşiv kullanımı için gerekli izinler alındı. Üniversitemiz hastanesi 

postoperatif yoğun bakım ünitesinin 16 Ocak 2014-26 Mart 2019 tarihleri arasında ki beş 

yıllık sürecinde toplamda 5003 hasta hospitalize edilmiştir. Postanestezik Bakım Ünitesine 

kabul edilen olguların verileri kayıtları retrospektif olarak tarandı. 

İstatistik Analiz:  

Verilerin analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.0 paket programı 

kullanıldı. Sürekli değişkenler ve alt gruplarına ait veriler ortalama ve standart sapma değerler 

olarak gösterildi. Sıklık belirten değişkenler frekans sayıları ve yüzdeler ile sunuldu. Normal 

dağılıma uygunluk testleri Kolmogorov Smirnov ile yapıldı. 

Bulgular: 

16 Ocak 2014 – 26 Mart 2019 tarihleri arasında PACU de hospitalize edilen 5003 hasta analiz 

edildi. Hastaların yatış sürelerinin  2 saat –15 gün arasında değiştiği, ortalama sürenin ise 

25,11±25,92 saat arasında olduğu  görülmüştür. Hastaların %85,2’nin  (4264 hasta) PACU de  

1 gün altı kaldığı ve  %14,7’nin ise  (737 hasta) 1 gün üzeri kaldığı bulundu. Hastaların yaş 

aralığının geniş olduğu ve  1-101 yaş arası değiştiği, ortalamanın ise  61,46±21,12 yaş 

arasında olduğu görüldü. Yapılan analizde, 

•%0,3: 1 ay- 2 yaş      %20,0: 65-74 yaş 

•%0,6: 2-6 yaş            %20,9: 75-84 yaş 

•%1,0: 7-11 yaş          %11,1: 85 yaş üstü 

•%2,8: 12-17 yaş olarak bulundu. 

Tablo 1: Hastaların alındıkları servislere göre dağılımı  

Bölüm Sayı % 

Genel Cerrahi 2062 %41,2 
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Ortopedi 1644 %32.9 

Beyin Cerrahisi 585 %11,7 

Kadın Doğum 193 %3,9 

Üroloji 186 %3,7 

KBB 135 %2,7 

Plastik cerrahi 109 %2,2 

Çocuk cerrahisi 38 %0,8 

Göz hastalıkları 23 %0,5 

Göğüs Cerr 14 %0,3 

KDC 4 %0,1 

Radyoloji 4 %0,01 

Nöroloji, Hematoloji, Pediatri, 

Enfeksiyon, Göğüs hastalıkları 

1 %0,025 

Hastaların PACU ye geliş şekillerine göre analiz edildiklerinde ise, PACU de takip edilenlerin 

%23,5’in  spontan solunumda, %74,3’nin entübe olarak ve  %2,3’in ise trakeostomi ile takip 

edildikleri görülmüştür. Hastaların mesai saatine göre alınmaları analiz edildiğinde ise, %43,3 

mesai içinde ve  %56,7 nın ise mesai dışı (nöbet şartlarında) alındığı tespit 

edilmiştir.Hastaların sonuçları değerlendirildiğinde ise, 

•%86,3: Servise – [yaş: 61,43±21,14 – yatış: 22,75±20,35 saat] 

•%12,0: Yoğun bakıma - [yaş: 60,41±21,09 – yatış: 41,81±46,79 h] 

•%1,8  : Ex - [yaş: 70,09±17,45 – yatış: 26,36±27,93 saat] olarak bulunmuştur.  

Tablo 2: Hastaların alındıkları servise göre değerlendirilmeleri  

Bölüm Sayı % Yaş Yatış süre Servise Yoğun 

Bakım 

Ex 

Genel Cerrahi 2062 %41,2 62,38±16,62 28,22±27,45 %84,3 %13,0 %2,7 

Ortopedi 1644 %32.9 66,62±23,35 22,91±24,11 %91,2 %7,3 %1,5 

Beyin Cerrahisi 585 %11,7 55,18±21,45 27,47±30,79 %71,5 %27,9 %0,7 

Kadın Doğum 193 %3,9 43,61±17,52 15,58±14,32 %95,3 %4,7 ---- 

Üroloji 186 %3,7 65,47±17,25 18,10±13,63 %94,1 %5,4 %0,5 
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KBB 135 %2,7 56,68±18,16 28,07±26,88 %91,9 %6,7 %1,5 

Plastik cerrahi 109 %2,2 53,11±23,91 18,86±18,16 %95,4 %4,6 ----- 

Çocuk cerrahisi 38 %0,8 9,21±4,70 14,58±16,82 %81,1 %16,2 %2,7 

Göz hastalıkları 23 %0,5 54,43±23,26 18,30±11,48 %100 ---- ----- 

Göğüs Cerr 14 %0,3 52,64±22,91 25,79±21,19 %64,3 %28,6 %7,1 

KDC 4 %0,1 50,00±22,64 13,50±12,15 %75 %25 ----- 

Radyoloji 4 %0,01 46,75±24,59 14,50±11,09 %75 %25 ----- 

Nöroloji, 

Hematoloji, 

Pediatri, 

Enfeksiyon, Göğüs 

hastalıkları 

1 %0,025 
     

 

Sonuç: 

 Postoperatif olguların yoğun bakım takibi, yoğun bakım genel prensipleri ile operasyona 

özgü bakım prensiplerine hakim olmayı gerektiren bu prensiplerin akılcı kombinasyonu ile 

yürütülebilecek komplike, çok yönlü, dikkat gerektiren, dinamik bir süreçtir. Hasta 

seçiminden, ventilatör tedavisine pek çok alanında bilimsel literatüre eklenebilecek yeni katkı 

fırsatları dinamik süreci ile yoğun bakımın en tatmin edici alanları arasındadır. Postoperatif 

yoğun bakım ünitelerinin analizini içeren çalışmaların, bu  yoğun bakım ünitelerinin analiz 

edilmesinin, PACU’ lerin önemini ve ihtiyaçlarını anlamada faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Kaynaklar: 

1. Inigo EF, Mar J, Arrospide A, Eguino JR, Cost and mortality associated to the surgical 

delay of patients with a hip fracture. Rev Esp Salud Pública 2013, Vol. 87, N:6 

2. İnal DG, Ömür D, Hancı V. Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ): Gelişimi ve 

Standartları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016; 56 

(2):191-96. 

3. Kostopanagiotou G, Kalimeris K, Pandazi A, Salamalekis G, Chrelias C, Matsota P. The 

role of the post-anaesthesia care unit in the management of high-risk obstetric patients. Arch 

Med Sci 2011;7(1):123-6. 

 

 

 

 

230



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

 

EXTRACTING TEXT CLASSIFICATION FEATURES WITH PARALLEL DESIGN 

 

Res. Asst. Savaş OKYAY 

Eskişehir Osmangazi University  

 

Asst. Prof. Nihat ADAR 

Eskişehir Osmangazi University  

 

ABSTRACT 

Nowadays, due to the size and spread of digital data, text-based files can be stored without a 

specific order. Text analytics algorithms, which reduce human effort, become popular with 

the aim of grouping text files according to specific criteria. The characteristics of the text are 

analyzed, and then corresponding features are extracted. By using those features with learning 

algorithms, an estimation can be made for any file that is unknown belong to which category 

or author. On the other hand, processing time rises dependent on increasing data size.  

With the growing number of compelling computer science problems that are desired to be 

solved with each passing day, the need for computing performance of supercomputers or 

parallelism increases. In parallel approaches, using different processors or combined hardware 

that simultaneously decrease the workload, communication between processors or computers 

is crucial for a job to proceed synchronously. In order to carry out the communication 

operations conclusively, it is essential to produce the algorithm steps in a supporting manner 

for each other. Thus, for immense sized inputs, those techniques may be preferred to keep the 

processing time at more optimal costs.  

In this study, a parallel algorithm is proposed to be used in the studies conducted in the field 

of text analytics, primarily text-based author prediction. The algorithm is executable for 

creating feature matrices that can be used as input to classification algorithms. The approach 

is built on with the other computers running the same operations as their partial dataset after 

the master computer distributes the workload using the Message Passing Interface. Memory 

usage of the design is accomplished under the CREW (concurrent read, exclusive write) 

model. The study is based on SPMD (single program with multiple data) technique, also 

hybrid of p2p (peer to peer) and collective communication. The proposed method is tested on 

different computers. The enhancements and the performance results obtained with variable 

processor counts are compared. 

Keywords: Parallel programming, Message Passing Interface, Concurrent computation, Text 

analysis, Feature extraction. 
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ÖZET 

Günümüzde dijital verinin büyüklüğünden ve geniş alanlara yayılmasından dolayı metin 

temelli dosyalar belirli bir düzen olmaksızın saklanabilmektedir. Metin dosyalarının birtakım 

kıstaslara göre gruplanması amacı ile insan iş yükünü azaltan metin analitiği algoritmaları 

popüler hale gelmektedir. Bu algoritmalarda öncelikle metnin karakteristik özellikleri analiz 

edilerek öznitelikleri çıkartılır. Bu özniteliklerin öğrenme algoritmaları ile kullanılması 

aracılığıyla, hangi kategoriye veya yazara ait olduğu bilinmeyen dosyalara yönelik tahmin 

yürütülebilir. Öte yandan veri boyutunun artışı ile bu algoritmaların çalışma süresi de artar.  

Her geçen gün çözülmesi istenen zorlayıcı bilgisayar bilimi problemlerinin çoğalması ile 

birlikte süper bilgisayarların veya eş zamanlı yapıların hesaplama performansı ihtiyacı da 

dolaylı olarak yükselmektedir. İş yükünü eş zamanlı olarak işleyen, farklı işlemcileri veya 

donanımları kullanan paralel yaklaşımlarda bir işin senkron bir şekilde ilerlemesi adına 

işlemciler veya makineler arası haberleşmenin önemi büyüktür. Haberleşme operasyonlarının 

eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için algoritma adımlarının eş zamanlı birbirini destekler 

biçimde çıkarılması kritiktir. Bu yöntemlerin getirdiği avantajlar sayesinde çok yüksek 

miktardaki verinin işlenmesi için gereken çalışma süresini daha uygun seviyelere getirmek 

amacıyla paralel hesaplama teknikleri tercih edilebilmektedir.  

Bu çalışmada, metin analitiği alanında yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere sınıflandırma 

algoritmalarına girdi olacak öznitelik matrislerinin oluşturulması için alternatif paralel 

algoritma önerilmektedir. Algoritma, Weka makine öğrenimi aracında sınıflandırma 

algoritmalarına girdi olarak kullanılabilen uygun formattaki özellik matrislerini oluşturmak 

için yürütülebilir. Yaklaşım, ana bilgisayarın toplam iş yükünü MPI mesajlaşma arabirimini 

kullanarak dağıttıktan sonra kısmi veri kümeleriyle aynı işlemleri çalıştıran diğer bilgisayarlar 

üzerine kurulur. Tasarımın bellek kullanımı, CREW (eşzamanlı okuma, özel yazma) modeli 

altında kurgulanır. Tasarlanan algoritma, SPMD (çoklu veri kullanan tek program) tekniğine, 

ayrıca p2p (bire bir) ve kolektif iletişim üzerine kuruludur. Önerilen paralel yöntem farklı 

bilgisayarlarda test edilmiştir. Eş zamanlı çalışan farklı sayılarda işlemci örnekleri ile elde 

edilen iyileştirmeler ve performans sonuçları kıyaslanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Paralel programlama, MPI, Eş zamanlı hesaplama, Metin analizi, 

Öznitelik çıkartma. 
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1. INTRODUCTION 

With the increasing number of compelling computer science problems that are desired to be 

solved with each passing day, the need for computing performance of supercomputers 

increases. Correspondingly, issues that require quite long durations are encountered. These 

problems can be defined as both the performance demand that comes with the increase in 

workload and the difficulties that cannot be solved by a single processor or take considerable 

time to solve, in proportion to the amount of energy consumption. In this direction, the idea is 

previously shown up in the literature that divides the workload by using more processors or 

more computers based on the principle of improving the hardware and increasing the 

performance, also reducing the working time [1]. In parallel approaches, using different 

processors or combined hardware that simultaneously decrease the workload, communication 

between processors or computers is crucial for a job to proceed synchronously. In order to 

carry out the communication operations conclusively, it is essential to produce the algorithm 

steps in a supporting manner for each other. 

Many sources of information are stored in the form of raw text documents that have not been 

handled electronically, as merely one of the requirements of the information age. To find the 

paper that users are looking for, additional tasks such as researching or analyzing all 

documents can be encountered continually. In order to be a solution to such situations, systems 

that automatically separate materials into predetermined labels have emerged [2]. The text 

classification determines which of the categories will be included by looking at the 

predetermined general characteristics for the document [3]. Text classification problems and 

solutions have emerged and become widespread to meet the need to separate the documents 

into similar groups according to the category or author of the data due to the problems arising 

from the increasing size of digital text data [4][5]. In this field, it is tried to be guessed to 

which class an anonymous document whose category or the author is unknown is included [6].  

In text-based data mining researches, numerical sets to be used as feature sets are obtained 

from the texts received as input. To classify a text, it must have a characteristic first. However, 

it becomes possible to assign to one of the specific groups, thanks to these properties. In the 

literature, there are different feature extraction methods for text analysis studies. Many types of 

distinctive features such as word analysis, sentence analysis, grammatical errors, spelling 

mistakes are used in the reviews [7]. 

In the literature, there are various approaches and methods followed for parallel text processing 

ideas. In a study on the distribution of data by collecting the results in 2012, parallelization 

processes that facilitate operations independent of the size of the dataset are detailed. After the 

document's weight matrix is calculated, the analysis of this data is continued by sharing it with 

neighboring nodes. Each node runs the similarity algorithm using the data it receives. The 

success of the algorithm is reported by displaying the working times in serial and parallel 

processes depending on the data size [8]. In a study conducted in 2010, parallelization 

procedures are performed on data extraction. 1/P documents are received by P computers from 

the entire set, and all computers make their transactions. Term weights are extracted with the 

applied algorithms. Then results are interpreted and reported according to the number of 

different processors [9]. In 2015, text data mining was carried out in parallel with the FP-Tree 

algorithm in multi-core systems. Features are extracted on frequently used keywords. With 

fork() and join() functions, actions are sent to different cores to provide parallelism. Later, 

with the implementation of the mentioned algorithm, how to use the data in computers with 

multiple cores is stated [10]. A book published in 2000 details how text operations can be 

analyzed in parallel. How text can be processed according to single or multi-language content 
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is explained in detail with text data mining methods, and how the processes are parallelized is 

expressed by algorithms [11]. In another similar study conducted in 2014, bilingual analysis 

operations in Polish and English in computer-based translation systems are carried out by 

selecting the similarity attribute of different sentences over the parallel corpus [12]. 

In this study, the feature set to be used later in text-based data mining projects is extracted in 

parallel. The number of processors can be determined parametrically, and the workload is 

shared as evenly as possible. This problem, which can already be solved with serial algorithms 

in single-processor structures, takes long periods using single-processor systems in cases 

where the data size is enormous. In this context, a parallel calculation algorithm, including 

computer-to-computer communication design, is proposed to ensure the stability in time 

complexity. 

 

2. THE DATASET 

The dataset used in this study consists of randomly selected articles from the webrazzi1 site 

and partial of pan2 2011 dataset. The dataset contains approximately 3k unique samples in 

total. In order to measure the performance of the parallel programming approach, some 

samples are cloned, and the dataset is reproduced to contain around 100k samples. Both 

datasets combined are generally used in author recognition studies. Therefore, author names 

are determined as class labels of the articles. In other words, in this dataset, it is aimed to 

recognize the author, which is one of the sub-studies of text analytics. While the dataset is 

pre-processed, the names of the authors are deleted, and an ID (values starting from 0 in 

order) representing each author is given in the feature set to use in the next steps. 

 

3. METHODOLOGY 

Within the scope of this study, feature extraction is performed for each sample in the proposed 

parallel approach. The following sub-titles describe the feature selection procedure and parallel 

communication algorithm. 

3.1. Feature extraction 

The first step of the text classification process is to create the feature vectors by handling the 

raw input dataset [5]. After creating feature vectors for each sample and training those 

numerical expressions with learning algorithms, the class of an unknown sample is tried to be 

estimated via its own characteristic vector. In most text classification studies in the literature, 

the bag of words approach is frequently encountered, and it is one of the most popular 

techniques for feature extraction operations. Furthermore, additional attributes such as word 

order and frequency of encounter in the document are also considered [13]. In most studies, the 

word stem is found by removing the prefixes or suffixes in the words of the language studied, 

and other processes are then followed. Zemberek [14] open-source library, one of the most 

popular applications for Turkish root separation, is frequently encountered in the literature. 

In this study, the features extracted under the syntax rules are expressed as feature vectors. All 

informational results data in this study is considered to be used as input in the Weka3 data 

mining tool during the machine learning phase in the future works. Accordingly, the study 

output is obtained by adding the *.arff file extension and the appropriate content and the 

 
1http://webrazzi.com/ is defined as a blog where new-generation developments in any category are followed, and the author's 

opinions are expressed. 
2http://pan.webis.de/data.html is defined as the scientific text pool for digital text studies. 
3Waikato Environment for Knowledge Analysis  
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author's information as in the nominal type. In other words, multiple vectors from each 

computer are combined in the last step of the algorithm to create an attribute file in a suitable 

model for the output. As the output of the proposed parallel extraction algorithm, the properties 

gathered from each text are stored in the .arff file as in the output file format shown in Figure 

1, with each attribute value separated by commas.  

 
@RELATION TEXTCLASSIFICATION 
@ATTRIBUTE countCharacter NUMERIC 
@ATTRIBUTE countLine NUMERIC 
@ATTRIBUTE countSpace NUMERIC 
@ATTRIBUTE countDot NUMERIC 
@ATTRIBUTE countComma NUMERIC 
@ATTRIBUTE countQuestionMark NUMERIC 
@ATTRIBUTE countExclamationMark NUMERIC 
@ATTRIBUTE countColon NUMERIC 
@ATTRIBUTE countSemicolon NUMERIC 
@ATTRIBUTE countQuotationMarks NUMERIC 
@ATTRIBUTE countParenthesisOpening NUMERIC 
@ATTRIBUTE countParenthesisClosing NUMERIC 
@ATTRIBUTE countPercantageSign NUMERIC 
@ATTRIBUTE countTripleDots NUMERIC 
@ATTRIBUTE countWord NUMERIC 
@ATTRIBUTE countSentence NUMERIC 
@ATTRIBUTE countPunctuation NUMERIC 
@ATTRIBUTE avgWordPerSentence NUMERIC 
@ATTRIBUTE avgWordPerSentence NUMERIC 
@ATTRIBUTE avgSentencePerLine NUMERIC 
@ATTRIBUTE countNumber NUMERIC 
@ATTRIBUTE classLabel { class1, class2, ... } 
@DATA 
275.0,280.0,53.0,3.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,0.0,0.0,56.0,278.0,3.0,0.011,0.201,0.993,0.0,class1 
1205.0,1229.0,168.0,8.0,13.0,2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,4.0,4.0,0.0,0.0,191.0,1215.0,23.0,0.019,0.157,0.989,49.0,class2 
... 

 

Figure 1.   Output file example: examplefile.arff 

 

3.2. Parallel design 

In the literature, there are many parallel calculation approaches and parallel programming tools 

that can be used in different structures. The parallel algorithm proposed in this study is carried 

out with the help of the C programming language and message passing interface (MPI) library 

on the Windows 10 operating system. MPI can be defined as the messaging interface that is a 

powerful tool to distribute workload or collect partial results, and to communicate among 

processes or data carried out on the cluster computer system separately to the computers in the 

cluster [15].  

The proposed method is based on the analysis of multiple text-based articles on a file path. It is 

assumed that the file path and all files to be analyzed are in a common memory accessible to 

all computers on the network. By another way of explanation, the algorithm works 

simultaneously only on a network of computers with shared memory. While some files can be 

read simultaneously by different processors, only one processor is authorized for write 

operations. Therefore, memory usage is made following the concurrent read exclusive 

write (CREW) model. This model is defined as, in theory, that only one process can write to 

memory regardless of multiple readings are occurring at the same time [16], [17]. 

The study is based on SPMD (single program with multiple data) model, also hybrid of p2p 

(peer to peer) and collective communication. The text-based article set is divided into all 

computers (master and slaves) as equally as possible. All processors carry out joint operations 

within themselves after this process. However, there are situations where each computer must 

share its operation process with others. With the use of collective communication functions 

such as broadcast, reduce defined in the MPI library, the process progresses are reported to 

other computers. 
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MASTER SLAVEs 

MPI Initialize 

Analysis of files on the working path  

send(folders to analyze) × (p-1) recv(folders to analyze) 

 Number of samples analysis 

reduce(N=total number of files to be analyzed, root: MASTER) 

bcast(F=total feature count, root: MASTER) 

send(files to analyze) × (p-1) recv(files to analyze) 

When the number of files can be divided equally to the number of computers, it works with scatter behavior. 

~(N/p) × F  

allocating dynamic memory space 

N × F  

allocating dynamic memory space 
 

feature extraction × ~(N/p) 

recv(partial results) × (p-1) send(partial result) 

When the number of files can be divided equally to the number of computers, it works with gather behavior. 

Deletion of temporary files 

Creation of output files 
 

Running Time Computation 

MPI Finalize 

Figure 2. Proposed parallel design 

 

Moreover, the results of the process are collected in multiple computers. Likewise, the other 

functions in the MPI library are used as proper as possible for other operations. In the main 

principle, an algorithm is introduced, which analyzes the dataset having many samples and can 

operate smoothly and parametrically on the number of computers. When any collection of texts 

is shown as an input to the algorithm under the desired format, the program can operate the 

number of machines and the workload in parallel, since every step of the algorithm is codded 

parametrically. There is not an exception about no matter how enormous the file number or 

how variable the file size is. 

The parallel approach is built on with the other computers running the same functions as their 

dataset after the master computer distributes the workload. The algorithm steps taken based on 

the data parallelism method according to the workload of the hosts and client computers are 

illustrated in the flowchart in Figure 2. 
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4. TESTS AND RESULTS 

4.1. Test method 

The proposed algorithm is tested with the MPICH simulator on different hardware. During the 

use of the simulator, different processor numbers become experiments, the workload is 

divided into different processors, and the running times are reported through master and slave 

computers. In the following subsection, the working duration of the algorithm, which is tested 

with variable processor numbers between 2 and 16 on different hardware, achieved by the 

master and slave (maximum execution time) computers are examined. 

4.2. Performance analysis 

The test method mentioned in the previous subsection is tested on two different computers. 

The performance of PC#1 having Intel® Core™ i5-3340 CPU @3.10 GHz, 1333 MHz 8.00 

GB RAM, and x64 Windows 10 Enterprise operating system is plotted in Figure 3. Also, the 

performance of PC#2 having Intel® Core™ i7-4700HQ CPU @2.40 GHz, 1600 MHz 16.00 

GB RAM, and x64 Windows 10 Pro operating system is plotted in Figure 4. 

 

  

Figure 3. PC#1 performance analysis Figure 4. PC#2 performance analysis 

 

As shown in Figures 3 and 4, when the number of processes is increased, the total working 

time performance also increases up to the number of cores of the processor that the computer 

has. However, since the ideal parallelism point is reached through the simulator after a point 

for the problem, the processes are completed almost at the same time regardless of the number 

of instances. It must be considered that the communication time is also included in the total 

processing time. Then, when this method is desired to be applied in computer clusters, a boost 

in the overall working time performance will be seen when the number of computers increases. 
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5. CONCLUSION 

With the help of text classification techniques, the type of an unknown article or an owner of a 

document with an anonymous author can be predicted. In this direction, the characteristic of 

the relevant text-based material must be generated first. Conventionally, attributes describing 

the distinctive information can be extracted with serial implementations. When large-size data 

needs to be processed, parallel approaches that increase performance can be preferred to 

achieve reasonable working times. The working performance of serial programming is 

improved with different parallel programming approaches.  

In this study, the process is accelerated by benefiting from the data parallelism technique. In 

general, the test results of an algorithm that can run simultaneously by different computers are 

presented. Since the file sizes are close to each other, while the workload is being divided, only 

the file numbers are taken into consideration. During the realization of the shared memory 

area, the data is distributed to the processors as equally as possible. Each process runs standard 

functions with its own partial data. All computers send the calculated local results to the master 

computer. In other words, the attributes that they extract for their own partial set, and these 

values are combined on the master to create the final output file. While performing all those 

procedures, the memory efficiency that each computer use is also taken into account. The 

processes are completed with minimum memory usage in total. The performance is enhanced 

due to the increase in the total number of computers/processors in the parallel system. The 

efficiency of workload completion improves certainly. 

For future work planning, it may be considered to include the file size in the process to ensure 

full load balancing. For combining machine learning with parallel design, alternatives can be 

offered to the user through an interface by adding different feature extraction and selection 

algorithms to the study. 
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ABSTRACT 

Dementia diseases, which are among the biggest aging problems of our era, are defined as 

neuropsychiatric disorders. During medical tests, cortical volume, thickness, and surface area 

of some specific brain regions can be summarized as noteworthy measurements. When those 

measurements needed to be examined more deeply with the help of technology, two-

dimension sliced medical MRI scans can be modeled virtually in three-dimension with the aid 

of image processing techniques or brain analyzing software tools. In the field of 

neuroimaging, the Freesurfer tool is a well-known open-source software for virtual brain 

modeling and analyzing. The tool is generally preferred for obtaining measurements, a.k.a. 

features. As a result of the feature extraction sub-step, after obtaining Freesurfer output files, 

all of those numerical measurements describing the brain characteristics can be extracted as 

feature matrices from those statistical output files. In the further steps of researches using this 

analyzing software, such as the data pre-processing stage, tasks sometimes may be quite 

challenging for researchers to manage big data manually. The selection and processing of the 

data to be used in interdisciplinary studies of neuroimaging science are essential for the 

progress of the upcoming tasks. Selection, filtering, sorting, normalization, elimination of 

undesired features (sparse columns, etc.) can be listed as crucial steps within the scope of data 

pre-processing.  

This paper presents the FS-DPMT (Freesurfer: Data Preprocessing and Management Tool) 

software tool, which includes different functionalities to pre-process and manage the input 

data for future researches. The main objective of the tool is to build pre-processed data files, 

which will be the inputs in machine learning researches for future studies. To that end, the 

proposed software tool efficiently automates possible pre-processing functionalities, rather 

than manually manipulating partial or full data. The generated output file at the final step can 

later be used directly with software tools such as MATLAB, WEKA. The essence of the 

matter, after modeling virtual brains and obtaining statistical files via Freesurfer software, this 

proposed tool will come to help in neuroimaging science to manipulate data according to 

users' choices as a data pre-processing step. 

Keywords: Data pre-processing, Data management, Data manipulation, Freesurfer stats, 

Feature extraction, .stats files. 
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ÖZET 

Çağımızın en büyük yaşlanma sorunları arasında yer alan demans hastalıkları nöropsikiyatrik 

bozukluklar olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi testler sırasında, bazı spesifik beyin bölgelerinin 

kortikal hacmi, kalınlığı ve yüzey alanı dikkate değer ölçümler olarak özetlenebilir. Bu 

ölçümlerin teknoloji yardımıyla daha derinlemesine incelenmesi gerektiğinde, iki boyutlu 

dilimlenmiş tıbbi MRG taramaları, görüntü işleme teknikleri veya beyin analiz yazılım 

araçları yardımıyla sanal olarak üç boyutlu modellenebilir. Freesurfer aracı, sanal beyin 

modellemesi ve analizi için nörogörüntüleme çalışmalarında sık rastlanılan açık kaynak kodlu 

bir yazılımdır. Araç genellikle ölçümleri, diğer bir deyişle öznitelikleri elde etmek için tercih 

edilir. Öznitelik çıkartma alt adımının bir sonucu olarak, Freesurfer çıktı dosyaları temin 

edildikten sonra, beyin özelliklerini ifade eden tüm sayısal ölçümler, bu istatistiksel çıktı 

dosyalarından öznitelik matrisleri olarak üretilebilir. Veri önişleme aşaması gibi bu analiz 

yazılımını kullanan araştırmaların ilerleyen adımlarında, araştırmacılar için büyük veriyi el ile 

yönetme işlemleri zorlaşabilmektedir. Nörogörüntüleme biliminin disiplinler arası 

çalışmalarında, kullanılacak verinin seçimi ve işlenmesi, ilerleyen aşamalar için gereklidir. 

Seçim, filtreleme, sıralama, normalizasyon, istenmeyen özelliklerin (seyrek sütunlar, vb.) 

ortadan kaldırılması, veri önişleme kapsamında önemli adımlar olarak listelenebilir. 

Bu bildiri, gelecekteki araştırmalar için girdi olarak kullanılacak verinin, ön işlenmesi ve 

yönetilmesi için farklı işlevleri barındıran FS-VÖMA (Freesurfer: Veri Ön işleme ve 

Manipülasyon Aracı) yazılım aracını tanıtmaktadır. Aracın temel amacı, gelecekteki makine 

öğrenimi araştırmalarında girdi olarak kullanılacak olan işlenmiş veri dosyalarını kurgulamak 

ve dışa aktarmaktır. Bu amaçla, önerilen yazılım aracı, kısmi veya tam veriyi el ile manipüle 

etmek yerine olası önişleme işlevlerini etkili bir şekilde otomatik hale getirmeyi 

amaçlamaktadır. Son adımda oluşturulan çıktı dosyası daha sonra doğrudan MATLAB, 

WEKA gibi yazılım araçlarıyla kullanılabilir. Konunun özü, Freesurfer yazılımı aracılığıyla 

beyinleri sanal olarak modelledikten ve istatistiksel dosyalar elde ettikten sonra, önerilen bu 

araç, veri ön işleme adımı olarak veriyi kullanıcıların tercihlerine göre manipüle etmek için 

nörogörüntüleme bilimine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Veri önişleme, Veri yönetimi, Veri işleme, Freesurfer istatistikleri, 

Özellik çıkarma, .stats dosyaları. 
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1. INTRODUCTION 

Dementia diseases, which are among the biggest aging problems of our era, are defined as 

neuropsychiatric disorders. As the age of people progresses, especially for elderly ones, the 

rate of individuals getting different types of the disease is quite remarkable [1]. During 

medical tests, clinical diagnosis is tried to be made on brain images of patients who are likely 

to have one of the dementia diseases. Cortical volume, thickness, and surface area of some 

specific brain regions can be summarized as noteworthy measurements.  

In the science of neuroimaging, magnetic resonance imaging (MRI) techniques provide an 

efficient and non-invasive way to delineate brain atrophy. Studies show that cortical thickness 

and subcortical volumetry and/or shape derived from baselines MRI scans can label cerebral 

atrophy in dementias such as Alzheimer's Disease (AD) [2]. MRI systems are benefited from 

obtaining medical scans of the imaging study. These scans are in dicom or nii file format 

generally. Then, two-dimension sliced medical scans can be modeled virtually in three-

dimension with the aid of image processing techniques or brain analyzing software tools [3, 

4].  

Machine learning is one of the most important developments in terms of computational 

workload in neuroimaging science recently as in other disciplines. It provides robust tools to 

neuroscientists, radiologists also clinicians for the automatic and early diagnosis of brain 

disease [5]. Using such data mining tools and building image-based predictive models may 

ensure efficient diagnostic classification and clinical score prediction at an individual level 

[6]. 

When all this brief information is put together, the connection between the methods and the 

proposed tool can be summarized as follows. A machine learning algorithm needs data to 

analyze. This data may need to be handled in various types or different formats. FS exports 

output data, extracted numerical and textual data from brain scans (three-dimension visuals 

are not being mentioned), in its raw form. Precisely at this intermediate phase, pre-processing 

operations are required to put the data into the desired form in the desired manner. The 

proposed software tool efficiently automates possible pre-processing functionalities, rather 

than manually manipulating partial or full data. 

The paper is organized as follows. In the first section, a brief description of the background 

and the methodology is made. Besides, the usage of the tool is stated concisely. The 

conventional virtual brain modeling mechanism via the FS software tool and feature 

extraction process is theoretically explained in Section 2. Also, appropriate datasets are 

mentioned in the same section. In Section 3, the implementation design of the proposed 

software tool is detailed, and functionalities of the tool are listed. Followingly in the last 

section, in Section 4, the conclusion is made, and the future plans are remarked. 

 

2. FEATURE EXTRACTION AND DATASETS  

In researches performed in neuroimaging science, the clinical diagnosis of a dementia patient 

or a healthy control is attempted to be labeled through measurements such as cortical volume, 

thickness, and surface area of certain regions of the brain. Desired brain characteristics can be 

extracted via image processing techniques over brain scans of the patients. Applying 

automated segmentation techniques not only allows users to examine large databases quickly 

but also provides higher test-retest reliability and robust repeatability for multi-center 

researches [7]. Therefore, some software tools, including image processing algorithms and 
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using for virtual modeling & feature extraction operations, gain increasing recognition in 

recent years. One of the most popular software tools in the literature may be exemplified as 

Freesurfer (FS).  

2.1. Freesurfer process 

FS is a software analysis tool that is widely used in medical research of the human brain. The 

analysis tool virtually models the boundary between white matter and cortical gray matter, 

smooths the resulting surfaces, and computes measurements of regions at each vertex [8]. It 

consists of iterative image processing, numerical, etc. algorithms to analyze functional and 

structural neuroimaging data. It is developed at the Athinoula A. Martinos Center for 

Biomedical Imaging [4, 9]. The tool can be downloaded on 

http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki for free.  

The ensemble of various algorithms in the FS process first associates two-dimension brain 

scans structurally using the header information of the sliced images. Virtual brain models are 

generated in three-dimension by processing input scans having .nii or .dicom file extension 

after the consecutive major sub-algorithms, which are volumetric registrations, segmentation, 

visual smoothing transactions, and parcellations [9], [10]. FS brings into being a three-

dimension segmentation of 115 cortical and subcortical brain structures, according to the 

Desikan-Killiany Atlas [10]. In addition to virtual brain models in relatively large size, text-

based statistics files in a much smaller size are also produced as outputs of the FS procedure. 

Statistical data have a .stats file extension and contain structural features of different 

measurements such as surface area, average thickness, volume, etc. 18 statistical files are 

created as output of FS for each sample whose analysis is successful. These files are aseg, 

wmparc .stats files, and also aparc, aparc.a2009s, aparc.DKTatlas, aparc.pial, BA_exvivo, 

BA_exvivo.thresh, curv, w-g.pct .stats files for each of the brain sides left and right. Each 

statistic file contains different combinations of various measurement types for brain sections. 

These types can be listed as volume, surface area, gray volume, thickness average, thickness 

standard deviation, mean curvature, Gaussian curvature, indexing, and/or normMean, 

normStdDev, normMin, normMax to be used during iterations. As an example, some features 

such as the total intracranial volume, total gray matter, hippocampus volumes, and 

ventricular volumes can be extracted directly from the aseg.stats output file, left and right 

temporal gray matter volumes can be retrieved by summing several ROI volumes found in the 

lh.aparc.stats and rh.aparc.stats files, respectively [1].  

As a result of the feature extraction sub-step, after obtaining FS output files, all of those 

numerical measurements describing the brain characteristics can be extracted as feature 

matrices from those statistical output files. 

2.2. Appropriate datasets 

When the neuroimaging studies are examined through datasets, well-known examples such as 

ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative) and AddNeuroMed are encountered in 

the literature. There are also researches in which researchers use their independent datasets. In 

summary, all datasets that can be processed via FS, are suitable for use with the proposed 

software tool. 
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3. THE FS-DPMT TOOL  

The selection and processing of the data to be used in interdisciplinary studies of 

neuroimaging science are extremely important for the progress of the upcoming tasks. In this 

context, at the beginning stage of the studies in the literature, different data operations are 

applied to determine the initial feature set.  Selection, filtering, sorting, normalization, 

elimination of undesired features (sparse columns, etc.) can be listed as crucial steps within 

the scope of data pre-processing. Different studies using the same dataset through various pre-

processing steps are planned in the future. For this reason, instead of manually editing the data 

each time, the design of a multi-functional software tool incorporating the modules as 

mentioned above becomes essential. In every field of data science, using such a software tool 

in the first step of the study improves data processing performance and efficiency. The feature 

extraction process and the use of the FS-DPMT tool are shown in Figure 1. After modeling 

virtual brains and also obtaining statistical files via FS, this proposed software tool can be 

preferred to process and manipulate data efficiently in this field of science.  

 

 

Figure 1.   The whole feature extraction process and the use of the FS-DPMT 

 

The design is coded in c# programming language. Input files with the FS output .stats file 

extension or .csv file extension can be imported to the FS-DPMT software tool that is 

compatible with multiple data processing methods. After manipulating, output files (feature 

matrix) can be exported with the same .csv file extension. The main objective of the tool is to 

use the exported output files as inputs in machine learning researches for future studies. The 

related file extension can be used directly with software tools such as MATLAB, WEKA. 

This paper is based on version v1.0615. The functional capabilities of the software tool are 

described in the following subsections, and some of GUI screens are visually illustrated in 

Figure 2.  
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(a) Import Files screen 

 

(b) Data Filter screen 

  

(c) Normalization screen (d) Export screen 

Figure 2.   GUI screen examples of the FS-DPMT 

 

3.1 Import file(s)  

Adding and removing files in which features will be exported from is implemented here. This 

step must be accomplished to proceed to the next steps. Users can then go back to this step 

from the next steps. 

Features of datasets may be shared in different files and formats. This situation can be seen as 

separated information that clinical logs (demographical info, .xml) and brain scans (image, 

.nii), especially when using the standard datasets. If each file contains a unique patientID that 

specifies which sample the corresponding features belong to, multiple files can be added. The 

ID field is used to merge different files programmatically. Provided that comply with these 

conditions, and not to be limited with a number, more than one file in the same file path can 

be imported in a single time to the program at the first step of the process. Also, multiple or 

mixture file extensions adding operations can be done. Either .stats file extension or .csv file 

extension is supported as input. When using .stats file extension as input, features appropriate 

to the FS standards are automatically extracted by executing the "Feature Extraction from 

.stats Files" module of the tool. Parsing the numerical values from statistical files of the FS 

outputs are automated. When using .csv file extension as input, files with or without headers 
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are supported. Automatic naming is operated for columns with no header or without 

measurement information. 

In some situations where demographical and morphometric material is in separate files for 

some datasets, corresponding data can be tagged by the user as demographic or FS headliner. 

This information is used in the next steps of the tool to check the order of the samples in 

different files. 

3.2. Merge files  

This module of the program is used to compare the files to be merged with its headers 

structurally when the number of files imported is two or more. Automatic analysis is 

performed for the files that contain headers in separate files using the naming 

"*.<fileextension>" for features and "*_hdr.<fileextension>" for headers. After that operation, 

these files are suggested to merge into a single file containing both information and technical 

data. 

If only one file is imported in the first step of the tool, this operation is omitted because it is 

not needed. 

3.3. Sorting 

In case of where the order of the samples varies in different files, in particular between 

morphometric and demographic data within the importing phase, demographic data is 

constructed reordering via IDs of the samples. The sorting operation is required to produce 

only one file as output. Thereby, the information in different measurements or types for any 

sample is placed in the same row. 

The tool also has the capability to sort the data according to the desired feature in the final 

step. If only one file is imported in the first step of the tool, this operation is omitted because 

it is not needed. 

3.4. Data filter 

There may be samples (rows) and (or) features (columns) within the raw feature matrix that 

will not contribute to the classification process containing the information extracted from the 

FS software tool. For example, null values, sparse matrix, all cells are empty, and most cells 

have zero values, etc. It can be ensured that the relevant feature group is not reflected in the 

output through this module. Briefly, single or multiple columns to be added to the data matrix 

according to the user's choice are determined via this tab. 

When similar studies have been analyzed, the improvement of classification performance is 

determined as a goal. Generally, those researches focus on specific scenarios such as the 

contribution of only some brain segments or only some measurements such as volume 

attributes specifically. Accordingly, it is possible to identify, include, or exclude significant 

feature labels that meet any criterion. The modules that perform the processing of searching 

results found through a criterion are also coded within the program for flexibility. 

3.5. Normalization 

Normalization is updating the values of a matrix taken as input via row or column vectors. 

This method may affect the performance metrics of a study positively when it is used to 

optimize the effects of features in various ranges. Different types of normalization patterns 

(scaling, numericalization, proportioning) can be applied to specific attribute groups based on 

keywords. Some features may also be left in their raw form. The first option scales the data in 

the column to be applied according to the entered values, between the specified minimum and 

maximum values [a-b]. Numericalization option converts the mix-typed values in the column 
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to numeric values automatically. It is mostly used when text-based labels are also wanted to 

be included in mathematical operations. Some researches emphasize the importance of the 

brain regions' ratio to some fields of the same sample. In the last proportioning option, some 

volume properties such as IntraCrainialVol or EstimatedTotalIntraCranialVol can be 

selected in order to be used in volume normalizing processes. The proportions of the features 

with corresponding volume variables to the chosen volume feature label are calculated. 

In future studies, the basis for the comparison of the effects of the methods such as the 

occurrence, absence, or selection of the technique for specific attributes is established, thanks 

to the capability and diversity of normalization methods in the tool. 

3.6. Export 

As the final step after the data processing stages, the output feature matrix is exported on this 

tab according to user preferences. The filing of the header and (or) class label can be changed. 

Clicking simple options creates class labels and/or informational headers in separate files. 

 

4. CONCLUSION AND FUTURE PLANS 

In this article, the designed FS-DPMT software tool is introduced through v1.0615. The 

software tool is basically executed to analyze ADNI samples by our team, but modules can 

handle the output of all similar datasets, not just the standard ones. All modules are designed 

for importing FS outputs, and the tool may also be used in other fields for general pre-

processing steps via all *.csv files. Moreover, if needed, the compatibility of different file 

extensions into the program is included as an alternative to future plans for further studies. In 

the corresponding version, data is processed over RAM. This situation sometimes slows down 

the program depending on the bigger size of the data. In possible future releases, the 

execution performance of the program will be improved with database integration. Likewise, 

in the long term, if the development is provided as a platform, researchers can use the 

functionalities that come from the appropriate future work API design directly over their own 

software. Within the demand, not only those integrations but adding new program features, 

developing and improving will continue. 
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ÖZET 

Son yıllarda küresel ısınma başta olmak üzere temiz su kaynakları ve suyun kullanımı çok 

önem arz etmeye başlamıştır. Ayrıca son yüzyıldaki tarımsal faaliyetler ve su gereksinimi 

başta olmak üzere birçok çiftçi için suyun önemi ayrı bir önem kazanmıştır. Geçmiş yıllardaki 

sulamanın yerine akıllı sistemler kullanılarak optimal su kullanımı, enerji tüketimi ve ürün 

miktarının arttırılması için birçok akademik ve ticari çalışmaların bu anlamda önem kazandığı 

fikri yaygınlaşmıştır. Hatta ülkeler kendi kendine yetecek gıda politikalarını da gündeme 

getirmişlerdir. Özellikle 2020 yılında tüm dünyada görülen Covid 19 pandemisinden dolayı 

tüm dünya ülkeleri sınır kapılarını kapattıklarından dolayı hem insanlarda hem de tedarik 

kısmında önemli rol oynayan gıda firmalarında gıda yetecek mi endişesinin olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bu çalışmada toprak sulama sistemlerinin akıllı sistemler (sensörler, yenilenebilir 

enerji dönüşümleri vb.) ile donatılarak tarımsal sulama için örnek bir tasarım çalışması olması 

amaçlanmıştır. Toprak sulama sistemleri, her iklimde ihtiyaç olan ürün verimliliğini arttıran 

ve su tasarrufu sağlayan sistemlerdir. Sistem ihtiyacı suyun değerli olmasından veya ürün 

verirmliliğinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Ürünlerde veya su tasarrufunda 

görülen bu problemler, yetiştirilen bitkinin gereksinimi kadar bitkiye su verilerek  

çözülmektedir. Bu makalede anlatılan sistemde belirli bir alanda ölçüm yapan sensörler 

kullanılmış ve bu sensörlerden bilgi alınarak sulama sistemine komut gönderilmiştir. 

Gönderilen komut ile motor çalışmakta ve sisteme su verilmektedir. Yapılan sulama sistemi, 

her sensörün ölçtüğü bölgeyi sensörün ölçüm değerine göre ayrı ayrı sulayarak, aynı arazide 

farklı bitkilerin yetiştirilebilmesine imkan sağlamaktadır. Her arazide şehir şebekesi 

bulunmadığından sistemlerin beslemesi için gerekli enerjinin bulunması zor olabilmektedir. 

Bu nedenle yapılan sistemde, güneş panelleri ve jel akü kullanılarak şehir şebekesinin 

olmadığı noktalarda da toprak sulama sisteminin kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nem sensörü, sulama sistemi, güneş paneli, akıllı sulama, yenilenebilir 

enerji ile tarımsal sulama. 

 

SMART SOIL IRRIGATION SYSTEM 

ABSTRACT 

In recent years, clean water sources, especially global warming, and the use of water have 

become very important. In addition, the importance of water has gained a special importance 

for many farmers, especially agricultural activities and water requirement in the last century. 
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The idea that many academic and commercial studies have gained importance in this regard in 

order to increase the use of water, energy consumption and product amount by using smart 

systems instead of irrigation in previous years. Even countries have brought up self-sufficient 

food policies. It is a known fact that there is an anxiety about whether food will be enough in 

both people and food companies that play an important role in the supply sector, since all the 

countries of the world have closed the border gates due to the Covid 19 pandemic, which is 

seen all over the world in 2020. In this study, it is aimed to be an exemplary design study for 

agricultural irrigation by equipping soil irrigation systems with smart systems (sensors, 

renewable energy transformations, etc.). Soil irrigation systems are the systems that increase 

the product efficiency needed in every climate and provide water saving. The need for the 

system arises from the invalidity of water or insufficient product efficiency. These problems, 

which are seen in crops or water saving, are solved by giving water to the plant as much as the 

requirement of the grown plant. In the system described in this article, sensors measuring in a 

certain area were used and information was received from these sensors and a command was 

sent to the irrigation system. With the command sent, the engine is running and water is 

supplied to the system. Irrigation system, each sensor measures the measured value of the 

sensor separately by irrigating the area allows the cultivation of different plants in the same 

land. Since there is no city network in every field, it may be difficult to have the energy 

required for the systems to be supplied. For this reason, solar panels and gel batteries are used 

in the system, so that the irrigation system can be used at the points where there is no city 

network.  

Keywords: Humidity sensor, irrigation system, solar panel, smart irrigation, agricultural 

irrigation with renewable energy. 

 

1.GİRİŞ  

Toprak sulama sistemleri, yağış şartları her ne olursa olsun yetiştirilen bitkinin verimliliğini 

arttırmak için gerekli olan bir sistemdir [1]. Bu sistemler toprak nem sensörleri ve yağmur 

sensörleri ile çalışmaktadır. Yerleştirilen sensörler vasıtası ile var olan yağış ve nem durumu 

ölçülerek sulama sistemine gerekli komutlar gönderilmektedir. Sistem tasarlanırken 

yetiştirilen bitkinin türü önem arz etmektedir. Her bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı farklı 

olmaktadır. Bu farklılıktan dolayı sulama sistemi her bitki için ayrı ayrı ayarlanmalıdır. Bu 

ayar işlemi her bitkinin farklı evrelerinde dahi farklılık gösterebilir.  

Kapasitif tip nem sensörleri ile programlanabilir sulama sistemi yapılmıştır. Bu sistem ile 

günün istenen zamanlarında eğer sulama ihtiyacı var ise bitkiler sulanarak ihtiyaç 

giderilmekte ve bitki sürekli istenen su miktarında tutularak hem verim artışı hem de su 

tasarrufu sağlanmaktadır [2]. Pirinç tarlalarında toprak sulama ve kurutma yöntemlerine göre 

pirinçlerdeki verim, arsenik miktarı ve toprak nem dinamiği incelenmiştir. Bu incelemeye 

göre sürekli sulama yapan sistemlerin ürünlerde su stresi oluşturduğu bu nedenle verimi 

düşürdüğü saptanmıştır. Yine aynı çalışmada ihtiyaç oranında sulama yapan sistemlerin hem 

toprak verimini hem de pirinç verimini arttırdığı gözlenmiştir [3]. Otomatik sistemler ile 

sulama miktarı düşürülmeye çalışmış ve suda tasarruf etmek amaçlanmıştır. Çalışmada 
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yapılan sisteme göre %15,06 oranında suda tasarruf sağlanmıştır [4]. Kuru topraklarda yapılan 

mısır ve buğday yetiştiriciliğinde sulama sisteminin önemine dikkat çeken bir çalışmada, 

sulama sistemi ile bir modelleme yapılarak mısır buğday rotasyonu yapılırken ürünlerdeki 

verimlilik incelenmiştir. İncelemede sulama sistemi ile yeterli ve dengeli sulama yapıldığında 

bir sonraki ürünün veriminde artış olduğu gözlenmiştir [5]. Toprak neminin ölçülmesi çeşitli 

sensörler yardımı ile yapıldığı gibi gama ışınları ile de yapılabilmektedir. Proksimal gama 

ışını ile toprak neminin gözlenmesine dair bir çalışma yürütülmüş ve gama ışını 

spektroskopisi ile toprak nem değerleri elde edilmiştir [6]. Sulama sistemleri yalnızca 

yukarıdan değil, aynı zamanda toprak altından da yapılabilmektedir. Moistube sulama 

dinamiği ile yapılan çalışmada suyu direk köklerin olduğu bölgeye vererek, toprağın komple 

sulanmasına gerek kalmadan yalnızca bitkiyi sulayarak suda tasarruf edilmiştir [7]. Farklı bir 

çalışmada ise sulama sisteminde fuzzy lojik algoritması kullanılmış ve tüm sistem internet 

aracılığı ile kontrol edilmiştir. Nem miktarları, depodaki su durumu gibi bazı verileri internet 

aracılığı ile aplikasyona alana, sistem acil durumlarda da bildirim göndererek gerekli 

tedbirlerin alınmasında yardımcı olmaktadır [8].   

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada yapılan sistem, topraktaki nem miktarını ölçer ve bitkinin ihtiyacı olan su 

miktarına göre karşılaştırma yapar. Bu karşılaştırmanın sonucuna ve yağmur sensöründen 

gelen bilgiye göre, sulama sistemindeki vanalar ve motorlar çalıştırılarak, hangi bitkinin 

ihtiyacı ne kadar ise o miktarda su gönderilir ve bitkinin su miktarı sürekli sabit tutulmuş olur. 

Sistem çalışırken yağmur miktarı da önemlidir. Eğer yağmur var ise ve suya ihtiyaç yoksa 

bitkilerin üzerini örten bir çatı sistemi çalışarak bitkilerin üzerini örter ve aşırı sudan bitkilerin 

çürümesi önlenmiş olur. Bitkinin sürekli istediği miktarda su ile sulanması yetişen ürünlerde 

verimlilik artışına ve bitkilerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlar. Sistem tasarlanırken nem 

sensörü olarak YL-69 sensörü kullanılmıştır. Yağmur sensörü olarak RC-37 sensörü 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Sistemin genel gösterimi 

Şekil 1’de görseli bulunan sistemde 4 adet toprak nem sensörü ve 1 adet yağmur sensörü 

bulunmaktadır. Bu beş sensör eş zamanlı olarak sürekli veri toplayarak, bitkilerin suya 

ihtiyacının olup olmadığını kontrol eder. Yağmur yağdığında ya da toprak kuruduğunda 
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sistem şekil 2’de bulunan akış diyagramına göre hareket ederek sulama sistemini ve bitkilerin 

üzerinde bulunan çatıyı kontrol eder. 

 

Şekil 2. Sulama sisteminin akış diyagramı 

Sistem, yağmur sensöründen ve nem sensörlerinden sürekli olarak veri alır. Alınan verilere 

göre bitkinin su ihtiyacının olup olmadığı belirlenir. Eğer su ihtiyacı var ise ve yağmur 

yağmıyorsa su ihtiyacı olan bölgeye ait vanalar ve motorlar çalıştırılır. Eğer su ihtiyacı var ve 

yağmur yağıyorsa sistem kapalı bırakılır. Eğer su ihtiyacı yok ancak yağmur yağıyorsa 

bitkilerin üzerindeki çatı kapatılarak bitkilerin aşırı sulamadan çürümesi engellenmiş olur. 

3. SİSTEMİM TASARIMI 

Son yıllarda başta kontrol sistemleri ve otomasyon sistemleri olmak üzere birçok çalışmada 

Matlab yazılımı kullanılmaktadır [9-10]. Matlab yazılım içerisindeki farklı ve geniş 

kütüphanesi sayesinde kullanıcılar için birçok senaryo ve uygulamaya imkan sağlayacak 

kapasitede olab bir yazılım programıdır. Özelikle akademik uygulamalarda yaygın olmakla 

beraber farklı ve çeşitli alanlarda tercih edilmektedir [11-12].  

Bu çalışma, Matlab–Simulink nümerik analiz programında simüle edilmiştir. Sistemde 

bulunan her parça bire bir bulunmadığından her parça ayrı ayrı modellenmiştir. Aşağıda hem 

nem sensörlerinin hem de motor yapısının iç tasarımı gözükmektedir. Tüm simülasyona ait 

blok diyagram ve grafik sonuçları eklenmiştir. 
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Şekil 3. Nem sensörüne ait blok diagramın iç yapısı 

Şekil 3’de gösterilen yapıda bir nem sensörü tasarlanmaya çalışılmıştır. Nem sensörü için 

dışarıdan nemdeki azalma miktarı girilmekte ve sulama sisteminden gelen su için bir giriş 

bulunmaktadır. Bu iki yapı toplanarak o anki nem miktarı bulunmakta ve çıkış olarak 

verilmektedir. Nem sensörünün analog veri verdiği düşünüldüğünden 10 bit yani 1023 

üzerinden hesap yapılmaktadır. Memory bloğu sistem hatasını gidermek için bekleme olarak 

eklenmiştir. 

 

Şekil 4. Nem sensörlerinden gelen verilerin motor sistemine aktarılması 

Şekil 4’te nem sensörlerinden gelen bilgilerin işlendiği ve sulama bilgisinin verildiği blok 

gösterilmektedir. Blok üzerinde her motor için 1023 değeri üzerinden bir referans değer 

girilmektedir. Nem sensöründen gelen bilgi bu referans değer ile karşılaştırılarak sulama 

yapılıp yapılmayacağını belirler. Sulama miktarı referans ile nem sensörü arasındaki farka 

bakılarak belirlenir. Blok üzerinde motor gücü girişi bulunmaktadır. Bu giriş ile sulama 

miktarının motor gücüne göre değişimi sağlanabilmektedir. Memory blokları gecikme 

sağlamak için eklenmiştir. 
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Şekil 5. Sistemin blok diyagramı 

Şekil 5’te gösterilen diyagramda sistemin tamamının simülasyonu yapılmıştır. 4 adet nem 

sensörü ve bir adet sulama sistemi ile gerçekleştirilen simülasyonda referans değerleri ve nem 

azalış miktarları farklı farkı belirlenerek değerler karşılaştırılmıştır. Her nem sensörünün 

çıkışına bir adet osiloskop eklenerek çıkış sinyalleri görüntülenmiştir. 

Şekil 6’da gösterilen grafikte her nem sensöründen çıkan değerler yansıtılmıştır. Grafiklerde 

dört ayrı nem sensörünün farklı referans ve nem azalma miktarına göre farklı tepkiler verdiği 

ancak referans noktasında osilasyona girerek topraktaki nem miktarını stabil tuttuğu 

gözükmektedir. X ekseni süreyi ve y ekseni ise nem miktarını göstermektedir. 
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Şekil 6. Zaman-nem simülasyon grafiği 

4. SONUÇ  

Son yıllarda küresel ısınma başta olmak üzere temiz su kaynakları ve suyun kullanımı çok 

önem arz etmeye başlamıştır. Ayrıca son yüzyıldaki tarımsal faaliyetler ve su gereksinimi 

başta olmak üzere birçok çiftçi için suyun önemi ayrı bir önem kazanmıştır. Geçmiş yıllardaki 

sulamanın yerine akıllı sistemler kullanılarak optimal su kullanımı, enerji tüketimi ve ürün 

miktarının arttırılması için birçok akademik ve ticari çalışmaların bu anlamda önem kazandığı 

fikri yaygınlaşmıştır. Hatta ülkeler kendi kendine yetecek gıda politikalarını da gündeme 

getirmişlerdir. Özellikle 2020 yılında tüm dünyada görülen Covid 19 pandemisinden dolayı 

tüm dünya ülkeleri sınır kapılarını kapattıklarından dolayı hem insanlarda hem de tedarik 

kısmında önemli rol oynayan gıda firmalarında gıda yetecek mi endişesinin olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bu çalışmada toprak sulama sistemlerinin akıllı sistemler (sensörler, yenilenebilir 

enerji dönüşümleri vb.) ile donatılarak tarımsal sulama için örnek bir tasarım çalışması olması 

amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada nem sensörleri ve sulama motorları ile bir sistem 

geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem Matlab–Simülink nümerik analiz programında simüle 

edilmiştir. Yapılan simülasyondaki bloka diyagramların iç yapıları ve simülasyon sonuçları 

iyi performans verdiği belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sistemin daha verimli ve su 

açısından daha tasarruflu olduğu gözlenmiştir. 
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KAMUSAL ALAN HEYKELLERİNDE “KENTSEL KİMLİK VE KÜLTÜREL 

KODLAR” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME1 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Arş. Gör. Merve DUYDU 
Cumhuriyet Üniversitesi 

ÖZET  

Kamusal alanların odak noktasını oluşturan kentsel alanlar, fiziksel ortam olduğu kadar aynı 

zamanda toplumsal ve çok boyutlu bir alandır. Estetik yapıları, sosyal alanları ve içinde 

barındırdıkları kültürel kodlarla beraber büyük bir organizma olan kentsel alanların 

okunabilirliği, çoğunlukla kamusal alanlarda yer alan, sanatsal yapıların üzerinden anlam 

kazanmaktadır. Kalıplaşmış sanat anlayışlarından ve sınırlandırılmış galeri / müze 

mekânlarından ayrılarak, toplumun her kesiminden insanla iletişim kurabileceği kamusal 

alanlara taşınan sanat eserleri, yaşamla iççice bir varoluş sergileyerek anlamsal özeliklerini 

yeniden şekillendirmiştir. Ortak geçmişin, kültürel birikimlerini bünyesinde barındıran bu sanat 

yapıtları, içine konumlandırıldıkları kentsel alanlarda birçok işleve hizmet etmektedir. İzleyici 

ve iletilmek istenen mesaj arasındaki iletişimi sağlayan sanat yapıtları, bireyi salt izleyici 

konumundan çıkararak katılımlı sanatı da sürece dâhil etmekte ve kentsel alanların niteliklerini 

geliştirmektedir. Kentsel mekânların simgesel niteliğini ön plana çıkararak, kültür referanslarını 

içinde barındıran kamusal alan heykelleri de, bellek, aidiyet, kimlik gibi pek çok kavramla ilişki 

içerisindedir. Bu açıdan bakıldığında; kentsel mekânda yer alan heykeller kültürel birikimin 

vitrini olarak bulunduğu yerin kimliğine yönelik ipuçları ve sembolik anlamlar iletmektedir. 

Tüm insanların rahatlıkla ulaşabileceği kentsel alanlarda sergilenen heykeller, toplumların 

günlük yaşamına kolaylıkla nüfuz edebildiği için, ulusal tarihin ve kültürel kimliğin inşasını 

sağlayarak, hâkim değerlerin sürekliliğini sağlayan bir unsur haline gelmiştir. Kentsel 

alanlarda, estetik değer olarak heykel, kültürel değişim ve kodlamaları toplumla birlikte 

yaşayan ve yansıtan düzenlemelerdir. Kültürel kimliğin sürekliliğini ve yeniden yorumlama 

durumunu yansıtan kamusal alan heykellerini, çevresinden bağımsız olarak ele almak mümkün 

değildir. Onları tarihsel ve kültürel ilişkilerin oluşturduğu ağ içerisinde kentsel mekânın 

sembolü ve odak noktası olarak değerlendirmek gerekmektedir. Öyle ki, kentsel mekânda 

kendine yer edinen heykeller topluma özgü kimlik tanımlamalarını, geçmişten geleceğe aktaran 

yapı taşlarındandır. Bu çalışmada, kentsel alanda yer alan ve sosyo/kültürel yapının belleği 

olmakla beraber mevcut kültür kodlarının okunmasını sağlayan kamusal alan heykelleri üzerine 

bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kamusal alan, kimlik, heykel, kültür, anıt 

 

 

 

 
1 Bu bildiri” Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım “ alanında devam etmekte 

olan “Cumhuriyetten Günümüze Sanat Siyaset Denkleminde Kamusal Alan ve Heykel “isimli doktora tez 

çalışmasından oluşturulmuştur. 
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AN EVALUATION ON "URBAN IDENTITY AND CULTURAL CODES" IN PUBLIC 

FIELD SCULPTURES 

ABSTRACT 

Urban areas, which are the focal point of public spaces, are a social and multi-dimensional area 

as well as a physical environment.With its aesthetic structures, social areas and the cultural 

codes they contain, the readability of urban areas, which are a large organism, mostly makes 

sense over the artistic structures in public spaces. Separating from stereotyped art conceptions 

and limited gallery / museum spaces, works of art that have been moved to public spaces where 

people can communicate with people from all walks of life have reshaped their semantic 

features. These artworks, which embody the cultural background of the common past, serve 

many functions in the urban areas in which they are located. The works of art that provide the 

communication between the audience and the message that is intended to be conveyed, exclude 

the individual from the viewer position and include the art of participation and improve the 

qualities of urban areas. By emphasizing the symbolic quality of urban spaces, public space 

sculptures that contain cultural references are also associated with many concepts such as 

memory, belonging and identity. When viewed from this angle; The sculptures in urban space 

convey clues and symbolic meanings for the identity of the place where it is located as a 

showcase of cultural accumulation. Since the sculptures on display in urban areas where all 

people can easily reach can easily penetrate the daily life of societies, it has become a factor 

that ensures the continuity of the dominant values by providing the construction of national 

history and cultural identity. In urban areas, sculpture, cultural change and coding are the 

arrangements that live and reflect with the society as an aesthetic value. It is not possible to 

handle public space sculptures that reflect the continuity and reinterpretation of cultural identity 

independently from their environment. It is necessary to evaluate them as the symbol and focus 

of urban space within the network of historical and cultural relations. So much so, sculptures, 

which take place in urban space, are among the building blocks that convey the identity 

definitions of the society from past to future. In this study, an evaluation will be made on public 

space sculptures in the urban area, which are the memory of the socio / cultural structure, and 

that allow the reading of the existing culture codes. 

Keywords: Public space, identity, sculpture, culture, monument 

1.GİRİŞ  

Toplumsal iletişime açık, her kesimden insanın ortak etkileşim alanı olan kamusal alanların var 

olma zeminini kentsel alanlar oluşturmaktadır. İçinde yaşayan insanların medenileşme 

sürecinin aynasını yansıtan olan kentler, önceki ve mevcut kültürün de simgesi olma 

durumundadır ve toplumun sosyo /ekonomik durumlarına bağlı olarak sürekli değişme ve 

yenilenme eğilimindedir. Bu birikim kimi kentlerde tabaka tabaka korunurken kimi kentlerde 

yeni gelen her siyasi rejim ya da anlayışın “fethedilmesi gereken bir alan” olarak görülmüş ve 

dönüştürülmüştür. 

Toplumsal yaşamın ve sanatsal gelişimin temelinde yer alan kentsel alanlar, içinde 

bulundurdukları sanat ve tasarım elemanlarıyla, kamusal alanın içerdiği görsellik ve estetik  

 

boyutunu yansıtan önemli yapılanmalardır. Kavramsal boyutunun haricinde, ortak yaşamsal 

alanları ile ( caddeler, meydanlar, parklar) birlikte değerlendirilen kentsel alanlar, kamusal 
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alanın iletişim kurabilen ruhu gibidir. Aynı toplumsal alana ait olma bilincini ve kentin ortak 

kamusal belleğini oluşturan bu alanlar, dönemlere göre değişen sosyo/kültürel ve ideolojik 

yapının da izlerini içinde barındırarak bu değişimleri kentsel doku içerisinde yansıtmıştır. Bu 

açıdan bakıldığında, kamusal alanlarda yer alan görsel tasarım elemanları, kentin sosyo/kültürel 

ve siyasi yapısına ait bütün referansları içinde barındırmaktadır. Kentsel alanlarda yer alan 

sanatsal yapılar topluma ait kültürel kodların geçmiş ve gelecek arasındaki bağını kuran bir 

köprü görevi üstlenmektedir.  

2.KAMUSAL ALANLARDA KENT KİMLİĞİNİ VE KÜLTÜREL KODLARI 

YANSITAN HEYKELLER 

Kentsel alanda yer alan sanatsal eserler şehirlerin ayırt edici özeliklerini ve kimliklerini 

oluşturularak bulunduğu mekânın simgesi konumuna gelmektedir.  

“Kent kimliğinin, kentlerin yaşadığı her dönemi yansıttığı söylenebilir. Kent kimliği 

oluşumu; geçmişte oluşturulan öğeler, geçmişte oluşturulan öğelerin yeniden 

yorumlanması ve yeni öğelerin birleşiminden oluşan, bugünü de içine alan ve geçmişten 

geleceğe uzanan bir süreç olarak ifade edilebilir. Kent kimliği kente ait olan, o kenti 

diğerlerinden farklı kılarak o kente değer katan, o kente özgü unsurların oluşturduğu bir 

bütündür. Kent kimliğinin oluşmasında etkili olan elemanlar, doğal, beşeri ve insan 

eliyle yapılmış çevreden kaynaklanan elemanlar olarak değerlendirilebilir. Anıtsal 

yapılar, coğrafi özellikler, tarihsel birikimler, doğal oluşumlar o kentin kimliğini 

oluşturan en önemli etkenlerdir”(Bingöl,2017:194).  

Kentsel oluşumların ortak hafızada daha kolay tanınmasını sağlayan kentlerin kimlikleridir ve 

Kevin Lynch kentsel alanların çözümlenmesini 3 faktöre bağlamaktadır. Lynch bu 

çözümlemede, öncelikle kentlerin okunabilirliğinin ve mekâna kazandırdığı anlamın üzerinde 

durmaktadır. İkinci olarak kimlik konusuna değinmekte ve kentsel alanı diğerlerinden 

ayrılabilmesinin kimliğine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Son olarak üzerinde durduğu 

faktör ise; çevresi ile ilişki içerisinde olan mekânın yapısıdır.(Lynch, 1960: 20)  

Bu faktörler, çoğunlukla kent ve kültür kavramlarının sanatla ilişkisi kapsamında 

değerlendirilirken de kullanılmaktadır. 

İçinde barındırdığı kültürel kodlarla kent kimliğini yeniden oluşturan sanat yapıtları aynı 

zamanda ortak hafızaya da hizmet etmektedir. Mumford’un da belirttiği gibi “insan zihni şehir 

içinde biçimlenir, buna karşılık kentsel biçimler de insan zihnini 

koşullandırmaktadır”(Mumford,2007: 16). Bu durumda şehir, hem kolektif hafızaya hizmet 

etmekte hem de şehir ve birey hayatındaki karşılıklı alışverişim simgesi olma durumundadır.  

Kentsel kamusal alanlarda yer alan sanatsal yapılar, kent kimliğinin oluştururken kenti yeniden 

tanımlama ve işaretlemenin yanında, yer aldığı mekânı daha cazip bir hale getirerek aynı 

zamanda görsel kalitesini de artırmaktadır. “Bunlara ek olarak yapıtların yerel ve kültürel 

ölçekte toplum olma ruhu yarattığını ve pekiştirdiğini, aktardığı toplumsal bilincin sürekliliğini 

sağladığını belirtir” Mccarthy (2006: 245) . 
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Dünyanın birçok yerinde heykeller, kamusal alanlardaki varlıklarıyla bireyle doğrudan ilişki 

kurmakta ve sosyal yaşamın içine, müze ve galeri gibi aracılara ihtiyaç duymaksızın ulaşarak 

daha geniş bir izleyici kitlesinin algısını şekillendirmektedir. 

Kamusal kent alanlarında uygulanan sanatsal yapılar, bireyleri duyusal iletişime davet ederken 

aynı zamanda içinde barındırdığı kültürel kodlarla, bireyin toplumla olan ilişkisini 

güçlendirerek farkındalık oluşmasına katkı da bulunmaktadır. 

Kent tarihi ve kimliğine yönelik ipuçlarını bünyesinde barındıran sanat eserleri bir yerin 

kimliğine atıfta bulunarak ki bu kimlik çoğunlukla tarihi bir geçmişi referans alır ortaya çıkan 

sanat eserinin yerel kimlikle ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. Kent yapısıyla birlikte 

çoğunlukla kalıcı sanat eseri olma özelliğine sahip olan, üç boyutlu yapısıyla iletişimsel yönü 

her zaman daha göz önünde olan heykel sanatı da üretilmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren, 

çoğunlukla kamusal alanlar için kamusal sebeplerden dolayı üretilmiştir. Genellikle toplumsal 

bir olayın veya kişinin anısı yaşatmak veya iktidar ideolojisinin kamusal alandaki sözcüsü 

olarak dikilen heykeleler, kimi zaman yerleştirildiği mekâna özgü özelliklerin yaşatılması ve 

geleceğe aktarılması içinde bir ifade aracı olmuştur. 

“Kentsel mekânlarda yer alan sanat yapıtları, toplumun sorunlarını yansıtan, kültürel 

birikimlerin iletilmesini, kentin çevresi ile bütünleşmesini, kent ve çevre birlikteliğinin anlam 

kazanmasını sağlayan bütünsel bir yapıya sahiptirler. Açık alan heykelleri, çağdaş bir çevre 

oluşumunda büyük rol üstlenen plastik elemanlardır” (Güç’ten aktaran; Kurtoğlu, 

Hatipaslan;2011: 80 ). 

Nitelikli kentsel alanların oluşmasında konumlandırıldığı bölge için de çekim merkezi 

yaratarak mekâna kimlik kazandıran heykeller, bu özellikleriyle sadece estetik obje olma 

konumundan çıkarak, temsil ettiği değer ve simgeler açısından da oldukça güçlü bir görsel öğe 

haline dönüşmektedir. 

Kamusal alanda yer alan heykellerin kentsel mekânda üstlendiği işlevlere değinmek gerekirse;  

• Estetik ve işlevsellik bakımından kentsel mekânın kalitesine katkıda bulunmaktadır  

• Ait olduğu toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunarak toplum ruhunun gelişmesini 

ve kültürel kimliğin oluşmasını sağlamaktadır. 

• İçinde bulunduğu mekânı tanımlama ve toplumsal bilinç oluşturma kapsamında 

farkındalık yaratma gibi bir işlevde üstlenmektedir.(Erman ve Boran, 2015: 173). 

Kamusal alan heykelleri konumlandırıldıkları yerin özellikleri ve anlamlarıyla simgesel ifadeye 

sahip formlardır ve yapıtla içeriğin bağlamı çevreyle bir bütün oluşturmaktadır. Kamusal alan 

heykelleri salt heykel olarak değil içine konumlandırıldığı çevresiyle mevcudiyetini 

sürdürmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bazı heykeller yer aldıkları kente kimlik kazandırıp 

kentin simgesel öğelerinden birine dönüşürken, bazı heykellerde kentlerin kültürel 

özelliklerinin tarihsel olaylarının veya kimliklerinin estetik bir yansıması yer almaktadır.  

New York kentinin Özgürlük adası üzerinde bulunan ve 1886 yılında Amerika’nın kuruluşunun 

100. Yılı nedeniyle Fransa tarafından ABD’ye hediye edilen Özgürlük Anıtı, Amerika denilince 

akla gelen ilk simgelerden biridir. New York’un kentsel simgelerinden biri haline gelen bu 

heykelin sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe bulunmakta ve bu hitabenin üstünde 4 

Temmuz 1776 tarihi (Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi) yazılıdır. Heykelin  
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başında ki Taç’ın 7 sivri ucu 7 kıtayı veya 7 denizi simgelemektedir.2 Kaidesi ile beraber 93 

metre yüksekliğinde olan heykel, bulunduğu kente simgesel özellik kazandırarak kent kimliğini 

oluşturan önemli heykellerden biri olmuştur. 

 

Resim 1: Özgürlük Heykeli 

Benzer şekilde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan dünyanın en büyük İsa 

heykellerinden “İsa Mesih” heykeli de içinde bulunduğu kente simgesel özellik kazandıran 

heykellerden biridir. 1926 -1931 yılları arasında inşa edilen anıt, Brezilyanın en meşhur anıtı 

haline gelmiştir 

 

Resim 2: İsa Mesih Heykeli 

Kentsel alanın simgesi haline gelerek kimlik kazandıran bir başka yapıtta Picasso’nun Chicago 

Picasso heykelidir. Kamusal sanat yapıtları dinamik bir süreci içerisinde barındırması  

 

 
2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Özgürlük_Heykeli erişim tarihi: 28.05.2020 
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sebebiyle “kültürel kapitali” bulunduğu alana toplayabilme gücüne sahiptir. Bu açıdan 

bakıldığında; kültürel haritada Chicago’ya yer edindirmek amacıyla dünyanın en ünlü 

sanatçılarından olan Picasso’dan bir eser tasarlaması istenmiş ve Chicago Kent Merkezi önüne 

1967’de Chicago Picasso heykeli yerleştirilmiştir. Kamusal alanda yer alan birçok heykel gibi 

eleştirilere maruz kalan heykel, zamanla toplum tarafından kabul görmüş ve turizm 

broşürlerinde kültürel bir cazibe olarak yerini almıştır. Heykel bugün Chicago’nun eşsizliğinin 

sembolü olarak görülmektedir (Chang, 2008: 20).   

 

Resim 3: Chicago Picasso Heykeli 

Heykelin yerleştirildiği mekânda o yere anlam katması, orayı işaretlemesi açısından da iyi bir 

örnek teşkil eden heykellerden biride yine Chicago da Millenium Park’ta yer alan ve Anish 

Kapoor tarafından 2004 yılında yapılan” Cloud Gate” heykelidir. Millenium Park Chicago’nun 

orta-batı bölgesinin en çok turist alan ve ziyaret edilen bölgesi olarak bilinmektedir.  

13 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğunda paslanmaz çelikten üretilen eser Chicago 

şehrinin bulutlarını, gökyüzünü, çevreleyen binaları ve insanları yansıtmaktadır ve sadece 

bulunduğu parkın ikonu olmakla kalmamakta aynı zamanda Chicago’nun imzası 

konumundadır. Estetik tasarımı yüzünden fasulyeyi andırdığı söylenen heykel, “10 metre 

genişliğindedir ve zemine iki uç noktada değmekte, zeminden 3,7 metrede başlayıp, heykelin 

içine girildiğinde 8 metreye ulaşan bir iç boşluk barındırmaktadır. Heykel,  altından geçilmesini 

olanaklı kılan bu geçit-kapı ile kentin ana arterleriyle park arasında bağ kurmakta, izleyiciyi ve 

çevreyi kendi yüzeyine alarak, doğanın değişen döngüsünü, bir tür sinema perdesi gibi 

yansıtmaktadır. Eserin biçim ve boyutlarına ilişkin kurgusu, Kapoor’un  
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Chicago’nun kentsel karakteri ve ölçeğinden edindiği izlenim ve etkilenmelerden 

doğmuştur”(Gökçen,2018:224).  

  

Resim 4: Cloud Gate 

Tarihsel dönem içinde değerlendirildiğinde, kamusal alanlarda uygulanan heykel sanatı, sadece 

konumlandırıldığı alana kimlik kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda içinde bulunduğu 

alanın kültürel kodlarını ve tarihsel olaylarının da anlatıcısı olarak kamusal alanlarda yerini 

almıştır. Halkın tarihsel belleğini diri tutmak ve kültürel kodların gelecek kuşaklara 

aktarılmasını sağlamak için kamusal alandaki birçok heykel,  toplumsal zaferlerin ve 

imparatorların kentsel mekândaki hâkimiyet ve iktidar sembolleri olarak araçsallaşmıştır. 
Toplumların ortak belleğinin oluşumunda, kırılma noktaları yaşatan olay ya da kişilerin 

hatırlanmasında, fiziksel ve zihinsel düzlemde kalıcı kılınmalarında önemli bir araç olarak 

kullanılan heykeller, toplumların kültürel kodlarını içinde barındıran resmi belgeler 

niteliğindedir. 

Örneğin; Auguste Rodin'in savaştan yola çıkarak yaptığı Calais burjuvaları  (orijinal adıyla Les 

Bourgeois de Calais), sanatçıya 1884 yılında sipariş edilmiş ve 1889 yılında tamamlanarak 

kamusal alandaki yerini almıştır. Kale Kent Soyluları olarak bilinen heykel Rodin' in en ünlü 

yapıtları arasında yer alırken, aynı zamanda konusundan dolayı istenmeyen heykellerinden de 

biridir. Calais 'i ele geçirecek İngilizler' in şehri yakıp yıkmamak ve insanları öldürmemek için 

bir şartı olmuştur ve bu şartın sonucunda III. Edward’ın isteği üzerine kentin en soylu ve zengin 

olan 6 kişisi yarı çıplak, boyunlarında ilmek ve kentin anahtarıyla idama gelmek zorunda 

kalmıştır. Calais' in en varlıklılarından olan Eustache de Saint Pierre ve onun beraberinde beş 

kişi daha kendini feda etmiştir. III. Edward’ın halkı adına Calais belediye başkanından teslim 

aldığı 6 burjuva insanının kentleri için ortaya koydukları fedakârlıkları yıllar sonra Rodin' in 

Calais Burjuvaları anıtında anlatılmıştır. 3  Hala “Calais” de sergilenmekte olan heykel 

konumlandırıldığı kente ait kültürel ve tarihi bir olayın estetize edilmiş hali olarak kültürel 

kodlara atıfta bulunan önemli heykellerden biridir. 

 

 
3 https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sergiler/heykelin-buyuk-ustasi-rodin-istanbulda erişim 

tarihi:31.05.2020 
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Resim 5: Calais Burjuvaları 

Ait olduğu kamusal alana kimlik kazandırarak kültür öğretilerini gelecek kuşaklara 

aktarılmasını sağlayan heykel örneklerine Türkiye’den örnek vermek gerekirse, kent kimliğini 

oluşturan heykeller çoğunlukla ait olduğu bölgenin kültürel öğelerine veya siyasi tarihine atıfta 

bulunan heykellerden oluşmaktadır. 

Heykel sanatıyla tanışma süreci Avrupa’ya kıyasla daha sınırlı bir sürece dayanan ülkemizin 

batılı anlamdaki heykel sanatıyla tanışması birkaç istisna hariç Cumhuriyetin ilanından sonraki 

süreçte gerçekleşmiştir. Yeni kurulan yönetim biçiminin halk tarafından benimsenmesi ve 

sürecin zorlu mücadele koşullarının gelecek kuşaklara aktarılması, yine kamusal alanlara 

yerleştirilen tarihi ve kültürel kodlara atıfta bulunan heykeller üzerinden yapılmıştır. 

Cumhuriyet döneminin yeni kent anlayışı içinde, parklar ve meydanlar, kamusal yaşamın 

önemli merkezleri olarak ortaya çıkmaktadır ve bu alanlar çoğunlukla anıt heykellerle 

donatılmıştır. Kamusal alanda yerini alan bu heykeller İstiklal Savaşı, Cumhuriyet, çağdaşlık 

ve laikliğin birer göstergesi olmuş ve anıtların çoğunda kullanılan figüratif betimlemelerle 

tarihsel öğretilerin görselleştirilmesi sağlanmıştır.  

Hem kent kimliği oluşturması hem de kültürel kodlara atıfta bulunması bakımından Ankara’nın 

Kızılay meydanındaki Güvenpark’ta bulunan Güvenlik anıtı bu durumu temsil eden iyi bir 

örnektir. Anton Hanak ve Josef Thorak tarafından yapılan anıt, hem yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kültürel kodlarını içinde bulundururken hem de cumhuriyetin simgesel kenti 

olma özelliğini bakımından Ankara’nın Kızılay meydanına kimlik kazandıran önemli bir 

heykeldir. 

Türk ulusunun polise ve jandarmaya olan güvenini betimleyen bir kompozisyondan oluşan 

“Güven Anıtı” bulunduğu mekân itibariyle insanların kültür alışverişinde bulunmasına olanak 

sağlayan bir alandır ve bu alanda gerçekleştirilen etkinliklerde mekâna ve çevreye ilişkin 

toplumsal imgeler oluşturulmaktadır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında, iktidar tarafından ideolojik bir araç olarak görülen heykel sanatı da 

erken Cumhuriyet yıllarında ulus devlet anlayışının, çağdaşlığın ve Cumhuriyet değerlerinin 

göstergesi haline dönüşmüştür. 
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Tasarımında Cumhuriyetin ilan edilme sürecine dair referanslar bulunduran; Güven Anıtı’nın 

ön cephesinde taş bloğun önüne konumlandırılan ve halkın güvenliğini sağlayan polis ve 

jandarmanın simgesi olan iki büyük bronz figür bulunmaktadır. Taş bloğun arkasında üç adet 

yüksek kabartma uygulanmıştır. Bu anıtta genel olarak işlenen tema, savaş esnasında polis ve 

jandarmanın halkın güvenliğini sağlamak için gösterdiği üstün çabadır.  Anıtın arka cephesinde 

ise, Atatürk ve dört gencin bulunduğu kabartmanın dışında bilim, sanat ve tarımla uğraşan Türk 

halkını betimleyen kabartmalarda bulunmaktadır. Dikey ve yatay formlardan oluşan anıtın ön 

yüzünde yer alan iki figür kaslı olarak biçimlendirilmiş ve ellerinde bulunan sopalarla vatan 

savunmasını simgelemektedirler. Bu iki bronz figürün yer aldığı cephede anıtın kaidesine 

Atatürk’ün ünlü deyişi “Türk Öğün Çalış Güven” ibaresi yerleştirilmiştir ve bu yazının sağ ve 

sol yanına güvenlik güçlerinin savaş sırasında halka olan yardımı ve desteklerini anlatan 

rölyefler yerleştirilmiştir.  

Anıtın sanatçılarından Anton Hanak, Türkiye Cumhuriyetinin Asya’daki yeni yönetim bölgesi 

başkent Ankara için emniyet anıtı başlıklı notunda, anıtın kavramsal çerçevesini şu şekilde 

belirtmiştir; 

“Halka seslenen, gelecek için yol gösteren bir işaret olmalı anıtın hem derinlerde yatan içeriği 

hem dışarıya seslenen biçimi “Yeni Türkiye Cumhuriyeti bu esaslar üstüne inşa edilmiştir” 

olmalı bir volkandan yükselen kor halindeki metalin sönmeyen alevinde ışıldayan iki devin 

önünde durduğu taş mimari yapıt bin yıllık yaşlı Türkiye’nin sembolü ve muazzam bir güçle 

Türkiye’nin sarsılmaz temelleri üstünde doğrulan yeni Türkiye’nin sembolü” sözleriyle 

belirtmiştir”( Ertuna,2005:6). 

Hem Kurtuluş savaşı sürecinin kültürel kodlarına atıfta bulunması hem de yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’nın kent kimliğine katkıda bulunmasıyla önemli bir yere 

sahip olan bu anıt, heykel sanatı aracılığıyla kamusal alana düşülmüş tarihsel bir not 

niteliğindedir. 

 

Resim 6: Güvenpark Anıtı 
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3.SONUÇ 

Kamusal alanların odak noktasını oluşturan kent merkezleri toplumların medenileşme 

sürecinde siyasi ve kültürel etmenlerin simgesi olma durumundadır. Kentsel alanlar, 

bünyelerinde barındırdıkları fiziki ve kültürel özelliklerden dolayı diğer kentlerden ayrılmakta 

ve sahip oldukları doğal ve yapay çevre elemanlarıyla kendilerine özgü kimlik 

kazanmaktadırlar. Bu nedenle, kamusal alanlar bir kentin sosyo/kültürel ve siyasi yapısı 

hakkında bilgi sahibi olunabilecek ve estetik değerleriyle ortak belleğin oluşumuna katkı 

sağlayan dinamik yapılardır. 

Kamusal alanlarda yer alan heykeller hem estetik açıdan hem de temsil ettiği değerler ve 

simgeler bakımından düşünsel ve ideolojik uyarıcı olarak, içinde bulunduğu toplumun ortak 

belleğini yaratan ve kent kimliğini oluşturan güçlü iletişim araçlarındandır. Dünyanın birçok 

yerinde kamusal alan heykelleri kenti ve bireyi karşılıklı etkileşime teşvik ederek, galeri ve 

müze gibi mekânlardan bağımsız olarak doğrudan günlük yaşamın içine dâhil olmaktadır. 

Hiçbir fark gözetmeksizin toplumun tüm bireylerine açık olan kamusal alan heykelleri 

bireylerin düşünsel ve estetik algılarını şekillendirerek entelektüel bilinç aşılamaktadır. 

Estetik gösterge olmasıyla birlikte var olduğu alana anlam katan heykeller, kamusal alanlarda 

yer aldıkları sürece toplumsal ve kültürel açıdan birçok amaca hizmet etmişlerdir. Var edildiği 

alana kimlik kazandırma, kültürel tarihi iletme, toplumla ilişki kurma, mekânı tanımlama, 

kentsel mekân kalitesini destekleyerek kentlinin kent yaşamına katılımını sağlama gibi görevler 

üstlenen kamusal sanat yapıtları kamusal alanların vazgeçilmez estetik öğelerinden olmuştur. 

Kamusal alanları zenginleştiren ve ona kimlik kazandıran bir unsur olarak heykellerin 

üstlendiği bu görevleri yerine getirmesi ilettiği mesaj ve anlam bakımından algılanabilir 

olmasıyla, dolayısıyla kentli kullanıcı ve içinde yer aldığı kentsel mekânla kurduğu ilişkiyle 

doğru orantılıdır.  Bu açıdan bakıldığında; tarihsel süreç içerisinde kamusal alanda birçok 

heykel hem bulunduğu mekâna kimlik kazandırmış hem de içinde barındırdığı kültürel 

referanslarla toplumsal iletişimin bir aracı olmuştur. 
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özge ALBOĞA 

İskenderun Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

İnşaat sektörünün başarısında; maliyet, kalite ve zaman gibi faktörlere ilaveten etkili olan  

faktörlerden biri de projeye uygun müteahhit firmanın seçimidir. Sektörel başarıda önemli rol 

oynayan müteahhitlere yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da devreye girmesi ile bazı 

kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 02.03.2019 tarihli resmi gazetede yapı müteahhitlerinin 

sınıflandırma esaslı bir yeterlilik sistemine tabi tutulduğu bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Sınıflandırma esaslı müteahhit yeterlilik sisteminin amacı yapı ruhsatına tabi bütün yapıların 

takibini yapmak üzere yapı müteahhidinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine 

göre sınıflandırılarak yetki belgesi verilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada müteahhitlerin 

sınıflandırılma işlemi yapılırken kullanılan kriterler üzerinde durulmuş ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı birimlerinde çalışan uzman mühendislerin bakış açıları ile yönetmelikte belirlenen 

kriterlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmede kullanılacak yöntem Thomas L. 

Saaty tarafından 1977 yılında geliştirilen tercihlerin ikili karşılaştırılması kuralına dayanan 

çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemidir. 

Çalışmaya konu olan sınıflandırma esaslı yeterlilik sisteminin hiyerarşik bir düzende 

kriterlere sahip olması bu yöntemin tercih edilme nedenidir. Müteahhitlerin 

sınıflandırılmasına yardımcı olmak adına ekonomik ve mali yeterlilik kriteri ve mesleki ve 

teknik yeterlilik kriteri iki ana kriter olarak bakanlıkça belirlenmiştir. Alt kriterler ise sırayla 

müteahhit firmaya ait bilanço oranları, yaptığı iş hacminin değeri ve banka referansının varlığı 

ile iş deneyiminin olması, diploma sahibi olması, işi zamanında bitirmesi, iş denetim 

mevzuatını uygulaması, belgeli usta istihdam etmesi ve teknik personel istihdam etmesi 

şeklindedir. Analiz sonucuna göre, yürürlüğe giren yeni sistemdeki iki ana kriterin önem 

dereceleri birbirine eşittir. Ekonomik ve mali yeterlilik ana kriterinin açıklayıcısı alt 

kriterlerden müteahhitlerin firmalarına ait bilanço oranları ile yaptıkları iş hacminin değerine 

eşit önem atfedilirken, banka referansının varlığı alt kriterinin ise diğer iki kriterden daha az 

önemli olduğu tespit edilmiştir. Yeterlilik sisteminin mesleki ve teknik yeterlilik ana kriterine 

ait alt kriterleri arasında ise göreceli olarak en önemli kriterin iş denetim mevzuatını 

uygulaması kriteri olduğu belirlenmiştir. Bu kriteri sırayla müteahhittin iş deneyimine sahip 

olması, işi zamanında bitirmesi, teknik personel istihdam etmesi, diploma sahibi olması ve 

belgeli usta istihdam etmesi izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Sınıflandırma Esaslı Müteahhit 

Yeterlilik Sistemi, Müteahhitlik Yetki Belgesi  
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EVALUATION OF CLASSIFICATION BASED CONTRACTING QUALIFICATION 

SYSTEM WITH ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 

 

ABSTRACT 

In addition to factors such as cost, quality and time, one factor that plays an effective role in 

the success of the construction sector is the choice of the contractor company suitable for the 

project. Some legal arrangements were made with the introduction of the Turkish Ministry of 

Environment and Urban Planning for the contractors who played an important role in the 

success of the sector. In the official newspaper dated 02.03.2019, a regulation came into force 

in which building contractors were subjected to a classification based qualification system. 

The purpose of the classification based contractor qualification system is to provide an 

authorization certificate by classifying the building contractor according to its economic, 

financial, vocational and technical qualifications in order to follow all the buildings subject to 

the building license. In this study, the criteria used for classifying contractors were 

emphasized. It is aimed to evaluate the perspectives of the expert engineers working in the 

units of the Ministry of Environment and Urban Planning and the criteria set out in the 

regulation. The method to be used in evaluation is the Analytical Hierarchy Process (AHP) 

method, which is a multi-criteria decision making method based on the binary comparison 

rule of preferences developed by Thomas L. Saaty in 1977. This method is preferred because 

the classification based qualification system, which is the subject of the study, has criteria in a 

hierarchical order. There are two main criteria to help determine the classes of contractors to 

be included in the study: the economic and financial competence criterion and the vocational 

and technical competence criterion. The sub-criteria are, in turn, the balance sheet ratios of the 

contractor company, the value of the work volume it does and the presence of bank reference, 

having work experience, having a bachelor's degree, finishing the work on time, 

implementing the work audit legislation, employing certified Masters and employing 

technical personnel. According to the findings, it was determined that the two main criteria in 

the new system that came into force were equally important to each other. In terms of 

economic and financial competence criteria, the decision makers attributed equal importance 

to the balance sheet ratios of contractors ' firms and the value of their business volume, while 

the existence of the bank reference was considered less important than the other two criteria. 

The relatively most important criterion among the sub-criteria of the qualification system 

belonging to the professional and technical qualification main criterion was determined as the 

criterion to apply the labor audit legislation. This criterion was followed by the contractor 

having work experience, finishing the work on time, employing technical personnel, having a 

bachelor's degree and employing a certified master. 

 

Key words: Analytical Hierarchy Process (AHP), Classification Based Contractor 

Qualification System, Contracting Authority Certificate 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın 2019 yılında düzenlediği rapora göre, 

Türkiye’de inşaat sektörü gayri safi yurt içi hasıladaki payı ile ülkenin önde gelen 

sektörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de inşaat sektörünün bağlı olduğu alt 

sektörler ile beraber ülke kalkınmasına ve istihdama katkısı önemli bir boyuta ulaşmaktadır. 

İnşaat sektörünün önemli parçalarından biri de müteahhitlerdir. İnşa edilecek bir projenin 
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başarısı; zaman, kaynakların en etkili şekilde kullanılması ve en iyi işin en uygun fiyata 

yapılması gibi faktörlerin yanı sıra projeyi inşa edecek en uygun müteahhit firmanın seçimine 

de bağlıdır. 

İnşaat sektörünü düzenleyen yönetmelik ve kanunlardan bazılarında müteahhitlik kavramına 

aşağıdaki gibi yer verilmiştir: 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlığının 4. maddesinde "yapı 

müteahhidi" tanımı yer almaktadır. Bu kanunda yapı müteahhidi; yapım işi ihalesine teklif 

veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade 

etmektedir. 

• 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun'un "Amaç, Kapsam ve Tanımlar" 

bölümünde de "yapı müteahhidi" tanımına yer verilmiştir. Bu kanun kapsamında yapı 

müteahhidi; yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da kendisi için 

şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel 

kişiyi ifade etmektedir. 

16.12.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 

Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" de ise 01.01.2012 tarihinden itibaren 

yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesi konusu üzerinde durulmuştur. Bu 

yönetmelik yardımıyla yapı ruhsatına tabi bütün yapıların yapı müteahhidinin sorumluluğunda 

inşa edilmesi, yapı müteahhitliğinin yeterliliğe sahip olanların yapabileceği bir sektör haline 

getirilmesi ve İmar Kanunu’na göre kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında 

faaliyetlerinin durdurulması amaçlanmıştır. 02.03.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan yapı 

müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmelikte Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından müteahhitlik yetki belgeleri, ekonomik ve mali yeterlilikler ile 

mesleki ve teknik yeterlilikler esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G ve geçici olmak üzere 

gruplandırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede yapı müteahhitliğinin yalnızca belirlenen 

yeterliliklere sahip olanların yapabileceği bir sektör haline gelebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada müteahhitlerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerin çok kriterli karar 

verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada hiyerarşik yapı belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından ilgili yönetmelikte belirtilen sınıflandırma esaslı yeterlilik sisteminin hiyerarşik 

düzende kriterlere sahip olması bu yöntemin seçilmesine neden olmuştur. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı'nda ilgili birimde çalışan uzman mühendislere değerlendirmede kullanılan yönteme 

uygun anket uygulanarak veriler elde edilmiş ve yöntemle elde edilen bulgular ile nihai kriter 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Projeye uygun müteahhit firmanın seçilmesi projenin başarısını doğrudan etkilediği gibi iş 

güvenliğine gereken önemin verilmesini, imalatlardaki malzemelerin ve işçiliğin kaliteli 

olmasını, projenin zamanında tamamlanmasını ve inşaat sektörünün bağlı olduğu alt 

sektörlerin ve müşterilerin maddi ve manevi olarak mağdur olmamasını sağlar. Bu amaçla her 

müteahhidin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre gruplandırılarak yalnızca 

yeterlilikleri çerçevesinde olan işlerin sorumluluğunu alabilmesi sağlanmalıdır. Literatürde de 

müteahhitlik kavramının anlamına, önemine ve müteahhit firmaların sorumluğunu 

üstlenebileceği işler belirlenirken bazı sınıflandırmalara tabi tutulması gerektiğine vurgu 

yapan çalışmalar mevcuttur.   
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Literatürde projeye en uygun yüklenici veya alt yüklenici seçimini işleminin yapılabilmesi 

için çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP, MOORA, TOPSİS, PROMETHEE, VIKOR 

gibi tekniklerin kullanıldığı pek çok çalışma mevcuttur. İncelenen çalışmaların bazılarında 

tıpkı bu çalışmada olduğu gibi verilerin toplanması için karar vericilere anket uygulama 

yöntemine başvurulduğu ve kriterlerin değerlendirilmesi için AHP yönteminin kullanıldığı 

görülmüştür. Ayrıca incelenen çalışmalarda projelere uygun müteahhit firmalar belirlenirken 

kullanılan kriterlere de yer verilmiştir. 

Fong ve Choi (2000) yaptıkları çalışmada 3 farklı yüklenici içerisinden en uygun olanın AHP 

yöntemini kullanarak seçmeyi hedeflemiştir. Çalışmada en uygun yüklenici belirlenirken ihale 

fiyatı, finansal kapasite, geçmiş performans, deneyim, kaynaklar, mevcut iş yükü, geçmiş 

yüklenici-müşteri deneyimi ve güvenlik kriterleri dikkate alınmıştır. Çalışmada veriler Hong 

Kong'daki kamu kurumlarında çalışanlara yapılan anketler yoluyla elde edilmiştir. 

Al-Harbi (2001) tarafından yapılan çalışmada ise basit bir proje için AHP tekniği kullanılarak 

en uygun müteahhidin seçilmesi işleminin örneklenmesi amaçlanmıştır. Deneyim, finansal 

durum, kalite performansı, işgücü kaynağı, ekipman kaynağı ve mevcut iş yükü kriterleri göz 

önünde bulundurularak 5 müteahhit firma arasından en uygun olanı AHP tekniğiyle 

seçilmiştir. 

AHP tekniğini kullanarak yapılan bir başka çalışma ise Shiau ve diğ. (2002) yaptıkları 

çalışmadır. Bu çalışmada AHP’ ye özgü anket yardımıyla alt yüklenici seçimini geliştirmek 

için bir program geliştirmeyi amaçlamışlardır. Alt yüklenici seçimini etkileyen faktörleri ve 

faktörlerin ağırlıklarını belirlemek için yaklaşık 400 inşaat firmasına anket yapılmıştır. 

Çalışmada inşaat kapasitesi, yönetim kapasitesi, mali durum, itibar durumu ve bölgesel durum 

kriterleri ana kriter olarak ele alınmıştır. 

Topçu (2004) tarafından yapılan çalışmada Türkiye'de yapı müteahhidi seçimi için bir karar 

modeli önerisinde bulunulmuştur. Çalışmada var olan seçim metotları gözden geçirilmiş ve 

maliyet, kar ve zaman olmak üzere belirlenen 3 ana faktör üzerinde durulmuştur. Bu model; 

en uygun müteahhit firmanın seçimi için gerekli olan kriterlerin belirlenmesi ve uygun teklif 

önerisi veren müteahhit firmanın seçimi olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. En uygun 

müteahhit firmayı seçerken; ana kriter olarak projeyi zamanında tamamlama ve 

organizasyonel uzmanlık kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Uygun teklif önerisi veren 

müteahhit firmayı belirlemek içinse firmalardan teklif fiyatları alınmıştır. İstanbul Valiliği 

tarafından yapılan bir yapım işi ihalesi için mevcut seçim işlemiyle önerilen model 

karşılaştırılmıştır. İhaleye katılan 12 müteahhit firma arasından en uygun olan seçilmiştir. 

Nijerya'da yüklenici seçimi konusunda 2006 yılında Ogunsemi ve Aje tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada müşteriler ve danışmanlar tarafından benimsenen kriterler 

değerlendirilmiştir. Çalışmada geçmiş performans, yüklenicinin deneyimi, kaliteli işçilik, 

ihale tutarı, tesis ve ekipman, yüklenicinin itibarı, yönetim yeteneği, proje karmaşıklığı, kalite 

güvencesi, sözleşme süresi, sağlık ve güvenlik politikası, finansal durum, talimatlara yanıt, 

proje boyutu, konum, proje türü, mevcut iş yükü, yarışma, iş süresi, tedarik sistemi, müşteri 

ile ilişki ve taşeron iş miktarı kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Verilerin elde edilmesi 

inşaat endüstrisindeki danışmanlar ve müşterilere uygulanan anket yoluyla olmuştur. Ayrıca 

seksen müteahhit için ön yeterlilik / teklif değerlendirme puanları ise yine değerlendirmede 

kullanılan kriterlere göre toplanmıştır. Toplanan veriler ortalama skor ve regresyon analizi 

yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler yardımıyla geçmiş performans, yüklenicinin 

deneyimi, kaliteli işçilik, ihale tutarı, tesis ve ekipmanın müteahhit ön yeterlilik/teklif 

değerlendirme puanı için oldukça önemli kriterler olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Şimşek ve Kasapoğlu (2006) yaptıkları çalışmada kültür merkezi inşaatı için AHP tekniği 

kullanılarak 4 farklı müteahhit firma içinden en uygun müteahhit firmanın seçimi işleminin 

gerçekleştirmişlerdir. En uygun müteahhit firma seçimi için ana kriterler; yönetim kabiliyeti, 

inşaat kabiliyeti, finansal durum, ticari geçmiş ve deneyim olarak belirlenmiştir. Bu kriterler 

için uzman kişilere anket yapılmış ve öncelikler belirlenmiştir. Seçilen en uygun özellikteki 

müteahhit firma sayesinde, zaman ve maliyet konularında tasarruf sağlanabileceği 

önerilmiştir. 

Brauers ve diğ.(2008) çalışmalarında MOORA yöntemini kullanarak Litvanya' nın başkenti 

Vilnius'taki konutların en büyük onarım müteahhitlerinden 15 tanesini değerlendirmişlerdir. 

Çalışmada müteahhitler onarım işinde deneyim, her yüklenici için pazar payı, yönetici/kişi 

başına proje sayısı, yönetim maliyetini değerlendirilmesi, bina yönetim maliyeti, ortak varlık 

yönetim maliyeti, havalandırma sistemi bakım maliyeti, toplam hizmet maliyeti, yaz aylarında 

avlu bölge temizliği kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Huang (2011) çalışmasında yüklenici seçimi için kullanılan kriterleri ve yöntemleri 

incelemiştir. Çalışmada finansal durum, ekipman ve personel, yönetim kapasitesi, kalite 

yönetim sistemi, güvenlik, mevcut projelerdeki durum ve tecrübe kriterlerinin önemine 

değinmiştir. Ayrıca yüklenici seçiminde kullanılan bazı yöntemleri karşılaştırmıştır. 

Çiftçioğlu (2013) tarafından yapılan çalışmada; Türkiye'de ana yüklenicilik hizmeti veren bir 

inşaat firmasının üstlendiği projede 3 ana iş kalemi için en uygun alt yükleniciyi seçebilmesi 

amacıyla AHP yöntemi Super Decision programı yardımıyla uygulanmıştır. Çalışmada 

yapılan literatür taraması sonucunda 7 ana 14 alt kriter belirlenmiştir. Ana kriter olarak; 

maliyet, kalite, zaman, mesleki yeterlilik, finansal durum ve yönetimi, iş güvenliği ve çevre 

bilinci ve iletişim durumu kriterleri değerlendirilmiştir. Kriterler derecelendirilirken ana 

yüklenicinin üzerinde durduğu durumlar ile birlikte, söz konusu işler için son 

değerlendirmelere kalan alt yüklenici firmaların verdiği teklifler ve firma kriterleri etkili 

olmuştur. Belirlenen iş kalemleri için firmaların verdiği teklifler maliyet değerlendirme 

tablosuna yerleştirilmiş ardından ilk eleme yönetim kurulunun da istekleri dikkate alınarak 

yönetici şantiye teknik ekibi tarafından yapılmıştır. Daha sonra son değerlendirmelere kalan 

yükleniciler ile ilgili veriler Super Decision yazılımında değerlendirilerek her bir iş kalemi 

için en uygun yüklenici belirlenmiştir. 

Rajaie ve diğ. (2013) yaptıkları çalışmada bir otoyol projesine 3 farklı yükleniciden en uygun 

olan yüklenicinin seçimi için bulanık seçim endeksine dayalı bir model oluşturmayı 

amaçlamışlardır. Çalışmada ana kriter olarak maliyet, kalite, zaman ve yeterlilik kriterleri göz 

önünde bulundurulmuştur. 52 büyük ölçekli inşaat firmasına anket yapılarak veriler elde 

edilmiştir. Bulanık seçim endeksine göre en uygun yüklenici belirlenmiş ve sonuçlar daha 

önce yapılan 2 farklı çalışmada kullanılan yöntemlerle karşılaştırılmıştır. 

Rençber ve Kazan (2014) ise çalışmalarında, büyük çaplı bir inşaat projesi için yüklenici 

firma seçimindeki kriterlerin önemlerini karşılaştırmak istemişlerdir. Kriter önem 

derecelerinin belirlenmesi için AHP yöntemini kullanmışlardır. Çalışmada 3 ana kriter 14 alt 

kriter yer almıştır. Ana kriter olarak üretim yeteneği, yönetim yeteneği ve organizasyon 

yeteneği ele alınmıştır.64 farklı inşaat firmasına anket yapılarak bu kriterler arası öncelikler 

analiz edilmiştir. Anketler yoluyla elde edilen veriler Expert Choice programı kullanılarak 

yüklenici firma seçiminde üretim yeteneği kriterinin daha önemli olduğu bulunmuştur.  

Polat (2016) çalışmasında uluslararası bir projede çalışacak en uygun alt yüklenici seçimi için 

AHP ve PROMETHEE yöntemlerini kullanmıştır. AHP yöntemiyle kriterlerin ağırlıkları elde 

edilmiştir. Ardından PROMETHEE yöntemi kullanılarak hassasiyet analizi ve sıralama 

yapılmıştır. Ana kriter olarak teklif fiyatı, finansal durum, teknik personel sayısı, usta sayısı, 

iş makinesi sayısı, kamyon sayısı, benzer büyüklükte tamamlanan proje sayısı, devam eden 
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proje sayısı, geçmiş projelerde işçilik kalitesi, son üç projedeki ölümcül olay sayısı ve şirketin 

inşaat endüstrisindeki deneyimi kriterleri üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Karar verici 

olarak en az 20 yıllık tecrübeye sahip 3 inşaat mühendisi seçilmiştir.6 adet firma arasından en 

uygun yükleniciyi seçmek amacıyla yapılan bu çalışmada yüklenici seçiminin projelerin 

tamamlanmasında kritik öneme sahip olduğu da vurgulanmıştır. 

Aydın ve diğ. (2016) ana yüklenici firmanın alt yüklenici firma seçim ve değerlendirme 

problemini TOPSİS ve VIKOR yöntemlerini kullanarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada ilk 

aşamada yapılan elemeden geçen 3 alt yüklenici firmanın değerlendirmesi amacıyla literatür 

taraması ve uzman kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen 7 kriter ele alınmıştır. 

Bu kriterler evrakların tam olması, bina referansları, teknik kadro yeterliliği, tünel kalıp 

referansı, teslim süresi, maliyet ve finansal durumdur. Bu kriterler sonucu VIKOR ve TOPSIS 

yöntemleriyle yapılan değerlendirmede aynı firma uygun bulunmuştur. 

Kazaz ve Ulubeyli (2016) Uluslararası bir projede 6 farklı alt yükleniciden en uygun olanı 

seçmek için bulanık çok kriterli karar verme tekniklerini kullanarak bir model geliştirmeyi 

hedeflemişlerdir. Çalışmada deneyim, geçmiş çalışmalardaki performanslar, resmi ilişki, 

finansal güç, işgücü, güvenlik kaydı, itibar, hukuki geçmiş, insan ilişkileri, ev ofisinin yeri, 

proje bilgi, güvenilirlik, özverili tutumlar, problem çözme becerisi, proje için heves, kalite 

bilinci, iletişim düzeyi, fiyat, teknik personel, işçilik, ekipman, ödeme planı, taşeronluk 

miktarı ve gecikme için tazminat miktarı kriterleri modellenen program yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Özverili tutum, proje için heves ve gecikme tazminatı miktarları ise ana 

kriter olarak göz önünde bulundurulmuştur. Verilere göre, ana yüklenici kendi seçim 

stratejisinde en baskın kriterler olarak geçmiş deneyim, özverili tutumlar ve proje için coşku 

olarak algılarken, gecikme tazminatı miktarı en az önemli parametre olarak tanımlanmıştır. 

Sabuncuoğlu ve Görener (2016) yaptıkları çalışmada inşaat projelerinde yüklenici seçimi için 

AHP ve Bulanık TOPSİS yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışma sürecinde mühendis, 

akademisyen ve yönetim ekibinde yer alan bir uzmandan oluşan karar verici grup 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu grup literatür incelemesi yaparak çalışmada kullanılacak 

kriterleri belirlemişlerdir. Bu çalışmayla 3 ana 12 alt kriter belirlenmiştir. Belirlenen ana 

kriterler; ihale fiyatı, iş tasarımı ve tecrübe ve başarı durumudur. Kriterlerin önem ağırlıkları 

AHP ile belirlenirken Bulanık TOPSİS kullanılarak uygun yüklenici değerlendirmeleri 

yapılmış ve en uygun yüklenici belirlenmiştir. 

Çakır (2017) tarafında yapılan çalışmada; kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine 

yaptırılacak olan yeni binanın yapım işini gerçekleştirecek müteahhidin seçiminin yapılması 

amaçlanmıştır. Çalışmada, müteahhit seçimi yapılırken çok kriterli karar verme tekniklerinden 

SWARA yöntemi kullanılarak kriterlerin ağırlıklandırılması, Gri İlişkisel Analiz yöntemi 

yardımıyla da alternatif müteahhitlerin değerlendirilmesi işlemi yapılmıştır. Müteahhit seçimi 

için paydaşlar tarafından maliyet, zaman, teknik kabiliyet, deneyim, finansal durum, yönetsel 

kabiliyet, güvenilirlik ve mesleki yeterlilik kavramları ana kriterler olarak kullanılmıştır. Arsa 

üzerinde farklı oranlarda pay sahibi olan 10 farklı paydaşa göre göreceli olarak belirlenen en 

önemli kriter maliyet olarak tespit edilmiştir. Ardından sektörde yıllardır faaliyet gösteren 

fakat kentsel dönüşüm projelerinde yer almamış, bölgedeki müteahhitleri iyi bilen 2 

müteahhit karar verici olarak seçilmiştir ve aynı kriterlerin 6 farklı müteahhit firma açısından 

Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir ve en uygun 

müteahhit firma paydaşlara iletilmiştir. 

Bayraktar ve Bayraktar (2017) tarafından yapılan çalışmada ise müteahhitlik sektörü ile ilgili 

bir takım verilere ve kamu yatırımları kapsamında müteahhit belirlenmesinde kullanılan 

yeterlilik kriterlerine yer verilmiştir. Mesleğini mühendislik bilgisi ve yasal düzenlemeler 

çerçevesinde icra eden müteahhitleri diğerlerinden ayrı tutmak için hazırlanması muhtemel 

273



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

yasal düzenlemeye katkı sunmak, müteahhitlik mesleğine ait mesleki yeterlilik kriterlerinin 

oluşturulması için müteahhitlik tanımı önerisi sunmak amaçlanmıştır. Çalışmada 

müteahhitlerin karşılayabilecekleri risk miktarına göre sınıflandırılması ve oluşturulacak risk 

gruplarının da üstelenebilecekleri inşaat taahhütleri büyüklüğüne ve niteliğine göre 

sınıflandırılabileceği önerilmiştir. Risk gruplarının taahhüt edilen işin tutarı ve niteliği baz 

alınarak müteahhidin sermaye ve personel durumu ile daha önceden tamamladığı projeler gibi 

alt koşullarla sınırlanacak şekilde tanımlanabileceği vurgulanmıştır.  

 

3. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) 

Analitik Hiyerarşi Süreci, Thomas L. Saaty tarafından 1977 yılında geliştirilen tercihlerin ikili 

karşılaştırılması kuralına dayanan çok kriterli karar verme yöntemlerinin başında gelen bir 

yöntemdir. AHP yöntemi yardımıyla kriterlerin birbirine önem derecelerinin belirlenebilir ve 

karşılaştırılması yapılabilir. 

AHP yöntemi uygulanırken yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir (Saaty,1980): 

1.Adım : Problem tanımlanır ardından kriterler tanımlanır, alternatifler belirlenir ve 

hiyerarşik yapı oluşturulur.  

2.Adım : Karar vericilerden elde edilen veriler yardımıyla belirlenen kriterler için ikili 

karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Bu adımda problemi oluşturan kriterler bir matris 

oluşturacak şekilde birbirleriyle karşılaştırılır. Kriterlerin birbirleriyle karşılaştırılması için 

Saaty tarafından geliştirilen ve Tablo 1'de verilen önem dereceleri tablosu kullanılır. 

 

Tablo 1. Önem Dereceleri Tablosu 

ÖNEM 

DERECESİ 
TANIM AÇIKLAMA 

1 Eşit Derecede Önem İki kriter eşit derecede önemlidir. 

3 Orta Derecede Önem Bir kriter diğerine göre biraz daha önemlidir. 

5 Kuvvetli Derecede Önem Bir kriter diğerine göre kuvvetle önemlidir. 

7 Çok Kuvvetli Derecede Önem Bir kriter diğerine göre yüksek kuvvetle önemlidir. 

9 Mutlak Derecede Önem Bir kriter diğerine göre kesinlikle önemlidir. 

2,4,6,8 Ara Değerler Kriterler arasında tercihte küçük farklar vardır. 

 

3.Adım : İkili karşılaştırma matrisleri hazırlandıktan sonra ikili karşılaştırma matrisindeki 

değerlerin her biri ait oldukları sütundaki değerlerin toplamına bölünerek normalize edilmiş 

matris hazırlanır ve her bir satırın kendi içinde ortalaması alınarak kriterlerin ağırlıkları 

belirlenir.  

4.Adım : Tutarlılık oranın hesaplandığı bu adımda öncelikle ikili karşılaştırma matris ile 

kriterlere ait ağırlıklar arasında matris çarpımı yapılarak öncelikler vektörü değerleri elde 

edilir. Ardından her satırdaki öncelik vektörü değeri ilgili satırdaki ağırlık değerine bölünerek 

temel değerler elde edilir. Elde edilen bu değerlerin ortalaması alınarak λ değeri elde edilir. λ 

değeri hesaplandıktan sonra Tutarlılık İndeksi (CI)'yı hesaplayabilmek için Formül 1'den 

faydalanılır. 

                                                             𝐶𝐼 =
λ−n

n−1
                                                                 (1) 
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Tutarlılık indeksinin Tablo 2'de verilen kriter sayısına göre belirlenen RI (Saaty ve arkadaşları 

tarafından tutarlılık oranını hesaplayabilmek için standart düzeltme değeri olarak 

oluşturdukları rastgele indeks) değerlerine bölünmesiyle Tutarlılık Oranı (CR) elde edilir. 

                                                               𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                                               (2) 

 

Tablo 2.Rastgele Indeks Değerleri 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 

 

Elde edilen tutarlılık oranı %10'da küçükse yapılan karşılaştırmaların tutarlı olduğu, değilse 

karşılaştırmalarda tutarsızlık olduğu anlaşılır. Bu durumda karar verici yaptığı 

değerlendirmeleri gözden geçirmelidir. 

5.Adım : Alternatiflerin ikili karşılaştırması yapılır. 

Kriterlerin ikili karşılaştırmasının ardından alternatifler içinde yukarıda belirtilen adımlarda 

anlatılan işlemlerin tamamı alternatifler içinde tekrarlanır. 

6.Adım : Sonuç kısmında tüm alternatifler ve kriterler için ağırlıklarına göre sıralama 

yapıldığında ağırlığı en fazla olan alternatif en iyi seçim olarak değerlendirilir. 

 

4.SINIFLANDIRMA ESASLI MÜTEAHHİTLİK YETERLİLİK SİSTEMİNİN 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmada izlenen yol Şekil 1’de sunulmuştur ve sınıflandırma esaslı müteahhitlik yeterlilik 

sisteminin değerlendirilmesi bu yol izlenerek gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Çalışmanın hiyerarşisi 

 

Çalışmanın iş akışı olarak da nitelendirebileceğimiz hiyerarşide önemli olan ilk nokta Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.03.2019 tarihli resmi gazete yayınlanan yönetmelikte 

müteahhitlerin sınıflandırmasında kullanılan kriterlerin kullanılmasıdır.   

Müteahhit firmaların sınıflandırması yapılırken kullanılan kriterlerin belirlenmesi

AHP yöntemine uygun bir şekilde anketin hazırlanması 

Hazırlanan anketin karar vericilere uygulanarak verilerin toplanması

Yeterlilik sistemi kriterlerinin AHP yöntemi ile değerlendirilmesi

Sonuçların yorumlanması
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4.1. BULGULAR ve YORUM  

 Sınıflandırma esaslı müteahhit yeterlilik sisteminde müteahhit firmaların sınıflandırılmasında 

kullanılan kriterlerin AHP yöntemi kullanarak değerlendirilmesinin amaçlandığı bu 

çalışmada;  ekonomik ve mali yeterlilikler ve mesleki ve teknik yeterlilikler olmak üzere iki 

ana kriter mevcuttur. Alt kriterler ise sırayla müteahhit firmaya ait bilanço oranları, yaptığı iş 

hacminin değeri ve banka referansının varlığı ile iş deneyiminin olması, diploma sahibi 

olması, işi zamanında bitirmesi, iş denetim mevzuatını uygulaması, belgeli usta istihdam 

etmesi ve teknik personel istihdam etmesi şeklindedir. Müteahhitlerin sınıflandırılmasına 

ilişkin hiyerarşik yapıya Şekil 2' de yer verilmiştir. 

 

Şekil 2. Müteahhit firmaların sınıflandırılmasına ilişkin hiyerarşik yapı 

 

Çalışmanın verilerini; AHP yöntemine uygun olarak hazırlanan ve konusunda uzman 5 

mühendise uygulanan anketlerin sonuçları oluşturmaktadır fakat anket sonuçlarının tutarlılık 

oranları kontrol edildiğinde bir anketin cevaplarının AHP’ nin en önemli kurallarından biri 

olan tutarlılık kuralını sağlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmiş ve 

pilot çalışma verileri elde edilmiştir. Sonuçların değerlendirilebilmesi için anketi yanıtlayan 

uzman mühendislerin görüşlerinin birleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle AHP yönteminde 

sıklıkla başvurulan geometrik ortalama yöntemine başvurularak, başlangıç matrisi elde 

edilmiştir.  

AHP yöntemiyle yapılacak bu çözümde öncelikle ana kriterler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre belirlenen iki ana kriterin de birbirlerine eşit düzeyde önemli 

oldukları tespit edilmiştir. Ardından alt kriterleri değerlendirmek amacıyla karar vericilerden 

MÜTEAHHİT YETERLİLİK 
SİSTEMİNİN 

AHP İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ekonomik ve Mali 
Yeterlilikler

İş hacminin 
değeri

Banka 
referansının 

varlığı

Firmasına ait 
bilanço oranları

Mesleki ve Teknik 
Yeterlilikler

İş deneyiminin 
olması

Teknik personel 
istihdam etmesi

Diploma sahibi 
olması

İşi zamanında 
bitirmesi

İş denetim 
mevzuatını 
uygulaması

Belgeli usta 
istihdam etmesi
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elde edilen verilerin geometrik ortalaması alınarak birleştirilmiş başlangıç matrisleri 

oluşturulmuştur. Bu sayede oluşturulan birleştirilmiş başlangıç matrislerinden ekonomik ve 

mali yeterlilik kriterlerine ait birleştirilmiş başlangıç matrisi Tablo 3'te verilmiştir. Mesleki ve 

teknik yeterlilik kriterlerine ait birleştirilmiş başlangıç matrisi ise Tablo 4'te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Ekonomik ve mali yeterlilik kriterlerinin birleştirilmiş başlangıç matrisi ve öncelik 

değerleri 

 
Firmaya ait 

bilanço oranları 

Firmanın iş 

hacminin değeri 

Banka 

referansının 

varlığı 

ÖNCELİK 

DEĞERLERİ 

Firmaya ait bilanço oranları 1 1 2 0,4 

Firmanın iş hacminin değeri 1 1 2 0,4 

Banka referansının varlığı 0,5 0,5 1 0,2 

 TUTARLILIK ORANI: 0,0<0,1 

 

Tablo 3'deki verilere göre ekonomik ve mali yeterlilik kriterleri açısından bakıldığında, karar 

vericiler müteahhitlerin firmalarına ait bilanço oranları ile yaptıkları iş hacminin değerine eşit 

önem atfederken, banka referansının varlığı ise diğer iki kriterin yanında daha az önemli 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

 Tablo 4. Mesleki ve teknik yeterlilik kriterleri için birleştirilmiş başlangıç matrisi ve öncelik 

değerleri 

 

 

İş 

deneyiminin 

olması 

Diploma 

sahibi 

olması 

İşi 

zamanında 

bitirmesi 

İş denetim 

mevzuatını 

uygulaması 

Belgeli 

usta 

istihdam 

etmesi 

Teknik 

personel 

istihdam 

etmesi 

ÖNCELİK 

DEĞERLERİ 

İş 

deneyiminin 

olması 

1 2 1 0,33 4 1 
0,185 

Diploma 

sahibi 

olması 

0,5 1 1 1 4 1 
0,171 

İşi 

zamanında 

bitirmesi 

1 1 1 1 4 1 
0,183 

İş denetim 

mevzuatını 

uygulaması 

3 1 1 1 5 1 
0,240 

Belgeli usta 

istihdam 

etmesi 

0,25 0,25 0,25 0,2 1 0,33 
0,046 

Teknik 

personel 

istihdam 

etmesi 

1 1 1 1 3 1 0,175 
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Yeterlilik sisteminin mesleki ve teknik yeterlilik ana kriterine ait alt kriterleri arasında 

göreceli olarak en önemli kriter ise iş denetim mevzuatını uygulaması kriteri olarak 

belirlenmiştir. Bu kriteri sırayla müteahhittin iş deneyimine sahip olması, işi zamanında 

bitirmesi, teknik personel istihdam etmesi, diploma sahibi olması ve belgeli usta istihdam 

etmesi izlemiştir. 

 

5. SONUÇ  

İnşaat sektöründe müteahhit firmaların projeye uygun olarak seçilmesi projenin başarısında 

oldukça etkilidir. Yapılan çalışmada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 

yönetmelikte belirtilen sınıflandırma esaslı müteahhit yeterlilik sisteminde müteahhit firmalar 

sınıflandırılırken kullanılan kriterlerin AHP yöntemi yardımıyla değerlendirilmesi 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk yapılan işlem kriterlerin belirlenmesidir ve kriterlerin 

oluşturduğu hiyerarşik yapının gözler önüne serilmesidir. Çalışmada ekonomik ve mali 

yeterlilikler ve mesleki ve teknik yeterlilikler olmak üzere eşit önem düzeyine sahip olduğu 

belirlenen iki ana kriter ve bu ana kriterlerin açıklayıcısı olan alt kriterlerin değerlendirilmesi 

yapılarak önem sırasıyla müteahhit firmaya ait bilanço oranları, yaptığı iş hacminin değeri ve 

banka referansının varlığı ile iş deneyiminin olması, diploma sahibi olması, işi zamanında 

bitirmesi, iş denetim mevzuatını uygulaması, belgeli usta istihdam etmesi ve teknik personel 

istihdam etmesi şeklinde kriter sıralamasına ulaşılmıştır.  

Çalışmanın AHP yöntemi kullanılarak elde edilen ilk detaylı sonucuna göre, ekonomik ve 

mali yeterlilik kriterler açısından bakıldığında, karar verici müteahhitlerin firmalarına ait 

bilanço oranları ile yaptıkları iş hacminin değerine eşit önem verilmesi gerektiği, banka 

referansının varlığı ise diğer iki kriterin yanında daha az önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Mesleki ve teknik yeterlilik kriterleri açısından alt kriterler değerlendirildiğinde, göreceli 

olarak en önemli kriterin iş denetim mevzuatını uygulaması kriteri olduğu belirlenmiştir. Bu 

kriteri sırayla müteahhittin iş deneyimine sahip olması, işi zamanında bitirmesi, teknik 

personel istihdam etmesi, diploma sahibi olması ve belgeli usta istihdam etmesi izlemiştir. 

Müteahhit firmaların yeterliliklerine göre sınıflandırılmasının doğru yapılmasının en önemli 

avantajı belirlenen iş için uygun koşulları sağlamayan firmaların o iş için başvuruda 

bulunmasının önüne geçilmiş olmasıdır. Böylelikle projelerin zamanında tamamlanamaması, 

tamamlanamayan projelerin hukuki bir sürece dahil olması, projede yer alan çalışanların 

ücretlerinin zamanında ödenememesi gibi oluşabilecek pek çok sıkıntının da önüne geçilmiş 

olacaktır. Gelecek çalışmalarda uzman sayısı artırılarak, bakanlığın belirlemiş olduğu 

kriterlere ek yeni kriterler eklenerek çalışmalar hem genişletilebilir hem de farklılaştırabilir, 

farklı çok kriterli karar verme teknikleri ile farklılaşan analizlere yönelik yorumlar yapılabilir.  
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ŞEKİL DEĞİŞİM MİKTARI İLE BORULARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 
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ÖZET 
 
Elektrik Direnç Kaynağı (ERW) ile dikişli çelik boru üretimi esas olarak, saç dilme, 

şekillendirme, kaynak ve kalibre aşamalarını içerir. Kaynak öncesi uygulanan form verme ve 

kaynak sonrası uygulanan kalibre işlemleri esas olarak, boru haline dönecek olan çelik saçlara 

uygulanan soğuk şekillendirme işlemidir. Kaynak öncesi uygulanan form verme ve kaynak 

sonrası uygulanan kalibre işlemleri esas olarak, boru haline dönecek olan çelik saçlara 

uygulanan soğuk şekillendirme işlemidir. Uygulanan soğuk şekil verme sonrası uygulanan 

deformasyon derecesine bağlı olarak malzemenin sertlik değeri ile akma ve çekme mukavemeti 

artarken süneklik ve tokluğu azalır. Akma mukavemetinin çekme mukavemetine oranı olarak 

tanımlanan akma oran değerinin üretimi tamamlanmış borularda en fazla 0,91 olması istenir. 

Akma oranının belirtilen bu değerin altında olması, borunun kullanım yerinde herhangi bir ısıl 

işleme gerek olmaksızın belirli bir oranda şekil vermenin yapabileceği anlamını taşımaktadır.  
 
Yapılan deneysel çalışmada, S235 kalite düşük karbonlu çelik saçtan, ASTM A-500 

standardına göre üretilen 50x50x4,7 mm boyutlarındaki yapı profili incelenmiştir. Söz konusu 

profil boru 4,71 mm kalınlığında,  186 mm ve 178 mm olmak üzere iki farklı bant genişliği 

kullanılarak üretilmiştir. Her iki farklı bant genişliği ile üretilen aynı boyuttaki profil 

borulardan, üretim sırasında hat boyunca, bandın malzemesi, kaynak noktası ve nihai profil 

boru olmak üzere üç farklı bölgeden numuneler alınarak hem bandın boruya dönüşümü 

sırasındaki mekanik özelliklerde ki değişim hem de şekil değişim miktarı ile boruların mekanik 

özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 186 mm genişliğindeki banda toplam %8,1 şekil 

değişimi uygulanarak elde edilen profil borunun akma ve çekme mukavemeti sırası ile 356 

N/mm2 ve 396 N/mm2 değerine yükselirken % kesit daralması %10,1‘e düşmüştür.  178 mm 

genişliğindeki banda ise toplamda %6,2 şekil değişimi uygulayarak elde edilen profil borunun 

akma ve çekme mukavemeti sırası ile 346 N/mm2 ve 389 N/mm2 değerine yükselirken % kesit 

daralması %10,6‘e düşmüştür. Bu değerlerden de görüldüğü üzere, şekil değişim miktarının 

artması ile birlikte mekanik özelliklerdeki artış da belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. 

Her iki koşulda akma oranı sırası ile 0,89 ve 0,88 olup borunun kullanım yerlerinde 

şekillendirilebilmesine olanak vermektedir. Her iki bant genişliğinde de yaklaşık %1,7 

düzeyinde bir kalınlık artışının olduğu gözlenmiştir.  
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler; ERW Boru, Bant genişliği, Şekil değişim miktarı, Mekanik özellikler. 
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ABSTRACT 
 
The production of welded steel pipes with Electric Resistance Welding (ERW) mainly involves 

the stages of slitting, shaping, welding and calibration. Forming, before welding and calibration, 

after welding processes applied are mainly cold forming processes applied to steel sheets that 

will turn into pipes. During the conversion of the steel strip to the pipe, as a result of the cold 

deformation applied, the change in the shape of the steel pipes occurs not only in the direction 

of elongation but also a certain increase in thickness. After the cold deformation, while the pipe 

is exposed to a certain elongation, it is exposed to a change in the form of a certain rate of 

thickness and the amount of increase in thickness increases with the increase in the applied 

deformation rate and the pipe thickness /diameter ratio. Depending on the degree of deformation 

applied after the cold forming, the hardness value of the material increases, accordingly, the 

ductility and toughness decreases while the yield and tensile strength increases. It is desired that 

the yield rate defined as the ratio of yield strength to the tensile strength should not be more 

than 0.91 in the pipes whose production is completed. If the flow rate is below this value, it 

means that a certain amount of shaping can be done at the place of use of the pipe without the 

need for any heat treatment.  
 
In the experimental study, the structure profile of 50x50x4.7 mm produced from S235 quality 

low carbon steel sheet according to ASTM A-500 standard was examined. The mentioned 

profile pipe is produced with two different deformation ratios of 8.1% and 7.6%, using two 

different band widths, 186 mm and 178 mm. The profile pipe is produced using two different 

width of strips to obtain two different cold forming range. From the profile pipes obtained with 

two different cold forming range applied, samples are taken from three different regions , along 

the production line, the head of the tape, the welding point and the final pipe, between the 

change in mechanical properties during the conversion of the sheet to the pipe, and the 

mechanical properties of the pipes relationship is examined.  The yield and tensile strength of 

the profile pipe, which was obtained by applying a total 8,1% deformation rate to the 186 mm 

strip width, increased to 356 N/mm2 and 396 N/mm2 respectively, while elongation decreased 

to 10,1%. On the other hand, for 6.2% deformation rate to the 178 mm strip width, the yield 

and tensile strength strip reach to 346 N/mm2 and 389 N/mm2 respectively, while the elongation 

decreased to 10.6%. It can be seen from these values, deformation rate increase results in 

increase in mechanical properties of the final product. In both conditions, the yield rate is 0.89 

and 0.88, respectively. It is observed that there is a thickness increase of approximately 1.7% 

in both used strip widths. 
 
 
 
 
 
Keywords; ERW Pipe, Strip width, Deformation rate, Mechanical properties. 
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1. GİRİŞ 
 
Elektrik Direnç Kaynağı (ERW) ile dikişli çelik boru üretimi esas olarak sırası ile saç dilme, 

şekillendirme, kaynak ve kalibre işlemlerini içerir [1]. Dilme makinasında, çelik rulo saçlar 

üretilecek olan boru dış çap ve et kalınlığı ölçülerine uygun bir genişlikte dilinir. Dilinmiş olan 

bu bantların boru makinasına yüklenmesinden sonra çeşitli form verme makaraları yardımı ile 

kıvrılarak, kaynak öncesi dairesel şekle getirilmesi işlemine genel olarak şekil verme adı verilir 

(Şekil.1) [2,3] . Kaynak noktasının hemen önüne yerleştirilen bir bobin (indüktör) yardımıyla 

yüksek frekans akımı oluşturarak bant kenarlarının kaynak noktasında ergimesi ve bunun 

hemen sonrasında kaynak baskı makaraları ile basıncın uygulanmasıyla kaynak işlemi 

gerçekleştirilir. Soğuyan kaynak dikişi bir dizi şekil verme makarası ve/veya kalibre 

gruplarından geçerek borunun çok hassas toleranslarda son kalibrasyon işleminin yapılması 

sağlanır. Kalibrasyon sonrası, boruların doğrusallığını arttırmak ve/veya yuvarlak boruyu 

dörtgen, elips, oval veya özel şekilli hale getirmek için Türk kafaları kullanılmaktadır.  
 
 

 
 

Şekil 1. Elektrik direnç kaynağı ile borudan profil oluşturmanın şematik gösterimi [2]. 
 
Kaynak öncesi uygulanan form verme ve kaynak sonrası uygulanan kalibrasyon işlemleri soğuk 

şekillendirme işlemleri olup düşük karbonlu çeliklerde şekillendirme miktarına bağlı olarak 

mekanik özelliklerindeki değişim Şekil 2’de verilmiştir. Deformasyon miktarı arttıkça, çekme 

mukavemetinin arttığı, kopma uzamasının ise azaldığı görülmektedir. Ayrıca deformasyon 

derecesi arttıkça malzemenin sertlik değerinin arttığı, sünekliğinin azaldığı da bilinmektedir 

[4]. Kaynak baskı grubunda kaynak sıcaklığının etkisi ile oluşan tavlamanın etkisiyle akma 

mukavemetinde az da olsa bir düşme olur. Kılıçlı makara ve kalibre grubunda ise bant basmaya 

zorlandığından akma mukavemeti artar. Akma mukavemetinin çekme mukavemetine oranı 

“akma oranı” olarak adlandırılır ve bitmiş boruda bu oranın max. 0,91 olması istenir. Söz 

konusu akma oranı değerinin 0,91 in altında olması herhangi bir ısıl işleme gerek kalmaksızın 

kullanım yerinde belirli bir oranda bükme işleminin yapılmasına olanak sağlar. Akma oranının 

azalması ile malzemenin tokluk özelliklerinde iyileşme olur [5]. Akma oranının boru üretim 

sürecindeki değişimi Şekil 3 ‘de verilmiştir. Boru üretim sürecinde uygulanan soğuk 

deformasyonla çelik borularda oluşan şekil değişimi sadece uzama yönünde gerçekleşmez, aynı 

zamanda belirli bir oranda kalınlık artışı da meydana gelir.  Yani, soğuk deformasyon sonrası 

boru belirli bir oranda uzamaya maruz kalırken belirli bir oranda da kalınlık artışı şeklinde şekil 

değişimine maruz kalır. Uygulanan deformasyon oranının artması ve boru kalınlık/çap oranının 

küçülmesi ile birlikte kalınlıkta oluşan artış miktarı Şekil 4 ‘de verilmiştir. 
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Şekil 2. Şekil miktarına bağlı olarak malzeme mekanik özelliklerindeki değişim [4]. 
 

 
 

Şekil 3. Akma oranının form verme sürecindeki değişimi. 
 

 
 

Şekil 4. Şekil miktarına bağlı olarak malzeme et kalınlığındaki değişim [4]. 
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Bant genişliğinin hesaplanmasında, dilinmiş bant genişliği ile çevre ölçüsü farklı iki ayrı 

kavramdır. Dilinmiş bant genişliği form verme öncesi, yani dilmenin hemen sonrası bant 

genişliğini ifade eder. Çevre ölçüsü ise, kaynak hattındaki herhangi bir noktada, boru dış yüzey 

çevresi boyunca yapılan bir ölçümdür ve hat boyunca farklı değerlere sahiptir. İstenilen boru 

çapına uygun bant genişliğinin hesaplanmasında bant et kalınlığının etkisi nedeniyle 

hesaplamalar ortalama çap ile yapılmalıdır. Aksi halde, çapı aynı olan ama et kalınlığı farklı 

olan boru ya da profillerde hatalı sonuçlar elde edilebilir. Ortalama çap üretilen boru iç ve dış 

çapının toplamının yarısı yani dış çaptan et kalınlığının çıkarılması ile belirlenir. Profil 

borularda ise pofil çevresinin π sayısına bölümü ile elde edilen eş değer çap yardımı ile yapılır. 

Yuvarlak borularda nominal çap, borunun dış çapı olarak tanımlanır. Profillerde ise önce 

profilin dış çevresi hesaplanır daha sonra hesaplanan bu çevre değerinin π sayısına bölümü ile 

bu profile eşdeğer borunun nominal çap değeri bulunur. Aynı dış çap değerinde et kalınlığı 

azaldıkça kullanılan bant genişliği artar [6, 7]. Çap değerinin sabit kalması durumunda, 

borularda ortalama çevre değerini etkileyen tek faktör et kalınlığı iken, profillerde et kalınlığı 

ile birlikte radyüs değeri de oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Profillerde köşe radyüsünün 

küçülmesi ile birlikte nominal çevre değeri artar. Her bir standart kendi kriterleri dâhilinde 

kenar ölçü tolerans ve köşe radyüslerinin max. sınır değerlerini vermektedir (Tablo 1). Örneğin, 

EN 10219-2 standardında max. radyüs değeri et kalınlığının 2,0 katı ile sınırlamışken bu oran 

ASTM-A 500 ‘de 2,5 katına kadar çıkmaktadır.  
 
Bant genişliği hesaplamasında, öncelikle üretilmesi planlanan boru ya da profilin nominal çapı, 

daha sonra kaynak çapı ve son adımda da bant genişliği hesaplanır (Tablo 2). Boru veya 

profilinin ölçülerine bağlı olarak bant genişliğinin hesaplama yöntemi ile kavram ve formüller 

aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir [8]. ERW borularda bant genişliği ile üretilen boru ebadına 

bağlı olarak oluşan şekillendirme miktarı, üretilecek olan boru veya profilin nominal çevresi ile 

kullanılacak olan bant genişliği miktarı baz alınarak hesaplanır. 
 

Tablo 1. Uluslararası bazı standartlarda et kalınlığına bağlı olarak izin verilen max. 

radyüs ölçüleri. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tablo 2. Bant genişliğinin hesaplama yöntem adımları. 

 
 

Sıra İşlem Gösterim Şekil 

1 Nominal çapının ve çevresinin hesaplanması Dn , Un  

2 Kaynak çapının ve çevresinin hesaplanması Ds , Us  

3 Bant genişliğinin hesaplanması B  

 

 s≤2,5 s=3-4mm s=5mm 

DIN 2395 / TS 6475  0,5.s 1,75.s 2,0.s 

TS EN 10305*5 0,5.s 1,75.s  

EN 10219-2 2,0.s 

ASTM-A-500 2,5.s 
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Tablo 3. Boru ebadına bağlı olarak bant genişliğinin hesaplama yöntemi [6]. 

 
 Yuvarlak boru Profil boru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal Çevre (Un) 

Nominal Çap  (Dn) 

 

Un = π.Dn 

Dn = D 

 

Un = 2.(a+b) + R.(2π-8) 

Dn = Un/π 

 

 

Ortalama Çap  (Dort) 

Ortalama Çevre (Uort) 

 

 

Dort = Dn-s        

Uort =  π .Dort 

 

 

 

 

 

Kaynak Çapı  (Ds) 

 

 

 

 

 
 

 

De=Dn 

Ds = De.K1 

 

 

De=1,015.Dn 

Ds = De.K1 

 

 

 

 

 

 K1 

De≤25 1,030 

25<De≤40 1,025 

40<De≤50 1,020 

De>50 1,015 

 

 

 

 

 

Bant Genişliği  (B) 

 

 

 

 

B = (Ds-s).π+(s.K2) 

 

 

 

 

 

 K2 

s ≤1 2,0 

1<s ≤1,5 1,5 

1,5<s ≤2,5 1,2 

s >2,5 1,0 

 

Şekil değiştirme miktarı (%ε) 

 

%ε = [(B -Unort)/B].100 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  
 
Kimyasal bileşimi Tablo 4’de verilen S235 malzemeden farklı bant genişlikleri kullanarak 

ASTM A-500 standardına göre 50x50x4,71 mm ebatlı profil boru üretimi yapılmıştır.  
 
Tablo 4. Deneysel çalışmada kullanılan S235 malzemeye ait kimyasal bileşim (max. %). 

 

C Si Mn P + S Cu + Ni + Cr Al Ceş 

0,046 0,016 0,31 0,033 0,11 0,048 0,11 

 
ASTM A-500 Standardında müsaade edilen max. köşe radyüs değeri et kalınlığının 2,5 katıdır 

(Tablo 1). Bu amaçla, profil köşe radyüsünün et kalınlığının 2,2 katı ve 1,2 katı olacak şekilde 

iki farklı bant genişliği ile çalışılmasına karar verilmiştir. Köşe radyüsünün et kalınlığının 2,2 

katı olması durumunda, bant genişliğinin (B) hesaplaması aşağıda verilmiştir. Profilin köşe 

radyüsünün (R) et kalınlığının 1,2 katı yani 5,65 mm olması durumunda, Tablo 3’de gösterilen 

yönteme uygun olarak hesaplama yapıldığında bant genişliği 186 mm olarak hesaplanmıştır. 
 

R = 2,2.s = 4,71.2,2 = 10,36 mm    

Un = 2.(50+50)+10,36.(2π - 8) = 182,2 mm     

Dn = 182,2 / π = 58,0 mm            

Dort = 58,0-4,71 = 53,3 mm   

Uort = 53,3. π = 167,5 mm  

De = 1,015.Dn= 1,015.58,0 = 58,9 mm 

Ds = De.K1 = 58,9.1,015 = 59,8 mm 

Dsnom= Ds - s  = 59,8-4,71=55,1 mm 

Usort = 55,1. π = 173,1 mm  

B = (Ds-s).π+(s.K2) = (59,8 - 4,71).3,1416+(4,71.1,0)=178 mm 
         
50x50x4,71 mm ebatlı profil boru üretiminde 4,71 mm kalınlığında ve 186 mm ve 178 mm 

olmak üzere iki farklı bant genişliğinde saç malzeme kullanılmış olup üretilen profil borular 

sırası ile I ve II olarak kodlanmıştır (Şekil 5). I ve II olarak kodlanmış, farklı genişliğe sahip iki 

bant grubu ile boru üretiminde bandın kendisi, kaynak noktası ve nihai profil boru olmak üzere 

üç noktadan 10 ‘ar adet numune alınmıştır (Şekil 6). Numuneler üzerinde hem çevre, çap ve 

kalınlık gibi boyutsal ölçümler yapılmış hem de mekanik özellikleri belirlemek için çekme 

deneyleri yapılmıştır. Böylelikle, bandın boruya dönüşümü sırasındaki mekanik değerlerindeki 

değişimi ile şekil değişim miktarı ile boruların mekanik özellikleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. Deneysel çalışma için üretilecek profil boru ölçüleri.  
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Şekil 6. Üretim hattı boyunca numune alınan noktaların gösterimi. 
 
Seçilen iki farklı köşe radyüs değeri ile iki farklı bant genişliği kullanılarak üretilen borulardan, 

bandın kendisi, kaynak noktası ve nihai profil boru olmak üzere üç noktadan numuneler 

alınarak elde edilen çevre, çap ve kalınlık gibi boyutsal ölçümler Tablo 5‘de verilmiş olup 

buradaki değerler 10 farklı numunede yapılan ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır. 

Tablo 5 ‘de ki değerlerin yardımı ile her iki koşul altındaki gerçek şekil değiştirme miktarını 

(%ε) kolaylıkla hesaplamak mümkündür. Nominal dış çevre değerinden (Un), nominal çap (Dn)  

değeri buradan da ortalama çap (Dort) ve ortalama çevre (Uort) değerleri bulunur.  Daha önce 

de belirtildiği gibi, et kalınlığının etkisini görebilmek için hesaplamalar genellikle ortalama çap 

ve ortalama çevre üzerinden yapılır. Daha sonra da şekil değiştirme miktarı (%εI) hesaplanır; 
 

Dn = Un/π=186/ π=59,20 mm 

Dort = Dn-s=59,20-4,79=54,42 mm       

Uort = Dort. π = 54,42. π = 171 mm 

%εI = [(B-Uort)/B].100  

%εI = [(186-171)/186].100  

%εI = %8,1 
 

Benzer şekilde 178 mm bant genişliği için toplam şekil değiştirme miktarı  % εII = %6,2 olarak 

hesaplanır. 186 mm ve 178 mm genişliğindeki bantların boruya dönüşümü sırasında, kaynak 

noktasındaki ve nihai profil borudaki akma mukavemeti, çekme mukavemeti ve % kesit 

daralması değerleri için10 farklı numuneden ölçüm yapılmış ve sırasıyla Tablo 6 ve Tablo 7‘de 

verilmiştir. 
 
Tablo 5. Malzeme, kaynak noktası ve nihai profil borudaki et kalınlığı değişimi ile çevresel 

ölçü değerleri (mm). 
 

Malzeme Kaynak Noktası Profil 

 
Bant 

genişliği                       

(mm) 

Et 

kalınlığı  

(mm) 

 
Et 

kalınlığı  

(mm) 

Çevre 

ölçümü                     

(mm) 

 
Et 

kalınlığı  

(mm) 

Çevre 

ölçümü                       

(mm) 

I 186 4,71 KI 4,76 196 PI 4,79 186 

II 178 4,71 KII 4,76 191 PII 4,78 182 
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Tablo 6. 186 mm genişliğindeki saçtan üretilen profil boru mekanik özellikleri (N/mm2). 
 

 
 
Tablo 7. 178 mm genişliğindeki saçtan üretilen profil boru mekanik özellikleri (N/mm2). 
 

 
 
3. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
Elektrik Direnç Kaynağı (ERW) ile dikişli çelik boru üretiminde kaynak öncesi uygulanan form 

verme ve kaynak sonrası uygulanan kalibre işlemleri esas olarak, boru haline dönecek olan çelik 

saçlara uygulanan soğuk şekillendirme işlemleridir. Bandın boruya dönüşümü sürecinde 

uygulanan soğuk deformasyon miktarı bandın genişliğine bağlıdır. Kullanılan saç et kalınlığını 

dikkate alınarak uygun bant genişliğinin belirlenmesi son derece önemlidir. Böylece geniş bant 

kullanımından kaynaklanan aşırı deformasyonun önüne geçilerek, makinada aşırı ve orantısız 

güç kullanımının önüne geçileceği, makina ve aksamının aşırı zorlanmasından kaynaklandığı 

düşünülen bazı mekanik hasarlanmaların ve form verme makara aşınmalarının azalacağı 

düşünülmektedir.  

Malzeme  Kaynak Noktası  Profil 

 Rp Rm %A  Rp Rm %A  Rp Rm %A 

M I-1 231,6 330,3 22,2 K I-1 331,6 374,8 12,5 P I-1 343,4 384,8 12,2 

M I-2 242,3 359,2 22,3 K I-2 327,6 384,5 14,4 P I-2 365,3 415,1 9,3 

M I-3 239,6 331,1 24,2 K I-3 330,0 388,6 11,8 P I-3 355,0 401,0 13,4 

M I-4 237,8 327,6 24,0 K I-4 333,8 360,8 14,6 P I-4 353,9 395,5 9,2 

M I-5 216,6 320,4 28,7 K I-5 335,9 352,6 16,1 P I-5 344,2 382,3 11,4 

M I-6 217,9 334,2 24,8 K I-6 316,3 405,8 14,0 P I-6 348,5 388,4 9,8 

M I-7 244,5 351,2 21,4 K I-7 328,3 401,7 14,4 P I-7 359,6 398,7 9,3 

M I-8 264,0 364,2 22,7 K I-8 324,3 386,7 17,5 P I-8 378,8 413,0 7,8 

M I-9 226,3 342,3 25,8 K I-9 323,0 378,4 17,3 P I-9 356,5 388,7 10,0 

MI-10 230,7 349,7 24,5 KI-10 326,0 386,5 16,9 PI-10 354,1 390,2 9,0 

MIort 235 341 24,1 KI-ort 328 382 15 PI-ort 356 396 10,1 

Malzeme  Kaynak Noktası  Profil 

 Rp Rm %A  Rp Rm %A  Rp Rm %A 

M II-1 231,6 330,3 22,2 K II-1 329,0 397,6 14,6 P II-1 351,2 393,3 11,7 

M II-2 242,3 359,2 22,3 K II-2 336,0 394,5 16,4 P II-2 347,3 391,4 10,1 

M II-3 239,6 331,1 24,2 K II-3 328,4 376,3 16,2 P II-3 343,1 386,1 11,6 

M II-4 237,8 327,6 24,0 K II-4 321,1 393,3 16,4 P II-4 337,2 382,4 12,2 

M II-5 216,6 320,4 28,7 K II-5 309,1 385,4 15,2 P II-5 350,4 395,5 13,0 

M II-6 217,9 334,2 24,8 K II-6 327,7 358,8 15,7 P II-6 337,8 386,9 8,8 

M II-7 244,5 351,2 21,4 K II-7 336,0 375,6 15,5 P II-7 347,4 392,0 8,9 

M II-8 264,0 364,2 22,7 K II-8 327,6 358,7 17,6 P II-8 346,9 389,9 10,1 

M II-9 226,3 342,3 25,8 K II-9 312,1 377,9 16,6 P II-9 344,6 384,7 9,3 

MII-10 230,7 349,7 24,5 KII-10 316,5 377,4 16,2 PII-10 353,7 390,7 10,5 

MIIort 235 341 24,1 KII-ort 324 380 16 PII-ort. 346 389 10,6 
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İki farklı köşe radyüs değeri ile 186 mm ve 178 mm olarak belirlenen iki farklı bant genişliği 

kullanılarak üretilen 50x50x4,71 mm ebatlı profil borularda yapılan ölçümler sonucu, 4,71 mm 

kalınlığında saç malzemenin kalınlığı boru formuna gelip kaynaklandığı noktada her iki bant 

genişliği için 4,76 mm olurken daha sonra yapılan kalibrasyon işleminde de sırası ile 4.79 mm 

ve 4,78 mm olduğu görülmüştür. Boru üretimi ile kullanılan her iki bant genişliğinde de, et 

kalınlığında yaklaşık 0,08 mm (~%1,7) düzeyinde bir artışının olduğu gözlenmiştir. Toplam 

şekil değiştirme miktarları % olarak (%ε) sırası ile %8,1 ve %6,2 olmuştur. 
 
Tablo 6 ve 7 ‘den S235 kalite düşük karbonlu çeliğe ait akma mukavemeti, çekme mukavemeti 

ve % kesit daralması sırası ile 235 N/mm2, 341 N/mm2 ve % 24,1 olduğu görülmektedir. 186 

mm genişliğindeki bantlardan profil üretiminde, kaynak noktasından hemen sonraki akma 

mukavemeti ve çekme mukavemeti sırası ile 328 N/mm2 ve 382 N/mm2 değerine yükselirken 

% kesit daralması %15‘e düşmüştür. Kaynak sonrası uygulanan kalibre işlemi ile nihai profilin 

akma mukavemeti ve çekme mukavemeti sırası ile 356 N/mm2 ve 396 N/mm2 değerine 

yükselirken % kesit daralması %10,1 ‘e düşmüştür.  
 
Benzer şekilde 178 mm genişliğindeki bantlardan profil üretiminde ise kaynak noktasından 

hemen sonraki akma mukavemeti ve çekme mukavemeti sırası ile 324 N/mm2 ve 380 N/mm2 

değerine yükselirken % kesit daralması %16’ya düşmüştür. Kaynak sonrası uygulanan kalibre 

işlemi ile nihai profilde ise akma mukavemeti ve çekme mukavemeti sırası ile 346 N/mm2 ve 

389 N/mm2 değerine yükselirken %kesit daralması %10,6 ‘a düştüğü görülmektedir. Her iki 

bant genişliği üretilen profil borulara ait her aşamadaki mekanik değerler ve değişimleri Şekil 

7 ve Şekil 8 ‘de verilmiştir.  
 
 

  
 

Şekil 7. Mekanik özelliklerin değişimi (N/mm2). 
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Şekil 8. Kopma uzaması (%A) değişimi 
 
Akma mukavemetinin çekme mukavemetine oranı olarak tanımlanan akma oranı değerinin 

üretimi tamamlanmış borularda en fazla 0,91 olması istenir. Akma oranının belirtilen bu değerin 

altında olması, borunun kullanım yerinde herhangi bir ısıl işleme gerek olmaksızın belirli bir 

oranda kalıcı şekil vermenin yapabileceği anlamını taşımaktadır. Akma oranının azalması ile 

malzemenin tokluk özelliklerinde iyileşme olur. Malzemede 0,69 olan akma oranının kaynak 

noktasında 0,85 nihai profil boruda ise 0,89-0,90 seviyesinde olduğu görülmektedir. Akma 

oranı değerleri sınıra oldukça yakın olduğundan dilinmiş bant genişliğinin olması gerekenden 

daha büyük olması durumunda yani aşırı deformasyona ve sonucunda da nihai profil borunun 

mekanik özelliklerinde kötüleşme olabileceğini dikkate alınmalıdır. 186 mm ve 178 mm 

genişliğindeki iki farklı banttan üretilmiş profil boruların üretim hattı boyunca, bandın 

malzemesi, kaynak noktası ve nihai profil borudaki akma mukavemeti, çekme mukavemeti ve 

akma oranı değerleri Tablo 8‘de verilmiştir.  Şekil 9‘da görülüğü gibi boru üretim hattında 

deformasyon miktarı arttıkça oranı değeri de artmaktadır. 
 
 

Tablo 8. Boru üretim hattı boyunca akma ve çekme mukavemeti ile akma oranları. 
 

Bant genişliği 

(mm) 

Mekanik özellikler Malzeme Kaynak 

noktası 

Profil 

boru 

 

 

186 

Akma Mukavemeti (Rp) N/mm2 235 328 356 

Çekme Mukavemeti (Rm) N/mm2 341 382 396 

Akma Oranı (Rp/Rm) 0,69 0,85 0,90 

 

 

178 

Akma Mukavemeti (Rp) N/mm2 235 324 346 

Çekme Mukavemeti (Rm) N/mm2 341 380 389 

Akma Oranı (Rp/Rm) 0,69 0,85 0,89 

 

15,0

10,1

24,1

16,0

10,6

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

malzeme kaynak profil
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Şekil 9. Akma oranının (akma mukavemeti/çekme mukavemeti) değişimi. 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki verilmiştir; 

 

1.Bandın boruya dönüşümü sürecinde uygulanan soğuk deformasyon miktarı üretilecek olan 

boru ebadı ile kullanılacak olan bandın genişliğine ve kalınlığına bağlıdır. Bu nedenle, bant 

genişliğinin belirlenmesi ve hesaplamaların doğru yöntem ile yapılması son derece önemlidir. 

Böylece geniş bant kullanımından kaynaklanan aşırı deformasyonun ve dolayısıyla makinada 

aşırı ve orantısız güç kullanımının önüne geçilerek, makina ve aksamının aşırı zorlanmasından 

kaynaklanan bazı mekanik hasarlanmaların ve form verme makara aşınmalarının azalacağı 

düşünülmektedir. 

  

2.Bandın boruya dönüşümü sürecinde uygulanan soğuk deformasyon etkisi ile akma ve çekme 

mukavemetinin arttığı, kopma uzamasının ise azaldığı görülmektedir. Ayrıca, deformasyon 

derecesinin artması ile birlikte malzemenin sertlik değerinin arttığı, sünekliğinin azaldığı diğer 

bir deyişle, mekanik özelliklerindeki bozulmanın arttığı görülmüştür. 

 

3.Boruya kullanım yerinde herhangi bir ısıl işleme gerek olmaksızın belirli bir oranda şekil 

vermenin yapabilmesi için, akma mukavemetinin çekme mukavemetine oranı olarak 

tanımlanan ve deformasyon miktarı arttıkça artan “akma oranı” değerinin max. 0,91 olması 

gerekir. Olması gerekenden daha geniş bant kullanımı sonucunda nihai boru ve/veya profilin 

mekanik özelliklerinde de kötüleşme olacaktır. Bununda akma oranı değerinde kötüleşme 

yaratabileceği dikkate alınmalıdır. 

 

4.Boru üretim sürecinde uygulanan soğuk deformasyonla çelik borularda oluşan şekil değişimi 

sadece uzama yönünde gerçekleşmez, aynı zamanda belirli bir oranda kalınlık artışı da meydana 

gelir.  Yani, soğuk deformasyon sonrası boru belirli bir oranda uzamaya maruz kalırken belirli 

bir oranda da kalınlık artışı şeklinde şekil değişimine maruz kalır.  

0,69

0,85

0,90

0,50

0,70

0,90

malzeme kaynak profil
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Orcid No: 0000-0002-6005-134X 

 

ABSTRACT: 

Purpose: Umbilical hernias are part of abdominal wall hernias. Multidetector computed 

tomography (MDCT) is an accurate radiologic imaging technique for detecting asymptomatic 

umbilical hernias. The goal of this study to detect the prevelance of asymptomatic umbilical 

hernias with routine abdominal CT.  

Materials and Methods: We examined all patients who underwent abdomen MDCT scan at 

Afyonkarahisar Health Sciences University from 01.01.2020 to 01.03.2020 retrospectively. 

We excluded patients with known abdominal wall surgery or trauma and symptomatic 

umbilical hernias. Age, gender and diameter of fasia defect were noted.  

Results: MDCT images of 1833 patients were examined. Umbilical hernia was detected in 95 

patients (5.1%). 70 of 95 patients were asymptomatic (Ages;22-85(mean 55.3); 29M, 41F). 

Asymptomatic umbilical hernia was found in 3.8% of 1833 patients and 73.6% of umbilical 

hernias. Diameter of fasia defect was between 4-16 mm(mean 9.1). Hernia sac was containing 

only intraabdominal fat tissue in 59 patients and both bowel segments and fat tissue in 11 

patients. There was no incarceration in herniated bowel segments. None of the patients had 

evidence of ileus. 

Conclusion: Abdominal hernias are common problematic disorders for both clinicians and 

radiologists. Umbilical hernias are occured as protrution of peritoneal sac through the defect 

or weakness of  abdominal wall muscle layers. It may occur congenital or acquired. Acquired 

umbilical hernias are seen in adults, don’t disappear spontaneously and have high risk for 

incarceration. They are seen ten times more frequent in females. Pregnancy, ascites, obesity, 

liver failure are risk factors. Some of the umbilical hernias are asymptomatic. In our study we 

found high ratio as 73.6%. It is important to diagnose the umbilical hernias before they 

become symptomatic and cause incarceration. Physical examination is important for 

diagnosing umbilical hernia. But it is not successful for obese patients or small sacs. MDCT 

makes the diagnose earlier and prevents complications. 

 

Key words: Herniation, umbilical, MDCT, abdominal wall 
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RUTİN ABDOMİNAL MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

ÇEKİMLERİNDE ASEMPTOMATİK UMBLİKAL HERNİ TESPİTİ ve GÖRÜLME 

ORANI 

 

ÖZET: 

Amaç: Umblikal herniler karın duvarı hernileri içerisinde yer alır. Asemptomatik olanlarının 

tespiti önemli olup bilgisayarlı tomografi(BT) tanıda doğru ve etkili bir görüntüleme 

yöntemidir. Bu çalışmanın amacı rutin abdomen BT çekimlerinde tespit edilen asemptomatik 

umblikal hernilerin görülme oranının belirlenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2020-01.03.2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran, abdominal herhangi bir şikayetle Radyoloji 

Anabilim Dalında abdomen BT çekilen hastaların görüntüleri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastaların başvuru şikayetlerine bakıldı. Semptomatik olan umblikal herni 

hastaları ve karın ön duvarı cerrahisi geçiren veya yaralanması olan hastalar çalışmaya dahil 

edilmedi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, fasiyadaki defekt çapları kaydedildi.  

Bulgular: Toplam 1833 hasta tomografisi incelendi. 95 hastada umblikal herni tespit edildi 

(%5.1). Ancak 70 hastada (29E,41K) umblikal herni asemptomatik olup başka nedenlerle 

abdomen BT çekilmiş ve insidental olarak tanı almıştır. Yaşlar 22-85 (ort 55.3) arası 

değişmektedir. Asemptomatik umblikal hernilerin görülme oranı tüm çekilen tomografiler 

arasında %3.8 iken; tespit edilen tüm umblikal herniler arasında %73.6’dır. Karın duvarı 

fasiyasındaki defekt çapı 4-16 mm (ort 9.1) ölçüldü. 59 hastada sadece intraabdominal yağ 

dokusunun cilt altına herniasyonu izlenirken;11 hastada barsak segmentlerinin herniasyonu 

mevcuttu. Herniye barsak segmentlerinde inkarserasyon izlenmedi. 70 hastanın hiçbirisinde 

ileus veya obstruksiyon bulgusu mevcut değildi. 

Tartışma ve Sonuç: Abdominal herniler radyologlar ve klinisyenler için sık karşılaşılan 

problemlerdendir. Umblikal herniler, umblikal bölgedeki karın duvarı kaslarındaki güçsüzlük 

veya defektten peritoneal kesenin cilt altına protrude olmasıdır. Defekt konjenital veya edinsel 

olabilir. Erişkinde edinseldir, kendiliğinden kapanmaz ve inkarserasyon riski taşır. Kadınlarda 

erkeklerden 10 kat fazla görülür. Gebelik, karaciğer yetmezliği, asit, obezite risk faktörleridir. 

Umblikal hernilerin bir kısmı asemptomatiktir. Bizim çalışmamızda bu oran %73.6 bulunmuş 

olup yüksektir. Semptomatik hale gelmeden, inkarserasyon ya da strangülasyon oluşmadan 

tanı konması önemlidir. Eğer hasta obez ve herni kesesi küçük ise fizik muayenede fark 

edilmeyebilir. Bu hastalarda BT doğru tanıyı erken koyup komplikasyon gelişmesini önler. 

Anahtar Kelimeler: Herni, umblikal, BT, karın duvarı 

 

1. INTRODUCTION: 

Abdominal hernias are common and problematic disorders. They may cause complications if 

they are not diagnosed earlier. They are divided into two main subgroups as internal and 

external hernias. A loop of bowel enters an orifice bounded by visceral peritoneum in internal 

hernias. Paraduodenal, pericecal, intersigmoid, transmesenteric hernias and herniation through 

the foramen of winslow are kinds of internal hernias (Zarvan, 1995). External hernias has 3 

main subgropus as inguinal, femoral and ventral. Kinds of ventral hernias are divided into 

subgroups such as epigastric, hypogastric, umbilical, paraumbilical, spigelian, incisional 

hernias (Diego, 2005; Zarvan, 1995).  

Most common type of ventral hernias is umbilical hernias. They may cause bowel obstruction, 

strangulation or incarceration (Diego, 2005). They are generally small and asymptomatic. 
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Making diagnose is difficult in obese or postoperative patients. In these patients, making 

physical examination and  distinguishing a hernia from abdominal wall seroma, hematoma or 

abscess (Højer, 1997; Jaffe, 2005). 

Several imaging modalities are performed to diagnose suspected hernias. Ultrasonography 

and multidetector computed tomography (MDCT) are the most common imaging techniques 

that are used for diagnosis of hernias. CT can detect the hernia and its contents accurately and 

distinguish a hernia from its mimics (Diego, 2005; Ianora, 2000; Jaffe, 2005). 

The purpose of this study to detect the prevelance of asymptomatic umbilical hernias with 

routine abdominal MDCT. 

 

2. MATERIALS and METHODS: 

2.1. Patients: 

MDCT images of 1833 patients were examined retrospectively who underwent abdomen CT 

scan at Afyonkarahisar Health Sciences University from 01.01.2020 to 01.03.2020. Patients 

with known abdominal wall surgery or trauma were excluded. Symptomatic umbilical hernias 

causing bowel obstruction, strangulation, incarceration were excluded. Asymptomatic 

umbilical hernias were included. Age, gender of patients and the transverse diameter of fasia 

defect were noted. All patients gave written informed consent. 

2.2. CT Protocol: 

Abdominal MDCT examinations were performed by a CT scanner (Toshiba Aquilion (80x2), 

Otawara, Japan). 572 of 1833 MDCT was performed without using contrast agent due to 

suspected urinary stone disease. Intravenous contrast agent injection was performed during 

MDCT scanning in 1261 of 1833 patients. 1-2 ml/kg iodinated nonionic contrast agent was 

given with an iodine concentration of 300 mg/cc. MDCT images were obtained during patient 

breath holding.  Scanning parameters were: slice thickness 2 mm, reconstruction index 1 mm, 

tube voltage 120 kVp, pitch 0,75. From diaphragmatic dome to the end of pelvis MDCT scan 

was performed. Coronal and sagittal multiplanar reconstructed (MPR) images were obtained 

from axial CT images. All the images were transferred to a picture archiving communication 

system (PACS) workstation and were evaluated by the same 12-year-experienced radiologist.  

 

3. RESULTS: 

CT images of 1833 patients were examined. Umbilical hernia was detected in 95 patients 

(5.1%). Ages were between 22 and 85 (mean 55.3); 29 patients were male and 41 were 

female. 70 of 95 patients were asymptomatic. Asymptomatic umbilical hernia was found in 

3.8% of 1833 patients and 73.6% of umbilical hernias. The transverse diameter of fasia defect 

was between 4-16 mm (mean 9.1). Hernia sac was containing only mesenteric or omental fat 

tissue in 59 patients (Figure 1, Figure 2, Figure 3) and both bowel segments and fat tissue in 

11 patients. None of the patients had signs of bowel obstruction (ileus), stangulation or 

incarceration.  
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                                  Fig1A                                                  Fig 1B 

Figure 1: 66-year-old male patient; axial (A) ve sagittal MPR (B) MDCT images demonstrate fasia defect of 

umbilical region and herniaton of intraabdominal fat tissue (arrows). 

 

                    

                                                                          Fig 2A                      Fig 2B 

Figure 2: 65-year-old male patient; axial (A) ve sagittal MPR (B) MDCT images show fasia defect and 

herniation of intraabdominal fat tissue (arrows) compatible with umbilical hernia. There is minimal free fluid in 

the hernia sac. 

 

                   

                         Fig 3A                                              Fig 3B 
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Figure 3: 52-year-old female patient; axial (A) ve sagittal MPR (B) MDCT scans show fasia defect and 

umbilical hernia. Hernial sac contains abdominal fat tissue (arrows).  

 

4. DISCUSSION: 

Umbilical hernias occur as protrution of peritoneal sac through the defect or weakness of 

abdominal wall muscle layers in the region of umbilicus. They may occur congenital or 

acquired. In fetal life, through the umbilicus, abdominal contents herniate and by the tenth 

week of embryonic life they return back to abdomen. Omphalocele occurs due to defect in 

this process. Small umbilical hernias may be seen in infants according to incomplete process 

and they generally close spontaneously (Zarvan, 1995). Acquired umbilical hernias are seen 

in adults and they do not reduce spontenously. They are ten times more common in females 

than males. The risk factors are multipl pregnancies, obesity, ascites, liver failure, large 

intraabdominal masses (Ianora, 2000; Zarvan, 1995). 

Most of the umbilical hernias are asypmtomatic. In our study, 73.6% of umbilical hernias 

were asymptomatic. But they may become symptomatic, cause acute complications and 

emergent surgeries. Strangulation, incarceration and small bowel obstruction are the most 

important complications. Compromised blood supply causes ischemia and strangulation. 

Irreductable hernia sac causes incarceration. Small bowel obstruction causes ileus. These 

complications have high prevalence in umbilical hernias (Diego, 2005; Ianora, 2000).  

They may become fatal if the complications develop. Most frequent reason for emergent 

surgeries in the United States are complications of external hernias (Diego, 2005). Umbilical 

hernias are the second most often surgically repaired hernias in the United States (Aguirre, 

2004). Rapid diagnosis is important to prevent greater morbidity (Diego, 2005; Yu CY, 2004; 

Killeen, 2000). They have to be repaired electively to prevent complications (Courtney, 2003; 

Diego, 2005).  

Prompt diagnose and preventing complications are crucial. Diagnosis is usually made at 

physical examination. But if the patient is asymptomatic or sac is small and patient is obese, 

physical examination is not enough for diagnose. Imaging modalities such as ultrasonography 

and MDCT can be performed. Ultrasonography is practitioner dependent and may not suffice 

in obese patients. MDCT shows both intrabdominal organs and abdominal wall. It reveals fast 

imaging and multiplanar reformation. Multiplanar reformat (MPR) and 3D images provide 

advantage for surgeons before repair surgery. It has superior anatomic details and can detect 

all complications (Aguirre, 2004; Diego, 2005; Ianora, 2000). MDCT demonstrates the signs 

of strangulation that are  decrease of bowel wall enhancement, thickened bowel wall, 

mesenteric stranding, free fluid or air in sac (Aguirre, 2004). 

5. CONCLUSION: 

Umbilical hernias are clinical problems especially if they are asymptomatic or in obese 

patients. It is difficult to diagnose them with physical examination in these situations. It is 

very important to detect them earlier before complications develop. MDCT is an extremely 

reliable imaging modality and makes the correct diagnose. Being aware of the size and 

contents of hernial sac, or related complications is important when hernia is detected. MDCT 

with MPR images provide anatomic details, show wall defects and adds information to 

surgeon in the planning of treatment or surgery. 
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ÇİN ÖRNEKLEMİNDE COVID-19 SALGINININ MAKROEKONOMİK 

GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ DİNAMİK ETKİLERİ  

 

Dr. Güller ŞAHİN 

 

Eda YALÇINKAYA 

 

ÖZET 

COVID-19 salgını, küresel ekonomik büyümeye büyük zarar verdi ve dünyada olduğu gibi 

Çin’de de salgın kapsamında alınan önlemler, beraberinde büyük ekonomik kayıplar getirdi. 

Uluslararası Para Fonu, salgının etkisiyle 2020 yılında küresel ekonomide durgunluk 

yaşanacağını ve ekonomik büyümenin %3 oranında daralacağını ifade etti. Dünya ekonomisi, 

2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %1.3 küçüldü. COVID-19’un iki temel sebepten 

dolayı dünya ekonomisini olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Birinci sebep, dünya çapında 

salgının hızla yayılmasının, finansal kalkınma ve sermaye piyasalarında türbülansı tetikleyen 

ekonomik kalkınma belirsizliğinde doğrudan keskin bir artışa yol açmasıdır. İkinci sebep ise, 

salgının yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemlerin, ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde 

azaltması sonucunda ekonomik faaliyetler üzerinde hem tüketim hem de üretim yönlü baskılar 

oluşturmasıdır. Bu doğrultuda dünya, ekonomide arz ve talep şokunun birlikte yaşandığı yeni 

bir tür kriz deneyimlemektedir. 

Bu araştırmada, COVID-19 salgınının makroekonomik göstergeler üzerindeki dinamik 

etkileri Çin örnekleminde incelenmektedir. İncelemeler, Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun 

17.04.2020 tarihinde yayımladığı 2020 yılının birinci çeyrek dönemlik verilerinin, 2019 

yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Temel bulgular; gayri safi yurtiçi hâsılanın 

yıllık %6.8 düşüşle gerçekleştiğini, tarım sektörü katma değerinin %3.2, sanayi sektörü katma 

değerinin %9.6, hizmet sektörü katma değerinin ise %5.2 oranında azaldığını göstermiştir. 

Karantina döneminde hanehalkı tüketiminin bastırılması, üç büyük talebin (nihai tüketim 

harcamaları, sermaye oluşumu, mal ve hizmet ihracatı) değişken derecelerde azalmasına ve 

ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. Tarımsal üretimin genel anlamda istikrarlı 

olduğu; temel hammadde ve yüksek teknoloji üretimi endüstrisinin yavaş bir büyümeyi 

sürdürürken, sanayi üretiminin ise düştüğü; hizmet üretiminin azaldığı; tüketici ürünlerinin ve 

fiziksel malların online perakende satışlarının hızlanırken, pazar satışlarının düştüğü; e-ticaret 

ve teknik hizmetler büyürken, yatırımlardaki büyümenin yavaşladığı; mal ithalatı ve 

ihracatının küçüldüğü; sanayi ürünleri üretici fiyatlarındaki düşüşün, tüketici fiyatlarındaki 

düşüşten fazla olduğu; istihdamın genel olarak istikrarlı seyrettiği; hanehalkı reel gelirlerinin 

ve kişi başına harcanabilir gelir oranlarının düştüğü ulaşılan diğer bulgular olmuştur. 

Sonuçlar, Çin ekonomisinin salgın dönemindeki makroekonomik göstergelerindeki olumsuz 

eğilimin, ülkede yerel tüketici pazarının büyük bir talep potansiyeline sahip olması ve 

salgında alınan önlemlerin yavaş yavaş kaldırılması nedeniyle, Mart ayında toparlanma 

dönemine girdiğini göstermektedir. Bu doğrultuda, üretimin yeniden başlamasının adım adım 

hızlandığı, lojistik sektörünün yavaş yavaş toparlandığı, fiyatları istikrara kavuşturmak ve arzı 

sağlamak için önlemler alındığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19 salgını, makroekonomik göstergeler, Çin.  
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DYNAMIC EFFECTS OF COVID-19 EPIDEMIC ON MACROECONOMIC 

INDICATORS IN CHINA SAMPLE 

ABSTRACT 

The COVID-19 epidemic has caused great damage to global economic growth, and the 

measures taken in the context of the epidemic in China, as well as in the world, have brought 

major economic losses. The International Monetary Fund expressed that there will be 

recession in the global economy in 2020 and the economic growth will shrink by 3% with the 

effect of the epidemic. The world economy shrank by 1.3% on an annual basis in the first 

quarter of 2020. It is stated that COVID-19 negatively affects the world economy for two 

main reasons. The first reason is that the rapid spread of the worldwide epidemic leads 

directly to a sharp increase in financial development and economic development uncertainty 

that triggers turbulence in the capital markets. The second reason is that the measures taken to 

control the spread of the epidemic have greatly reduced economic activities, thereby creating 

both consumption and production pressures on economic activities. Accordingly, the world is 

experiencing a new kind of crisis in which the supply and demand shock in the economy is 

experienced together. 

In this study, the dynamic effects of COVID-19 epidemic on macroeconomic indicators are 

examined in the Chinese sample. The investigations were made published by the National 

Statistics Bureau of China on 17.04.2020 by comparing the first quarterly data of 2020 with 

the same period of 2019. Main findings; showed that the gross domestic product decreased by 

6.8% annually, the added value of the agricultural sector decreased by 3.2%, the added value 

of industrial sector decreased by 9.6% and the added value of service sector decreased by 

5.2%. The suppression of household consumption in the quarantine period caused three large 

demands (final consumption expenditures, capital formation, exports of goods and services) to 

variable degrees and adverse effects on the economy. Agricultural production is generally 

stable; while the basic raw materials and high technology production industry continued to 

grow slowly, while the industrial production decreased; service production declines; while 

online retail sales of consumer products and physical goods have been accelerating, market 

sales have declined; While e-commerce and technical services are growing, the growth in 

investments has slowed down; imports and exports of goods shrank; the decrease in the prices 

of industrial products producers is higher than the decrease in consumer prices; employment 

is generally stable; household real income and disposable income per capita drop other 

findings have been reached. 

The results show that the negative trend in the macroeconomic indicators of the China 

economy during the epidemic period has entered a recovery period in March, as the local 

consumer market in the country has a great demand potential and the measures taken in the 

epidemic were gradually lifted. Accordingly, it is observed that the resumption of production 

has been accelerated step by step, the logistics sector has been recovering gradually, and 

measures have been taken to stabilize prices and ensure supply. 

Keywords: COVID-19 epidemic, macroeconomic indicators, China. 

 

1. GİRİŞ 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde 

yeni bir bulaşıcı solunum hastalığı olarak ortaya çıktı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından COVID-19 olarak adlandırılarak, küresel bir salgın olarak ilan edildi. Salgın, 
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sadece ciddi bir halk sağlığı sorunu olmakla kalmadı aynı zamanda enfekte ülkelerdeki sosyo-

ekonomik ve politik krizleri de tetikledi. Hızla dünyaya yayıldı ve tüm ülkeler için muazzam 

ölçüde toplum, sağlık ve ekonomi ile ilgili sorunlar yarattı. COVID-19, yüzyılın en önemli 

küresel sağlık felaketi ve insanlık tarihinin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra karşılaştığı en büyük 

zorluk olarak kabul edilmektedir. Özellikle, uluslararası finansal sistemler ve ulusların sağlık 

sistemleri için bir felaket olduğu belirtilmektedir (Chakraborty ve Maity, 2020: 1-2 & Donald 

vd., 2020: 2).  

Dünya Sağlık Örgütü’nün 02.05.2020 tarihli istatistiklerine göre, COVID-19 vakaları 

dünya çapında yaklaşık 210 ülkede 5.8 milyondan fazla kişiyi etkileyerek, 362.786 insanı 

öldürmüştür. Bölgesel olarak yapılan durum karşılaştırmasında; Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) yaklaşık 2.6 milyon, Avrupa’da yaklaşık 2.1 milyon, Doğu Akdeniz’de 

yaklaşık 489 bin, Güneydoğu Asya’da yaklaşık 252 bin, Batı Pasifik’te yaklaşık 180 bin, 

Afrika’da yaklaşık 96 bin vaka sayısı olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 1) (Paital vd., 2020: 1 

& WHO, 2020a). Çin özelinde ise, toplam 84.565 vaka ve 4.645 ölüm bilançosu bildirilmiştir 

(WHO, 2020b). 

Şekil 1. Bölgelere Göre Koronavirüs Salgınının Yayılımı  

 

Kaynak: WHO, 2020a: https://covid19.who.int/ (erişim: 30.05.2020). 

Bu araştırmada, tüm dünyayı etkisi alan COVID-19 salgınının makroekonomik 

göstergeler üzerindeki dinamik etkileri Çin örnekleminde incelenmektedir. Bu amaçla 

araştırma dört başlık altında ele alınmıştır. Giriş bölümünden ardından; ikinci bölümde 

salgının küresel ekonomiye olan etkisine yer verilmiş, üçüncü bölümde Çin özelinde 

makroekonomik göstergeler üzerindeki dinamik etkileri açıklanmıştır. Çalışma sonuç bölümü 

ile tamamlanmıştır.  

   

2. DÜNYADAKİ GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM  

COVID-19 salgını, dünya ekonomisini ciddi bir biçimde bozmaya devam etmektedir. 

Salgının toplumda bulaş riskinin azaltılması ve daha fazla yayılmasının engellenmesi 

amacıyla, ülkelerin çoğu öncelikle karantina ve sosyal izolasyon konusuna odaklanmıştır. Bu 

doğrultuda, küresel hareketlilik ve tedarik zincirleri, domino etkisi ile durma noktasına 

gelmiştir. Geçici bir süreçte şehirlerin görünümü değişmiş, kentsel yaşamın nasıl yönetilmesi 

gerektiği konusu gündeme taşınmıştır. 
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COVID-19’un iki temel sebepten dolayı dünya ekonomisini olumsuz etkilediği ifade 

edilmektedir. Birinci sebep, dünya çapında salgının hızla yayılmasının, finansal kalkınma ve 

sermaye piyasalarında türbülansı tetikleyen ekonomik kalkınma belirsizliğinde doğrudan 

keskin bir artışa yol açmasıdır. İkinci sebep ise, salgının yayılmasını kontrol etmek için alınan 

önlemlerin, ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde azaltması sonucunda ekonomik faaliyetler 

üzerinde hem tüketim hem de üretim yönlü baskılar oluşturmasıdır. Bu doğrultuda dünya, 

ekonomide arz ve talep şokunun birlikte yaşandığı yeni bir tür kriz deneyimlemektedir (Wang 

ve Su, 2020: 2). 

Salgın, tüm dünyada sadece yüksek ve artan insan maliyetleri yaratmadı aynı zamanda 

salgının gidişatını tersine çevirmek için alınan koruma tedbirleri ekonomik faaliyetleri ciddi 

şekilde etkiledi. Bu tedbirler birçok işletmenin geçici olarak kapatılmasına, yaygın seyahat ve 

hareketlilik kısıtlamalarına, finansal piyasalarda kargaşaya, güven erozyonuna ve yüksek 

belirsizliğe yol açtı. Tedbirler kapsamında kısıtlama ve karantina dönemindeki hanehalkı 

tüketimi, üç büyük talebin (nihai tüketim harcamaları, toplam sermaye oluşumu, net mal ve 

hizmet ihracatı) değişken oranlarda azalmasına ve ekonomi üzerinde belirli olumsuz etkilere 

neden olmuştur. Hızla değişen bir ortamda, alınan bu önlemlerin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisinin kesin büyüklüğünü ölçmek zor olsa da çıktı, hanehalkı harcamaları, 

kurumsal yatırım ve uluslararası ticaret seviyesinde keskin daralmalara işaret ettiği açıktır 

(IMF, 2020: 1 & OECD, 2020a: 1 & Wang ve Su, 2020: 4). 

Uluslararası Para Fonu (IMF), salgının bir sonucu olarak küresel ekonomide 2008-

2009 mali krizinden çok daha kötü bir şekilde 2020’de durgunluk yaşanacağını ve ekonomik 

büyümenin keskin bir şekilde %3 oranında daralacağını belirtmiştir. Küresel ekonomi, 2020 

yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %1.3 küçülmüştür. Dünya ticaretinin 2020’de %13 ila %32 

arasında düşmesi bekleniyor. Sadece turizm sektörü %50 ila %70 arasında bir üretim düşüşü 

ile karşı karşıyadır. Salgının 2020 yılının ikinci yarısında ortadan kalktığını ve kontrol 

çabalarının kademeli olarak çözülebileceğini varsayan bir senaryoda, küresel ekonominin 

politika desteklerinin yardımına rağmen 2021 yılı büyüme oranlarını da düşüreceği 

öngörülmektedir (The Economist, 2020 & IMF, 2020: 1 & Sarkis vd., 2020: 3 & Chakraborty 

ve Maity, 2020: 4).  

Çıktı düzeyindeki tahmini düşüşün ölçeğinin, yıllık gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) 

büyümesinde, sıkı sınırlama önlemlerinin devam ettiği her ay için %2 puanlık bir düşüşe 

eşdeğer olacağıdır. Ekonomideki ilk doğrudan etkiler, birçok ekonomide üretimin beşte biri 

ile dörtte biri arasında bir düşüş yaşanabileceğini ve tüketici harcamalarının potansiyel olarak 

üçte bir oranında düşebileceğini düşündürmektedir. Tahminler, sadece ilgili sektörlerdeki 

(Bkz. Şekil 2) ilk doğrudan etkiyi kapsamaktadır ve ortaya çıkabilecek ilave dolaylı etkileri 

dikkate almamaktadır. Bunlar sadece ekonomik çıktı seviyesi üzerindeki ilk etkilerdir. Yıllık 

GSYH büyümesi üzerindeki sonuçlar, ülkelerde alınan önlemlerin büyüklüğü ve süresi, 

ekonominin diğer sektörlerindeki mal ve hizmetlere olan talebin azalması, önemli maliye ve 

para politikası desteğinin yürürlüğe girme hızı gibi birçok faktöre bağlı olacaktır. Ancak, 

kısıtlamaların etkisinin kısa vadeli büyüme beklentilerini önemli ölçüde zayıflattığı açıktır 

(OECD, 2020a: 1-2).  

Şekil 2, net küresel zenginliğin yaklaşık %64’ünü oluşturan G-7 ülkeleri örnekleminde 

kısmi ya da tam kısıtlama durumlarının ekonomik faaliyetler üzerindeki olası erken etkilerini 

göstermektedir. Ülkelerin çıktıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, salgının etkilediği 

sektörlerin ekonomideki toplam üretimin %30-%40’ına karşılık geldiği görülmektedir.  

Gelişmiş ekonomiler ayrı olarak ele alındığında, GSYH’deki en az düşüşün Kanada’da (%23 

civarında) en yüksek düşüşün ise Japonya’da (%30 civarında) yaşanacağı varsayılmaktadır.  
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Şekil 2. Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Olası İlk Etkiler: G-7 Ülkeleri 

 

Kaynak: OECD, 2020a: 3. 

2020 yılının mart ayına ilişkin rakamları, ülkelerin çoğunda işsizliğin keskin bir 

şekilde arttığını göstermiştir. Mart ayında ABD’de işsizlik oranı 0.9 puan (%4.4’e) 

yükselmiştir. 14 Mart ve 28 Mart arasındaki haftalarda, yeni işsizlik yardımı taleplerinde 

bulunanların sayısı, 14 Mart haftasına göre yirmi kat daha fazla gerçekleşerek 6.6 milyona 

ulaşmıştır. Avusturya’da, kamu sektöründe istihdam edilmek üzere kaydolan kişilerin sayısı 

Mart ayında üçte ikiden fazla artmıştır. Norveç’te ise, istihdam bürolarında kayıtlı işsiz sayısı 

beş kat yükselmiştir (OECD, 2020b: 1). 

2020 yılının ilk üç aylık verileri, Amerika Birleşik Devletleri’nin gayri safi yurtiçi 

hâsıla oranında, bir yıl öncesine göre yaklaşık %12’lik bir düşüş yaşandığını; restoran, bar, 

eğlence amaçlı işletmelerin gelirlerinin üçte iki oranında azaldığını; mart ayı sonundan nisan 

ayı sonuna kadar maaş kesintileri konusunda endişe duyan insanların oranının %44’e 

yükseldiğini; salgının en akut döneminde insanların yaşadıkları gelir kaybını telafi etmelerinin 

ya da borçlarını ödemelerinin, tasarruf oranlarını azalttığını; salgının ekonomik ajanların nasıl 

davrandığına ilişkin norm ve sözleşmeleri yükselttiğini; İngiltere’de kiralarını zamanında 

ödeyen ticari kiracıların payının bu yılın ilk çeyreğinde %90’dan %60’a düştüğü gibi 

ekonomik sonuçları göstermektedir. Bu bağlamda ekonomi daha kırılgan, daha az yenilikçi ve 

daha haksız bir yapı görünümündedir (The Economist, 2020). 

 

3. SALGININ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

COVID-19 salgınının Çin ekonomisine olan dinamik etkileri, Çin Ulusal İstatistik 

Bürosu tarafından 17.04.2020 tarihinde yayımlanan istatistiki verilerden derlenmiştir. Temel 

bulgular, 2020 yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurtiçi hâsılanın yıllık %6.8 düşüşle 

gerçekleştiğini; sektörel sınıflandırmada, tarım sektörü katma değerinin %3.2, sanayi sektörü 

katma değerinin %9.6, hizmet sektörü katma değerinin ise %5.2 oranında azaldığını 

göstermiştir. Salgın döneminde Çin ekonomisindeki makroekonomik göstergelere ait bulgular 

aşağıdaki başlıklar altında detaylandırılmıştır: 

1. Tarımsal üretim:  
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İlk üç aylık dönemde, tarım sektörünün (mahsul yetiştiriciliği) katma değeri yıllık %3.5 

artmıştır. Büyük tarım alanlarında elverişli iklim koşulları ile birlikte, toprakların sürülmesi ve 

ekim faaliyetleri sorunsuz devam etmiştir. Buğday üretimi, 2019 yılı ve önceki yılların 

ortalamasına göre daha fazla yapılmıştır.  

2. Temel hammadde, yüksek teknoloji ve sanayi üretimi:  

Birinci çeyrekte, sanayi işletmelerinin belirlenen büyüklüğün üzerindeki toplam katma değeri 

yıllık %8.4 azalmıştır. Mart ayında, sanayi işletmelerinin belirlenen büyüklüğün üzerindeki 

toplam katma değeri, ilk iki ayın düşüşünden 12.4 puan daha yavaş olurken, şubat ayına göre 

büyüme 32.13 puan olmuş ve sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine yaklaşmıştır. Sektör 

açısından madencilik katma değeri %1.7, üretimi %10.2 oranında; elektrik, termal enerji, gaz, 

su üretimi ve tedariki %5.2 oranında azalmıştır. Temel hammadde ve yeni ürünlerin 

üretiminde büyüme sürmüştür. Doğal gaz (%9.1), kimyasal ilaç malzemeleri (%4.5), ham 

petrol (%2.4) ve ham çelik üretimi (%1.2) artmıştır. Mart ayında, yüksek teknoloji üretimi 

(%8.9); bilgisayar, iletişim ekipmanı ve diğer elektronik ekipman üretimi (%9.9); endüstriyel 

robotların (%12.9) ve elektrik üretim ekipmanlarının üretimi (%20) yükselmiştir. 

3. Hizmet sektörü:  

İlk çeyrekte, yükseköğretim sektörünün toplam katma değeri yıllık bazda düşerken, bilgi 

iletimi, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri (%13.2) ve finansal aracılık hizmetlerinin katma 

değeri (%6) artmıştır. Mart ayında hizmet üretimi endeksi ilk iki ayın gerilemesine göre 3.9 

puan yavaşlamıştır. Ocak ve şubat aylarında, hizmet işletmelerinin gelirleri %12.2 oranında 

azalırken; internet ve ilgili hizmetlerin gelirleri %10.1, yazılım ve bilgi teknolojisi 

hizmetlerinin gelirleri %0.7 oranında artmıştır. Mart ayında hizmet sektörü faaliyet endeksi 

%51.8 oldu ve şubat ayına göre %21.7 puan yükselmiştir. Özellikle, ulaştırma, depolama ve 

posta, perakende ticaret, para ve finansal hizmetler için iş faaliyetleri endeksi nispeten yüksek 

düzeyde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi açısından, hizmet faaliyetleri beklenti endeksi ilk 

iki aya göre yükselerek işletmelerin pazar geliştirme konusunda daha fazla güvendiklerini 

göstermiştir. 

4. Tüketici ürünlerinin ve fiziksel malların online perakende satışları:  

İlk üç aylık dönemde, tüketici ürünlerinin toplam perakende satışları yıllık bazda %19 

oranında düşmüştür. Mart ayında tüketici mallarının toplam perakende satışları, geçen yılın 

aynı ayına göre %15.8; perakende satışlar ise, %12 azalmıştır. Tahıl, yağ ve gıda, içecek ve 

ilaç tüketici ürünleri ilk iki aya göre sırasıyla %12.6, %4.1 ve %2.9 artmıştır. Özellikle, 

fiziksel malların online perakende satışları ocak ve şubat aylarından 2.9 puan daha yüksek 

olarak gerçekleşmiştir. 

5. E-ticaret, teknik hizmetler, salgın karşıtı endüstriler ve yatırımlar:  

İlk çeyrekte, sabit kıymetlere (kırsal hane halkı hariç) yapılan yatırım, yıllık %16.1 oranında 

azalmıştır. Özellikle altyapı, imalat ve gayrimenkul yatırımları, mart ayında ilk iki aya göre 

sırasıyla %19.7, %25.2 ve %7.7 düşmüştür. Birinci sanayi yatırımları %13.8, ikinci sanayi 

yatırımları %21.9, üçüncü sanayi yatırımları %13.5, özel yatırımlar ise %18.8 azalmıştır. 

Yüksek teknoloji endüstrisine yapılan yatırımlar %12.1 oranında, yüksek teknolojili imalat 

yatırımları %13.5 ve yüksek teknolojili hizmetlere yapılan yatırımlar %9 oranında 

gerilemiştir. Yüksek teknoloji üretimi açısından bilgisayar ve ofis ekipmanı imalatı yatırımları 

%3.2 oranında büyümüştür. Yüksek teknolojili hizmetler açısından, e-ticaret hizmetlerine 

yapılan yatırım %39.6, profesyonel teknik hizmetlere %36.7, araştırma bulgularının 

ticarileştirilmesi hizmetlerine ise %17.4 artmıştır. Sosyal sektörlere yapılan yatırım %8.8, 

sağlık sektörüne yapılan yatırım %0.9 azalmıştır. Biyolojik ilaçlar ve ürünler ile diğer anti-

salgın hastalıklarla ilgili endüstrilere yapılan yatırımlarda büyüme sürmüştür.  
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6. Mal ithalatı ve ihracatı, ticaret yapısı:  

İlk üç aylık dönemde, toplam mal ithalat ve ihracat değeri yıllık bazda %6.4 düşmüştür. Mart 

ayında, ithalat ve ihracatın toplam değeri yıllık %0.8 azaldı ve bu azalış ilk iki aya göre 8.7 

puan yavaşladı. İhracatın toplam değeri %11.4, toplam ithalat değeri ise %0.7 gerilemiştir. 

Dış ticaret dengesi 98.3 milyar yuan fazla vermiştir. Ticaret yapısı optimize edilmeye devam 

edilmiştir.  

7. Tüketici fiyatları ve sanayi ürünleri üretici fiyatları:  

İlk çeyrekte, tüketici fiyatları yıllık %4.9 oranında artmıştır. Emtia kategorilerine göre 

gruplandırılmış gıda, tütün ve alkol fiyatları yıllık bazda %14.9; giyim %0.2; konut %0.2; 

günlük kullanım için eşya ve hizmetler %0.2 yükselmiş; eğitim, kültür ve eğlence %1.9; 

sağlık hizmetleri %2.2; diğer ürün ve hizmetler %4.9 oranında artmış, ulaşım ve iletişim %1.5 

azalmıştır. Sanayi ürünleri üretici fiyatları yıllık bazda %0.6, sanayi üreticilerinin alım 

fiyatları ise %0.8 düşmüştür.  

8. İstihdam:  

Birinci çeyrekte, kentsel alanlarda yeni istihdam edilenler toplamda 2.29 milyona ulaşmıştır. 

Mart ayında, kentsel alanlardaki işsizlik oranı %5.9 olarak gerçekleşmiş, bu oran şubat ayına 

göre 0.3 puan daha düşük olmuştur.  

9. Reel gelir, kişi başına harcanabilir gelir ve nominal gelir:  

İlk üç aylık dönemde, ülke genelindeki kişi başına harcanabilir gelir 8.561 yuan (yıllık 

%0.8’lik nominal bir artış veya fiyat faktörleri düşüldükten sonra %3.9’luk bir reel düşüş) 

olarak gerçekleşmiş, harcanabilir gelir ortalaması %0.7 oranında azalmıştır. Kentsel hanelerin 

kişi başına harcanabilir geliri 11.691 yuan (nominal %0.5’lik bir artış veya %3.9’luk bir reel 

düşüş); kırsal hanelerin kişi başına harcanabilir geliri 4.641 yuan (nominal %0.9’luk bir artış 

veya %4.7’lik bir reel düşüş) gerçekleşmiştir. 

 

4. SONUÇ 

COVID-19 salgını, dünyadaki genel ekonomik görünüme benzer şekilde, Çin 

ekonomisini de ciddi şekilde etkilemiştir. Öncelikle gayri safi yurtiçi hâsıla olmak üzere 

turizm, ulaşım, eğitim, spor, kuaför ve emlak gibi hizmet sektörleri doğrudan temas, 

hareketlilik ve sosyal mesafe kısıtlamalarından açıkça olumsuz etkilenmiştir. Çoğu 

perakendeci, restoran ve eğlence yerleri gibi işletmelerin kapanması ekonominin sadece arz 

yönüne değil aynı zamanda talep yönüne de olumsuz yansımıştır. Bu kapsamda üretim 

seviyeleri düşmüş, insanlar artan işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır. Paket satışlar 

ve online satışlar bazı işletmelerdeki faaliyetlerin tamamen durmasını engellemiş, bu durum 

ise e-ticaret hacmini artırmıştır. Yatırımlardaki azalmalar, istihdamı etkileyen sınırlama 

politikalarına eşlik etmiştir. Kısıtlama önlemleri, hem diğer ülkelerdeki tedarikçilerden gerekli 

girdilerin alınmasında güçlükler meydana getirmiş hem de ihracat satışlarını düşürmüş, 

dolayısıyla ticaret hacmi daralmıştır.  

Kısıtlama önlemlerinin meydana getirdiği harcama etkilerinin, salgın süreci sona 

erdikten sonra bile devam edeceğine dair bazı göstergelere vurgu yapılmaktadır. İsveç ve 

Danimarka’daki toplam harcama kalıplarının, Danimarka oldukça sıkı kısıtlama politikaları 

uygularken İsveç’te durum bunun tersi olmasına rağmen her iki ülkede de benzer şekilde 

azaldığını göstermektedir. Bu durum, harcamalardaki azalmanın hükümet politikalarından 

ziyade kişisel tercihlerin bir sonucu olduğuna işaret etmektedir. Kişisel seçimlerin tersine 

çevrilmesinin ise daha zor olabileceği düşünülmektedir (The Economist, 2020). Bununla 
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birlikte Çin, salgın sürecini diğer ülkelerden erken bir dönemde yaşadı ve ekonomiye yönelik 

alınan önlemler dikkate alınan olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. İstatistiki veriler, 

ekonominin salgın dönemindeki makroekonomik göstergelerindeki olumsuz eğilimin, ülkede 

yerel tüketici pazarının büyük bir talep potansiyeline sahip olması ve salgında alınan 

önlemlerin yavaş yavaş kaldırılması nedeniyle, mart ayında toparlanma dönemine girdiğini 

göstermektedir. Bu doğrultuda, üretimin yeniden başlamasının adım adım hızlandığı, lojistik 

sektörünün yavaş yavaş toparlandığı, fiyatları istikrara kavuşturmak ve arzı sağlamak için 

önlemler alındığı görülmektedir. Temel endüstriler ve ulusal ekonomi için hayati önem 

taşıyan başlıca ürünlerin üretimi artırılmaktadır. İnsanların geçim kaynakları iyileştirilmekte, 

normalleşme çabaları kapsamında günlük yaşam düzeninin tam olarak restorasyonu 

hızlandırılmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınma geliştirilmekte, üretime devam etmek için 

politikaların uygulanması güçlendirilmektedir (Wang ve Su, 2020: 3 & NBSC, 2020).  

Salgının neden olduğu en önemli olumlu yansıma, sosyal izolasyon, karantina ve 

hareketlilik sınırlamalarının atmosfer üzerindeki sera gazı etkisinde görülmesi olmuş, Çin’de 

taşımacılık ile ilgili emisyon oranlarında %25’lik bir azalma sağlanmıştır (Acuto, 2020: 318). 

Bununla birlikte kentsel ulaşım ve endüstriyel faaliyetlerdeki önemli düşüşler nedeniyle, 

enerji tüketimi karantina döneminde önemli ölçüde azalmıştır. Çin, yenilenemeyen enerji 

kaynaklarından büyük bir kömür tüketicisidir ve kömür kaynağı enerji tüketim yapısına 

hâkimdir. Bu doğrultuda salgın sırasında Çin'in kömür tüketimi azalmıştır (Wang ve Su, 

2020: 4). Ayrıca, salgının olumsuz etkilerini gidermek için düzenleyici, teknolojik ve kültürel 

değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin, Çin yenilenebilir enerjiye odaklanmayı içeren 

teşvik paketine büyük bir yatırım yapmıştır. Bu yatırım, enerji sektöründe hızlı büyümeye, 

önemli üretim tabanlarına ve dünya çapındaki şirketlere fayda sağlayan üretim maliyetlerinde 

azalmaya neden olmuştur (Sarkis vd., 2020: 3 & Hepburn vd., 2020: 6). 
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NEBULA: YENİ NESİL ÇOK KANALLI SON KULLANICI İLETİŞİM 

PLATFORMU 

 

Tarkan Alptekin DURMUŞ 

AssisTT İletişim Teknolojileri A.Ş.   

 

ÖZET 

Bu çalışmada, AssisTT bünyesinde halihazırda mevcut olan farklı santrallerin ve diğer kanal 

fonksiyonlarının tek bir kullanıcı etkileşim arayüzünde birleştirilerek müşteri temsilcisinin 

eğitim süreçlerinin hızlandırılması ve içerdiği teknoloji ile entegrasyon, problem yönetimi gibi 

süreçlere de katkı sağlayan bir ürünün konumlandırılmasını amaçlayan bir platform 

geliştirilmiştir. Platformun geliştirilmesi yalnızca bir arayüz katmanı geliştirmekten ibaret 

olmayıp, farklı alt bileşenlerin orkestrasyonunu gerektiren karmaşık bir strateji ile 

tasarlanmıştır.  

Platform, içerdiği yazılı kanal altyapıları ile hem ses tarafında gerekli olan yüksek kapasite 

sorunlarını ortadan kaldırmış hem de genel sisteme günümüz teknolojilerine uygun servis 

kanalları eklenmiştir. Bileşenleri tek bir kullanıcı arayüzünde birleştirildiği için bir müşteri 

temsilcisi farklı kanallardan aynı anda servis verme imkanına kavuşmuş dolayısı ile algısal 

yükü önemli derecede azalmış ve işlem hızı artmıştır. 

Çalışma kapsamında görüntülü görüşme kanalı ile engelli vatandaşlara görüşme ve hizmet 

sağlayan, arka planda müşteri servisleri ile haberleşen, entegrasyon altyapısı ile canlıya alım 

süreçlerinin hızlandırıldığı bir bileşen oluşturulmuştur..Uygulama içindeki “Servis Masası” 

özelliği sayesinde yaşanan problemlerde hızlı aksiyon alınması sağlanmıştır. Ayrıca ihtiyaç 

dahilinde görüntü kaydının oluşturulmasının uygulama üzerinden sağlanabilmesi mümkün hale 

getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: çağrı merkezi, çoklu kanal, müşteri temsilcisi uygulamaları 

 

NEBULA: NEXT GENERATION MULTICHANNEL END USER 

COMMUNICATION PLATFORM 

ABSTRACT 

In this study, a platform was developed within AssisTT that aims to accelerate the training 

processes of the customer representative and to position a product that contributes to processes 

such as integration with the technology it contains, problem management, by combining 

different power plants and other channel functions currently available in a single user 

interaction interface. The development of the platform is not just about developing an interface 

layer, it is designed with a complex strategy that requires the orchestration of different 

subcomponents. 

The platform not only eliminated the high capacity problems required on the sound side with 

the written channel infrastructures it contained, but also added service channels in accordance 

with today's technologies to the general system. Since its components are combined in a single 
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user interface, a customer representative has the opportunity to serve simultaneously from 

different channels, thus the perceptual load has been significantly reduced and the processing 

speed has increased. 

Within the scope of the study, a component that provides communication and service for 

disabled citizens through the video call channel, communicates with customer services in the 

background, and the integration infrastructure is accelerated. Thanks to the "Service Desk" 

feature in the application, rapid action is taken in the problems encountered. In addition, it has 

been made possible to create the image record within the application through the application. 

Keywords: callcenter, multichannel, agent desktop, CTI 

 

1. GİRİŞ 

Çağrı merkezi kavramı telefonun icat edilmesinden başlayan çok uzun yıllardan bu yana firma 

ve devlet kurumlarında önemli bir yer işgal etmektedir. Hizmet verilen son kullanıcıların 

geleneksel olarak kurum ve kuruluşlarla iletişiminde sırasıyla mektup, telgraf, telefon, faks 

kullanıldığı, BBS (Bulletin Board Service) ile başlayan müşteri ilişkilerinin hemen ardından 

1992 yılından sonra internetin ticarileşmesi ile e-posta, daha sonraki yıllarda ise gittikçe artan 

hızlarda SMS, MMS, Sosyal Medya, IMS, Video vb gibi hizmetleri de içine alarak çok boyutlu 

ve hızlı bir döneme geçildiği görülmektedir[1]. 

Bu doğrultuda birçok çağrı merkezinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı ürünler 

konumlandırılmış durumdadır. Örneğin Avaya ürünleri “Gelen Çağrı” (inbound) çağrı 

tarafındaki güçlü santral alt yapısından dolayı, Genesys ürünleri tahminleme algoritmalı 

(Öngörülü Arama Başlatma) “Dış Arama” (outbound) alt yapısının güçlü ve kullanışlı 

olmasından ötürü tercih edilmiştir. Bunların yanında özellikle yazılı kanallar tarafında (chat-

email-fax) ve görüntülü görüşme tarafında farklı çözümlerle devam edilmektedir. 

Ancak bu ürünlerin çeşitliliğinden ötürü müşteri temsilcilerinin (MT) önünde bu ürünlerle 

entegre, farklı farklı uygulamalar çalışmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin kullanımında kurumsal 

müşteri bazında farklı entegrasyonlar da olması gerekmekte olup farklı kurumsal müşterilere 

hizmet verildiği durumda karmaşık bir senaryo ortaya çıkmaktadır. Bu durum hem MT’nin 

eğitim süreçleri, hem de yazılım faaliyetlerinde çeşitliliğe ve karmaşıklığa neden olmaktadır. 

Nebula projesi bu ihtiyaçları tekilleştirme ve birleştirme hedefi ile ortaya çıkmıştır. “Gelen 

Çağrı”, “Dış Arama”, “Yazılı Kanallar” ve “Görüntülü Görüşme” kanallarının ve müşteri bazlı 

entegrasyon altyapılarının tekilleştirilmesi, farklı uç uygulamaların iletişim arayüzlerinin 

hazırlanarak, bunların tümleşik kullanılarak MT başarısının iyileştirilmesi projenin çıkış 

noktasıdır. 

Günlük yaşantıda rastlanan çok sıklıkla müşteri temsilcisi ile yapılan geleneksel telefon 

görüşmesinde e-posta ile iletişim kurulması talep edildiğinde müşteri temsilcisinin bunu 
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yapacak yetki ve gereçlerinin bulunmaması belirtilen ihtiyacın ne kadar önemli olduğuna dair 

örneklerden yalnızca biridir.  

Sektörde yaygın olarak kullanılan santral yazılımı olan Asterisk’in çıkış noktası sadece telefon-

santral  entegrasyonudur. Çok basit düzeydeki bazı veriler SIP(Oturum Başlatma Protokolü) 

başlığı üzerinde taşınmakla beraber bu alanın uzunluğu bir çağrı merkezindeki ihtiyacı 

karşılamamaktadır. Bu çalışma kapsamında, yukarıda anlatılan biçimde yaşanacak sorunlara 

daha hızlı müdahale edilmesini sağlayan “Yardım Masası” fonksiyonunun yazılması 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma esnasında hata yaşanması durumunda tek bir tuşlama 

veya otomatik olarak, ilgili ekran görüntüsünün ve log dosyasının bir ortak  

 

alana atılması sureti ile, ilgili ekibin hızlı bir şekilde durumdan haberdar olmasını ve  müdahale 

etmesini sağlayacak sistem elde edilmesi mümkün olmuştur. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. NEBULA MİMARİSİ  

Assistt bünyesinde yer alan Avaya, Genesys santralleri ve nispeten küçük ölçekli operasyonlar 

için kullanılabilirlik araştırmaları yapıldı ve yaygın kullanılan asterisk santralini tek bir önyüzde 

birleştirebilmek için ortaya öncelikle teknik sorular çıkmıştır: Hangi yazılım dili kullanılmalı? 

Hangi işletim sistemi tercih edilmeli? Hangi softphone yapısı kullanılmalı? Santrallerin 

tamamının destek verdiği bir yazılım dili ve platform bağımsız bir dil olduğundan Java dili 

çalışma kapsamında tercih edilmiştir. Softphone bakımından ise her platformla uyumlu bir 

adayın bulunması ne yazık ki mümkün olmamış ancak bu sorun çalışmanın softphone bağımsız 

bir temele oturması ile aşılmıştır. Buna göre Nebula, kendi içinde bir softphone 

barındırmamakta, müşteri temsilcisi bulunduğu workgroup’a uygun softphone açmaktadır. 

Nebula ise softphone ile haberleşmeksizin, doğrudan santral ile haberleşirken, santral da 

softphone ile haberleşmektedir. Bunun sonunda ise oluşan “event” bilgileri geliştirilen 

Nebula’ya yollanır. Nebula sistem mimarisi ve genel yapısı itibarıyle santral sistemlerine nasıl 

entegre olabileceği Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Karşılaşılan bir diğer zorluk ise, bu farklı santrallerin CTI bileşenlerinin birbirinden farklı 

metod ve “event” lerinin olmasıdır. Farklı protokoller üzerinden yürüyen bu işlemleri 

tekilleştirmek için ana metodları çıkarılmış, farkların nasıl yönetileceği ve nasıl ortak bir 

noktada buluşturulabileceği planlanmıştır. Basitçe örnek vermek gerekirse; CTI 

uygulamalarının ana bileşeni olan Agent nesnesi, Avaya ve Genesys’de küçük farklar olsa da 

var ama Asterisk’de yoktur. Dolayısıyla asterisk için bir agent nesnesi oluşturmak ve bu 

nesneye “Login”, “Logout”, “NotReady”, “Ready” gibi metodlar uygulanması gereklidir. 

Benzer bir durum yazılı kanallar için de mevcuttur. Bu çalışmanın sonunda ön yüz üzerinde 
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gösterilecek ortak metod ve olaylar ortaya çıkmıştır. Santral bazındaki farklar nesneye yönelik 

yazılım prensipleri ile giderilebilmişdir. Buna göre ön yüz üzerinde santral bazında özel hiçbir 

metod kullanılmamıştır. Tamamen “interface” temelli tekil metodlar “event” ler ve destek 

fonksiyonları kurgulanmıştır. Asterisk’de yer almayan “Agent” nesnesinin metodları ise 

asterisk içinde yer alan “queue” nesnesi üzerinde yapılan operasyonlar ile geliştirilmiştir. 

Çağrı merkesi sistemleri gün geçtikçe yeni gelişimlere sahne olmaktadır. Müşteri Temsilcisi 

arayüzlerinin kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarının farklılığı ve dinamikliği nedeniyle ayrıca  

 

hızlı bir biçimde değiştirilebilir ve konfigürasyonu yapılabilir olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda aşağıdaki çalışmalar yapılan çalışmanın ana özellikleri olarak sıralanabilirr: 

● Avaya santral sistemi ile haberleşecek istemci altyapısının yazılması  

● Asterisk tarafında bulunmayan önemli bir Bilgisayar-telefon entegrasyonu(CTI) 

bileşeni olan ‘Kullanıcı Veri’ katmanı 

● Asterisk santral ile haberleşecek istemci altyapısının ve görüntü kayıt API’si 

● Genesys dış arama modülü ile haberleşecek istemci altyapısı 

● Ortak komut ve mesaj yapılarının uyumu ve tekilliği 

● Orta katman API tanımları ve genişletilebilirlik,  parametrik API yapısı 

● Chat, email, fax ve görüntülü görüşme altyapısının yeni kanallar olarak tanımlanması 

ve mimari yapıya eklenebilmesi 

● Yeni kanallar API entegrasyonlarının gerçekleştirilebilmesi 

● Kurumsal Müşteri CRM ve diğer web sayfaları ile kolaylıkla entegre olmayı sağlayacak 

plug-in ve arka ofis altyapısı 

● MT’ye görüşme esnasında yol gösterecek altyapı ve arayüzler için script yaklaşımı  

● Yardım masası fonksiyonu 
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Şekil 1. Nebula Avaya Sistem Yerleşimi 

 

 

Şekil 2. Nebula Asterisk Sistem Yerleşimi 

 

2.2 NEBULA VERİ AKIŞ YAPISI 

Nebula, cti entegrasyonu olan bir “agent desktop” uygulamasıdır. Çağrıyı ve çağrıyla birlikte 

dolaşan veriyi yönetir. Crm ise müşteri verisini yönetir.  

Nebula, çağrı geldiğinde, chrome tabanlı gömülü bir webbrowser içinde crm uygulamasını 

açabilir. Bu esnada Nebula crm ve çağrı arasında bir köprü görevi de görebilir. Bunu bir 
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javascript yapısı sağlar. Bu sayede telefonda oluşan event’ler crm’e gönderilir, crm’den 

telefona özgü metodlar çağrılabilir veya ivr tarafından kaydedilmiş veriler okunabilir-bu alana 

değerler yazılabilir. Event yapısı aşağıda özetlenmiştir: 

Nebula’dan Crm’e Giden Eventler: 

Nebula üzerinde oluşan telefon event’leri aşağıdaki metod sayesinde Crm’e taşınır. 

  function onEventCall(eventData) { 

       var jsonEventData = JSON.parse(eventData); 

   if(jsonEventData.EventName == 'Released') { 

    //… 

   } 

      }; 

Nebula üzerinde herhangi bir telefon event’i oluştuğunda, Nebula onEventCall metodunu 

eventData parametresi ile birlikte çağırır. eventData değeri json-string tabanlı değerler içerir. 

Örnek bir değer şu şekildedir; 

 

{"Source": "VoiceInbound", "EventName": "Established", 

"CallUcid": "00001070221550638832", "CallUuid":  

"5c6cdefe000000000aa0f1e923300002", "CallConnId": "394657542", 

"Called": "16131", "Calling": "0532xxxxxxx" } 

 

“EventName” alanında oluşan event ismi ve diğer parametreler taşınır. Entegrasyon noktasında 

önemli olan alan budur. Karşılaşılabilecek değerler aşağıda Tablo 1 deverilmektedir; 

 

Event Açıklaması 

Established Agent gelen çağrıya cevap verdi 

Released Çağrı kapandı 

Dialing Dış arama yapılıyor 

Failed Son işlem hata aldı 

Held Müşteri bekletiliyor 

Retrieved Müşteri bekletiliyor 

 

Tablo 1. Nebula Event Tablosu 
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Crm’den Nebula’ya gelen Requestler: 

cefQuery({request: 'getData: {"key": "callInfo"}', 

 persistent: false, 

 onSuccess: function(value) {  

  var jsonData = JSON.parse(value); 

  document.getElementById('PhoneNumber').innerHTML = 

jsonData.phoneNumber; 

  document.getElementById('CallId').innerHTML = 

jsonData.interactionId; 

  document.getElementById('AgentId').innerHTML = 

jsonData.agentId; 

 }, 

 onFailure: function(error_code, error_message) { 

  // alert... 

 }  

});   

 

 

getData; Crm tarafından çağrıldığında Nebula aktif çağrı bilgilerini ve agentId(SicilNo) 

bilgisini dönmektedir. “CallId” değeri santral sistemindeki UNIQUE çağrı değeridir. 

 

3. ENTEGRASYON MODELİ 

Farklı santrallerin ve diğer kanal ürünlerinin çağrı merkezlerinde konumlandırılması 

oldukça yaygın bir durumdur. Bu kullanımı destekleyebilmek için çağrı merkezi 

operasyonları MT makinalarına bu santrallerin istemci ürünlerini ayrı ayrı yüklerler. 

Entegrasyonları da ayrı ayrı yaparlar.  

Farklı santral ve kanal mimarilerinin tek bir önyüzde birleştirilmesi çözümü 

uygulanabilmesi için bunların ortak noktalarının, farklı noktalarının ve farklılıkların hangi 

noktada nasıl birleştirilebileceğinin belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmada 

geliştirilen çözümün önyüz üzerindeki çıktılarının tekilleştirilmesi ortaya konulduğunda 

(OMNI-CHANNEL) karmaşık bir problem ile karşılaşılmaktadır. Çalışma kapsamında 

geliştirilen “Nebula”’da bu noktada, kanala özgü yapılar özelleştirilebilir, çıktılar ise 

geliştirici personeli standart bir yapıya zorlanmaktadır. Sadece yeni kanalın altyapısını 

oluşturan kodların, önyüz nesnelerine uygun kalıplarla yazılması yeterli olabilmektedir.  

Dolayısıyla Nebula’nın tekilleştirme için sunduğu çözüm ön yüz ve bu kanallar arasındaki 

esnek  hazır bir şablon olarak tanımlanabilir. Geliştirme personeli bu şablona uyarak farklı 

platformlardaki herhangi bir kanalı sisteme dahil edebilme olanağına sahiptir.  

Sisteme dahil edilen kanal Nebula içindeki tüm diğer hizmetlerden anında otomatik olarak 

yararlanabilir durumdadır. Yardım masası,  ekran kayıt, workgroup, websocket API ve olay 
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dönüşümü bu yöntemle sağlanabilmektedir. Bu yaklaşımın uygulanması sayesinde Asterisk 

gibi CTI(Telefon+Veri) kullanımı mümkün olmayan (Çağrı merkezi dünyasındaki kullanım 

amacına uygun olarak) yapıların bile kullanılabilir hale gelmesi mümkün olmuştur.  

Bunun yanında her yeni farklı müşteri için yapılan geliştirme çalışması, Nebula’nın içerdiği 

‘Workgroup-Müşteri Temsilcileri’ yaklaşımı sayesinde santral tarafındaki tanımlardan 

bağımsız olarak yapılabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla herhangi bir operasyonun devreye 

alınması workgroup, workgroup parametreleri, müşteri temsilcilerini içeren tanımların 

yapılması ile oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Müşterinin eriştiği CRM 

gibi web sayfalarının tanımlanması ise parametrik URL tanımı ile yapılmaktadır. Belirtilen 

URL’de CTI yapısı gereği santral ve IVR tarafında oluşturulan “kullanıcı verileri” 

parametrik olarak tanımlanarak çağrı ile birlikte kullanıcı verilerinin CRM’de otomatik 

olarak açılması mümkün olmaktadır. 

 

Nebula, içerdiği WEBSOCKET altyapısı sayesinde herhangi bir web sayfası ile komut-olay 

bazlı haberleşebilme ve o web sayfasını da bir CTI ekranı haline getirebilme özelliğine 

sahiptir. Genel entegrasyon mimarisi Şekil 3’te verilmektedir. 

 

 

Şekil 3. APP Server ve Asterisk  Entegrasyonı 
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3. ANALİZ VE SONUÇLAR 

Nebula’nın Assistt bünyesinde yaygınlaşması ile birlikte, elde edilen önemli kazanımlar 

olmuştur. Asterisk altyapısı ile daha küçük bütçeli iş alımlarının da sağlanabilmesi, müşteri 

temsilcilerinin çağrı alırken kullandıkları “IC Client” ürünündeki teknik kısıtlamaların 

aşılmas sağlanmıştır. Daha modern ve ortak bir önyüz ile müşteri temsilcisi 

memnuniyetinin sağlanması, farklı bir operasyona geçtiklerinde yine aynı önyüz ile direkt 

uyum gösterilebilmesi temin edilmiştir. 

Parametrik yapı ile entegrasyon hızı oldukça yükselmiş, yardım masası fonksiyonları 

özellikle otomatik hale getirilmiştir. IVR sistemlerinin tasarlanması için uzmana ihtiyaç  

 

ortadan kalkmıştır. Kapsamlı web entegrasyonları için bundan böyle büyük web 

projelerinin yapılmasına gerek duyulmayan bir çerçeve sistem böylelikle hizmete 

sunulabilmiştir.  

Ürünün kaldırılması ile oluşan  lisans tasarrufu kurumsal bakımdan azımsanamayacak 

kadar büyüktür. Avaya’nın “IC Client” ürününü kaldırarak yerine Nebula’yı koyan 

kurumda ilk analizlerde yaklaşık 300 kişide  lisanslarda adet başına 800$ bir tasarruf 

sağlamıştır.  

Nebula Öncesi 

Toplam 

Inbound 

Nebula 

Öncesi 

Toplam 

Outbound 

Nebula 

Öncesi 

Toplam 

Yazılı 

Kanallar 

Nebula 

Inbound 

Nebula 

Outbound 

Nebula 

Yazılı 

Kanallar 

8000 800 100 300 0 0 

Tablo 2: Nebula sonunda elde edilen gelişmeler 

Bununla birlikte gelen çağrı tarafından (inbound) operasyonlar tarafında hızla yeni 

operasyonların da devreye alınması, yeni kanalların entegrasyonu ile de outbound ve yazılı 

kanalların da sisteme dahil edilmesi planlanmakta olup gerçek kazanımların daha yüksek 

olacağı beklenmektedir. 

Nebula projesi, çok müşterili ve çok kanallı çağrı merkezi operasyonlarında önemli kazanç 

sağlayacak ve müşteri memnuniyetinin artmasına yol açacaktır. Projenin gerçekleşmesi ile 

aşağıda tanımlanan kazanımlar elde edilecektir: 
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● Var olan santral yapılarının istemci tarafında tekilleştirilmesi ve MT eğitim ve süreçlere 

uyumluluğun hızlandırılması, 

● Yazılı ve yenilikçi diğer kanalların entegrasyonu için dinamik bir altyapı, 

● Müşteri CRM vb. web sayfalarına parametrik ve kolay entegrasyon olanağı, 

● Engelli vatandaşların çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanabilmesinin sağlanması, 

● Ses maliyetlerin düşürülmesi ve ulaşılabilirliği arttırılarak müşteri memnuniyetinin üst 

seviyeye çıkarılması, 

● Sonuç odaklı hizmet kalitesinin arttırılması ve tüm müşterilerin hizmet alabilmesi. 

Bu sayede AssisTT, kurumsal verimliliğini artırarak daha çok müşteriye daha etkin hizmet 

verme fırsatını yakalamış olacak, rekabetçi pozisyonunu daha da iyileştirmiş olmaktadır.  

4. GELECEK ÇALIŞMALAR 

Yapılan çalışmalara ek olarak farklı kanallardan, farklı platformlar üzerinden verilen 

hizmetlerin “İletişim Tarihçesi” arayüzü ile, servis hizmeti alan son kullanıcıların, çağrı  

 

esnasında görülebilmesi de servis kalitesine ve müşteri memnuniyetine önemli katkıları 

olacak çıktılardandır. Nebula içinde bu soruna çözüm olarak genel yapıya uygun “Kullanıcı 

Verisi” kütüphaneleri kurgulanmış ve gelecekte kolayca kullanılabilir hale getirilmiş ve 

üzerine kurgulanacak yeni projelerin planlaması devam etmektedir. 

Bu konuda planlanan gelecek çalışmaların başında kurumsal müşterilere uyarlama işlemleri 

gelmektedir. Nebula sistemi ilk olarak Antalya Belediyesi ve BTK üzerinde kurulmuştur. 

Devam eden çalışmalar ise şunlardır: 11818, RTUK, TRT, Turkuvaz, TREDAŞ, ESADAŞ, 

TARNET, TURKSAT-TEDES, TREPAŞ Bunun üzerine yeni geliştirmeler yapılarak 

iletişim performansının artması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır.  
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TEZKİRELERDE KIRIM’IN HAN SOYLU ŞAİRLERİ VE BU ŞAİRLERE AİT 

MANZUM KISIMLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEVİNÇ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, firatsevinc13@gmail.com 

ÖZET 

Azak Denizi ile Karadeniz tarafından çevrelenen bir yarımada olan Kırım geçmişte 

İskitler, Kimmerler, Yunan kolonileri, Hunlar, Bizanslılar ve Hazarlar gibi çeşitli 

devletlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış özerk bir cumhuriyettir. 1438 yılında 

Altın Ordu Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını elde eden Kırım 15. yüzyıldan 18. 

yüzyıla kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Daha sonra sırasıyla Rusya, 

Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiştir. Kırım günümüzde 

Ukrayna’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olarak varlığını devam ettirmektedir.  

Kırım’ın dili Kıpçak Türkçesi’nin bir koludur. 15. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine 

giren Kırım’da Osmanlı Türkçesi özellikle edebî eserlerde etkisini göstermeye 

başlamıştır. Osmanlı Türkçesi’nin etkisini göstermesinde Osmanlı sultanlarının ciddi 

etkisi olmuştur. Çünkü Osmanlı sultanları han olacak kişiyi İstanbul’da ağırlamış, 

onlarla kültür ve sanat ortamlarını paylaşmışlardır. Kırım hanları İstanbul’dayken 

Osmanlı sultanlarının sanat ve şiirle meşgul olduğunu görmüşlerdir. Bu durumdan 

etkilenerek kendileri de şiirle meşgul olmuşlardır. Han soylu bazı şairler divan 

oluşturmuşlardır. Bütün bu gelişmeler Kırım edebiyatında Osmanlı Türkçesiyle 

Kuzey Türkçesinin paralel ilerlediği iki kollu bir edebiyat dünyasının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

Bu çalışmada Osmanlı sahası tezkire yazarlarının, tezkirelerinde han soylu şairlere 

ve onların şiirlerine yer verip vermediklerinin tespiti üzerinde durulmuştur. Bilindiği 

gibi Osmanlı sahasında tezkirecilik 16. yüzyılda başlamıştır. Osmanlı Kırım 

ilişkilerinin 15. yüzyıla dayandığı düşünüldüğünde tezkirelerde şiirle uğraşan han 

soylu şairlerin yer alması beklenmektedir. Fakat yapılan araştırmada bu şairlere 

yeterince yer verilmediği görülmüştür.  

Günümüzde Osmanlı sahasına ait otuzdan fazla tezkirenin tespiti yapılmış, bu 

tezkireler araştırmacılar tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Mevcut 

tezkirelerden on tanesinde Kırım’ın han soylu şairlerine ve onların şiirlerinden 

örneklere yer verilmiştir. Han soylu şairlere yer veren tezkireler Hâtimetü’l-Eşâr, 

Kâfile-i Şuara, Mecma‘-i Şu‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ, Tezkire-i Şuʻarâ-yı Âmid, Rıza 

Tezkiresi,  Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Şeyhülislam Ârif Hikmey Bey), Gülbün-i Hânân, 

Tezkire-i Mucib,  Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Sâlim Efendi) ve Osmanlı Şairleri’dir. Bu 

tezkirelerde verilen şiir örnekleri yeterli değildir. Osmanlı sahası tezkirelerinde 

isimleri verilen han soylu şairler Halim Giray Han, Şehbâz Giray Han, Şahin Giray 

Han, Mengli Giray Han, Selim Giray Han, Bahadır Giray Han, Saadet Giray Han, 

Bora Gazi Giray Han ve İkinci Mengli Giray Han’dır.       

Anahtar Kelimeler: Kırım, Han, Şair, Tezkire, Osmanlı 
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KHAN NOBLE POETS OF THE CRIMEA IN BIOGRAPHIES AND POEMS OF 

THESE POETS 

ABSTRACT 

Crimea, a peninsula surrounded by the Sea of Azov and the Black Sea is an 

autonomous republic that has hosted various states and cultures in the past. In 1438, 

Crimea left the Altın Ordu State and gained its independence remained under 

Ottoman rule from the 15th century to the 18th century. It was later occupied by 

Russia, Germany and the Soviet Union, respectively. Crimea continues to exist as an 

autonomous republic of Ukraine today. 

The language of Crimea is a branch of Kipchak Turkish. In Crimea, which came 

under Ottoman rule in the 15th century, Ottoman Turkish began to show its 

influence especially in literary works. Ottoman sultans had a serious influence on 

the effect of Ottoman Turkish. Because the Ottoman sultans hosted the person who 

would become an khan in Istanbul and shared their culture and art environments 

with them. When the Crimean khans were in Istanbul, they saw that the Ottoman 

sultans were busy with art and poetry. Affected by this situation, they were busy 

with poetry. Some poets of Khan noble have created a divan. All these 

developments have led to the emergence of a two-armed literary world in which 

Crimean literature paralleled Ottoman Turkish and Northern Turkish. 

In this study, it was focused on the determination of the Ottoman field writers 

whether they included the poetry of the noble khan and their poems. As it is known, 

biography in the Ottoman field started in the 16th century. Considering that the 

Ottoman Crimean relations date back to the 15th century, it is expected that the 

poetry of the noble khan, who deal with poetry, will take place in biograpies. 

However, it was observed in the research that these poets are not given enough 

space.  

Today, more than thirty biograpies belonging to the Ottoman field have been 

identified and these biograpies have been translated into today's Turkish. Ten of the 

existing biograpies include the noble poets of the Crimea and examples from their 

poems. Biograpies that contain the poets of khan noble is Hâtimetü’l-Eşâr, Kâfile-i 

Şuara, Mecma‘-i Şu‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ, Tezkire-i Şuʻarâ-yı Âmid, Rıza 

Tezkiresi,  Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Şeyhülislam Ârif Hikmey Bey), Gülbün-i Hânân, 

Tezkire-i Mucib,  Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Sâlim Efendi) ve Osmanlı Şairleri. The 

examples of poetry given in these biograpies are not enough. number are given in 

the Ottoman artefacts is nine.        

Keywords: Crimea, Khan, Poetrist, Biography, Ottoman 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde Ukrayna’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Kırım, Azak Denizi ile 

Karadeniz tarafından çevrelenen bir yarımadadır. Kırım’ın bilinen tarihi M.Ö. 

sekizinci yüzyıla kadar uzanır. İskitler, Kimmerler, Yunan kolonileri, Hunlar, 

Bizanslılar ve Hazarlar Kırım’da hüküm süren ilk devletler olarak bilinir. Altın Ordu 

Devleti 1239 yılında Kırım’ın bazı sahil kesimleri dışında tamamına hâkim olur. 

1266 yılında Cenevizliler Kırım’ın sahil kenti olan Kefe’ye yerleşirler. Hacı Giray 

Han 1438 yılında Altın Ordu Devleti’nden ayrılarak Kırım’da bağımsızlığını ilan 

eder. 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Kırım’a gönderilen Gedik Ahmet 

Paşa komutasındaki donanma Kefe’yi ve Kırım’ın sahillerini Cenevizlilerden alır. 

Gedik Ahmet Paşa Cenevizlilerin elinde tuttuğu Mengli Giray Han’ı kurtararak onu 

Kırım Han’ı yapar. Kırım Hanlığı 18. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı 

kalır. Kırım’da 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Rus hâkimiyeti devam eder. 

Almanya ikinci dünya savaşı sırasında Kırım’ı bir süre elinde bulundur. İkinci dünya 

savaşından sonra Sovyetler Birliği Kırım’da hâkimiyet sağlar. Günümüzde 

Ukrayna’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Kırım zaman zaman Rusya’nın 

baskısına maruz kalmaktadır.  

Kırım Türklerinin dili Kıpçak Türkçesinin bir koludur. 15. yüzyılda Kırım 

Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla edebî eserlerde Osmanlı Türkçesinin 

etkisinin arttığı ve Kuzey Türkçesiyle Osmanlı Türkçesinin kullanıldığı iki edebî 

sahanının paralel şekilde ilerlediği görülür. Bu dönemden itibaren Osmanlı 

Türkçesiyle edebî eserler veren han soylu şairler ile halktan olan şairler ortaya çıkar. 

Han soylu şairlerin edebî sahadaki gelişimlerinde Osmanlı sultanlarını örnek 

almaları etkili olur. I. Mengli Giray, Saadet Giray (I. Mengli Giray’ın oğlu), Devlet 

Giray, Bora Gazi Giray, Saadet Giray (II. Gazi Giray’ın oğlu), Bahadır Giray, IV. 

Mehmed Giray, Selim Giray, Şahin Giray (Selim Giray’ın oğlu), II. Mengli Giray, 

Hanzâde Hanım, Şahin Giray (Topal Ahmed Giray’ın oğlu), Halim Giray, Şahbaz 

Giray han soylu şairlerdendir. Bunlardan bazılarının manzum olarak yazılmış 

eserleri bulunmaktadır. Bora Gazi Giray’ın Divançe’si ve Gül ü Bülbül Mesnevi’si 

ile Halim Giray’ın Divan’ı buna örnektir (Kurnaz ve Çeltik, 2009).  

Osmanlı sahasında 16. yüzyıldan itibaren başlayan tezkirecilikle zamanın şairlerinin 

kişisel ve edebî özelliklerinin bir eserde toplanması amaçlanmıştır. Bu sayede birçok 

şairle ilgili bilgiye ulaşma imkânı sağlanmıştır. Bu çalışmada Kırım’ın han soylu 

şairlerine tezkirelerde yer verilip verilmediği, yer verilmişse hangilerinden 

bahsedildiği ve bu şairlerin şiirlerinden ne kadarının tezkirelerde yer aldığının tespiti 

amaçlanmıştır.   

1.1. Fatîn Tezkiresi (Hâtimetü’l-Eşâr) 

Fatîn Tezkiresi’nde Kırım’ın han soylu şairlerinden Halim Giray Han’a ve bir 

gazeline, Şehbâz Giray Han’a ve bir gazeline, Şahin Giray Han’a ve bir gazeline, 

Selim Giray Han’ın oğlu Mengli Giray Han’a ve bir gazeline yer verilmiştir (Çiftçi, 

2017). 

1.2. Kâfile-i Şuara 

Mehmed Tevfik’in tezkiresi Kâfile-i Şuara’da Halim Giray Han’ın bir adet beyti ve 

bir tane gazeli yer almaktadır (Oğuz vd., 2017). 
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1.3. Mecma‘-i Şu‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ 

Mehmed Sirâceddîn’in tezkiresi Mecma‘-i Şu‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ’da Bahadır 

Giray Han’ın oğlu Selim Giray Han’a yer verilmiş olup ikişer beyitlik iki gazel 

örneği görülmektedir (Arslan, 2018). 

1.4. Tezkire-i Şuʻarâ-yı Âmid  

Ali Emîrî Efendi’ye ait bu tezkirede Halim Giray Han’a ait iki adet matla beytine 

yer verilmiştir. Bu beyitler Ahmed Hayâlî Efendi ve Hafîd Paşa’nın tanıtıldığı 

kısımlardadır (Kadıoğlu, 2018). 

1.5. Rıza Tezkiresi 

Rıza Tezkiresi’nde Rezmî mahlaslı Bahadır Giray Han’a, onun bir gazeline, bir 

gazelinin matla beytine ve bir gazelinin de ilk iki beytine yer verilmiştir. Ayrıca 

Bora Gazi Giray Han’ın oğlu Ârifî mahlaslı Saadet Giray Han’a ait bir gazelin ilk iki 

beyti ve Gazâlî mahlaslı Gazi Giray Han’a ait ilk iki beyti verilen bir gazel 

bulunmaktadır (Zavotçu, 2017). 

1.6. Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Şeyhülislam Ârif Hikmey Bey) 

Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında sadece divan sahibi 

Halim Giray Han’a yer verilmektedir. Tezkirede Halim Giray Han’a ait bir şiir 

örneği bulunmamaktadır (Çınarcı, 2019).  

1.7. Gülbün-i Hânân 

Halim Giray Han’ın kaleme aldığı Gülbün-i Hânân Kırım’ın sosyal ve siyasi 

olaylarını anlatan bir kitaptır. Gülbün-i Hânân han soylu şairlerin edebi kişiliklerine 

yer verdiği için tezkire özelliği de taşır. Kitap Kırım’ın han soylu şairlerine yer 

veren en derli toplu eserdir. Eserde sırayla Melek Hacı Giray Han, Mengli Giray 

Han, Mehmed Giray Han, Saadet Giray Han, Sahib Giray Han, Devlet Giray Han, 

Semin Mehmed Giray Han, İslam Giray Han, Bora Gazi Giray Han, Fetih Giray 

Han, Selamet Giray Han, Canbek Giray Han, Mehmed Giray Han-ı Salis, İnayet 

Giray Han, Bahadır Giray Han, Mehmed Giray Han-ı Rabî, İkinci İslam Giray Han, 

Âdil Giray Han, El-Hâc Selim Giray Han, Murâd Giray Han, İkinci Hacı Giray Han, 

İkinci Saadet Giray Han, Safâ Giray Han, İkinci Devlet Giray Han, İkinci Gazi 

Giray Han, Kaplan Giray Han, Kara Devlet Giray Han, Üçüncü Saadet Giray Han, 

İkinci Mengli Giray Han, İkinci Fetih Giray Han, İkinci Selamet Giray Han, İkinci 

Selim Giray Han, Arslan Giray Han, Halim Giray Han, Kırım Giray Han, Üçüncü 

Selim Giray Han, Maksûd Giray Han, Dördüncü Devlet Giray Han, İkinci Kaplan 

Giray Han, İkinci Sahib Giray Han, Şahin Giray Han, Bahadır Giray Han, Şahbâz 

Giray Han, Baht Giray Han’a yer verilmiştir. Eserde bu şairlerden Mengli Giray 

Han’a ait üç beyitlik bir gazel, Devlet Giray Han’a ait bir matla beyti, Bora Gazi 

Giray Han’a ait iki matla beyti ve dört gazel, Fetih Giray Han’a ait bir matla beyti, 

Bahadır Giray Han’a ait iki gazel ve İkinci Mengli Giray Han’a ait bir gazel 

bulunmaktadır (Gültekin, 2019).  

1.8. Tezkire-i Mucib 

Mucib Tezkiresi’nde Rezmî mahlaslı Bahadır Giray Han’a ve biri beş, diğeri iki 

beyitlik iki gazele yer verilmiştir (Altun, 1997).  
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1.9. Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Sâlim Efendi) 

Sâlim Efendi’nin Tezkiretü’ş-Şuara’sında Selim Giray Han’a ve ikişer beyitlik iki 

gazeline, Şahin Giray Han’a ve bir adet tarihe yer verilmektedir (İnce, 2005).  

1.10. Osmanlı Şairleri 

Muallim Nâci’nin Osmanlı Şairleri adlı kitabında Halim Giray Han ve onun yedi 

tane beyti ile yedi mısrası, Şahin Giray Han ve bir beyti görülmektedir (Naci, 1995). 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada günümüz Türkçesine çevrilerek basılmış olan ve elektronik ortamda 

bulunan tezkireler kaynak olarak belirlenmiş olup bu tezkirelerin taranması 

yöntemiyle han soylu şairlere ve onların şiirlerine yer verilip verilmediğinin 

tespitine gidilmiştir. Toplamda on farklı eserde konumuzla ilgili veriler saptanmıştır.  

2.1. Tezkirelerin Tespiti 

Çalışmanın başlangıcında elektronik ortamdaki ve basılmış olan tezkireler tespit 

edilmiştir. 

2.2. Tezkirelerin Taranması 

Tespit edilen tezkireler taranarak Kırım’ın han soylu şairlerine ve bu şairlerin 

şiirlerine yer verilip verilmediği ile hangi şairin kaç şiirinin esere alındığı 

belirlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Tespiti yapılarak taranan tezkirelere göre toplamda on tezkirede Kırım’ın han soylu 

şairlerine ve bu şairlerin şiirlerine yer verildiği görülmüştür. 

 Hatimetü’l-

Eşâr 

Kâfile-i 

Şuârâ 

Mecmâ-i 

Şuârâ 

Tezkire-i 

Şuârâ-yı 

Amid 

Rıza 

Tezkiresi 

Arif Hikmet 

Tezkiresi 

Gülbün-i 

Hânân 

Tezkire-i 

Mucîb 

Sâlim 

Tezkiresi 

Osmanlı 

Şairleri 

Halim 

Giray 
1 Gazel 

1 Beyit, 

1 Gazel 
 2 Beyit  1 Gazel    

7 Beyit 

7 Mısra 

Şehbâz 

Giray 
1 Gazel          

Şahin 

Giray  
1 Gazel        1 Tarih 1 Bryit 

I. 

Mengli 

Giray 

1 Gazel      3 Beyit    

Selim 

Giray 
  2 Gazel      2 Gazel  

Bahadır 

Giray 
    

1 Gazel 

3 Beyit 
 2 Gazel 3 Gazel   

Saadet 

Giray 
    2 Beyit      

Gazi 

Giray 
    2 Beyit  

2 Beyit 

4 Gazel 
   

Devlet 

Giray 
      1 Beyit    

Fethi 

Giray 
      1 Beyit    

II. 

Mengli 

Giray 

      1 Gazel    

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bugüne kadar otuzun üzerinde şair tezkiresi tespit edilmiş ve bu tezkireler günümüz 

Türkçesine çevrilmiştir. Fakat mevcut tezkirelerden sadece on tanesinde Kırım’ın 

han soylu şairlerinden söz edilmektedir. Bu sayı oldukça az bir sayıdır.  
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Bilindiği gibi Osmanlı-Kırım ilişkileri 15. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Kırım 

hanlarının atanmasında Osmanlı sultanlarının etkisi bilinmektedir. Hanlar iktidara 

gelmeden önce ve geldikten sonra Osmanlı topraklarında çokça zaman geçirip 

Osmanlının kültür hayatından oldukça etkilenmişlerdir. Hatta Osmanlı 

sultanlarından esinlenerek sanata ve şiire merak sarmışlardır. Han soylu şairlerin 

hemen hemen hepsinin sanatla ve şiirle ilgilendikleri ve şiir yazdıkları 

düşünüldüğünde bu şairlere tezkirelerde yeteri kadar yer verilmediği görülmektedir.   

Osmanlı sahası tezkirelerinde Kırım’ın han soylu şairlerine en çok yer veren tezkire 

Hâtimetü’l-Eşâr’dır. Hâtimetü’l-Eşâr’da dört tane han soylu şaire yer verilmiştir. 

Osmanlı sahası tezkirelerinde yer verilen şairler Halim Giray Han, Şehbâz Giray 

Han, Şahin Giray Han, Mengli Giray Han, Selim Giray Han, Bahadır Giray Han, 

Saadet Giray Han, Bora Gazi Giray Han ve İkinci Mengli Giray Han’dır. 

Tezkirelerde bu şairlere ait manzum kısımlar oldukça azdır.   

Kırım sahasına ait bir eser olan Gülbün-i Hânân’da bütün Kırım hanları sırasıyla 

verilmiştir. Gülbün-i Hânân Halim Giray Han tarafından yazılan ve daha çok tarihi 

bilgiler içeren bir eserdir. Hanların bazılarının sanatsal ve edebî özelliklerinden 

bahsettiği için tezkire yönü de vardır. Eserde Mengli Giray Han, Devlet Giray Han, 

Bora Gazi Giray Han, Fetih Giray Han, Bahadır Giray Han ve İkinci Mengli Giray 

Han’a ait edebî özellikleri yansıtan ifadeler ve onların şiirlerinden örnekler 

mevcuttur. Kırım tarihini anlatan Gülbün-i Hânân’da manzum kısımların çok az 

olduğu, edebî bakımdan birkaç han soylu şairden söz edildiği, fakat söylenenlerin 

yeterli derecede olmadığı görülmüştür. 
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ABSTRACT 

 

Fossil-based diesel fuels have lost their place in the order of preference due to fluctuations in 

oil prices and strict emission regulations. However, along with the fact that oil prices have fallen 

below 20 dollars after a long time, the interest in diesel fuel is expected to increase again on 

condition that EURO norms are ensured in emission values. Alcohols, which are potential fuel 

additives to reduce emission values, are alternative fuel additives that can be produced by 

biorefineries and are promising for internal combustion engines. Until today, the studies on the 

use of alcohols as fuel additives for diesel engines have focused on the utilization of short-chain 

alcohols such as methanol and ethanol blended with fossil-based fuels. Despite sufficient 

combustion, emission and performance characteristics, long-chain alcohols such as hexanol 

have been investigated very rarely. In the present study, D100 (100% diesel fuel), Hx5 (95% 

diesel fuel + 5% hexanol), Hx10 (90% diesel fuel + 10% hexanol) and Hx15 (85% diesel fuel 

+ 15% hexanol) fuels were tested in a single-cylinder, four-stroke, air-cooled, direct-injection 

diesel engine at 3000 rpm constant engine speed and 6 different loads (between 0 and 2000 W 

at 400 W intervals) in order to assess the characteristics of engine performance and exhaust 

emissions. In conclusion, the brake specific fuel consumption and brake specific energy 

consumption values of the Hx15 fuel blend increased by an average of 7.98% and 6.35%, 

respectively, compared to D100 fuel. Hx5 fuel, which had the closest brake thermal efficiency 

and exhaust gas temperature to diesel fuel, decreased efficiency by an average of 1.87% and 

exhaust gas temperature value by 5.9% compared to diesel fuel. Furthermore, although there 

were decrements in HC, CO, NOX, and smoke opacity emissions averagely by 10.9%, 11.6%, 

10.1%, and 19.1%, respectively, for Hx5 fuel which gave the closest emission values to diesel 

fuel when compared to D100 fuel, increments were found in CO2 and O2 emissions averagely 

by 7.6% and 3.1%, respectively. It was concluded that the usage of hexanol blends as fuel in 

diesel engines at specified ratios had a significant effect on improving the exhaust emissions. 

Keywords: Diesel engine, hexanol, engine performance, exhaust emissions 
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HEKZANOL-DİZEL YAKITI KARIŞIMLARININ SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ 

BİR DİZEL MOTORUNUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

 

 

ÖZET 

 

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve sıkı emisyon düzenlemeleri nedeniyle fosil kökenli dizel 

yakıtlar tercih sıralamasındaki yerini kaybetmişti. Fakat petrol fiyatlarının uzun zaman sonra 

20 doların altını görmesi ile emisyon değerlerinde EURO normlarını sağlamak şartıyla, dizel 

yakıta olan ilginin tekrar artması beklenmektedir. Emisyon değerlerini düşürmek için 

potansiyel yakıt katkılarından olan alkoller, biyorafineriler tarafından üretilebilen ve içten 

yanmalı motorlar için umut vadeden alternatif bir yakıt katkısıdır. Günümüze kadar, alkollerin 

dizel motorlar için yakıt katkısı olarak kullanılmasına ilişkin araştırmalar, fosil yakıtlarla 

harmanlanmış metanol ve etanol gibi kısa zincirli alkollerin kullanımına odaklanmıştır. Yeterli 

yanma, emisyon ve performans özelliklerine rağmen, hekzanol gibi uzun zincirli alkoller çok 

az araştırılmıştır. Bu çalışmada, D100 (%100 dizel yakıtı), Hx5 (%95 dizel yakıtı + %5 

hekzanol), Hx10 (%90 dizel yakıtı + %10 hekzanol) ve Hx15 (%85 dizel yakıtı + %15 

hekzanol) yakıtları, motor performans ve egzoz emisyon karakteristiklerini değerlendirmek için 

tek silindirli, dört zamanlı, hava ile soğutmalı, direkt püskürtmeli bir dizel motorda 3000 d/d 

sabit motor hızında ve 6 farklı yükte (0 ile 2000 W arasında 400 W’lık aralıklarla) test 

edilmiştir. Sonuç olarak; D100 yakıtına göre, Hx15 karışım yakıtının fren özgül yakıt tüketimi 

ve fren özgül enerji tüketimi değerleri sırasıyla ortalama %7,98 ve %6,35 oranlarında artmıştır. 

Dizel yakıtına en yakın fren termal verimine ve egzoz gazı sıcaklığına sahip Hx5 yakıtının dizel 

yakıtına göre verimi ortalama %1,87 ve egzoz gazı sıcaklığı değeri ortalama %5,9 oranında 

azalmıştır. Ayrıca, dizel yakıta en yakın emisyon değerleri veren Hx5 yakıtı için HC, CO, NOX 

ve duman koyuluğu emisyonları D100 yakıtı ile karşılaştırıldığında sırasıyla ortalama %10,9, 

%11,6, %10,1 ve %19,1 oranlarında azalma görülmesine karşın, CO2 ve O2 emisyonlarında 

sırasıyla ortalama %7,6 ve %3,1 oranlarında artış tespit edilmiştir. Hekzanol harmanlarının 

dizel motorlarda belirtilen oranlarda yakıt olarak kullanılmasının egzoz emisyonlarını 

iyileştirmede önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Dizel motor, hekzanol, motor performansı, egzoz emisyonları 

 

1. INTRODUCTION 

Along with the increasing demand for fossil-based fuels in parallel with the energy needs of the 

modern world, the limited reserves of these fuels and the uncertainty in the cost of crude oil 

have led to the search for alternative fuels all over the world [1]. Environmental causes that lead 

to strict emission regulations should also be added to them because 34.6% of the total amount 

of carbon dioxide (CO2) emissions originate from oil and the transportation sector causes 23% 

of this amount. Moreover, highway traffic constitutes 75% of it [2]. Other exhaust gas emissions 

like nitrogen oxide (NOx), carbon monoxide (CO), and particulate matter (PM) also have 

negative effects on climate, air quality, and human health [3]. The European Union, which 

limits this negative impact caused by vehicles in highway transportation with the EURO norms, 

has adopted the (EU) 2019/631 Regulation which sets CO2 emission standards and was started 

to be implemented on January 1, 2020. With this regulation, a reduction of 15% after 2025 and 

over 30% after 2030 in CO2 emissions is targeted for cars and minibusses [4].  
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From this perspective, alcohols with diesel fuel additive potential are offered as one of the 

oxygenated fuel additives that can make this target achievable [5]. Due to their low cetane 

number, high latent heat of vaporization, and less energy content values, alcohols should be 

blended with diesel fuel so that they alcohols can be used in diesel engines by realizing and 

developing the fuel potential [6].  

Alcohol-diesel blends are very commonly used to advance some features of fuels and thereby 

to reduce exhaust emissions. Among these blends, lower-order alcohols (methanol and ethanol) 

have been utilized to ascend the oxygen concentration in conventional diesel fuel [7]. 

Nevertheless, lower-order alcohol/diesel mixtures have shortcomings like low energy content, 

lesser cetane number, boosting of unburnt hydrocarbon emission (HC), and poor miscibility 

characteristic with neat diesel fuel. Therefore, the researchers have recently exhibited interest 

in higher-order (long-chain) alcohols that possess affirmative physical and chemical properties 

than those of short-chain alcohols. Nowadays, it has become easier to produce long-chain 

alcohol, which has resulted in cheaper prices [8].  

Recent developments in the field of higher-order alcohol production have increased the interest 

in newly formulated alcohols [9]. Another reason is that it is an applicable method to 

significantly reduce CO2 emissions [10]. The interest in blending higher-order alcohols such as 

pentanol and hexanol with diesel fuel has been gradually increasing, and these alcohols have 

been tested as alternative fuel additives for diesel engines [11].  

Hexanol (C6H14O), which was preferred as an oxygenated fuel additive in this present work, is 

a colorless and six-carbon organic alcohol [12]. It has also great potential due to its good 

blending stability with diesel fuel, as well as its latent heat of evaporation, density, viscosity, 

high energy content, and cetane number, compared to short-chain alcohols [13]. It is a 

renewable and oxygenated hydrocarbon produced from the wastes originating from agricultural 

food and beverage production, and raw materials such as corn [14].   

Aloko et al. [15] investigated the effects of fuels formed by adding hexanol in different 

percentages between 5% and 45% by volume at 5% intervals into diesel on a compression-

ignition engine were analyzed, and it was to be reported that particulate matter emissions 

descended due to higher aniline point values of 5% hexanol blend compared to other blends 

and diesel fuel. In another study, Zurina et al. [17] stated that the blends formed by adding 10% 

pentanol (PE10) and 10% 2-ethyl 1-hexanol (HE10) by volume, respectively, to 90% diesel 

fuel were tested at four different engine loading conditions at a fixed engine speed of 1800 rpm. 

The obtained outcomes showed that the use of PE10 and HE10 increased CO along with HC 

emissions however declined CO2 and NOX emissions. Furthermore, according to test data, it 

was indicated that 2-ethyl 1-hexanol was a superior fuel additive than pentanol owing to low 

CO, HC and NOX recorded with HE10. De Poures et al. [17] tested pentanol (Pen30) and 

hexanol (Hex30), which they blended with diesel fuel by 30% by volume, in a compression-

ignition engine depending on the variables of air intake (up to 30%) and injection timing (early 

and late) through EGR. Although both mixtures had better thermal efficiency in comparison 

with diesel fuel, it was reported that there was an increase in their fuel consumption values. It 

could be emphasized that HC emission was somewhat high while CO, NOX, and smoke density 

were lower, and that pentanol and hexanol could be excellent substitutes with small 

modifications for diesel engines by examining these results. 

When the previous studies are examined, there are many studies in which most of the 

researchers investigated the influences of diesel engines fuelled with short-chain alcohol-diesel, 

short-chain alcohol-diesel-biodiesel, long-chain alcohol-diesel-biodiesel blends on engine 

performance and emissions. However, it can be observed that there are limited studies on 

alternative fuels created by infusing hexanol to diesel fuel. In this experimental research, Hx5, 
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Hx10, and Hx15 test fuel samples were prepared by adding 5%, 10%, and 15% hexanol to diesel 

fuel by volume, respectively. Then, all test fuels were performed in a four-stroke, single-

cylinder, direct-injection diesel engine at constant engine speed (3000 rpm) and 6 different 

engine loading conditions (0-2000 W), and performance and emission characteristics were 

compared with reference diesel fuel. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The reference diesel fuel used in this study was procured from a local fuel station, and hexanol 

was obtained from Merck company. The image of the samples of diesel fuel (D100), hexanol 

and blend fuels (Hx5, Hx10, and Hx15) is presented in Figure 1 and some important fuel 

characteristics of them are presented in Table 1. 

 

 

Figure 1. Pictorial views of D100, Hexanol, Hx5, Hx10, and Hx15 

 

Table 1. Some important physical and chemical properties of fuels used in experiments 

No Properties D100 Hexanol1 Hx5 Hx10 Hx15 

1 Density (kg/m3) 820 821.8 820.09 820.18 820.27 

2 Kinematic viscosity (mm2/s) 2.50 5.32 2.60 2.70 2.80 

3 Cetane number (-) 54 23 52.5 50.9 49.4 

4 Lower heating value (MJ/kg) 43.5 39.1 43.28 43.06 42.84 

5 Latent heat of vaporization (kJ/kg) 270-3751 486 - - - 

6 Flash point (°C) >55 59 - - - 

7 Boiling point (°C) 180-360 157 - - - 

8 Self-ignition temperature (°C) 254-300 285 - - - 

9 Carbon (wt. %) 87.05 70.52 86.22 85.40 84.57 

10 Hydrogen wt. (%) 12.95 13.70 12.99 13.02 13.06 

11 Oxygen (wt. %) 0 15.78 0.79 1.58 2.37 

12 Carbon/Hydrogen (-) 6.722 5.15 6.638 6.559 6.47 
1 Data adopted from Ref. [5]. 

 

The experiments were carried out in a single-cylinder, four-stroke, air-cooled, direct-injection 

diesel engine. The test setup consisted of a single-cylinder diesel engine, generator, resistive 

load set with control panel, fuel consumption measurement device, thermocouples, and exhaust 

emission tester, as shown in Figure 2. The technical specifications of the diesel generator used 

in the experiments are presented in Table 2. 
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Figure 2. Schematic view of the experimental test rig 

 

Table 2. Technical specifications of diesel engine and generator 

Diesel engine  Generator  

Brand Katana Brand  Kama 

Model Km 178 F Model  KDL3500CE 

Number of cycles 4  Power 2.7 kW 

Number of cylinder 1 Maximum power 3 kW 

Stroke 62 mm Frequency 50 Hz 

Bore 78 mm  Current 11.6 A 

Cylinder volume 296 cm3 Phase 1 

Maximum output power 6.7 hp Voltage 230 V 

Continuous output power 6 hp   

Compression ratio 18:1   

Engine speed 3000 d/d   

Fuel injection system Direct-injection   

Injection timing 20o KMA   

Injector nozzle number 4   

Intake system  Naturally-aspirated   

Injection pressure 200 bar   

Cooling system Air-cooled   

 

In the tests, the exhaust gas temperature values were measured with the J (Fe-Const) type, 

TMX-B12F08 brand thermocouple, which can measure between -200°C and 800°C. Fuel 

consumption was measured by mass with Weightlab brand WH-2002 model that can measure 

with a precision of 0.01 g. The resistive load set with a control panel, which was used for loading 

the test engine and is presented in Figure 2, was formed by General brand halogen bulbs and 

switches of 200 W and 1000 W.  
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Bilsa brand MOD 2210 model exhaust gas emission device used for the measurement of the 

emissions can perform CO, CO2, HC, O2, NOX, air-fuel ratio, lambda, and smoke opacity 

measurements according to the principles specified in TS 11365/T1 standard. The technical 

specifications of the exhaust emission tester used in the experiments are presented in Table 3. 

 

Table 3. Technical specifications of exhaust emission tester 

Parameter Unit Range Accuracy 

CO % 0-10 0.001 

CO2 % 0-19.99 0.001 

HC ppm 0-10000 1 

O2 % 0-25 0.01 

NOX ppm 0-5000 1 

Lambda - 0-5000 0.001 

Air/fuel ratio - 5-30 - 

Smoke opacity % 0-100 0.1 

Operating temperature oC 0-40  %0.01 

Sensing time s <5  - 

Feed voltage  V AC 220  - 

Feed frequency  Hz 50 - 

 

Before receiving the test data from devices, the engine was run without load for a while and the 

engine was expected to achieve regime. Then, the test engine was operated with D100, Hx5, 

Hx10, and Hx15, respectively, at a constant engine speed of 3000 rpm and 6 different 

loads (from no load to 2000 W at 400 W intervals), and the engine performance values, HC, 

NOX, CO, CO2, O2, and smoke opacity emission data were determined. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

This section has presented the outcomes regarding the performance and exhaust emissions 

coming from the experiments when the used compression-ignition engine was run with the 

hexanol/diesel fuel blends along with a comparison with neat diesel fuel as well. 

 

3.1. Brake Specific Fuel Consumption 

The brake specific fuel consumption (BSFC) is defined as the ratio of the fuel consumption to 

the per generated unit engine power. It has been reported that the BSFC is mostly dependent on 

tested fuel features like cetane number, calorific value, viscosity, and density. As a result of the 

trials in the present work, the influences of the test fuels created by infusing hexanol in several 

proportions to the mineral diesel fuel on the BSFC were appraised. The changes in the BSFC 

values resulting from the use of test fuels in a diesel engine depending on engine load are 

presented in Figure 3. In the tests, the minimum BSFC values for D100, Hx5, Hx10, and Hx15 

test fuels were found to be 360.32 g/kWh, 366.15 g/kWh, 370.41 g/kWh, and 379.79 g/kWh, 

respectively, at an engine load of 2000 W. As known, more fuel has been consumed to ensure 

the same output power depending on the increase in engine load [18]. As can be observed in 

Table 1, hexanol had a lower calorific value of 10.1% compared to diesel fuel. Furthermore, 

since high viscosity values of hexanol caused deterioration in the atomization of the fuel to be 

sprayed from the injector, it generated higher BSFC value than diesel fuel as the amount of 

hexanol in the blends ascended [19]. 

332



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

 

 

Figure 3. The variation in the BSFC values depending on engine load 

 

3.2. Brake Specific Energy Consumption  

The brake specific energy consumption (BSEC) values of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 test 

fuels at different engine loading conditions has been illustrated in Figure 4. Similar to BSFC 

values, BSEC values also decreased because of the increase in the load, and minimum values 

were determined for all fuels at a load of 2000 W. Along with the increasing load, the 

combustion occurred in the cylinder improved and high internal temperature values were 

reached, and thus, BSEC values were decreased [20, 21]. At an engine load of 2000 W, the 

minimum BSEC values of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 test fuels were calculated to be 15.67 

MJ/kWh, 15.85 MJ/kWh, 15.95 MJ/kWh, and 16.27 MJ/kWh, respectively. It can be noted that 

BSEC figures generally increased with the infusion of hexanol to pure diesel, the reason of 

which was that the engine used a higher amount of fuel to generate the identical output power 

since hexanol has lesser calorific value in contrast to diesel [22].  

 

 

Figure 4. The variation in the BSEC values depending on engine load 
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3.3. Brake Thermal Efficiency 

The brake thermal efficiency (BTE) varies depending on the heating values of fuels and the 

amount of fuel consumed during the engine operation. The changes in BTE values of D100, 

Hx5, Hx10, and Hx15 tested fuel samples with regards to the engine load are presented in Figure 

5. It is to be noticed that BTE values decreased compared to D100 fuel when diesel fuel was 

blended with hexanol, the main reason of which can be explained by the fact that the rise in the 

amount of hexanol in the mixture reduced the BTE since it declined the heating value of the 

fuel because hexanol has a lower energy content than diesel fuel [23]. It is also seen in Table 1 

that the lower heating values of Hx5, Hx10, and Hx15 fuels decreased by 0.5%, 1.01%, and 

1.52%, respectively, compared to D100 fuel.  

 

 

Figure 5. The variation in the BTE values depending on engine load 

 

3.4. Exhaust Gas Temperature 

The exhaust gas temperature (EGT) results for tested fuels occurring at dissimilar loads are 

presented in Figure 6. As can be seen from the graph, it is observed that EGT values increased 

because of the high combustion temperature caused by the ascend in engine load [24]. When 

the EGT values of D100 and hexanol/diesel fuel blends were compared, it was observed that 

the EGT values were lower in all engine loads owing to the lesser calorific value of the 

hexanol/diesel fuel blends [13]. Because of the high latent heat of vaporization of hexanol/diesel 

fuel blends and the cooling effect of hexanol, they showed lower EGT values at each engine 

load in comparison with diesel fuel [25]. While the EGT values of test fuels were lower at lower 

loads, they increased at higher engine loads, the reason of which was that the amount of fuel 

involved in combustion increased at high loads [26]. In other words, while the fuel consumption 

was measured to be as 411.52 g/h, 431.45 g/h, 436.28 g/h, and 457.58 g/h, respectively, for 

D100, Hx5, Hx10 and Hx15 fuels at an engine load of 400 W, it was recorded as 720.65 g/h, 

732.30 g/h, 740.82 g/h, and 759.57 g/h, respectively, at an engine load of 2000 W. EGT was 

measured as 279.0 °C, 257.1 °C, 245.8 °C and 227.0 °C, respectively, for D100, Hx5, Hx10 

and Hx15 fuels at an engine load of 2000 W.   
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Figure 6. The variation in the EGT values based on engine load 

 

3.5. HC Emission 

The change in HC emissions of all test fuels according to increasing engine load is presented in 

Figure 7. The reason why the HC emission values of the D100 fuel were found to be high at all 

engine loads was the insufficient amount of oxygen in the combustion zone. While unburned 

HC emissions of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 were recorded to be as 20 ppm, 16 ppm, 15 ppm, 

and 14 ppm, respectively, when the engine was run without load (0 W) meanwhile they were 

measured as 65 ppm, 58 ppm, 51 ppm, and 47 ppm, respectively, at a maximum engine load. It 

was determined that HC emissions dropped with the infusion of hexanol to diesel and that HC 

emissions further declined along with the increase in the alcohol content in the blend, which 

can be clarified by an excess amount of oxygen in the molecular structure of hexanol, which is 

used as an alternative additive [27].  

 

 

Figure 7. The change in HC emission values based on engine load 
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3.6. NOX Emission 

The change of test fuels in NOX emissions as a function of engine load is portrayed in Figure 

8. The increase in engine load led to an increase in NOX emissions of all test fuels. The fact that 

temperatures in the cylinder increased as the engine load increased led to the nitrogen and 

oxygen and thus to an increase in NOX emissions [28]. At maximum engine load, NOX 

emissions of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 test fuels were recorded as 241.72 ppm, 223.07 ppm, 

205.68 ppm, and 191.58 ppm, respectively. When oxygenated additives were used, there was a 

descend in the amounts of NOX in exhaust gas along with the increase in the oxygen 

concentration in the fuel blends [29]. NOX values of Hx5, Hx10 and Hx15 fuels formed by 

adding hexanol in different proportions to D100 fuel decreased by an average of 10.1%, 

18.74%, and 23.12%, respectively, compared to the D100 fuel, which can be considered as the 

decrease in the temperature of residual gases inside the cylinder, which causes NOX emissions 

to decrease due to high latent heat of vaporization, low heating value and high oxygen fraction 

of hexanol [30].  

 

 

Figure 8. The change in NOX emission values based on engine load 

 

3.7. Smoke Opacity 

The changes in smoke opacity values for the tested fuels according to the loads are presented 

in Figure 9. It was observed that smoke opacity values of all tested fuel samples increased along 

with the jump in engine load and that maximum results were achieved at a load of 2000 W. The 

smoke opacity values of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 fuels at maximum engine load were 

determined to be as 62.97%, 53.33%, 47.56%, and 43.86%, respectively. The smoke opacity 

values of Hx5, Hx10 and Hx15 blend fuels were found to be lesser compared to the D100, the 

main reason of which was that lower smoke opacity values were obtained along with a decrease 

in the amounts of unburned hydrocarbons at the end of combustion in hexanol blends compared 

to diesel fuel [14].  
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Figure 9. The change in smoke opacity depending on engine load 

 

3.8. CO Emission  

The change in CO emissions depending on a load of diesel and other tested fuels are displayed 

in Figure 10. It is appeared that CO emission values resulting from incomplete combustion 

increased as the engine load increased [31]. It was determined that Hx5, Hx10, and Hx15 test 

fuels for each load produced lower CO emissions than the reference D100 fuel. Namely, the 

CO emission values of Hx5, Hx10, and Hx15 test fuels at an engine load of 2000 W were lower 

by 7.07%, 14.14%, and 19.19%, respectively, in comparison with the D100 fuel, the major 

reason of which was the elimination of fuel-rich areas inside the combustion chamber due to 

the high oxygen concentration of the fuels and that a combustion process closer to complete 

combustion was provided [32]. 

 

 

Figure 10. The change in CO emission values as a function of engine load 
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3.9. CO2 Emission 

Figure 11 shows the change in CO2 emissions for all test fuels at constant engine speed and six 

different engine loads. CO2 emissions increased for all fuel samples due to the improvement of 

combustion efficiency along with the increase in engine load. As shown in Figure 11, Hx5, 

Hx10 and Hx15 fuels produced higher CO2 emissions than D100. The addition of hexanol to 

diesel led to an increase in CO2 emission values. Hexanol led to the improvement of combustion 

in the cylinder by increasing the oxygen content of blend fuels, to an increase in adiabatic flame 

temperature and thus to an increase in the formation of CO2 emissions [33]. CO2 emission 

values of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 fuels were found to be 1.74%, 1.88%, 2.25%, and 2.77%, 

respectively when all engine loads were averaged. 

 

 

Figure 11. The change in CO2 emission values with respect to the engine load 

 

3.10. O2 Emission 

The use of chemicals with high oxygen content such as hexanol as an additive in the fuel blend 

increases the oxygen concentration in the combustion chamber. The changes in O2 emissions 

resulting from testing diesel and other test fuels in a compression ignition engine depending on 

engine load are presented in Figure 12. The O2 emission figures of D100, Hx5, Hx10, and Hx15 

test fuels were found to be 16.32%, 16.83%, 17.27%, and 17.89%, respectively, on an average. 

As seen in Figure 12, O2 emission values of other fuels increased at all engine loads compared 

to the reference diesel fuel. O2 emission values also increase since the percentage of oxygen in 

the fuel increases as the amount of hexanol in fuel mixtures increases. The fact that the fuel 

consumption of the engine required to create the desired power increased along with the rise in 

engine load, so the oxygen required for the combustion of this fuel was met by the oxygen in 

the chemical structure of the fuel decreased the O2 emission values in exhaust gases, which 

indicates that more oxygen is needed so that chemical equilibrium can be formed in the 

combustion process [14].   
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Figure 12. The change in O2 emission values versus engine load 

 

3.11. Relationship between NOX Emission and EGT 

The changes in NOX values for the tested fuels depending on EGT are presented in Figure 13. 

The formation of thermal NOX is mainly affected by two factors, including high combustion 

temperature and high oxygen content [28]. As presented in Figure 6, an increase in engine load 

constantly increases the temperature inside the cylinder, which causes NOX emissions of all test 

fuels to increase in parallel with the engine load. Furthermore, a decrease in NOX emissions is 

observed in parallel with the increase in the addition of hexanol to diesel fuel, the reason of 

which is that there are many zones having low-temperature level inside the cylinder owing to 

high latent heat of vaporization of hexanol leading cooling effect in the cylinder [34]. Table 1 

shows that hexanol had 15.78% higher oxygen content in its chemical structure compared to 

diesel fuel. Therefore, it can be concluded that the addition of certain amounts of hexanol to 

diesel fuel decreased NOX emissions significantly. 

 

 

Figure 13. The change in NOX emission values with respect to the EGT 
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4. CONCLUSIONS 

This experimental study presented the effects of Hx5, Hx10 and Hx15 fuel blends obtained by 

5%, 10% and 15% (by volume) blends of hexanol, which is a six-carbon alcohol, and diesel 

fuel on engine performance and exhaust emissions, resulting from testing the above-mentioned 

test fuels in a diesel engine. The results obtained from tests performed under different engine 

loads (in the range of 0-2000 W and 400 W intervals) and at a constant engine speed of 3000 

rpm were compared with diesel fuel. The results obtained from the experimental study are 

summarized underneath: 

➢ Low energy content and high viscosity of hexanol caused that the BSFC values of Hx5, 

Hx10, and Hx15 fuels obtained by the hexanol blend increased by an average of 3.45%, 

4.76%, and 7.98%, respectively, compared to diesel fuel. It was determined that oxygen 

content, density, and viscosity values increased with the increase in the hexanol ratio in 

blend fuels. 

➢ When diesel fuel was blended with hexanol, it was determined that BTE values of Hx5, 

Hx10, and Hx15 fuels decreased by an average of 1.87%, 2.68%, and 4.61%, respectively, 

compared to pure diesel fuel.  

➢ It was noted that the BSEC values of Hx5, Hx10, and Hx15 fuels, which had lower heating 

values than diesel fuel, rose with the increase in hexanol content. 

➢ It was highlighted that EGT values of Hx5, Hx10, and Hx15 fuels were lower at all engine 

loads contrary to diesel fuel due to low energy content of hexanol, and high viscosity and 

density values that worsen atomization.  

➢ Along with the addition of 5%, 10%, and 15% hexanol to diesel fuel by volume, it was 

determined that while there was a reduction in HC, CO, NOX, and smoke opacity 

emissions, increases were observed in CO2 and O2 emissions. 

➢ It was concluded that the use of hexanol in compression-ignition engines as an alternating 

additive at low ratios would not cause any problems for engine performance, meanwhile, 

it could play an important role in reducing polluting emissions. 

➢ There is an opportunity to produce hexanol, which is a high carbon alcohol with properties 

suitable for fuel technology used in diesel engines, from renewable sources such as 

biomass. It is also a bio-fuel with a potential for emission reduction without requiring 

changes to existing diesel engines. 
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TUHFE-İ NÂİLÎ’DE ANTALYALI ŞAİRLER 
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Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türk edebiyatında şair biyografilerini içeren tezkireler XII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar 

yazılmaya devam edilmiştir. Şairlerin hayatları anlatılarak şiirlerinden kısa örnekler verilen 

tezkireler, birçok farklı alanlarda yazılmıştır. Tezkiretü’ş-şuarâ, Tekizre-i Osmâniye, 

Tezkiretü’l-Hattâtîn, Tezkiretü’l-Evliyâ, Tezkire-i Evliyâ-i Bağdat, Menâkıb-ı Evliyâ-i Mısır 

gibi farklı tezkire örnekleri vardır. Köken itibariyle Arapların tabakat kitaplarına dayanan 

tezkirelerin Türk Edebiyatındaki ilk örneklerini Ali Şîr Nevâi, Sehî Bey ve Devletşah vermiştir. 

Latîfi, Ahdî, Beyânî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Sâdıkî, Fâizî, Yümnî, Riyâzî, Safâyî, Belîğ, 

Sâlim, Râmiz, Esrâr Dede, Âkif, Rıza, Şefkat, Arif Hikmet, Fatin, Tevfik, Es’ad Efendi, 

Mehmed Tevfik, Ali Emirî, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal gibi tezkireler dönemin önemli 

şahsiyetlerini bize tanıttığı gibi yazıldığı dönemin edebiyat ve kültürü hakkında da eşsiz bilgiler 

verir. Mehmet Nâil Tuman (1875-1958), Tuhfe-i Nâilî isimli eserini daha önce yazılmış olan 

tezkirelerden derleyerek oluşturmuştur. Antalya pek çok divan şairi yetiştirmiş bir şehirdir. 

Antalya’da Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Cevherî, Eroğlu Nûrî, Nâmî, Vâhib Ümmî, 

Armağan Efendi, Ümmî Sinan, Âdem Dede, Fâzıl Halil, Kâşif Es’ad, Niyâzî-i Mısrî, Zelilî, 

Nuzûlî, Kenzî, Hâkirî, Behcet, Fıtnat Hanım, Râşid, Ahmed-i Rıdvan, Askerî Muhammed 

Efendi, Gedâyî, Hâdî, Harîmî, İbahim Vehbî, Meşrebî, Mevlânâ Şânî, Meylî, Rüşdî, Ârifî 

Ahmed Paşa, Şeyhî, Vechî ve Yareli gibi gerek Antalyalı gerekse Antalya’da yaşamış pek çok 

şair bulunmaktadır. Bu çalışma ile Antalya ve havalisinde yaşamış ve Tuhfe-i Nâilî geçen 

şairlerin hayat hikayelerinin transkribe metni verilecektir. Gerek edebiyat tarihlerinde gerekse 

de tezkirelerde yer alan şairlerin tespiti, bölgenin kültür zenginliğini ortaya çıkarması açısından 

önemlidir. Antalya tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle metaforik bir şehirdir. Bir bölgenin kültür 

havzasının ortaya çıkarılmasında şiir, şair ve şehir ilişkisinin tespiti, bunların birbirlerini ne 

kadar etkilediği, şehrin şiire ne kadar yansıdığını bilmek gereklidir. Antalyalı şairlerin hayat 

hikayelerinin bilinmesi, hem Antalya’nın kültürel değerini ortaya çıkaracak, hem de edebiyat 

tarihi açısından önemini ortaya koyacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tuhfe-i Nâilî, Antalya, Tezkire, Mehmet Nâil Tuman. 

 

POETS OF ANTALYA IN TOHFA-E NÂELÎ 

ABSTRACT 

Tezkires (biographies) containing poet biographies in Turkish literature continued to be written 

from the 12th century to the 20th century. Tezkires, which give short examples from their 

poems by explaining the lives of the poets, have been written in many different fields. There 

are different examples of Tezkires such as Tezkiretü’ş-şuarâ (The biographies of the poets), 

Tezkire-i Osmâniye (The biographies of Osmaniye), Tezkiretü’l-Hattâtîn (The biographies of 

Calligraphists), Tazkirat al-Awliyā (The biographies of Saints), Tezkire-i Evliyâ-i Bağdat (The 

Biographies of Saints of Baghdad), Menâkıb-ı Evliyâ-i Mısır. Ali Şîr Nevâi, Sehî Bey and 

Devletşah gave the first examples of tezkires based on the biography books of the Arabs in 

Turkish Literature. Tezkires such as Latîfi, Ahdî, Beyânî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Sâdıkî, 

Fâizî, Yümnî, Riyâzî, Safâyî, Belîğ, Sâlim, Râmiz, Esrâr Dede, Âkif, Rıza, Şefkat, Arif Hikmet, 

Fatin, Tevfik, Es’ad Efendi, Mehmed Tevfik, Ali Emirî, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal both 

introduced the important figures of the period and gave information about the literature and 

culture of the period. Mehmet Nâil Tuman (1875-1958) created his work called Tohfa-e Nâelî 

by compiling from the previously written tezkires. Antalya is a city that has raised many divan 
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poets.In Antalya, there are many poets such as Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Cevherî, Eroğlu 

Nûrî, Nâmî, Vâhib Ümmî, Armağan Efendi, Ümmî Sinan, Âdem Dede, Fâzıl Halil, Kâşif Es’ad, 

Niyâzî-i Mısrî, Zelilî, Nuzûlî, Kenzî, Hâkirî, Behcet, Fıtnat Hanım, Râşid, Ahmed-i Rıdvan, 

Askerî Muhammed Efendi, Gedâyî, Hâdî, Harîmî, İbahim Vehbî, Meşrebî, Mevlânâ Şânî, 

Meylî, Rüşdî, Ârifî Ahmed Paşa, Şeyhî, Vechî and Yareli who either are from Antalya or lived 

in Antalya. In this study, the transcribed text of the life stories of the poets who lived in Antalya 

and its surroundings and their names were detected in Tohfa-e Nâelî will be presented. It is 

important to determine poets both in the literature history and tezkires for revealing cultural 

richness of the region. Antalya is a metaphorical city with its history, nature and culture. In 

creating a culture centre, it is important to know poetry, poet and city relationship, how they 

affected each other and how the city was reflected on the poem. Knowing the life stories of the 

poets from Antalya will both reveal the cultural value of Antalya and reveal its importance in 

terms of literary history. 

 

Keywords: Tohfa-e Nâelî, Antalya, Tezkire, Mehmet Nâil Tuman. 

 

TUHFE-İ NÂILÎ’DE ANTALYALI ŞAİRLER 

 

1. Âdem: Şeyh Hüseyin Adem Dede, Antakyalı,1 Galata Mevlevîhânesi şeyhi, 

h.1000/m.1591’de doğdu.Vefatı Ramazan 1064/m.1653. Müverrih Nisârî’nin “Ola me’vâ 

Cennet-i Firdevs-i a‘lâ Âdem’e” mısraıyla “Buyurdu ey Nisârî böyle tahrîr ile târîhin/Degüldür 

devr-i Âdem geçdi bu devr-i Muhammed’dür” beyti vefatına tarihtir. Esrar Dede ve Asım 

tezkireleriyle, Şakâyık Zeyl-i Şeyhî ve Mecelle’de tarih mısralarına muhalif olarak vefat tarihi 

h. 1063/m.1652 göstermektedir. Mısır Mevlevîhânesi’nde medfundur. 

 

Sükût itsem safâlanmaz açılsam bana râm olmaz 

Kıyâmet kopmayınca kıssa-i ‘aşkum tamâm olmaz 

 

Görünce bildüm Âdem ben anın keyfiyet-i hâlin 

Olur gâhî safâ-yı câm-ı mey-âsâ müdâm olmaz 

 

Derd ehli libâsını ‘aşk ile giyen gelsün 

Zehrini şeker gibi zevk ile yiyen gelsün 

 

Aldanma sakın Âdem her âline dünyânun 

Öz varlıgını bunun yokluga satan gelsün 

 

(Şeyhî Zeyli c. 1, s. 617, Esrâr Dede 7, Âsım 2, Mecelle 1, Safâyî 26, Vefâyât-ı Ayvasarâyî 94, 

Hülâsatü’l-Eser c. 1, s. 5.)2 

 

2. Âkif: Âkif Efendi, Antalyalı Ömer Feyzi Efendi’nin oğludur, Antalyalı, kâtib.  

 

‘Âkifâ ol pertev-i ruhsârdan pür-nûr idi 

 
1 Esrar Dede ve Safâyî tezkirelerinde Antakyalı olarak geçmesine rağmen yapılan araştırmalarda Antalyalı olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bkz. Esrâr Dede, Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviyye, (Haz. İlhan Genç), Ankara: Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, 2000, s. 10; Mustafa Safâyî, Tezkire-i Safâyî, (Haz. Pervin Çapan), Ankara: Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, 2005, s. 63; Adem Ceyhan, “17. Asır Mevlevî Edebiyatından Bir Portre: Antalyalı Âdem 

Dede (1591-1653)”, Türkiyat Mecmuası, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Mecmuası, 2011, 

C. 21, S. 147. 
2 Tuhfe-i Nâilî, I, 88. 
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Mâh-ı enver iktibâs-ı nûr-ı hûrşîd itmeden 

 

(Kâmûsu’l-A‘lâm c. 4, s. 3048, Fatin 274)3 

 

3. Atâullah: Şeyhülislam Ebu İshakzâde Mehmed Atâullah Efendi b. Şeyhülislam Mehmed 

Şerif Efendi b. Şeyhülislam Mehmed Es‘ad Efendi b. Ebu İshak İsmail Efendi b. Rumeli 

kazaskeri Alâiyeli İbrahim Efendi, 12 Cemâziye’l-evvel h.1173/m.1759 tarihinde doğdu. Vefatı 

Ramazan h.1226/m.1811. Aydın Güzelhisarı’nda Câmî-i ‘Atîk civarında medfundur. Osmanlı 

Müellifleri’yle Sicil’in vefat-ı tarihini 1236 göstermeleri yanlıştır. 

  

Zuhûr-ı hat ile rûy-ı ‘arak-rîz-i hacâletdir  

Bulutdan nem kapar ruhsâr-ı yâr âteş-tabî‘atdir 

  

Tecâhül kıl bu eyyâm-ı hüner-i düşmende ‘âkilsen  

Sakın izhâr-ı ‘ilm itme ‘Atâ gâyet cehâletdir 

  

Divanı, Hacı Mahmud Efendi kısmında, Süleymaniye Kütüphanesi’nde, numara 5153/2.  

Divanı, Üniversite Kütüphanesi’nde, numara 1590, 1659, 2902, 3590. 

 

(Sicill-i Osmânî c. 3, s. 479, Osmanlı Müellifleri c. 1, s. 377, Duhatu’l-Meşâyih 120, Fatin 301, 

Kâmûsu’l-A‘lâm c. 4, s. 3159, Âsım Târîhi c. 1, s. 120, Cevdet Târîhi c. 9, s. 244, Türk Şâirleri 

c. 2, s. 531, Keşfü’z-Zünûn Zeyli 519.)4 

 

4. Cevherî: Mınık Ali Cevherî Efendi, Alâiyyeli Kadı Uzun Bâlî Efendi’nin oğludur. Kadı, 

Ahizâde Hanedanına mensup olduğundan “Hısm-ı Ali Çelebi” denmekle meşhurdur. h. 934/m. 

1527 tarihinde doğdu. Vefatı Receb 992/m.1584. Maraş’da Alaaddin Camii haziresinde 

medfundur. Osmanl Müellifleri’nin vefatını 991, Sicill’in viladetini 932 göstermesi yanlıştır.  

 

(Şakâyık-ı Nev‘izâde 279, Sicill-i Osmânî c. 3, s. 502, Osmanlı Müellifleri c. 3, s. 85)5 

 

5. Fu‘âd:  Mehmed Fu‘âd Beg, Sultân Mahmûd-ı sânî ve e’Abdülmecid ve ‘Abdül‘azîz 

devirlerinde berberbaşı olan Hüseyin Begin oglıdır. ‘Alâiyeli. Dâhiliye Nezâreti Müsteşarı. 1 

Rebî‘ulevvel 1272/m.1855 târihinde ‘Alâiye’de doğdı. 

 

Bakdıkca ‘ayn-ı ‘ibret ile ben hayâlime  

Mahzûn olur u pek acırım kendi hâlime 

 

Her şey tegayyür itdi vücûd oldı yek nizâr 

Bak bak şu resme hâl-i kadîminde ber-karâr 

* 

Bir zıll iken o cây-ı bülende nihâdedir 

Elbet cihânda ‘ömrü de benden ziyâdedir 

* 

Müstefîd olmaz İmâm-ı A‘zam olsa hâcesi 

Bir kişi mahrûm olursa feyz-i isti‘dâddan 

* 

Nigâr itdi câna artık işitsin kulaklarım 

 
3 Tuhfe-i Nâilî, II, 2655. 
4 Tuhfe-i Nâilî, II, 2901. 
5 Tuhfe-i Nâilî, I, 676. 
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Cândan tehassür eylediğim bir ezân sesi 

* 

Rûhuñ gıdâsıdır ne ilâhî terânedir 

Dünyâ benim olurdı işitsem ezanları 

 

(Son Asır Türk Şairleri 432.)6 

 

6. Gedâyî: Gedâyî Dede, Antakyalı,7 Mevlevî. 

 

Çün cemâlün mihrine saldı saçun müşgîn-nikâb 

Gün gibi girdi sehâba mâh-tâbum âftâb  

 

Hasbeten-lillâh ana bir bûse in‘âm eyle kim 

Âsitânundan umar çün kim Gedâyî feth-i bâb 

 

(Ahdî 282, Esrar Dede 269)8 

 

7. Hâdî: ‘Ali Hâdî Bey bin Gümrük Memurlarından Ahmed Vahyî Bey, Dörtyol Müddeî-i 

Umîmîsi, h.1317/m.1899 tarihinde Alâiye’de doğdu. 

 

Yolımın üstüne bir şâh-ı dilârâ çıkıyor 

Yine derdli başa endîşe-i sevdâ çıkıyor 

  

Ne zamân rûh-ı Fuzûlî’yi çagırsam yanıma 

Mutlakâ karşıma Mecnûn ile Leylâ çıkıyor 

 

Âdem oglu ile alaydır feleğin cilveleri 

Bugün ednâ görinen yârına dânâ çıkıyor 

 

Kızıyor ba‘zısı Nef‘î-yi zamân olduguma 

Kalemim hâme-i Nef‘î ile hempâ çıkıyor 

 

(Son Asır Türk Şairleri 466)9  

 

 

8. Halîl: Halîl Efendi, Kadı Halîl Efendi denmekle mağruftur. Elmalılı.  

 

Neşve-i mül gam-zidây-ı şîşe-i dildür bana  

Lehçe-i güftâr-ı vahdet vahy-i nâzildür bana  

 

Naķş-ı nâsûtiyyeden ber-ceste-i evc-i dilüm 

Kenger-i eyvân-ı atlas nîm menzildür bana  

 

Da‘vî-i ‘aşkda ne hâcet müftî-i âlûdeye  

Levh-i mahfûz-ı hıred tayy-ı mesâi’ldir bana  

 
6 Tuhfe-i Nâilî, II, 3310. 
7 Ahdî’ye göre Antalyalıdır. Bkz. Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1996, s. 541. 
8 Tuhfe-i Nâilî, II, 3552. 
9 Tuhfe-i Nâilî, II, 4697. 
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Saykal-ı tevhîd ile dil-sâde olmakdur garaz  

Nûş-ı dârû-yı ma‘ârif semm-i kâtildür bana  

 

Çeşm-i rûşendür tulû‘-ı subh-ı vahdetden Halîl 

Âfitâb-ı ‘âlem-ârâ zıll-ı zâ’ildir bana 

 

(Belîğ 17)10 

 

9.  Harîmî - Korkud: Şehzâde Korkud, Sultan Bayezid-i Sâni’nin oğludur. H.872/m.1467 veya 

h.874/m.1469 tarihinde doğdu. Vefatı h.918/m.1512. Bursa’da Orhan Gâzi Türbesi’nde 

medfundur. Vefat-ı tarihi Ravzatü’l-Ebrâr’da 919 ve Mecelle’de 920 olarak yazılmışsa da 

vukuat-ı tarihiyyeye göre 918 olması kuvvetlidir. 

Divanı, Emîrî, Manzum Eserler kısmında, Millet Kütüphanesinde, numara 104.  

(Latîfî 65, Hasan Çelebi 40, Sehî 17, Güldeste 54, Osmanlı Müellifleri c. 2 s. 382, Tayyarzâde 

Atâ Târihi c. 5 s. 159, Kâmûsu’l-A‘lâm c. 5 s. 3724, Tuhfe-i Hattâtîn 368, Mecelle 183, Keşfü’z-

Zünûn Zeyli 1/525, Kâfile-i Şu‘arâ 26.)11 

 

10. Kaygusuz Baba: Kaygusuz Baba, Kaygusuz Abdâl, Karamanlı, ‘Arablar arasında 

“‘Abdullah Magârevî” dinmekle meşhûrdur. Vefâtı tarihini mazbût değilse de, Karaman 

ogullarından İbrâhim Begin oglu İshâk Begin zamân-ı hükûmeti olan 892 târîhine kadar hayatta 

idüği Dîvânı’ndaki “İshak Bege söylesem, hâlimi ‘arz eylesem, kârîden kurtulmaga, Ola mı ki 

dermânı” sözünden anlaşılmakdadır. Mısır’da bir magarada medfûndur.  

 

Bu ‘aşk mevci yine başımdan aşdı 

Sırrım fâş eyledi râzımı açdı 

* 

Göründi ol kim ol ‘ayn-ı bekâdır 

Özin fâş eyleyüb özi safâdır 

 

Dîvânı, Düğümlü Baba kısmında, Murâd Molla Kütüphânesinde, Numara 411 

Dîvânı, Hâşim Paşa, Selim Ağa, Numara 19 

 

(Osmanlı Müellifleri c. 1, s. 144, Bektâşî Şâirleri 196.)12 

 

11. Mezâkî: Mezâkî Çelebi, Tekeli. 

 

Bîm-i Hak’dan dökse ‘âşık dürr-i eşk-i çeşmini 

Gökde tesbîh ideler anun melekler dânesin  

* 

Zülf-i nigârun olmış çâk boyına ber-â-ber  

Sanma ki şâm rûza şimdi ber-â-ber olmış  

 

(Kafzâde 102)13 

 

 
10 Tuhfe-i Nâilî, I, 1071. 
11 Tuhfe-i Nâilî, I, 773 (3484). 
12 Tuhfe-i Nâilî, II, 3488. 
13 Tuhfe-i Nâilî, II, 3938. 
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12. Na‘îm: Şeyhulislam Ebu İshak İsmâil Efendi, Alaiyeli Kazasker İbrahim Efendi’nin 

oğludur. Zilka‘de 1055/m. 1645 tarihinde İstanbul’da doğdu. Vefatı 28 Zilka‘de 1137/m.1724. 

Sultan Selim civarında bina itdiği İsmâil Efendi Mescidi havlinde türbe-i mahsûsada 

medfundur. 

 

Şakâyık-ı Şeyhî c. 3, s.169, Sicill-i Osmânî c.1, s.260, Kâmûsu’l-A‘lâm c. 2, s. 944, Hadîkatü’l-

Cevâmi‘ c.1, s. 28, Devsatü’l-Meşâyih 85.)14 

 

13. Nâmî: Ca’fer Nâmî Efendi, Kadı Nurullah Efendi’nin oğludur. A‘mâ Nâmî, Ağroslu, 

Elmalı Kadısı, Sultan Murad-ı Sâlis devrinde vefat itdi.  

 

Kişiye her tarafdan rûzgâr el virmek olmazmış 

Nasîb olmayıcak şâhum murâda irmek olmazmış  

* 

Kapunda ‘âşıka zillet rakîbe hayli rif‘at var 

Bugün zulm itme dünyâda begüm yarın kıyâmet var  

 

(Kâmusu’l-A’lâm c. 6, s. 4553, Sicill-i Osmânî c. 4, s. 540, Hasan Çelebi 314, Ahdî 318)15 

 

14. Nûri: Şeyh Nûri Efendi, Aroğlu, Elmalılı.  

 

Nidâ itdim gelsün ‘âşık olanlar  

Hakka gidenlerin yoludır tevhîd 

 

‘Aşkın dersin bundan aldı alanlar  

‘İlm-i ledün dilidir tevhîd  

 

Gerekdir bu yolda bir kâmil usta 

Kefîl oldı size vuslat-ı dosta  

 

(Osmanlı Müellifleri, c.1, s. 26)16  

 

15. Râşid: Râşid efendi, İbradılı, Musul Kadısı, h.1220/m.1805 tarihinde İbradı’da doğdu. 

Vefâtı h.1267/m.1850. 

 

Sevâd-ı nokta-i ruhsârını zann eyleme mûdan 

Çekîde katre-i müşgîndir âsâr-ı gîsûdan 

 

Ne reng-âmîz-i san‘at gösterir tâb‘-ı suhan-gûy 

Füsûn-sâzî-i şi‘ri meşk idelden çeşm-i câdûdan 

 

(Kâmusu’l-A‘lâm c. 3, s. 2245, Fatin 115)17 

 

16. Rüşdî: Lambazâde Rüşdî Ali Efendi, Lambazâde Abdulhalim Efendi’nin oğludur. Kara 

karyeli, kâdî, şâir Şeyhî’nin biraderi. Sicil’in Alanyalızâde demesi yanlıştır. 

 

 
14 Tuhfe-i Nâilî, II, 4377. 
15 Tuhfe-i Nâilî, II, 4215. 
16 Tuhfe-i Nâilî, II, 4454. 
17 Tuhfe-i Nâilî, I, 1294. 
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Bak nutk-ı yâre gonca-dehen söylerim sana 

Şîrîn-zebân ü pâk-sühan söylerim sana 

 

Rüşdî nazîre-cûy olalım Râmiz-i zamân 

Elbette nutk edip diye ben söylerim sana 

 

(Silâhdârzâde 28, Sicill-i Osmânî c. 2, s. 382 (c. 4, s. 103), Şefkat 59, Râmiz 116.)18 

 

17. Sıdkî: Mehmed Sâdık Efendi, Antalya Müftüsü Ahmed Efendi’nin oğludur, Antalyalı, 

Antalya Müftüsü, h.1203/m.1788 tarihinde Antalya’da doğdu. Vefatı Şa‘ban 1276/1859, 

Antalya’da medfundur.  

 

Resm-i unvân mekâtib-i cedîde tahrîr 

‘Arz-ı rütbeye nisbetle olunmuş tasvîr 

Yine haysiyyet-i zâtiyye olunmaz tenkîr 

Hakk-ı haysiyyetimizden eğer oldunsa habîr 

Mekrimetlû yazılır mı bize ey kilk-i debîr 

 

(Son Asır Türk Şâirleri 1707, Osmanlı Müellifleri c.2, s.288)19  

 

18. Sinân Ümmî: Şeyh Mehmed Yusuf Sinaneddin, Elmalılı, vefatı h.1078/m.1667, Elmalı’da 

medfundur. Mısrî Niyâzî’nin “Allah Allah didi vü kıldı bekâya irtihâl” mısraı vefatına tarihtir. 

Vefeyâti’l-Ayvansarâyî’nin vefat-ı tarihini 1068 göstermesi yanlıştır.  

 

Uyaldan ‘aşkına anın gerekmez gayri burhânı 

İrelden derdine anın gerekmez gayri burhânı 

 

Murâdın anladım anın beni derdile yandırmak 

Anınçün geçmişim benden gerekmez bana bin cânı 

 

Sinân Ümmî ene’l-Hakkı görün ‘aşkdan ‘ayân eyler 

‘Ayâna irişen gelsün gerekmez gayri a‘yânı  

 

Divanı, Haşim Paşa Kısmında, Selim Ağa Kütüphanesi’nde, numara 70. 

Divanı, Bayezid Umumi Kütüphanede, numara 3356. 

Divanı, Üniversite Kütüphanesi’nde, numara 512. 

 

(Osmanlı Müellifleri c.1, s. 85, Mecelle 260, Vefeyâtü’l-Ayvansarâyî 88.)20 

 

19. Süleyman: Şeyh Seyyid Süleyman Efendi, Alâiyeli, Bursa’da Fenâri Tekyesi Şeyhi, vefatı 

27 Cemaziyelevvel 1064/m.1653. Bursa’da Fenâri Ahmed Paşa zaviyesinde medfundur.  

 

Evliyânın sırrın duyan hayrân olur gezer yürür 

Dost yolunda câna kıyan kendü özinden bezer yürür 

 

Gönlünü Hakka baglayub yârın visâlin anlayub  

Âh idüb aglayub kendüzünden bezer yürür 

 
18 Tuhfe-i Nâilî, I, 1410. 
19 Tuhfe-i Nâilî, II, 2340. 
20 Tuhfe-i Nâilî, I, 1890. 
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(Şakâyık-ı Şeyhî c. 1, s. 620, Güldeste 123)21 

 

20. Şehdî: Şehdî Çelebi, Antalyalı, helvacı, Yavuz Sultân Selîm-i evvel devrinde vefat etti. 

 

Âdeme âhir haram olur harîmî âlemün  

Tak u eyvân ile görme kendüni ‘âlî-cenâb 

 

Kasr u eyvân ile ey ‘âlî-makâm oldum sanan  

Kendüni yüksekde görme menzilün taht-ı türâb 

 

(Kâmûsu’l-A‘lâm c. 4, s. 2887, Latîfî 213, Hasan Çelebi 177)22 

 

21. Şeyhî: Lambazâde Şeyhî Mustafa Efendi, Abdulhalim Efendi’nin oğlu ve şâir Rüşdî Ali 

Efendi’nin biraderidir. Sultan Abdulhamid-i Evvel devri şâirlerinden. 

 

Sîne-i dil-dârın ancak farkı yok billûrdan 

Gerden-i pâki ne mümkün fark ola kâfurdan 

 

Bir tenâsüb vardır endâmında ol meh-pârenin 

Cism-i pâk-i gül gibi gûyâ mücessem nûrdan 

 

Ol perî agyâr ile ünsiyyet itmişdir hemân 

İctinâb eyler efendim Şeyhî-i mehcûrdan 

 

(Sicill-i Osmânî c. 2, s. 382, Silâhdarzâde 41, Şefkat 84, Mecelle 283, Sicill-i Osmânî c. 3, s. 

183.)23 

 

22. Vâhib: ‘Ali Vâhib Efendi bin İstanbul Kadısı Alâiyeli Sun‘ullah Efendi bin Ali Efendi bin 

Halil Efendi, h.1141/m.1727 tarihinde hayatta idi. 

 

‘Âlem bakılsa hep mugâyir değil midir 

Âdem esîrbend-i ‘anâsır degil midir 

 

Pîş-i sutûr-ı nâmeye zîver-nümûd olan 

‘Arz-ı hulûs-ı devlete dâ’ir degil midir 

 

Cellâd-ı gamze dest-be-dest nigâh olan 

Ehl-i dilin helâkine hâzır degil midir  

*  

Ne dem fart-ı gamımdan olsa ger sûz-i derûn peydâ  

Hurûş-ı eşk-i çeşmimden olur seyl-âb-ı hûn peydâ 

  

Bu beyit Nefeszâde Vâlî Muhlis Seyyid Abdurrahman Efendi’nindir. Sâlim’in Vâhib Ali Efendi 

nâmına kaydetmesi doğru değildir. 

 

 
21 Tuhfe-i Nâilî, I, 1857. 
22 Tuhfe-i Nâilî, II, 2156. 
23 Tuhfe-i Nâilî, II, 2205. 
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(Sicill-i Osmânî c.3, s.234, Râmiz 262, Sâlim 693.)24  

 

23. Vâhibî: Şeyh Abdulvehhâb Efendi, Elmalılı, Marmaralı Yiğitbaşı Şeyh Ahmed Şemseddin 

Efendi’nin müridlerinden, 1 Şa‘ban 1004/m.1595 tarihinde vefat etdi. Elmalı’da medfundur. 

“Vefât-ı nâsût” cümlesi vefatına tarihtir. 

  

Evliyâdan sır sorana tokuz dürlü nişân gerek 

Evvel kapu şu yakîndir25 güneş gibi ‘ıyân gerek 

  

Vahhâb-ı Ümmî’nün tevhîdi hâtıruna güç gelmesün  

Bu ma‘nâyı fehmetmege sâfî nûrdan insân gerek 

 

Divanı, Üniversite Kütüphanesi’nde, numara 137  

(Mecelle 433, Vefâyât-ı Ayvansarâyî 90.)26 

 

24. Vechî: Vechî Bey, Gelibolulu, Mısır Mutasarrıflarından, vefatı h.1019/m.1610, Sicil ve 

Riyâzî Antakyalı olduğunu yazıyorlar.27 

 

Yokdur bedelim diyü beni odlara yakma  

Bir dahı ölürsin sakın âyineye bakma 

* 

Tâ ki girdi dost düşmânla muhabbet bâgına 

Lerze düşdi cismüme döndüm hazân yapragına  

 

(Sicill-i Osmânî c .4, s. 603, Kafzâde 128, Sehî 134, Riyâzî 134.)28 

 

25. Vehbî: Derviş İbrahim Efendi, Mevlevî, Edirneli, Edirne’de Murâdiye Câmii İmamı, vefatı 

Ramazan 1112/m.1700, Finike’de medfundur.  

 

Yârun dehânı sırr-ı nihândan haber virür 

Fikr-i lebi netîce-i cândan haber virür 

 

Câm-ı Cemi ki safvetile andırur o ruh  

Nûr-ı cemâli husnile andan haber virür  

* 

Zehr-nûşân-ı gamız câm-ı safâyı bilmezüz  

Nâle-i ‘uşşâkdan gayrı nevâyı bilmezüz  

* 

Ser-mest ider şarâb-ı Hudâ mevlevîleri  

Pür-vecd ider semâ‘-ı safâ mevlevîleri  

 

Fanûs-veş hemîşe n’ola döndürür ise 

Envâr-ı şevk-i cem‘-i likâ mevlevîleri  

 
24 Tuhfe-i Nâilî, II, 4561. 
25 “şu yakîndir” ibaresi Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî’nin Vefeyât-ı Ayvansarâyî eserinde “şerî‘atdür” şeklindedir. 
26 Tuhfe-i Nâilî, II, 4563. 
27 Gelibolulu yazmasına rağmen, Kâfzâde Fâizî’ye göre Antalyalıdır. Bkz. Bekir Kayabaşı, Kâf-zâde Fâizî’nin 

Zübdetü’l-Eş’âr’ı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya 1997, s. 

588. 
28 Tuhfe-i Nâilî, II, 4580. 

351



 
4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

 

İtmez belâ deminde dahı Hızra iltifât 

‘Aşk ibtilâsınun budelâ mevlevîleri  

 

Vehbî nedür sözinde bu hâl[ât]-ı sûz u şevk  

Mecnûn ider bu husn-edâ mevlevîleri  

* 

Rindâne reviş-i husn-edâ mevlevîyâne  

Bir hâssadur dâd-ı Hudâ mevlevîyâne  

 

Bülbülleri dem-beste ider vakt-i seherde 

Gül-bang-ı sadâ-yı fukarâ mevlevîyâne  

* 

Vasf-ı bahâr-ı husn-edâ destümüzdedür  

Çün bikr-i fikr-i nâdîre-zâ destümüzdedür  

 

Sad câm-ı Cem ki reşhasının teşnedârıdır  

Leb-rîz o câm-ı neş’e-nümâ destümüzdedür  

 

(Şakâyık-ı Şeyhî c. 2, s. 332, Sicill-i Osmânî c. 1, s. 114, Sâlim 715, Safâyî 623, Esrâr Dede 

299, Semâ’hane-i Edeb 248.)29  

 

SONUÇ 

Tuhfe-i Nâilî ile sınırlı olan bu çalışmada ilim ve irfan şehri Antalyalı 25 şair tespit edilmiştir. 

Alfabetik olarak sıralanan şairlerin kısa hayat hikayeleri ve şiirlerinden örnekler günümüz 

harflerine aktarılmıştır. Tuhfe-i Nâilî’de şairlerle ilgili kaynaklara yapılan atıflar incelenerek 

karşılaştırma yapılmıştır. Antalyalı olmayan ancak geçici süreli Antalya’da bulunan şairlere ise 

yer verilmemiştir. Bu şairlerin eserlerinin bir araya getirilerek incelenmesi, bölgenin edebî ve 

kültürel hafızasının temellerininin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. 
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TÜRKİYE’DE KENT ÇALIŞMALARI 

KENT SOSYOLOJİSİ KİTAPLARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Enes Battal KESKİN 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

  

ÖZET 

Bu tebliğde, kent sosyolojisi kitapları bağlamında Türkiye’de kent çalışmaları ele 

alınmaktadır. Kent sosyolojisi, sosyolojiyle birlikte başlamıştır. Sosyolojinin sanayi toplumu 

ile bağlantısı kentle ilişki kurmasını zorunlu kılmıştır. Kent sosyolojisi alanda ilk yayınlar da 

19.yüzyılda yapılmıştır. Günümüzde kent sosyolojisi, sosyolojinin bir alt dalı olarak kabul 

edilmekte ve başlangıçtaki önemini korumaktadır. Türkiye’de de kent sosyolojisi 

çalışmalarının tarihi, sosyoloji kadar eskidir. Sosyolojinin kurucusu kabul edilen Ziya Gökalp, 

bu alandaki ilk çalışmaların da müellifidir. Ülkemizde Kent sosyolojisi çalışmaları bugün de 

önemini korumakta hatta arttırmaktadır. Türkiye’de kent sosyolojisi alanında yapılan 

çalışmaları ortaya çıkarmanın bir yolu, ilgili konuda yazılmış aynı adı taşıyan bilimsel 

kitapların incelenmesidir.  Bu kitaplar ancak üniversitelerin sosyoloji bölümlerine müracaat 

edilerek bulunabilir. Çünkü kent sosyolojisi, üniversitelerin sosyoloji bölümlerinde zorunlu 

bir ders olarak okutulmaktadır.  Bu amaçla 2020 yılı Nisan ayı içerisinde sosyoloji bölümü 

bulunan tüm devlet üniversitelerinin internet siteleri incelenmiştir. Kent sosyolojisi dersinde 

hangi kitapların takip edildiği tespit edilmeye çalışılmıştır.  Çoğu üniversite, ders içeriklerinde 

ders kitabı olarak takip ettikleri kitapları paylaşmamışlardır.  Paylaşımda bulunan sosyoloji 

bölümlerinden hareketle, kent sosyolojisi kitapları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın konusunu, 

kent sosyolojisi adını taşıyan kitaplar oluşturmaktadır.  Araştırma kent sosyolojisi adını 

taşıyan üç kitabının öne çıktığını göstermiştir: Prof. Dr. Hüseyin Bal’ın yazmış olduğu Kent 

Sosyolojisi, Derleyenlerinin Örgen Uğurlu, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Ayşegül Kanbak ve 

Makbule Şiriner’in olduğu Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, 

Editörlüğünü Prof Dr. Köksal Alver’in yaptığı Kent Sosyolojisi. Bu kitaplar aynı zamanda 

Açık Öğretim Fakülteleri Kent Sosyolojisi dersi için yazılmış kitaplar kapsam dışı 

bırakıldığında, Kent Sosyolojisi adını taşıyan başlıca kitaplardır. Kitapların biri tek yazarlı, 

diğer ikisi çok yazarlı editoryal kitaplardır. Bu çerçevede kitap içeriklerinden hareketle, kent 

sosyolojisi çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar ortaya çıkarılmıştır. Bu kitaplar göstermektedir 

ki, Türkiye’de kent sosyolojisi, kent ve toplum arasındaki etkileşimleri takip etmektedir. Kent 

sosyolojisi akademisyenleri uluslararası literatürü de izlemektedir.  Ancak özellikle çok 

yazarlı kitaplarda bir takım eksiklikler dikkat çekmektedir. Bu bildiride önce kent sosyolojisi 

hakkında genel bir bilgi verilecektir. Ardından Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmalarının 

başlangıcı ve öncü isimler üzerinde durulacaktır. Çalışma bildiri konusunu oluşturan kent 

sosyolojisi kitaplarının değerlendirilmesiyle sona erecektir. 

Anahtar kelimeler: Kent, Kent Sosyolojisi, Sosyoloji. 
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URBAN STUDIES IN TURKEY 

AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF URBAN SOCIOLOGY BOOKS 

 

ABSTRACT 

This paper, urban studies in the context of urban sociology books are discussed in Turkey. 

Urban sociology started with sociology. The connection of sociology with the industrial 

society has made it compulsory to establish a relationship with the city. The first publications 

in the field of urban sociology were made in the 19th century. Today, urban sociology is 

accepted as a sub-branch of sociology and preserves its initial importance. Turkey also study 

the history of urban sociology, it is as old as sociology. Ziya Gökalp, who is accepted as the 

founder of sociology, is also the author of the first studies in this field. Urban sociology 

studies in our country continue to be important even today. One way to uncover the work 

done in the field of urban sociology in Turkey is the scientific study of the book of the same 

name written on that subject. These books can only be found by applying to the sociology 

departments of universities. Because urban sociology is taught as a compulsory subject in the 

sociology departments of universities. For this purpose, the websites of all public universities 

with sociology departments were examined in April 2020. It was tried to determine which 

books were followed in the city sociology course. Most universities did not share the books 

they followed as textbooks in their course content. Based on the sociology departments in the 

sharing, urban sociology books have been identified. The subject of this study is books named 

as urban sociology. The research has shown that three of his books, which are named urban 

sociology, stand out: Urban Sociology was written by Hüseyin Bal, Urban Sociology Studies 

Perspectives from Turkey Compiled by Örgen Uğurlu, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Ayşegül 

Kanbak and Makbule Şiriner, Urban Sociology edited by Köksal Alver. These books are also 

the main books named Urban Sociology when the books written for the Open Education 

Faculties Urban Sociology course are excluded. One of the books is a single author and the 

other two are editorial books with multiple authors. In this framework, based on the contents 

of the book, areas where urban sociology studies are concentrated have been revealed. This 

book shows that urban sociology in Turkey, is to follow the interaction between the city and 

the community. Urban sociology academics also follow the international literature. However, 

a number of deficiencies draw attention especially in multi-author books. In this paper, first a 

general information about urban sociology will be given. Then it will focus on the beginning 

and the pioneer of urban sociology studies in Turkey. The study will end with the evaluation 

of urban sociology books that constitute the subject of the paper. 

Keywords: City, Urban Sociology, Sociology. 

 

1.GİRİŞ 

Dünyada kent sosyolojisinin ortaya çıkışı sanayi devrimiyle bağlantılı olarak ele alınmakta ve 

sosyolojinin kendisiyle paralel bir tarih çizilmektedir. Sosyolojinin kentleşmeye ilgi duyması, 

bu yeni disiplini ortaya çıkaran toplumsal ilişkiler ve yapıların ilk önce 19. yüzyılın hızla 

büyüyen sanayi kentlerinde desteklendiğini düşünecek olursak, kent sosyolojisinin sosyoloji 

ile birlikte başladığı söylenebilir (Marshall, 2006: 397). Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde kent 

sosyolojisi; kırdan kente göçün nedenlerini, kentleşme süreci sonunda kentlere yığılan 

insanların sorunlarını, bu insanlarda meydana gelen sosyal ve siyasal değişimleri, 

gecekondularda yaşayan insanlar arasında varlığını sürdüren geleneksel ilişki ve değerleri, bir 

bütün olarak kentleşme sürecini inceleyen bir disiplin (Demir-Acar: 2002: 241) olarak 

354



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

tanımlanmaktadır. Özyurt’a göre modernleşmenin ileri aşamalarında kır-kent ayrımı ortadan 

kalkmakta, kentsel yaşam tüm toplumsal ilişkileri kuşatır hale gelmektedir. Günümüzde 

toplum hakkında konuşmak, bir anlamda kentsel yaşam hakkında konuşmak anlamına 

gelmektedir (2007: 111). 

Giddens ise sosyoloji adlı eserinde konuya çok farklı bir açıdan bakmaktadır. Onun dile 

getirdiği şekliyle; bazı yazarlar, “kent sosyolojisi” diye bir şey olamayacağı görüşünü ifade 

etmektedirler. Giddens bu düşünceye katılmakta ve eğer oluşturulmuş yapay çevre, kapitalist 

toplumun bütüncül bir özelliği ise, analizi de o toplum biçiminin bir bütün olarak doğrudan 

anlaşılmasıyla yapılabileceğini dillendirmektedir. Ona göre, kapitalist üretim, sınıf çatışması 

ve devlet kentin inşa edilmiş çevreye dönüşmesi ile doğrudan ilgili olmaktadır (2012: 100). 

Bu tespit haklı bulunduğu taktirde sosyolojisinin birçok alt dalının ortadan kalkması gerektiği 

de kabul edilmiş olmaktadır. Ancak sosyolojinin alt çalışma alanları ortadan kalkmak bir yana 

her geçen gün mantar misali çoğalmaktadır. Kent sosyolojisi de ortadan kalkmak bir yana 

çalışma konuları artarak sosyolojinin diğer alanlarına sirayet etmektedir. Bu çıkmazdan 

kapitalist toplum ile kent toplumunu aynı anlamda kullanarak çıkılabileceği kanaatindeyim. 

Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmalarının Ziya Gökalp ile başladığını söylemek mümkündür. 

Ziya Gökalp, Türkiye’de sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Sosyolojinin bir alt 

dalı olan kent sosyoloji için de benzer bir tespit yapılabilir. Bir alanda yazılan ilk yazıların 

tespiti literatür açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de kent sosyoloji alanında 

yazılan ilk yazılar ve yapılan çalışmalar için literatürde farklı başlangıçlar ve kişiler 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Behice 

Boran'ın başkanlığında Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif Başoğlu, Mediha 

Berkes gibi akademisyenlerle 1940’lı yıllarda ortaya çıkmış, saha araştırmalarına dayalı 

çalışmalar yapan akademisyenlerin oluşturduğu Ankara ekolüdür. Bir diğeri 1930’lu yıllarda 

kent üzerine İstanbul Belediye Mecmuası’nda yazılar yazan Hilmi Ziya Ülken’dir.  Her iki 

başlangıç Gökalp’in şehir ile ilgili yazılarının ortaya çıkması ile bu özelliklerini kaybetmek 

durumundadır. Küçük Mecmua’da yazılmış iki yazı bize kent sosyolojisi için yeni bir 

başlangıç tarihi ve kişisi vermektedir: 1923 ve Ziya Gökalp. “Şehir medeniyeti, köy 

medeniyeti” ve “Köy ve şehir” adını taşıyan yazılar, Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmaları 

için başlangıç kabul edilmelidir (Kaçmazoğlu, 2015: 223-Duymaz, 2018: 219-222, 230-234). 

Nüfusunun dörtte üçünden fazlası kentlerde yaşayan bir ülkede kent sosyolojisi önemli 

çalışma alanlarından biri olmak durumundadır. Türkiye’de kent sosyolojisinin öncüsü 

sayılabilecek çalışmalar, neredeyse sosyoloji kadar eskiye gitmektedir. Başka bir açıdan kent 

sosyolojisinin önemi, tüm sosyoloji bölümlerinde zorunlu bir ders olarak yer almasıyla da 

ifade edilebilir. Önemine karşın kent sosyolojisi adlı eserlerin, daha da önemlisi ders kitabı 

işlevi görebilecek yayınların tarihi çok eskiye gitmemektedir.   

Bu çalışmanın amacı; kent sosyolojisi derslerinde takip edilen ve aynı adı taşıyan telif eserler 

bağlamında Türkiye kent sosyolojisinin çalışma alanlarını tespit etmek, kent sosyolojisi 

kitaplarını konuları ve kapsamları açısından değerlendirmektir. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Türkiye’de kent sosyolojisi alanında yapılan çalışmaları ve kitapları ortaya çıkarmanın bir 

yolu, ilgili konuda yazılmış aynı adı taşıyan bilimsel kitapların incelenmesidir.  Bu kitaplar 

ancak üniversitelerin sosyoloji bölümlerine müracaat edilerek bulunabilir. Bu amaçla 2020 
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yılı Nisan ayı içerisinde sosyoloji bölümü bulunan tüm devlet üniversitelerinin internet siteleri 

incelenmiştir. Kent sosyolojisi dersinde hangi kitapların takip edildiği tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  Çoğu üniversite, ders içeriklerinde ders kitabı olarak takip ettikleri kitapları 

paylaşmamışlardır.  Paylaşımda bulunan sosyoloji bölümlerinden hareketle, kent sosyolojisi 

kitapları tespit edilmiştir.  Bu çalışma, kent sosyolojisi derslerinde takip edilen ve aynı adı 

taşıyan telif eserler bağlamında Türkiye’deki kent çalışmalarını ele almaktadır. Kitaplar 

içerdikleri konular açısından incelenerek, kent sosyolojisinin çalışma alanları ortaya 

çıkarılmaya çalışılmış ve eserler konular çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

3.BULGULAR 

3.1.Kent Sosyolojisi Dersi  

2019 yılı itibariyle Türkiye’de 129 Devlet Üniversitesi’nin 82 tanesinde Sosyoloji Bölümü 

bulunmaktadır. 2020 yılı Nisan ayı içerisinde sosyoloji bölümü bulunan devlet 

üniversitelerinin internet siteleri incelenmiştir. Bu bölümlerin tamamına yakınında Kent 

Sosyolojisinin, zorunlu bir ders olarak yer aldığı görülmüştür. Çoğu üniversite, internet 

sitesinde bu ders için takip ettikleri yayınları paylaşmamışlardır.  Paylaşımda bulunan 

sosyoloji bölümlerinden hareketle, kent sosyolojisi dersinde takip edilen ve okunması önerilen 

kitaplar ve makaleler tespit edilmiştir. Makaleler kapsam dışı bırakılarak kitaplar, telif ve 

tercüme farkı gözetmeksizin aşağıda bir liste halinde sunulmuştur: 

• 20.Yüzyıl Kenti (Derleme ve Çeviri: Bülent Duru,-Ayten Alkan). 

• Antik Dünyada Kırsal ve Kent (Andrew Wallace-Hadrill John Rich). 

• Bitmeyen Göç (Nermin Abadan Unat). 

• Contemporary Urban Sociology (William G. Flanagan). 

• Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme (Kemal Kartal). 

• Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi (Manuel 

Castells). 

• Gecekondu İnsan ve Kültür (Orhan Türkdoğan). 

• Geç Antik Çağda Kent (John Rich). 

• Kent Politikası (Ruşen Keleş).  

• Kent Sosyolojisi (AÖF) (Editör: Fatime Güneş).  

• Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış (Ergun Gürpınar). 

• Kent, Kimlik ve Küreselleşme (Rana Akdiş Aslanoğlu).  

• Kent, Sınıf ve İktidar (Manuel Castells). 

• Kentbilim İlkeleri (Ruşen Keleş). 

• Kentlerin Doğuşu ( Jean Louis Huot, Jean Paul Thalmarın, Dominique Valbelle). 

• Kentleşemeyen Ülke, Kentlileşen Köylüler (Önder Şenyapılı).  

• Kentleşme Konut Politikası (Ruşen Keleş). 

• Kentleşme Yazıları (Mübeccel Kıray). 

• Kentleşme, Kentlileşme (İnan Özer). 

• Kentsel Çelişki ve Siyaset (Tarık Şengül). 

• Kentsiz Kentleşme (Murray Bookchin). 
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• Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği (Oğuz 

Işık-M. Melih Pınarcıoğlu). 

• Osmanlı Döneminde Arap Kentleri (Andre Raymond). 

• Osmanlıda Kentler ve Kentliler (Suraiya Faroqhi). 

• Siteril Hayatlar (Köksal Alver). 

• Sosyal Adalet ve Şehir (David Harvey). 

• Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri (Ayda Yörükan). 

• Şehir ve Cemiyet (Weber, Törınies-Simmel)-(Haz. Ahmet Aydoğan). 

• Şehir ve Toplum (M. Yavuz Alptekin). 

• Şehir: Modern Kentin Oluşumu (Max Weber). 

• Şehirleşme (İhsan Sezal).  

• Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci (Özlem Çevik). 

• Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir (Richard Serınett).  

• The City (Robert E. Park-Ernest W. Burgess). 

• The Global City: New York, London, Tokyo (Saskia Sassen). 

• The Preindustrial City: Past and Present (Gideon Sjoberg). 

• The Urban Experience (Claude S. Fischer-Robert K. Merton) 

• Türkiye´de Arabesk Olayı (Martin Stokes).  

• Türkiye´de Toplumsal Dönüşüm ( Kemal Karpat).  

• Türkiye’de Kentleşme (Yakut Sencer) 

• Türkiye'de Kentleşme Yazıları (İlhan Tekeli). 

• Urban Sociology (Editor: Ernest W. Burgess-Donald J. Bogue). 

• Urban Sociology: Capitalism and Modernity (Mike SavageAlan Warde). 

• Yerinden Yönetim ve Siyaset (Ruşen Keleş).  

• Yunan ve Roma Dünyasında Kent (E. J. Owens). 

 

3.2.Kent Sosyolojisi Kitapları 

Kent Sosyolojisi derslerinde ders kitabı olarak kent sosyolojisi adıyla takip edilen üç eserin ön 

plana çıktığı görülmüştür: Prof. Dr. Hüseyin Bal’ın yazmış olduğu Kent Sosyolojisi, 

derleyenlerinin Örgen Uğurlu, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Ayşegül Kanbak ve Makbule 

Şiriner’in olduğu Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları ve editörlüğünü Prof 

Dr. Köksal Alver’in yaptığı Kent Sosyolojisi.  Bu bildiri, kent sosyolojisi derslerinde takip 

edilen ve aynı adı taşıyan bu telif eserler bağlamında Türkiye’deki kent çalışmalarını ele 

almaktadır. Her bir kitap, içerdikleri konular bakımından değerlendirilmeye tabi tutularak 

Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmalarının seyri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

3.2.1.Kent Sosyolojisi (Hüseyin Bal) 

İncelenen üç kitap arasında kent sosyolojisi adını taşıyan ilk eserdir. İlk baskısı 1999 yılında 

yapılmış olan kitap; kent sosyolojisi, kentleşme kuramları, kent ve siyaset, kent ve çevre ile 

türk-islâm toplumlarında kent başlıklarında beş bölümden oluşmaktadır. Yazar 1.baskı için 

yazmış olduğu önsözde kitabın yazılış amacını ve özelliğini açıklamaktadır. “Ülkemizde 

nüfusun yarısından fazlasının kentlerde yaşaması ve kentleşme, kentlileşme süreçlerinin 
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toplumsal ve bireysel boyutlarda belirleyici olması kent sosyoloji üzerine çalışmaların 

önemini arttırmaktadır. Kent sosyolojisi çalışmaları kuramsal ya da alan araştırması 

niteliğinde olabilir. Biz burada kuramsal düzeyde kent sosyolojisinin gelişimini, kavram ve 

konularını, temel yaklaşımlarını, Türkiye’de kentleşme sorunlarını belirlemeye çalıştık.” (Bal, 

1999: III). 

Kuramsal ve alan araştırması konusunda önemli bir bilgiyi paylaşmak bundan sonraki 

bölümlerde konunun zihinleri meşgul etmemesi açısından önemlidir. Kongar, somut gerçekle 

irdelenmeyen kuramı, iflas etmeye mahkum, kuramsal çerçevesi olmayan bir bilginin de, 

bilimsel bakımdan fazla bir anlam taşımadığını dile getirmektedir. Bu bağlamda, kuramsal 

çalışmalara, “bilimsel değil” diye saldırmak ne kadar yanlış ise, saha araştırmalarına da aynı 

gerekçe ile saldırmak o ölçüde yanlıştır (1986: 11-12). 

 

Bal, 3.baskının önsözünde; yeni kaynaklara ulaştıkça kitapta biçim ve öz bakımından 

değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğunu, bazı bölümlerin çıkarıldığını, bazı bölümlerin 

eklendiğini belirtmektedir (2006: 6). Bu çerçevede kitap altı bölüme çıkarılıp bazı başlıklar 

değiştirilmiştir: Kent sosyolojisi, kentleşme kuramları, kent ve siyaset, Türk-İslam 

toplumlarında kent bölümleri aynen kalırken kent ve çevre başlığı kent ve ekoloji olarak 

değiştirilmiş ve yeni bir bölüm olarak Türkiye’de kentleşme eklenmiştir. Farklı 

yayınevlerinden çıkan kitabın en son baskısında, bölüm sayısı sekiz olmuştur. Kent 

sosyolojisi ile kentleşme kuramları isim olarak aynen kalırken, kent ve siyaset bölümü, 

kentsel siyaset ve yerel yönetim, Türk-İslâm toplumlarında kent bölümü ise eski Türk 

toplumlarında kent olarak değiştirilmiştir. Kent ve kent türleri, kentleşme-kentlileşme-göç 

olgusu, kent ve mekan, kentsel toplumsal hareketler ise yeni bölümler olarak kitaba 

eklenmiştir. İlk baskısı 314 sayfa olan kitap böylece son baskısında 404 sayfaya ulaşmıştır.  

Kent Sosyoloji başlığını taşıyan ilk bölümde, Batı’da Kent Sosyolojisi ve Türkiye’de Kent 

Sosyolojisi alt başlıklarında kent sosyolojisi çalışmalarının öncü isimleri ve düşüncelerine 

değinilmektedir. Batı’da Kent Sosyolojisinde ilk önce Tönnies, Durkheim, Marx ve Weber’in 

kente dair düşüncelerinden bahsedilmektedir. Sonrasında “Chicago Okulu”ndan Robert Park, 

Ernest Burgess ve Louis Wirth’in geliştirdikleri kuramlar hakkında bilgi verilmektedir. 

Türkiye’de Kent Sosyolojisi alt başlığında ise; kent sosyolojisi alanında verilen ilk ürünlerin 

Hilmi Ziya Ülken’e ait olduğuna dair hatalı bir bilgi verilmektedir. Ziyaeddin Fahri 

Fındıkoğlu, Erol Timurtekin, Mübeccel Belik Kıray ve Ruşen Keleş’in bu alanda yapmış 

olduğu ilk çalışmalar ve yayınlar vurgulanmaktadır. Kemal Kartal, Korkut Tuna, Kemal 

Görmez, Orhan Türkdoğan, Kemal Karpat, Birsen Gökçe kent sosyolojisi çalışan ve eserler 

veren araştırmacı ve akademisyenler olarak dile getirilmektedir. Kent ve Kent Türleri adını 

taşıyan ikinci bölümde; kentin tanımı ve özellikleri, ilk kentler, feodal kent(ortaçağ kenti-

sanayi öncesi kent), sanayi kenti, modern kent ve postmodern kent konuları işlenmektedir. 

Üçüncü bölüm, Kentleşme-Kentlileşme-Göç Olgusu olarak adlandırılmış olup, kentleşme, 

Türkiye’de kentleşme, kentlileşme, göç ve göç kuramları, göçün niteliği ve toplumsal yapının 

özellikleri, göç ve gecekondulaşma, gecekondu olgusuna kuramsal yaklaşımlar, üçüncü dünya 

kentleri: göç ve gecekondulaşma, Türkiye’de gecekondulaşma, yanlış kentleşme 

sonuçları(kentleşme yönü ve algılama biçimi-kentleşme ve suçluluk-hemşehri birlikleri-

patronaj ilişkileri) ele alınmaktadır.  
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Kentleşme Kuramları adı verilmiş olan dördüncü bölümde; Avrupa’da kent 

kuramları(Marx/Engels-Durkheim-Simmel-Weber), Amerika’da kent kuramları(ön 

çalışmalar-Chicago okulu/ekolojik kuram-kent ekolojisine göre kentleşme modelleri-Louis 

Wirth ve Kentsel yaşam biçimi), son dönem kent kuramları(Lefebvre-Harvey-Castells-Pahl-

Giddens) işlenmektedir. Beşinci bölüme Kent ve Mekan adı verilmiş olup; mekanın 

toplumsallığı, mekan üzerine kuramsal yaklaşımlar, kentsel mekanın dönüşümü/kentsel 

dönüşüm alt başlıklarında ilgili konulara dönük teorik bilgiler verilmektedir. Kentsel 

Toplumsal Hareketler adını taşıyan altıncı bölümde, kentsel toplumsal hareketlerin niteliği, 

kuramsal yaklaşımlar (Lefebvre-Harvey-Castells), kent hakkı ve kentsel hareketler(Avrupa ve 

Amerika’da kentsel hareketler-Türkiye’de kentsel hareketler) konuları işlenmektedir.Yedinci 

bölüm Kentsel Siyaset ve Yerel Yönetim adını taşımaktadır. Bu bölümde; temel kavramlar, 

yerel yönetimin boyutları, yerel yönetimin değerleri ve özellikleri, yerel özerklik ve Avrupa 

Birliği, yerel yönetim kuramları, yerel yönetim hareketleri, Türkiye’de yerel yönetim ve 

değişiklikler, insan yerleşimleri konferansı, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu ile ilgili 

bilgiler paylaşılmaktadır. Eski Türk Toplumlarında Kent konusu kitabın sön bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu başlık altında; Orta Asya Türk toplumlarında kent (göçebe toplumu ve 

kent- Gök Türklerde Uygurlarda ve Oğuzlarda kent), Anadolu Selçuklularında kent 

(göçebelikten yerleşik düzene geçiş- kentler ve sosyal tabakalaşma- kent modelleri), 

Osmanlıda kent (Selçuklu ve Osmanlı kentlerinin karşılaştırılması- Osmanlı kentlerinin 

yapısı- kentlerde ekonomik hayat- kentlerde sosyal sınıflar ve örgütlenme-kentlerin yönetimi-

kentlerin nüfusu-Osmanlı kentlerinin özellikleri- Tanzimat’ın modernleşme çabaları ve 

kentler-islami kent) konuları hakkında özet bilgiler verilmektedir. 

Özetlenecek olursa bu eser; kent, kentleşme, kentlileşme, göç, gecekondu, kentleşme 

kuramları, kentsel dönüşüm, kentsel toplumsal hareketler, kentsel siyaset, yerel yönetimler ile 

Türk toplumlarında kent konularını ele alıp incelemektedir. 

Her baskısında kitabı genişleterek yeni bilgiler ekleyen yazar, kent sosyolojisi alanında tek 

kaynakta tüm bilgileri özet bir şekilde toplayan bir eser ortaya çıkartmaya çalışmıştır. 

Sosyolojiden bahsetmenin kent toplumundan dolayısıyla kentten bahsetmek olduğu 

günümüzde hemen hemen her konu kentle ilişkilendirilerek kent sosyolojisinin alanına dahil 

edilebilmektedir. Bu bağlamda yazar, her baskıda kitap içerisine yeni konular ekleyerek bu 

tespiti doğrulamaktadır. Eser, yazarın kendisinin de ifade ettiği gibi kuramsal içerikli bir 

yayındır ve bizce önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kitabın hem Avrupa hem Amerika kent 

kuramlarına hem de Türkiye kentleşme deneyimine yer vermesi yazarın kent sosyolojisi 

alanında bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Türk Toplumlarında Kent 

konusunu ele alması ise, kendi tarih, kültür ve geleneğimizle irtibat kurulmaya çalışılması 

açısından eserin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. Her bölümün sonuna bir “destekleyici 

okuma” metni ve “kitap önerileri” koymanın yanısıra kitabın sonunda, yararlanılan tüm 

kaynakların yer aldığı bir “kaynakça” ile “kent sosyolojisi literatürü”ne dair eserlerin toplu bir 

listesine yer vermesi kitabın kayda değer özelliklerinden birini oluşturmaktadır. 
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3.2.2.Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları 

İlk baskısı 2010 yılında yapılan kitabın 2013’te 2.  ve 2017 yılında ise 3. baskısı yapılmış olup 

440 sayfadan oluşmaktadır. Farklı üniversite, fakülte ve bölümlerde görev yapan 

akademisyenler tarafından yazılan bu eser, “hem kent sosyolojisi ile ilk kez tanışanlara bir 

giriş, hem de bu alanla ilgilenenlere bir kaynak kitap olması” amacıyla yazılmıştır. Kitap 

“kent sosyolojisi alanındaki yazılı kaynaklara ve akademik çalışmalara katkı sunmayı 

amaçlayan ortak bir çabanın ürünü.” olarak sunulmaktadır. Türkiye Perspektifinden Kent 

Sosyolojisi Çalışmaları, dört yazar tarafından derlenmiş olup toplam onbir makale yer 

almaktadır: 

1. Kentlerin Tarihsel Gelişimi_Örgen Uğurlu 

2. Kent Kuramları_Nihal Şirin Pınarcığlu-Ayşegül Kanbak-Makbule Şiriner 

3. Küresel/Dünya Kenti_Binnur Öktem 

4. Türkiye Şehir Çalışmaları Alanındaki Kavramlar_Nilhal Ekin Erkan 

5. Kent Sosyolojisinde Değişen Kavrayışlar ve Türkiye’nin Kentleşme Deneyimi_Hatice 

Kurtuluş 

6. Kent ve Gecekondu_Talhire Erman 

7. Kentsel Yenilemenin Unutulan Öğesi: Toplumsal Yenilenme_Pelin Pınar Özden 

8. Türkiye’de Depreme Karşı Kırılganlık Açısından Kentsel Yoksulluk ve Kamu 

Politikaları_Mihriban Şengül 

9. Kentsel Koruma: Kim İçin, Neden Nasıl…?_T.Gül Köksal 

10. Kültürel Kimliklerin Kentsel Gerilim Odağına Dönüşmesinde Toplumsal Süreçler: 

Mersin Örneği_Eylem Özdemir 

11. Türk Romanında Kent Algısı_Efnan Dervişoğlu 

Kentlerin Tarilısel Gelişimi makalesi; kent kavramı, ilk kentlerin ortaya çıkışı, kent 

devletlerinin doğuşu, sanayi öncesi kentleri, Orta Asya’dan Anadolu’ya islam kültürüyle 

kentleşme, sanayileşme sonrası kentler alt başlıklarıyla makalenin adına uygun bir şekilde 

kentlerin tarilısel seyrini ortaya koymaktadır. Kent Kuramları makalesi ise; kapitalizme 

geçişte kent kuramları (Durklıeim-Marx/Engels-Weber-LIenri Pirerıne-Gideon Sjoberg), 

Clıicago Okulu (kentsel ekolojik kuram-bir yaşam biçimi olarak kentlileşme), kapital birikim 

süreçlerine göre kent kuramları (Castells’in kent kuramı-Lefebvre’nin kent kuramı-Harvey’in 

kent kuramı-Pahl’ın kent kuramı) konu başlıkları ile diğer kaynaklardan farklı bir tasnifle kent 

kuramlarını anlatmaktadır. Küresel/Dünya Kenti; dünya kenti/küresel kent tanımları, dünya 

kenti/küresel kent hipotezi kademelenmesi ve kriterleri, küresel/ dünya kentinin özellikleri 

(ekonomik yapı-sosyal yapı-mekansal yapı-politik yapı), küresel kent politikaları: kentler 

arası yarışma ve küresel kent statüsü, küresel/dünya kenti formasyonu: küresel/ dünya kenti 

söylemine eleştirel bir yaklaşım başlıklarıyla konuyu paylaşmaktadır. Türkiye Şelıir 

Çalışmaları Alanındaki Kavramlar makalesi; kavramlar dil ve tarih, şehir çalışmaları 

kavramlar kümesi, Türkiye şehircilik kavramlarında 35 yıl/yaş farkı (sözlükte “kent” günlükte 

“şelıir”- “Türkiye’de Kentleşme” kitabı ve Türkiye şehir çalışmaları alanının 1971 yılı 

fotoğrafı- “yerleşme ve şehirleşme” raporu ve Türkiye şehir çalışmalarının 2006 Yılı 

Fotoğrafı) alt başlıklarında farklılaşan kavramlar üzerinden konuyu incelemektedir. 
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Kent Sosyolojisinde Değişen Kavrayışlar ve Türkiye’nin Kentleşme Deneyimi makalesi; aynı 

zamanda yazarın Kent Sosyolojisi dersi için hazırlamış olduğu bir derlemedir. Makale; sanayi 

toplumunun doğuşu ve erken sosyal teoride modern kent sorunsalı, modern kentin savaş 

sonrası dönüşümü ve eleştirel kentsel kuramların yükselişi, küreselleşme, neo-liberal 

kentleşme ve politik kentsel teori, Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve kent sosyolojisinin 

gelişimi (Türkiye’de modernleşme ve erken Cumhuriyet döneminde kentler-üçüncü 

dünyalılığın mekansal temsili olarak “çarpık” kentleşme dönemi-Türkiye’de neo-liberal 

kentleşme süreci ve kentsel çalışmalarda eleştirel yaklaşımlar) başlıklarıyla kent 

çalışmalarının değişen seyrini ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.Kent ve Gecekondu makalesi; 

gecekondu olgusuna farklı kuramsal yaklaşımlar (modernleşme kuramı-dünya-sisten ve 

bağımlılık kuramı), gecekondu: Türkiye usulü (gecekondu nasıl ve niye diğer ülkelerin 

“enformel” konutlarından farklıdır?- gecekondu oluşum süreci ve gelişimi: devlet, siyasi erk 

ve politikalar-gecekondu ve gecekondulunun toplumsal temsiliyeti: hakim söylem ve 

yaklaşımlar-gecekondu toplumu: geleneksel toplumsal yapısı, dayanışmacı ilişkileri, köy 

kimliği, dönüştürücü gücü-gecekondu mahallesi: samimi komşuluk ilişkileri, doğaya yakınlık; 

düşük inşaat ve hizmet kalitesi-gecekondu bugün: ne, niye, nasıl değişti, değişmekte?) konu 

başlıklarıyla dünyada ve özellikle Türkiye’de gecekondunun ve orada yaşayanların 

özelliklerini anlatmaktadır. Kentsel Yenilemenin Unutulan Öğesi: Toplumsal Yenilenme adlı 

makalede; kentsel yenilemeye kavramsal yaklaşım ve ülkemizde kentsel yenilemeye bakış, 

kentsel yenilemeyi yoksulluk ve yoksunluk ilişkisi üzerine yeniden kurgulamak (toplumsal 

dışlanma-kenardalık-alt sınıf), toplumsal dışlanma: yenileme uygulamalarının kaçınılmaz 

sonucu (mu)?, yenileme alanlarında toplumsal bütünleşme, kentsel yenileme uygulamalarını  

başarılı kılmada bir araç olarak toplumsal yenileme alt başlıklarında toplumsal yenilenme 

konusu irdelenmektedir.  

Türkiye’de Depreme Karşı Kırılganlık Açısından Kentsel Yoksulluk ve Kamu Politikaları 

başlıklı makale; kentsel yoksulluk ve depreme karşı kırılganlık, Türkiye’de kentsel yoksulluk, 

depreme karşı kırılganlık ve kamu politikaları, Türkiye’de afet politikaları ve depreme karşı 

güvenliğin piyasallaştırılması başlıklarında deprem, yoksulluk ve kamu politikaları 

tartışılmaktadır. Kentsel Koruma: Kim İçin, Neden Nasıl…? makalesi; kentsel korumaya giriş, 

kentleri neden koruruz?, korumada değerlendirme ölçütleri nelelerdir?, neler koruma altına 

alınmaktadır?, koruma kuramının kabulü ve gelişimi, dünyada ve Türkiye’de kentsel koruma, 

kentsel korumada karşılaşılan sorunlar, kentsel korumada uygulana yöntemler konu 

başlıklarıyla kentsel koruma konusu ele alınmaktadır. Kültürel Kimliklerin Kentsel Gerilim 

Odağına Dönüşmesinde Toplumsal Süreçler: Mersin Örneği başlıklı makalede; 2008 yılında 

Mersin’de yapılan bir alan araştırmasının bir kısım verilerine dayanarak, kentlerde bir araya 

gelen farklı kültürel kimliklerin kentte gerilim odağı haline gelme süreci incelenmektedir. 

Türk Romanında Kent Algısı makalesi; mütareke yılları İstanbul’u, başkent Ankara’ya doğru, 

kente göç ve gecekondulaşma, siyasal çalkantılar ve kent yaşamı, üç roman üç kent: Trabzon, 

Diyarbakır, İstanbul başlıklarında romanlardaki kent algısını işlemektedir. 

Özetle kitap; kentlerin tarihsel gelişimi, kent kuramları, küresel kent, şehir çalışmaları 

kavramları, Türkiye’de kentleşme, gecekondu, kentsel yenileme, toplumsal yenilenme, 

deprem, kentsel yoksulluk, kamu politikaları, kentsel koruma, kültürel kimlikler, kentsel 
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gerilim ile Türk romanında kent algısı konularını ele almaktadır. Eser baştan sona 

incelendiğinde içerdiği konular açısından tam bir bütünlük oluşturmadığı dikkat çekmektedir. 

Çok yazarlı kitaplarda kaçınılması pek mümkün olmayan bu durum, hem kent 

sosyolojisindeki konuların çeşitliliği hem de akademisyenlerin ilgi alanları ve görev yaptıkları 

akademik birimlerin farklı fakülte/bölüm olması ile açıklanabilir. Her makalenin ardından 

“kaynakça” ve “okuma listesi”ne yer verilmiş olması ise, bu alanda çalışma yapacaklara katkı 

sağlaması nedeniyle kitabın önemli bir özelliğidir. 

3.2.3.Kent Sosyolojisi (Editör: Köksal Alver) 

İlk baskısı 2012 yılında ve 655 sayfa olarak yayımlanan kitap yeni bir baskı olarak farklı bir 

yayınevinden 2017 yılında çıkmış olup 413 sayfadır. Kent Sosyolojisi kitabı, Köksal Alver’in 

editörlüğünü yaptığı, farklı üniversitelerin-çoğunluğu sosyoloji olmak üzere- farklı 

bölümlerinden öğretim üyelerinin yazılarıyla verdikleri katkılarla hazırlanmış bir kitaptır. Çok 

yazarlı ve görsel materyallerle desteklenmiş olan eser, Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan 

ders kitabı yazma anlayışının bir ürünü olarak görülebilir.  

Önsözde “Hazırladığımız bu kitabın kentin ve kent sosyolojisinin bütün meselelerini 

tartışması, bütün sorunlarıyla ilgili bir bakış ortaya koyması elbette mümkün değildir. Kabul 

edilmeli ki, kent uçsuz bucaksız meseleler toplamıdır ve onun ancak belli başlı meseleleri bir 

kitap sınırları içerisinde konuşulabilir. Bu kitap mümkün olduğunca kent sosyolojisinin öne 

çıkan kuramlarını, konularını, alanlarını, sorunlarını konuşmaktadır” (Alver, 2017: 8) 

cümlesiyle kitabın amacı ve sınırları çizilmiştir. Kent Sosyolojisi editöryal bir kitap olup, kent 

imgesi, kent sosyolojisi, kent hayatı, kent sorunları adıyla dört bölüm altında ikisi çeviri 

olmak üzere 21 makaleden oluşmaktadır: 

1. Kent imgesi | Köksal Alver 

2. Şehrin Serüveni | Korkut Tuna 

3. Ütopya ve Kent | İsmail Coşkun 

4. İslam'da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri | Mustafa Demirci 

5. Batı Kenti | Kadir Canatan 

6. Kent Sosyolojisinde Temel Kavramlar | İbrahim Nacak 

7. Kent Sosyolojisi Yaklaşımları | Eylem Özdemir 

8. Türkiye'de Kent Sosyolojisi Çalışmaları | Mehmet Ali Akyurt, Ömer Miraç Yaman 

9. Türkiye'de Kent Araştırmalarının Değişimi | Ayşen Şatıroğlu 

10. Şehir ve Din | Celaleddin Çelik 

11. Mahalle | Köksal Alver 

12. Şehirde Gündelik Hayat | Tuba Duman 

13. Kent Mekânlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası | Ömer Aytaç 

14. Bir Kenti Keşfetmek | Köksal Alver 

15. Kent Hayatı ve Duyular | John Urry 

16. Kapı ve Köprü | Georg Simmel 

17. Siyasetin Mekânı Kent | Mahmut Hakkı Akın 

18. Kentleşme ve Suç | Ertan Özensel 

19. Türkiye'de Göç ve Kentleşme | Ahmet Koyuncu 

20. Kentsel Dönüşümün Sosyolojisi | Murat Şentürk 

21. Kentsel Eşitsizlikler –Normallik ve Adaletsizlik Arasında Kentsel Eşitsizlikler– | 

Levent Taş 
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Kent imgesi adlı ilk makalede; kente dair, kent kültürü ve kent hayatı, kent kimlik ve ruh, kent 

ve medeniyet, kentin fiziği: mimari ve planlama, kentsel toplum ve sorunlar konu 

başlıklarında kent imgesi edebi bir üslupla anlatılmaktadır. Şehrin Serüveni adlı makale, 

Korkut Tuna’ya aittir. Tuna bu makalede; ilk şehirler doğunun, şehirler yayılıyor, şehirlere 

neler oluyor?, yeni bir dünya kuruluyor konu başlıklarıyla şehirlerin ortaya çıkışı ve 

yaygınlaşmasını tartışmaktadır.Ütopya ve Kent makalesinde; ütopyaları yok ülkenin, kentin, 

düzenin arayışı olarak tanımlayan yazar, ütopyaların ilk örneklerinin Batı’da doğmuş 

olduğunu ve ona özgü kaldığını, bunun nedenini Batı uygarlığının en baştan itibaren türev bir 

uygarlık olması çerçevesinde ütopyalardan örneklerle açıklamaktadır. İslam'da Şehir ve 

Şehrin Sosyal Dinamikleri makalesi; şehirler ve medeniyetler, islami şehirlerin metafizik 

temelleri, islam şehirlerinin sosyal dinamikleri (cami ve cemaat-çarşı, loncalar ve esnaflık-

mahalle ve aile) konuları çerçevesinde İslam şehrinin temel özelliklerini ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Batı Kenti adını taşıyan yazı; kuramsal ve tarihsel yaklaşımlar çerçevesinde, 

sürekli değişim geçirmesi ve coğrafi farklılıklar nedeniyle tüm zaman ve mekanlarda geçerli 

bir Batı Kenti modelinin olmadığını dile getirmektedir.  

Kent Sosyolojisi Bölümünün ilk makalesi olan Kent Sosyolojisinde Temel Kavramlar; kent 

sosyolojisinde başlıca kavramlar (kent-kentleşme-kentlileşme-kentlilik-kent kültürü-kentsel 

yaşam tarzı-kent dokusu-kent imgesi-kent kimliği), kentleşme sürecine etki eden ve bu 

sürecin doğurduğu unsurlar (gecekondu-gecekondulaşma-banliyö-banliyöleşme-mekansal 

ayrışma-kentsel eşitsizlik-kentsel dışlanma-kent yoksulluğu), ideal kentleşme ve çelişkileri 

(metropol-metropolitenleşme-kentsel yenilenme-kentsel dönüşüm-soylulaştırma), kent hakkı 

alt başlıkları altında kente dair kavramları ele almaktadır. Kent Sosyolojisi Yaklaşımları 

başlıklı makale; kent kuramının klasik esin kaynakları: Weber ve Simmel, Chicago Okulu ve 

kent sosyolojisi: R.E.Park ve Louis Wirth, kentin mekansal kavramsallaştırması ve mekanın 

diyalektiği: H.Lefebvre, M.Castells ve D.Harvey, kente kültürel bakışlar: kimlik, farklılık ve 

postmodern tasavvurlar konuları çerçevesinde kent kuramlarını aktarmaktadır. Türkiye'de 

Kent Sosyolojisi Çalışmaları makalesi; ilk çalışmalar, köycülük-kentçilik tartışması, 

gecekondu çalışmaları, yeni sanayi kentleri ve sanayileşen kentler, 1980 öncesi diğer 

eğilimler, kent sosyolojisi tezleri, 1980’den günümüze kent sosyolojisi çalışmaları alt 

başlıklarıyla geçmişten bugüne Türkiye'de kent sosyolojisi çalışmalarının serencamını dile 

getirmektedir. Türkiye'de Kent Araştırmalarının Değişimi adlı yazı; ilk araştırmalar: 

gecekondu araştırmaları, gecekonduların ticarileşmesi, varoşlar ve dayanışma ilişkileri 

üzerine çalışmalar, yoksulluk araştırmaları, yoksulluk ve çöküntü, küresel kent, İstanbul, 

İstanbulluluk ve “yeni zenginlik”, çöküntü ve soylulaştırma konu başlıkları altında kent 

araştırmalarının değişen seyri ele alınmaktadır. 

Şehir ve Din, kent hayatı bölümünün ilk makalesi olarak; şehir, kültür ve mekan ilişkisi, şehir 

ve din: kutsalın mekansal tecrübesi, batı şehri ve din, modern şehir ve din, islam şehri ve din, 

şehir dindarlığı alt başlıklarında şehir ve din ilişkisini tartışmaktadır. Dergi editörünün üç 

yazısından bir olan Mahalle; mahalle kurmak ve mahallede yaşamak konuları üzerinden 

mahallenin önemini anlatmaktadır. Şehirde Gündelik Hayat yazısı; gündelik hayat ve şehir 

yaşamı, şehir hayatının öğeleri, şehrin konumu, tarihi, ekonomik faaliyetleri, şehrin mimarisi, 

şehirde ulaşım, şehrin iklimi, bitki örtüsü, yer şekilleri, kültürel hayat, sosyal hayat, dini 
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hayat, kişisel özellikler ve tercihler adlı başlıklarla şehirde gündelik hayatı incelemektedir. 

Kent Mekânlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası adlı makale; kent, kent yaşamı ve kentsel 

mekanlar, kamusal alan ve kent mekanları, gündelik hayat ve kent mekanları, toplumsal 

cinsiyet ve kent mekanları, kent mekanları ve kimlik inşası başlıklarıyla kent mekanlarının 

kitleler için ifade ettiği yeni anlamları ortaya koymaktadır. Bir Kenti Keşfetmek yazısında; 

Konya üzerinden bir kenti keşfetmeye iten sebepler bağlamında, kentin nasıl 

keşfedilebileceğinin edebi bir anlatımı yapılmaktadır. Bu bölümün son iki yazısı çevirilere 

ayrılmış. Kent Hayatı ve Duyular, John Urry’den çeviri. Yazı; kent hayatını duyular üzerinden 

incelemenin ya da duyularla kent hayatı arasındaki ilişkiyi incelemenin yazıya dökülmüş 

metnidir. Kapı ve Köprü ise Simmel’den bir çeviri. Ona göre; köprü birleştirmeyi, kapı 

ayırmayı sembolize etmektedir. 

Kent Sorunları adını taşıyan son bölümün ilk makalesi Siyasetin Mekânı Kent; siyaset, 

siyasallık ve kent, ütopyalar: başarılamayan siyaset ve olmayan kent, itaat ve direnişin mekanı 

olarak kent, bir siyasallaşma süreci olarak kentleşme başlıklarında siyaset ve kent ilişkisini ele 

almakta, kentin sorunları, siyasetin ise çözümleri bitmez diyor. Kentleşme ve Suç ismini 

taşıyan makale; kentleşme ve suç arasındaki bağı, kır ve kent karşıtlığı, toplumsal bir olgu 

olarak suç, suç mekanı olarak kent, kent yoksulluğu, gecekondulaşma ve suç başlıklarında ele 

almaktadır. Türkiye'de Göç ve Kentleşme makalesinde; 1950-1979 dönemi, 1980-1999 

dönemi, 2000-2011 dönemi şeklinde dönemlere ayırarak göç ve kentleşme olgusu 

incelenmekte, bu sürecin aynı zamanda tüm toplumsal süreçlerin itici güçlerinden biri olduğu 

tespiti yapılmaktadır. Kentsel Dönüşümün Sosyolojisi adlı makale bu kitaptaki en önemli 

makalelerden biri olarak görülebilir. Kentsel dönüşümün amaçları/ilkeleri (tanımlamak-

temizlemek ve sağlıklı hale getirmek, düzenlemek ve estetize etmek, planlamak ve 

rasyonelleştirmek, ölçüyü/ölçeği değiştirmek, güvenlikli hale getirmek, iktisadi canlılık 

kazandırmak), kentsel dönüşümün sonuçları alt başlıklarında kentsel dönüşümün sebeplerinin 

teorik çerçevesini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kentsel Eşitsizlikler –Normallik ve 

Adaletsizlik Arasında Kentsel Eşitsizlikler makalesi; Mekan-toplum diyalektiğinde 

eşitsizlikler, neoliberalizm eleştirileri için araçsallaştırılan bir kavram olarak kentsel 

eşitsizlikler, kentsel eşitsizliklere yönelik temel yaklaşımlar: neomarksist yaklaşımlar ve 

neoliberal yaklaşımlar, yaygın kentsel eşitsizlikler konuları çerçevesinde kentsel eşitsizliklere 

dikkat çekilmekte, kentsel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında etik ve ahlaki ilkelerden 

hareket eden kent politikalarının göz önünde bulundurulması gerektiğine değinilmektedir. 

Kitap kısaca; kent, ütopya, İslam şehri, Batı kenti, kent sosyolojisinde temel kavramlar, 

yaklaşımlar, çalışmalar, din, mahalle, gündelik hayat, siyaset, suç, kentleşme, göç, kentsel 

dönüşüm ile kentsel eşitsizlikler konularını incelemektedir. Çok yazarlı çoğu kitapta olduğu 

gibi makaleler arasında tam bir bütünlüğün sağlanamadığı bu eserde de görülmektedir. 

Editörün edebiyatla bilinen bağı, kitabı şekillendirmiş gibi görünmektedir. Eser, edebiyat 

sosyolojisi ile kent sosyolojisine dair yazıların birlikte yer aldığı bir kitap izlenimi 

vermektedir. Diğer yandan her bir bölümün sonunda yararlanılan kaynakların son derece basit 

ve anlaşılır bir dille verilmiş olması kitaba değer katmaktadır. 
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4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu bildiride incelenen kitaplardan hareketle Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmaları ve 

kitapları ile ilgili olarak belli tespitlerde bulunmak mümkündür. 

Bu kitaplar göstermektedir ki, Türkiye’de kent sosyolojisi, kent ve toplum arasındaki 

etkileşimlere duyarlı ve toplumsal hayatta meydana gelen değişimleri anlamlandırma 

çabasındadır. Akademisyenler, kent alanında ortak çalışmalar yapabilmekte ve uluslararası 

literatürü takip etmektedirler. Türkiye kent sosyolojisinin kronikleşmiş konuları yanında kent 

hayatına dair yeni tartışmalara da katkıda bulunmaya ve öneri getirmeye çalışmaktadırlar. 

Bunca olumlu yönlerine karşın madalyonun diğer yüzü ne yazık ki eksilerle doludur. 

Toplumsal hayatın kent hayatı anlamına geldiği günümüz dünyasında saha araştırmaları yani 

uygulamalı çalışmalar daha önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmaların ve 

eserlerin en önemli eksikliklerinden birisi uygulamalı çalışmalara yeterince yer verilmemiş 

olması görünmektedir.  

Özellikle çok yazarlı kitaplarda birtakım eksiklikler dikkat çekmektedir. Bu eserlerde; 

kitapların içeriği akademisyenlerin özel ilgilerini ve çalışma konularını yansıtır nitelikler 

taşımaktadır. Hatta konu ile doğrudan ilgili olmayan fakat yazarın özel ilgisini çeken konular 

da kitaplar da bir bölüm olarak yer almaktadır. Başka bir anlatımla çok yazarlı kitaplarda kent 

sosyolojisi alanına girse dahi birbiriyle bütünlük arz etmeyen metinler biraraya getirilmiş 

bulunmaktadır. 

Hüseyin Bal’ın yazmış olduğu Kent Sosyoloji kitabı; her baskıda yeni konuları içeriğine 

katması nedeniyle eksikliğini en başta kabul ederek gidermeye çalışmaktadır. Türkiye 

Perspektifinden Kent Sosyolojisi eseri ise; derleyenlerinin yazı çağrısına cevap verenlerin 

yazılarından oluştuğundan önemli bazı konuların eksik kalması doğal karşılanmalıdır. 

Editörlüğünü Köksal Alver’in yapmış olduğu Kent Sosyolojisi kitabı; önsözünde kentle ilgili 

konuları uçsuz bucaksız olarak tanımlayıp bunlar içerisinden ancak bazı meselelerin bir 

eserde toplanabileceğini belirterek tüm konuları kapsamadığını belirtmektedir. Özetle 

incelemeye konu her üç kitap, kent sosyolojisi ile ilgili bütüncül bir eser olmak yerine belirli 

konulara öncelik veren kitaplar olup alanla ilgili kısmi bir boşluğu doldurmaktadırlar. Başka 

bir açıdan günümüzün hız dünyasında kitaplar, yayımlandığı anda eskimeye başlamaktadır. 

Bu bağlamda kitaplarının, kent sosyolojisi alanındaki güncel konulara yeterince yer 

veremediği görülmektedir.  

Kenti tanımak üzere rehber alınan bu üç kitap, ana caddede giderken aniden ara sokaklara 

dalıp bir daha çıkamayan ya da çıkmak istemeyenlerin durumuna benzetilebilir. Kenti 

anlamak üzere çıkılan bu yol, okuyucuları bazen çıkmaz bir sokakta bırakabilmektedir. Tek 

yazarlı kitap, ara sokaklardan her defasında ana caddeye tekrar dönmeyi başarmış 

görünmekte, diğer iki rehber kitap ara sokaklarda dolaşmaktadır. Gerçi kenti keşfetmenin en 

iyi yolunun kaybolmak olduğu söylenerek yapılan bu eleştiri bertaraf edilebilir de.  

Bu çalışma içerisinde incelenen kent sosyolojisi kitapları göstermektedir ki; bir ders kitabı 

veya başvuru kitabı, eğer kitabı bir kişi yazıyor ise, mümkün olduğunca temel başlıklar 

altında bir çalışma yapması, ara konulara deyim yerindeyse ara sokaklara girmemesi 

gerekmektedir. Çok yazarlı eserlerde ise, içeriğin önceden belirlenip ana caddenin dışına 

çıkılmayacak tarzda yazıların ilgili yazarlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde 

kervan yolda düzelmemektedir. Bu bağlamda Türkiye’de kent sosyolojisi alanında özellikle 

ders kitabı mahiyetinde daha bütüncül ve kapsayıcı eserlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. 
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Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Örgün Yayınları, 2.B., İstanbul, 2013. 
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VERGİ YARGILAMASINA EGEMEN OLAN İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Arş. Gör. Osman Kağan ERGÜR 

Fırat Üniversitesi  

ÖZET 

Hukuki bir ilişkinin tarafı olan kişilerin belli nedenlerle aralarında anlaşmazlıkların bulunması 

mümkündür. Uyuşmazlık olarak tanımlanan bu kavramın herhangi bir hukuki ilişkide olduğu 

gibi vergisel anlamda da ortaya çıkması kabul edilebilir bir durumdur. Bu kapsamda vergi 

mükellefleri ile vergi idaresi arasında vergilendirme ile ilgili ortaya çıkan durum veya 

uygulamalardan çıkan anlaşmazlıklar vergi uyuşmazlığı olarak tanımlanmaktadır. 

Vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasındaki vergi uyuşmazlıkları iki yolla 

çözümlenmektedir. Barışçıl çözüm yolu olarak da adlandırılan idari aşamada çözüm yolları, 

vergi uyuşmazlığının daha kolay ve taraflar açısından zahmetsiz şekilde çözümlenmesini 

amaçlamaktadır. Bu bakımdan içinde barındırdığı uzlaşma müessesesi ile mükellef adına 

yapılmış olan tarhiyatın yargı yoluna getirilmeden önce vergi idaresi ile anlaşarak uyuşmazlık 

çözülmekte, hataların düzeltilmesi ile ortaya çıkarılan vergi hatalarının zaman ve para kaybı 

olmadan eski haline getirilmekte, üst makama başvuru müessesesi ile de yargı yoluna 

gidilmeden önce yapılan idari işlemle ilgili geri alma, kaldırma, değiştirme veya yeni bir 

işlem yaparak uyuşmazlığın çözümü sağlanmaktadır. 

Vergi mükelleflerince idari çözüm yollarından sonuç alınamaması halinde veya sonuç 

alınamayacağının düşünüldüğü durumlarda vergi uyuşmazlıkları yargı yoluna 

götürülmektedir. Nitekim Anayasa’nın 125. maddesi çerçevesinde idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ifade edilmiştir. Bu yolla vergi yargısı olarak 

şekillendirilen tarafsız ve bağımsız yargı organlarınca vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi 

amaçlanmaktadır.  

Türkiye’de vergi yargılaması ile ilgili üç yargı organı belirlenmiştir. Bunlar; vergi 

mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Vergi mahkemeleri, vergi 

uyuşmazlıkları bakımından birinci derece yetkili olan mahkemelerdir. Bölge idare 

mahkemeleri, vergi yargılamasında ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı yapılan 

istinaf başvurularını değerlendirerek çözüme ulaştıran üst derece mahkemesidir. Danıştay ise 

bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak bakan, temyiz incelemesi yapan ve bu niteliğiyle 

vergi yargılamasında en yüksek görevli mahkeme niteliğine sahip mahkemedir. 

Vergi yargılamasına giren bu organların vergi uyuşmazlıklarını çözerken usul ve esasa uygun 

şekilde uyuşmazlıkları çözebilmeleri için öğretide birtakım ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler; 

yazılılık ilkesi, re’sen araştırma ilkesi, toplu yargılama usulü ilkesi, delil serbestisi ilkesi, 

kıyas yasağı ilkesi ve ekonomik yaklaşım ilkesi olarak belirtilmektedir. İşte bu çalışmada 

vergi uyuşmazlıklarının çözümünde çekişmeli bir yol olan vergi yargılamasının 

uygulanmasında hakim olması gereken ilkelerin vergi yargılaması çerçevesinde açıklama ve 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi uyuşmazlığı, vergi yargılaması, vergi mahkemeleri, Danıştay. 
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EVALUATION OF THE PRINCIPLES THAT DOMINATE THE TAX TRIAL 

ABSTRACT 

It is possible for people who are parties to a legal relationship to have disagreements between 

them for certain reasons. It is acceptable for this concept, which is defined as a dispute, to 

emerge in tax terms as well as in any legal relationship. In this context, disputes arising 

between taxpayers and tax administration related to taxation or applications arising from tax 

administration are defined as tax disputes. 

Tax disputes between taxpayers and tax administration are resolved in two ways. In the 

administrative stage, which is also called as a peaceful solution, the solutions aim to resolve 

the tax dispute more easily and effortlessly for the parties. In this regard, the dispute settled on 

behalf of the taxpayer is settled with the reconciliation agency it contains, and the dispute is 

resolved by negotiating with the tax administration before it is brought to the judiciary, and 

the tax errors caused by the correction of the errors are restored without the loss of time and 

money, and with the application to the upper authority, the solution of the dispute is provided 

by taking back, removing, replacing or making a new transaction related to the administrative 

transaction made before the judgment. 

Tax disputes are brought to the judiciary in cases where taxpayers are not able to get results 

from administrative remedies or in cases where it is thought that no results can be obtained. 

As a matter of fact, within the framework of article 125 of the Constitution, it is stated that the 

judicial remedy is open to all actions and procedures of the administration. In this way, it is 

aimed to resolve tax disputes by impartial and independent judicial bodies, which are shaped 

as tax jurisdictions. 

The three tax-related proceedings judiciary in Turkey is determined. These; tax courts, 

regional administrative courts and the State Council. Tax courts are the courts that are first 

degree authorized in terms of tax disputes. The regional administrative courts are the higher-

level courts, which evaluate the appeal applications against the decisions of the first-instance 

courts in tax proceedings, and resolve them. The Council of State, on the other hand, is the 

court that looks at some cases as a court of first instance, conducts an appeal review and is the 

highest court in the tax proceedings. 

While resolving the tax disputes, these organs, which have entered the tax judgment, have 

some principles in the teaching in order to solve the disputes in accordance with the 

procedures and principles. These principles are; the principle of writing, the principle of ex 

officio examination, the principle of research investigation, the principle of collective trial 

procedure, the principle of freedom of evidence, the principle of comparison prohibition and 

the principle of economic approach. In this study, explanations and evaluations will be made 

within the framework of the tax judgment of the principles that should be mastered in the 

implementation of the tax judgment, which is a controversial way in the resolution of tax 

disputes. 

Keywords: Tax dispute, tax judgment, tax courts, The Council of State. 

1.GİRİŞ 

Herhangi bir hususta taraf niteliğine haiz olan kişilerin, taraf oldukları konularda anlaşmazlığa 

düşebilmeleri mümkündür. Nitekim bu anlaşmazlığın bir ihtilafa, çekişmeye dönüşmesi 

durumunda 1  uyuşmazlık kavramı ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlık kavramı, hukukun her 

 
1 YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2010, s.781. 
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alanında olduğu gibi kamu hukukunun bir dalı olan vergi hukukunda da kendini 

gösterebilmektedir. 

Vergi hukuku kapsamında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözümü iki yolla mümkün 

olmaktadır. Bunlar, idari aşamada çözüm yolu ile yargı aşamasında çözüm yoludur2. İdari 

aşamada çözüm yolu, uyuşmazlığın daha kolay yoldan çözümünü sağlayan bir çözüm yolu 

iken, yargı aşamasında çözüm yolu ise tarafların idari aşamada anlaşamaması veya anlaşma 

yoluna gidilmeksizin doğrudan başvurulabilen bir çözüm yoludur.  

Vergi yargılaması olarak adlandırılan bu sistemin uygulanmasında birtakım ilkelerin 

gözetilmesi ve bu ilkelerin uygulanması gerekmektedir. Nitekim bu ilkelerin varlığı, vergi 

yargılamasının düzgün bir şekilde işletilmesini ve vergi uyuşmazlıklarında ortaya çıkabilecek 

olası zararların engellenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda vergi yargılamasına egemen olan 

ilkeler altı başlık altında değerlendirilmektedir. Bu ilkeler; yazılılık ilkesi, re’sen araştırma 

ilkesi, toplu yargılama usulü ilkesi, delil serbestisi ilkesi, kıyas yasağı ilkesi ve ekonomik 

yaklaşım ilkesidir. 

2.VERGİ YARGILAMASINA EGEMEN OLAN İLKELER 

2.1. Yazılılık İlkesi 

Vergi yargılamasında yargılamanın evrak üzerinden yapılarak karar verilmesi söz konusudur. 

Nitekim İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 1/2. maddesinde yer alan “Danıştay, 

bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü 

uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.” hükmü ile vergi yargılamasına ilişkin 

incelemelerin kural olarak duruşmalı değil, evrak üzerinden yapılacağı ifade edilmiştir.  

Yazılılık ilkesinin istisnası, İYUK’un 17. Maddesinde belirtilen hallerde mümkün 

olmaktadır3. Nitekim İYUK m.17’de; 

“Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan 

tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların 

zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin 

isteği üzerine duruşma yapılır. 

Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge 

idare mahkemesi kararına bağlıdır. 

Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.  

1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim 

kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.  

Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.” 

yer alan hükümler ile vergi yargılamasında tarh edilen vergi, resim ve harçlarla bunlara 

benzer hususlarda ve cezaları yirmibeşbin Türk Lirasını (TL) aşan vergi davalarında ve 

tarafların birinin isteği durumunda vergi yargılamasının duruşmalı olarak yapılması mümkün 

olmaktadır. 

Vergi yargılamasında tanık anlatımı mümkün olmamakla birlikte, uygulanması halinde tanık 

anlatımının varlığı yazılılık ilkesine aykırılık teşkil etmektedir4. Nitekim Vergi Usul Kanunu 

 
2 ŞENYÜZ, Doğan/ YÜCE, Mehmet/ GERÇEK, Adnan, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Ekin Kitabevi, 7. 

Baskı, Bursa, 2016, s.257-258. 
3 ŞENYÜZ vd., a.g.e, s.272. 
4  https://www.ozdogrular.com.tr/v1/fla-haberler-gizli-245/13873-vergi-yarglamas-usul-ve-lkeleri-vergi-davasnn-

hukuki-mahiyeti (E.T:21.05.2020). 

369



 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

(VUK) madde 3’te tanık anlatımı vergiyi doğuran olayla doğrudan bağlantılı değilse ispat 

aracı olarak kullanılamamaktadır. 

2.2. Re’sen Araştırma İlkesi 

Re’sen araştırma kavramı, bir hususun gerçekliği, niteliği ve özelliklerinin ortaya konulması 

için görevli makamlarca kendiliğinden yapılan inceleme ve araştırmalar olarak 

tanımlanmıştır5. Tahkik usulü olarak da adlandırılan bu ilkenin hukuki dayanağı İYUK m.20 

ve VUK m.3/B’dir. İYUK m.20’ye göre; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve 

vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden 

yapar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her 

türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki 

kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması 

halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.”. VUK m.3/B’de ise 

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 

esastır.” şeklindeki hükümle vergi yargılamasında re’sen araştırma ilkesinin vergisel gerçeğe 

ulaşmada kullanılacağı belirtilmiştir.  

Re’sen araştırma ilkesi ile mahkeme, tarafların ileri sürdüğü iddialara bağlı kalmayarak olayın 

ortaya çıkartılması için gerekli gördüğü durumlarda araştırma yapma yetkisine sahip olmakta, 

elde ettiği deliller ile olay hakkında serbest bir şekilde değerlendirmede bulunmakta ve 

nihayetinde elde ettiği sonuçlar nispetinde karar vermektedir6. 

Re’sen yargılamanın uygulanması esnasında devletin güvenliğine veya menfaatine aykırı 

şekilde belge inceleme talebinde bulunulamaması, re’sen araştırma sırasında hakimin keyfi 

davranamaması ve re’sen araştırma yapılması sırasında vergi hakiminin yerindelik denetimi 

yapamaması gibi sınırlamalar re’sen araştırma ilkesinin kapsamını belirlemektedir7. 

2.3. Toplu Yargılama Usulü İlkesi 

İdari yargılamada usul, yargılamanın toplu yargılama şeklinde yapılmasıdır. Nitekim idari 

yargı kapsamı içinde yer alan vergi yargılamasında da yargılamanın kurul halinde yapılması 

gerekmektedir. Vergi mahkemeleri en az üç üye ile oluşmaktadırlar. Ancak vergi, resim, harç 

ve diğer yükümlülükler ile bunlara dair ceza ve zamların 53.000 TL’yi aşmayan hallerde tek 

hakim ile vergi yargılaması yapılabilmektedir8. 

Toplu yargılama usulünün adaletin daha iyi dağıtılacağı, hakimlerin bilgi ve tecrübelerini bir 

araya getirerek tek hakimin vereceği kararlara göre daha isabetli kararlar vereceği ve karşılıklı 

denetimin sağlanabileceği gibi nedenlerle savunulduğu ifade edilmiştir 9 . Nitekim vergi 

yargılaması gibi değerlendirilmesi bakımından karmaşık ve tek kişi tarafından çözümlenmesi 

adaletin sağlanması bakımından sakıncalı olan bir konuda toplu yargılama usulünün 

işletilmesi, vergi yargılamasının sağlıklı işletilmesine katkı sağlamaktadır. 

2.4. Delil Serbestisi İlkesi 

 
5  İBİŞ, Recep, Vergi Yargılamasında Re’sen Araştırma, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2013, s.52; akt. 

GÜNİNDİ, Mustafa Berkant, Vergi Yargılaması Hukukunda Re’sen Araştırma İlkesi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019, s.17. 
6 ŞENYÜZ vd., a.g.e, s.272-273. 
7  ERGÜN, Çağdaş Evrim, “Vergi Yargılamasında Re’sen Araştırma İlkesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C:55, S:2, 2006, s.79-81. 
8 2020 yılı için kabul edilen miktardır. Her yıl bu miktarda yeniden değerleme nispetinde artış yapılmaktadır. 

DOĞRUSÖZ, Bumin, Vergi Yargısında 2020’nin Parasal Değerleri, https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-

yargisinda-2020nin-parasal-degerleri/459741 (E.T:21.05.2020). 
9 EREM, Faruk, Ceza Usulü Hukuku, A.Ü Hukuk Fakültesi Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 1978, s.107-108; akt. 

ŞENYÜZ vd., a.g.e, s.273. 
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Vergi yargılamasında delil serbestisi ilkesinin hukuki temeli, VUK m.3/B’de yer alan ispata 

ilişkin hususlardır. Madde hükmüne göre; 

“İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti esastır.  

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü 

delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit 

ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.  

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad 

olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.” 

VUK maddesi hükmünde yer alan “Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.” İfadesi ile vergi uyuşmazlığı ile 

ilgili her türlü delil, vergiyi doğuran olayın ortaya çıkartılması için kullanılabilmektedir. Yargı 

süreci içerisinde uyuşmazlığın çözümlenerek gerçeğin ortaya çıkarılması maksadıyla 

tarafların iddia ve savunmalarını her türlü delille ortaya koyabilmeleri delil serbestisi ilkesi 

sayesinde mümkün olmaktadır10. 

Vergi yargılamasında delil serbestisi olmakla birlikte bu durumun iki istisnası bulunmaktadır. 

Bunlar; yemin ve vergiyi doğuran olayla açık ve doğal ilgisi bulunmayan şahit ifadeleridir.  

2.5. Kıyas Yasağı İlkesi 

Hukukta kıyas, bir olay hakkında kanunda yer alan kuralın özellikleri ona benzer ancak 

kanunda düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanması olarak tanımlanmıştır11. Kanunda yer 

alan boşluğun kıyas yolu ile doldurulması halinde vergilerin kanunla konulup kanunla 

kaldırılmasına aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim Anayasa’nın 73. Maddesi ile yer bulan 

kanunilik ilkesi, vergi uygulamalarında ve vergi yargılamasında kıyas yapılmasının önüne 

geçmektedir. Bu nedenle vergi yargılamasında mahkeme bakmakta olduğu davaya yalnız 

kanun hükümlerini uygulamak ve kıyas yasağını dikkate almak mecburiyetindedir12. 

Kıyas yasağına ilişkin 143 sayılı Genel Tebliğ’de kanun hükümlerinin kanuna egemen olan 

hukuki düşünceye aykırı şekilde yorumlanmaması ve kıyas yoluyla başka olayları kapsamına 

almaması ve kanunda diğer bir hükme atıf yapılmış olsa bile kanunun öngördüğü sınırlar 

içinde kalınması gerektiği belirtilmiş, kanun hükümlerinde açıklık olmaması veya çelişkinin 

bulunması durumunda dürüstlük kuralı çerçevesinde yorum yapılması gerektiği, kanunda 

hüküm bulunmadığı hallerde ise kanunilik ilkesine uygun şekilde kıyas yasağı ilkesinin 

uygulanacağına değinilmiştir13. 

2.6. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 

Ekonomik yaklaşım ilkesi, vergiyi doğuran olayların tespit edilmesinde ve vergi kanunu 

hükümlerinin yorumlanmasında ekonomik içerik ve niteliklerin esas alınmasını ifade eden bir 

kavramdır14. VUK m.3/B’de yer alan vergiyi doğuran olay ile bu olaya dair muamelelerin 

gerçek mahiyetinin esas alınması temel anlamda ekonomik yaklaşımın bir yansıması olarak 

değerlendirilmelidir. Nitekim bu durumda olay ve durumların sadece dış görünüşleri ile 

 
10 ALKAN GÖRKEM, Neslihan, “Türk Vergi Yargı Sisteminde Delil”, Ankara Barosu Dergisi, 2013/1, s.383. 
11 ÖNCEL, Mualla/ KUMRULU, Ahmet/ ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 27. Baskı, Ankara, 

2018, s.31. 
12 ŞENYÜZ vd., a.g.e, s.273. 
13 HAYRULLAHOĞLU, Betül, Türk Vergi Yargısında Kıyas Yasağı İlkesi, Vergi Raporu Dergisi Eki, İzmir, 

2016, s.105-106. 
14 ŞENYÜZ vd., a.g.e, s.273-274. 
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hukuki biçimleri değil, aynı zamanda ekonomik içerikleri ve anlamları da göz önünde 

bulundurulmaktadır15. 

Ekonomik yaklaşım ilkesi, iki alt unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlardan biri olan ekonomik 

irdeleme, vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliği ve işlerliği bakımından değerlendirilmesi 

ve belirlenmesi olarak tanımlanırken diğer unsur olan ekonomik yorum ise vergiyi doğuran 

olaya uygulanacak olan hukuk kuralının ekonomik realite göz önüne alınarak belirlenmesi 

olarak ifade edilmiştir16.  

Ekonomik yaklaşımın değerlendirilmesinde örnek olarak gösterilecek uygulama peçeleme 

sözleşmeleridir. Kişilerin yaptıkları işlemler ve sözleşmelerde belli başlı hukuki ilişki ve 

sonuçları vergi kaçırma amacına dönük şekilde kullanılması peçeleme olarak tanımlanmış, bu 

şekilde yapılan sözleşmelerin vergi mükellefleri ve vergi sorumlularının özel hukuk şekillerini 

ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırmaya neden olduğu 

vurgulanmıştır17. Ekonomik yaklaşım sayesinde vergiyi doğuran olayın ekonomik özelliği göz 

önünde bulundurulduğundan tarafların ödemekten imtina ettikleri vergi borçlarının elde 

edilmesi sağlanmaktadır. 

3.SONUÇ 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünün barışçıl yollarla sağlanması mümkün olmakla birlikte bu 

yolların uygulanamaması durumunda sorunun yargı yoluna gitmesi gerekebilmektedir. Bu 

bakımdan vergi uyuşmazlığının esas alındığı vergi yargılamasının uyuşmazlıkları 

çözümlemede birtakım ilkelere bağlı kalması icap etmektedir. 

Bu ilkelerden yazılılık ilkesi, uyuşmazlığın dosya üzerinden çözümlenmesini ifade ederken, 

re’sen araştırma ilkesi ile mahkemenin kanıtların tespiti ve davanın yürütülmesinde hareket 

etme serbestisini belirtmektedir. Toplu yargılama usulü ilkesi ile vergi yargılamalarının belli 

istisnalar dışında kurul şeklinde yapılması söz konusu iken, delil serbestisi ilkesi ile  vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya dair işlemlerde her türlü delilin kullanılabilmesi mümkün hale 

gelmiştir. Kıyas yasağı ilkesi, vergi yargılamasında sadece vergiye ilişkin kanun hükümlerinin 

değerlendirme altına alınarak uygulanması olarak tanımlanırken ekonomik yaklaşım ilkesi ile 

vergi kanunu hükümlerinin değerlendirilmesinde hakiki ekonomik değerlerin esas alınmasını 

gerektirmektedir. 

Vergi yargısı organlarının uyuşmazlıkları çözümlerken objektif bir yargılama yapabilmeleri 

ve en kısa zamanda karar verebilmeleri için belli başlı ilkeler çerçevesinde uygulamaları 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Vergi yargılamasına egemen olan ilkeler, işte bu imkanı 

sağlamakta ve klasik yargılama sisteminde oluşabilecek olası engel ve sorunların aşılmasında 

rol oynamaktadır. 
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ISI YALITIM 

MALZEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ENERJİ VE ÇEVRE PERSPEKTİFİ 

 
Süleyman ERTEN 

Enerji Sistemleri Mühendisi Nurdil Teknik Soğutma Sincan Ankara 

 

Furkan TOSUN 

 Enerji Sistemleri Mühendisi Nurdil Teknik Soğutma Sincan Ankara 

 

Esra DEMİRCİ 

Enerji Sistemleri Mühendisi Nurdil Teknik Soğutma Sincan Ankara 
        

ÖZET 

Enerji sistemlerinde soğutma prosesleri enerji verimliliği ve çevresel etkileri açısından 

önemlidir. Bu çalışmada, soğutma sistemlerinde soğutulan ortamlarda ısıl dirençleri arttırmak 

için kullanılan ısı yalıtım malzemeleri irdelenmiş ve kullanılan malzemelerin karşılaştırmalı 

olarak analizi yapılmıştır. Sürdürülebilir enerji sistemleri açısından ısı yalıtımı büyük bir öneme 

sahiptir. Soğutulan ortamlarda ısıl dirençleri arttırmak, ısı köprülerini azaltmak ve özellikle 

muhtemel olabilecek yoğuşma problemlerini ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler 

irdelenmiştir. Kullanılacak teknolojiler ile daha etkin ısı yalıtımı yapılması enerji tüketimini 

azaltarak daha yaşanabilir bir çevre dolayısıyla daha bilinçli bir perspektif oluşmasına katkı 

sağlayacaktır. Bu çalışmada; soğutma kabininde ısının homojen dağılımı ve soğutmada önemli 

olan ‘‘içerideki ısının tutulması’’ şartını sağlamak ve uygulanabilir ısı yalıtım malzemeleri 

seçmek için; kompozit ısı yalıtım malzemeleri ve günümüzde alternatif olarak kullanılan ısı 

yalıtım malzemelerinden vakum yalıtım paneli (VIP) araştırılmıştır. Enerji ve çevre 

perspektifinde elde edilen bulguların endüstriyel soğutma sistemlerine uygulanmasına yönelik 

kriterler oluşturularak; soğutma sistemi tasarımcılarına enerji tüketimi, ısı yalıtım 

malzemesinin teknolojik özellikleri, kullanım sürecinde önemli etkenler ve çevre perspektifi 

açılarından ısı yalıtım malzemesi seçiminde ışık tutacaktır. 

Anahtar kelimeler: Soğutma, enerji, ısı yalıtımı, ısıl direnç, çevre 

 

EVALUATION OF HEAT INSULATION MATERIALS USED IN COOLING 

SYSTEMS: ENERGY AND ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

Cooling processes in energy systems are important in terms of energy efficiency and 

environmental effects. In this study, the thermal insulation materials used to increase the 

thermal resistances in the refrigerated environments have been examined and a comparative 

analysis of the materials used has been done. Thermal insulation has a great importance in terms 

of sustainable energy systems. The steps to be taken to increase the thermal resistances in cooled 

environments, to decrease the thermal bridges and to eliminate the possible condensation 

problems are discussed. More effective thermal insulation with the technologies to be used will 

reduce energy consumption and contribute to a more conscious perspective due to a more 

livable environment. In this study, to provide the homogeneous distribution of heat in the 
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cooling cabinet and the condition of “keeping the heat inside”, which is important in cooling 

and its use is for thermal insulation materials; the composite heat insulation materials and the 

vacuum insulation panel (VIP), one of the alternative thermal insulation materials used today, 

have been researched. By establishing criteria for the application of the findings obtained in 

energy and environmental perspective to industrial cooling systems; It will shed light on the 

cooling system designers in terms of energy consumption, technological properties of thermal 

insulation material, important factors in the usage process and the selection of thermal 

insulation materials in terms of environmental perspective. 

Keywords: Cooling, energy, thermal insulation, thermal resistance, environment 
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Simgeler ve Kısaltmalar 

 

Re   Reynolds Sayısı  

Nu    Nusselt Sayısı  

v    hız (m/s) 

Lc   geometrik karakteristik uzunluk (m) 

 ν    kinematik viskozite (m2/s) 

ka  akışkanın ısı iletim katsayısı (W/mK)  

Lk   karakteristik uzunluk (m) 

h    ısı taşınım katsayısı (W/m2K) 

A    alan (m2) 

Ty   yüzey sıcaklığı (K) 

𝑇∞    sınır tabaka dışındaki akışkan sıcaklığı (K) 

U    toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K) 

hi    iç ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K) 

hd    dış ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K) 

˄    iletimle toplam ısı geçiş direnci (W/m2K) 

dT                   sıcaklık farkı (°C) 

dx                    kalınlık (m) 

Wcomp  sistemde harcanan kompresör işi (kJ) 

COP   soğutma  etkinlik katsayısı 

Qevap    soğutulan ortamdan ısı geçişi (kJ) 

 �̇�𝑢   azaltılabilecek güç değeri (kW) 

𝛹𝑪𝑶𝟐
   kömürden enerji üretimi esnasında açığa çıkan ortalama CO2 emisyonu miktarı  

kgCO2/kWh) 

𝛷𝐶𝑂2
   saatte azaltımı sağlanan CO2 miktarı (kgCO2/h) 
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1. GİRİŞ  

Endüstriyel soğutma sistemleri, gıda işleme süreçlerinden buz üretimine ve ürün 

muhafazasından kimyasal süreçlere kadar birçok uygulamaya hizmet etmektedir. Endüstriyel 

soğutma sistemleri genelde karmaşık ve büyük bir sistemler oldukları için ısı kazançları da fazla 

olan, etkin ısı yalıtımına ihtiyaç duyan sistemlerdir. 

Türkiye’de enerji kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve enerji tüketim sektörlerinde 

enerji verimliliği için yüksek standartlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedef ısı yalıtım 

teknolojilerine verilen önemin artmasını sağlamıştır. Isı yalıtımı, enerji kazanımı amaçlanarak 

sıcaklık farklarından oluşabilecek kayıp ve kazançları azaltmak, mümkün olan düşük seviyelere 

indirebilmek amacıyla uygulanması gereken bir yöntemdir. Isı yalıtımında bu enerji kazancının 

en yüksek düzeylerde sağlanabilmesi için, teknolojik özellikleri dikkate alınarak ısı yalıtım 

malzemeleri uygun seçilmeli ve malzemeye göre farklılık gösteren kullanım yöntemi de dikkate 

alınmalıdır. Yanlış seçilen malzemenin ya da hatalı kullanım yöntemi ile uygulanması istenen 

ısı verimliliği teminini sağlayamayacağı bilinmektedir. 

Isı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını azaltmak için yapılır. 

Enerji verimliliği ve sistemin ömrü boyunca performansından hiçbir şey kaybetmeden 

çalışabilmesi için doğru yalıtım malzemesi seçilmesi endüstriyel soğutucularda ısıl direnç ve 

yoğuşma açısından oldukça önemlidir. Isıl direncin az olması birim güçteki soğutma için 

harcanan enerji miktarını arttıracaktır. Kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri; ısı iletim katsayısı 

(k), buhar difüzyon direnç katsayısı (µ), hacimce su emme kapasitesi, yoğuşma, yanmazlık 

sınıfı, kullanım sıcaklık aralığı ve sıcaklık dayanımı, uygulama kolaylığı, sağlığa ve çevreye 

etkileri, malzemede boyutsal kararlılık, ilk yatırım maliyeti, geri ödeme süresi gibi özellikler 

dikkate alınarak seçilmelidir, ancak bu özelliklerin hepsini tek bir ısı yalıtım malzemesinde 

toplamak mümkün değildir. Önemli olan yalıtım malzemesini ve teknolojisini kullanım yeri ve 

amacına uygun seçerek yakıt dolayısıyla enerji tasarrufu, dolayısıyla ekonomik iyileşme 

mümkündür. Bunun yanında, ısı yalıtımında verimlilik ile emisyonların azalması dolayısıyla 

çevre kirliliğinin azalması ile de daha sağlıklı bir yaşam mümkün olabilecektir [1]. 

Endüstriyel soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı geliştikçe enerji kayıpları azaltılacaktır. 

Dünya’da fosil kökenli enerji kaynaklarının giderek azaldığı ve iklim değişiklikleri de göz 

önüne alınırsa tüm sektörlerde enerjinin verimli kullanılması hususuna dikkat edilmelidir. 

Bu çalışmada, endüstriyel soğutucularda yaygın kullanıma sahip ve alternatif olarak 

kullanılabilecek ısı yalıtım malzemeleri zayıf ve güçlü yönleri açısından değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirme de endüstriyel soğutma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayabilecek, 

yoğuşma problemlerinin önüne geçebilecek, sistemdeki kayıpları minimize edebilecek, 

uygulama kolaylığı sağlayabilecek ısı yalıtım teknolojilerinin enerji ve çevre perspektifi 

dikkate alınarak irdelenmesi amaçlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI  

Günümüzde ısı yalıtımı konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Bu kısımda ısı yalıtım 

teknolojileri ile ilgili yapılan önceki çalışmalar irdelenmiştir. 

Gaoa ve ark. (2014), çevre dostu hammaddeler kullanarak silika nano kürelerin (nano ısı yalıtım 

malzemeleri) çevresel etkilerini incelemişlerdir. İnceleme sonucu 0,02 W/mK bulunan  ısı 

iletim katsayısının diğer numunelere kıyas ile daha yüksek çevresel etkisinin olduğunu 

saptamışlardır [2]. 

Bayrakçı ve ark. (2015), standart üretilmiş konvansiyonel yalıtım malzemesi (poliüretan) ile 

yalıtılmış buzdolabının enerji indeksi sınıfı ‘‘A+’’ iken vakum yalıtım paneli uygulanmış 

buzdolabının enerji indeksi sınıfının ‘‘A++’’ olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca poliüretan 

kullanılan buzdolabında günlük enerji tüketiminin 852,9 Wh/gün iken, vakum yalıtım paneli 

kullanılan buzdolabında 801,7 Wh/gün olduğunu, yani %6’lık bir enerji tüketiminde azalma 

olduğunu hesaplamışlardır [3]. Aktaş ve ark. (2015), kompozit malzemelerin; genleştirilmiş 

perlit, kimyasal bağlayıcı ve hava kürecikleri ile oluşturulduğunda su itici özelliklerinin 

geliştirilerek ve bu teknolojinin enerji verimliliğine dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılmasına 

ciddi katkılar sağlayacağı için yaygınlaştırılması gerektiğini savunmuşlardır [4]. 

Jelle (2011), geleneksel yalıtım malzemelerinin daha yüksek ısı iletim katsayısına sahip 

olduğuna ve  nem içeriğinin artması ile ısı iletim katsayısının da artacağına  değinerek, 

poliüretan (0,02 W/mK) ile yeni nesil yalıtım malzemesi olan vakum yalıtım panelinin (0,004 

W/m.K) ısı iletim katsayılarını karşılaştırmıştır. Vakum yalıtım panelinin ısı iletim katsayısının 

çok düşük olduğunu vurgulayarak, vakumsuz ya da uygulama aşamasında herhangi bir delinme 

sonucunda bu yalıtım malzemesinin  ısı iletim katsayısı değerinin 0,02 W/mK değerine 

ulaşabileceğini, nem ve difüzyon yoluyla ısı iletim katsayısında zamanla artış gerçekleşeceğini 

belirtmiştir [5]. Yılmaz (2014), ısı yalıtım malzemesi seçilirken yalnızca ısıl iletim katsayısı 

değerine bakılmaması gerektiğini ifade ederek, ısı yalıtım malzemesinin başka özellikleri de 

taşıması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin ısı yalıtım malzemesinde en çok soruna neden olan 

yoğuşma problemini engellemek için ısı yalıtım malzemesinin yoğunluğunun büyük olması 

gerektiğini ve  ısı yalıtım malzemesi seçerken dayanıklılık, maliyet, buhar difüzyon direnç 

katsayısı, uygulama kolaylığı, yangın sınıfı ve ısıl iletkenlik gibi birçok parametrelere de dikkat 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir [6]. 

Turan (2001),  doğru ısı  yalıtım uygulamasının  yapılmadığı uygulamalarda, soğuk hatlarda 

karşılaşılan en önemli sorunu yoğuşma olarak tanımlamıştır. Hatalı malzeme kullanılması 

sonucunda yalıtım malzemesinin veriminin düşmekte olduğunu belirterek, korozyon riskinin 

artacağını ilk yatırım sırasında yalıtım malzemesi seçiminin tüm sistem için çok önemli 

olduğunu belirtmiştir [7]. Woss, malzeme bünyesindeki suyun, ısı yalıtım malzemesinin ısı 

iletkenlik katsayısını arttırarak, yalıtım özelliğini azaltacağını böyle durumlarda cam yünü gibi 

yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısının iki katı kadar kötüleşeceğini belirtmiştir. 

Ortam sıcaklığı 26 °C olan bir ortamdan 12 °C akışkan geçen bir soğutma hattının poliüretan 

ve elastomerik kauçuk ile yalıtılması sonrasında test etmek amacı ile kuru hal ve 6 ay sonraki 

ıslak hal için  ısı iletkenlik katsayılarını  incelemiştir. Poliüretan kullanılması durumunda; 

yaklaşık 0,038 W/mK olan ısı iletkenlik kat sayısının 6 ay sonrasında (ıslak halde) 0,050 

W/mK’e kadar çıktığı gözlemlenmiştir ancak elastomerik kauçuk köpüğünün ısı iletkenlik 

katsayısının her iki durumda da aynı kaldığını (ısı iletim katsayısı 0,038 W/mK) gözlemlemiştir 

[8]. 
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Dörtok H., vakum yalıtım panellerinin (VYP) gözenekli yapıya sahip toz malzemenin ya da 

hücreli yapıdaki köpük malzemenin nispeten gaz geçirgenliği düşük zarf malzeme ile 

kaplanarak vakumlanması ve zarfın vakumu muhafaza edecek şekilde atmosfere kapatılması 

ile üretildiğini belirtmiştir. VYP uygulamalarının genelde oluşturulan panellerin yalıtım 

boşluğuna yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirildiğini, soğutucu uygulamalarında paneller 

yalıtım boşluğuna yerleştirildikten sonra geriye kalan boşlukların poliüretan köpük ile 

doldurularak kombine bir yalıtım gerçekleştireceğine değinerek vakumlu yalıtım panellerinde 

iç dolgu malzemesinin özelliğine göre gaz giderici malzemeler de kullanılabileceği şeklinde 

ifadelerde bulunmuştur [9]. Koru ve Kanat yapılan ev tipi soğutucuda yalıtım malzemesine 

bağlı toplam  ısı direnç değerlerini belirlemişlerdir. Poliüretan için U değeri 0,623 W/m2K 

olarak; vakum yalıtım paneli kullanılması durumunda U değerini 0,148 W/m2K olarak 

hesaplamışlardır. Bu durumun değerlendirmesini de ısıl direnç değerinin yaklaşık 4,2 kat 

arttığını, bir başka ifadesi ile  de vakum yalıtım panelleri kullanıldığında sağlanan ısıl direnç 

değerine poliüretan ile ulaşabilmek için yalıtım kalınlığının 0,126 m olması gerektiğini 

belirtmişlerdir [10]. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde soğutucularda ısı yalıtımının sadee enerji verimliliği 

açısından önemli olmadığı, bunun yanında korozyon, yoğuşma, ömür, dayanıklılık, ürün 

kalitesi vb. önemli kavramlar açısından da önemli olduğu görülmüştür. 

 

3. TEORİK ANALİZ 

Endüstriyel soğutucularda soğutulan ortama ısı iletimi ile gerçekleşen ısı transferi miktarı ( �̇�𝑥)   

  �̇�𝑥  = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
             (1) 

 

eşitliği ile hesaplanır. 

 

Bir ortamda ısı taşınımı ile olan ısı transferi miktarı  ( �̇�𝑡) 

  �̇�𝑡  = ℎ𝐴(𝑇𝑦 −  𝑇∞)                     (2) 

eşitliği ile hesaplanır. 

 

Isı taşınım katsayısının (h) sınır şatlarına göre hesaplanması için 

 

Re =
𝑣𝐿𝑐

ν
                                                      (3) 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿𝑥

𝑘𝑎
                                                                       (4) 

 

eşitlikleri kullanılır. 

 

Soğutucularda soğutulan ortamı çevreleyen duvarlarda toplam ısı transfer katsayısı (U) 
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1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+

1

˄
+

1

ℎ𝑑
                                                                  (5) 

     

eşitliği ile hesaplanır  [11]. 

                                                                                                                                              

Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevriminde soğutma etkinlik katsayısı (COP) 

 

 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝
        (6) 

 

eşitliği ile hesaplanır [12]. 

Çevre analizi kapsamında, Sovacool yayınlamış olduğu çalışmasında kömürden elektrik 

üretimi için ortalama CO2 eşdeğer yoğunluğunu yaklaşık olarak 0.96 kg CO2/kWh olarak 

belirtmiştir [13]. Bu değer %40’lık iletim ve dağıtım kayıpları ve %20'lik kullanılan verimsiz 

elektrik aletlerinden kaynaklı kayıplarla beraber aslında 2.08 kg CO2/kWh olarak düzeltilebilir 

[14]. Bu nedenle, CO2 azaltımı  

𝛷𝐶𝑂2
=  𝛹𝐶𝑂2

   𝑥 �̇�𝑢        (7) 

eşitliği ile hesaplanabilir. 

4. ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI YALITIMI 

Endüstriyel soğutucular; gıda ve endüstriyel ürünlerin, istenilen düşük sıcaklıkta, ekonomik 

olarak ve sağlığa uygun muhafaza edilmesini sağlamaktadır.  

Endüstriyel soğutma sistemlerinde yaygın olarak kompresör, kondenser, evaporatör ve 

genleşme valfi elemanlarının kullanıldığı basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi 

kullanılmaktadır. Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde, ısının düşük sıcaklıktaki 

kaynaktan, yüksek sıcaklıktaki ortama yollanması ile istenilen ortam soğutulmaktadır. Isı düşük 

sıcaklıktan yüksek sıcaklığa doğru hareket ettirilmeye çalışıldığı için bu uygulamalarda ısı 

yalıtımı oldukça önemlidir. Isı yalıtım, soğutulmuş alandaki düşük sıcaklığı korumak ve düşük 

sıcaklığa ulaşmak için gerekli enerji ve gücü düşürmek için kullanılır. 

Bu çalışmada, endüstriyel soğutma sistemlerinde oluşabilecek kayıpları en aza indirmek için 

oldukça öneme sahip olan ısı yalıtım teknolojileri incelenmiştir. 

 

4.1. Soğutma Sistemlerinde Isı Yalıtımın Önemi 

Soğutma sistemlerinde amaç soğutulan maddenin sıcaklığını ortam sıcaklığının altında 

tutmaktır. Her maddenin ısı iletim katsayısı farklılık gösterir. Bazı maddeler ısı yalıtım 

malzemesi olarak adlandırılır bunun sebebi de ısıyı az iletecek yapıda olup, ısı iletim katsayısı 

değerlerinin 0,065 W/mK değerinin altında olmalarıdır. Isı geçişini tamamen engellemek  
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mümkün değildir fakat ısı geçişi yavaşlatıp azaltılabilir. Soğutucular, iç ortam sıcaklıklarını 

düşük tutulacak şekilde tasarlanmasına rağmen gövdelerinin ısıyı iyi ileten metal 

malzemelerden yapılmış olması ısı yalıtımını zorunlu kılar. Isı yalıtım malzemesi seçerken de 

yalıtım malzemesinin yoğunluğu, boyutsal kararlılığı, yangın sınıfı, ısı iletim katsayısı, su 

emme kapasitesi vb. özellikler dikkate alınır.  

 

4.2. Soğuk Hat Yalıtımı İçin Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri 

Endüstriyel soğutma sistemlerinde genel olarak ısı yalıtım malzemesi olarak; poliüretan, 

elastomerik kauçuk köpük, vakum yalıtım paneli ve kompozit gibi ısı yalıtım malzemeleri 

kullanılır. 

4.2.1. Poliüretanın Genel Özellikleri 

Poliüretan köpük, poliol ve izosiyanürat olarak adlandırılan bu iki kimyasal malzemenin 

karıştırılarak havanında etkisiyle köpürüp sertleşmesi sonucu oluşur. Yapısındaki hücrelerin 

%90’ı kapalı gözeneklidir, kapalı gözenekli olması ısı tutuculuğunun  fazla olduğunu gösterir. 

Poliüretan, ısı iletim katsayısı oldukça düşük olan bir yalıtım malzemesidir. Isı iletim katsayısı 

0,019 ile 0,040 W/mK arasında değişir. Kullanım yoğunluğu 30 – 40 kg/m3 ile 1200 kg/m3 

arasında üretilebilmektedir. -30 ile +80 °C arasında genleşmez çok iyi yapışma özelliği vardır. 

Boyutsal kararlılığı yüksektir. Nemi ve suyu tutma kabiliyetleri yüksektir, su buhar geçişi 0 

µgm/Nh’dir. 120 °C’nin üstünde sıcaklığa maruz kaldığında deforme olarak yalıtım özelliğini 

yitirir. Asit, alkali ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır fakat güneş ışınlarından etkilenmektedir. 

Çevre dostu, hijyenik ürünlerdir, bakteri üretmez ve çürümezler. Yangın dayanımı açısından  

B1 (zor alevlenici) – B2 (normal alevlenici) olarak sınıflandırılır [15]. 

4.2.2. Elastomerik Kauçuk Köpüğünün Genel Özellikleri 

Elastomerik kauçuk kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip, tamamen esnek, 

genleştirilmiş siyah sentetik kauçuk ısı yalıtım malzemesidir. Bünyesinde bulunan yüksek 

orandaki sentetik kauçuğun sayesinde farklı uygulama alanlarında kullanılacak esnekliği sağlar. 

Kullanım amacına göre değişik kaplama malzemeleri ile farklı boyut ve teknolojide üretilebilir. 

Isı iletkenlik değeri de 0 ˚C ‘de 0,036 W /mK değerindedir [16]. Su buharı difüzyon direnç 

katsayısı µ ≥ 5000 ve µ ≥ 7000’dir. Çok esnektir. Yoğunluğu 60-80 kg/m3 arasındadır. 

Hijyeniktir, mantar ve küf oluşmaz. Suya ve buhara karşı dirençlidir.  

4.2.3. Kompozit Yalıtım Malzemelerinin Genel Özellikleri 

Kompozit malzemeler son zamanlarda popüler olup, çevreci ve uygun bağlayıcıların 

kullanılması ile gerekli işlemler yapıldığında elde edilen ısı yalıtım malzemeleridir. Bu yalıtım 

malzemeleri; enerji tüketimini minimum seviyede tutacak şekilde, yeterli konfor, sağlık, ısı ve 

akustik yalıtım performansını sürdürecek nitelikte ve ekolojik olarak elde edilmeye çalışılır. 

Soğutucuların metal gövdelerinde sıcak ve soğuk taraflar arasında ısı köprülerini azaltmak 

dolayısıyla yoğuşma risklerini de ortadan kaldırmak için kompozit ısı  
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yalıtım malzemelerinden faydalanılabilir. Bunun yanında mevcut malzemeler katmanlanarak 

istenilen yapıda ve ısıl direnç değerlerinde ısı yalıtım kompozit panelleri elde edilebilir. 

4.2.4. Vakum Yalıtım Paneli (VIP)’nin Genel Özellikleri 

Vakum yalıtım panelleri; gözenekli iç dolgu malzemesinin, dolgu malzemesi yapısına göre gaz 

giderici malzeme kullanılarak ya da tek başına koruyucu bariyer içine konulup vakumlanması 

ve sızdırmazlığın sağlanarak atmosfere kapatılması ile oluşur. Panelin içinde oluşturulan vakum 

ısı yalıtımını arttırır, bilinen diğer yalıtım malzemelerine kıyasla on kat daha yüksek yalıtım 

performansına sahiptir. Nem giderici, gaz giderici ve matlaştırıcı vakum yalıtım panelinin 

etrafına monte edilmiş çok katmanlı bir kaplama ile örtülü çekirdek malzeme ile 

oluşturulmaktadır [17]. Çekirdek, ısı iletim katsayısı düşük gözenekli bir yapıya geçirimsizliği, 

yeterli sıkıştırma direnci ile karakterize edilmelidir [18]. 

VIP’nin kaplaması, çekirdek içindeki vakumu korumak ve ısı köprüsünü sınırlayabilmek için 

iyi bir mekanik mukavemete sahip olmalıdır ki panelin yalıtım küresel yalıtım performansı ve 

kullanım ömrü arttırabilsin, bu anlamda kaplama için metalize filmler ve metal folyolar 

kullanılmaktadır. Vakum yalıtım paneli 0,004 W/mK’ den daha düşük ısı iletim katsayısına 

sahip olabilir ve  yaklaşıkta 60 ile 160 yıl arasında kullanım ömrüne sahip olup, tamamen su 

geçirmez yapıdadır [18]. Uygulama kısmında VIP’nin delinmeye ve zarar görmeye müsait 

olması dezavantaj olarak ele alınabilir.  

 

5. ENERJİ VE ÇEVRE PERSPEKTİFİ 

Isı yalıtım malzemeleri, endüstriyel soğutma sistemlerinde tüm teknolojik açılardan 

uygulanabilir olmalı ve enerji- çevre açısından değerlendirilmelidir. Endüstriyel soğutuculara 

ısı yalıtımı açısından bakıldığında, soğutulan ortamlarda ısı kazançları arttıkça kompresör daha 

uzun süre devrede kalarak elektrik işi, dolayısıyla enerji maliyetleri artacaktır. Bunun yanında 

verimsiz sistemler, enerji santrallerinin kapasitelerinin artmasına ve daha çok çalışmasına 

sebebiyet vererek emisyon artışları söz konusu olacaktır. Isı yalıtımı ile elde edilecek enerji 

tüketiminin azaltılması, Eşitlik 7’de verildiği gibi CO2 salınımın da azaltılmasını sağlayacaktır. 

Enerji verimliliği ile enerji maliyetlerinin azaltılması, kendi enerjisini üreten hibrid sistemler 

için yüksek ısı yalıtımı ile daha az güçler ile yenilenebilir teknolojilerden yararlanılabilecektir. 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, endüstriyel soğutma sistemlerinde, yaygın olarak kullanılan, hem de alternatif 

yeni teknolojiler ile üretilen yalıtım malzemelerinden bahsedilmiştir. İncelenen bütün ısı 

yalıtım malzemeleri teknolojik olarak birçok özellikleri ile irdelenmiştir. Bu çalışma 

kapsamında yapılan analiz ve incelemeler neticesinde soğutucular için ısı yalıtım malzemesi 

seçiminde aşağıdaki kriterler oluşturulmuştur.  

• Malzemenin kullanılması esnasında su emiciliğinin dikkate alınması, örneğin bir 

malzeme su emdiğinde teknik özelliklerini kaybederek istenilen ısıl dirençleri o  
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noktada sağlayamayacaktır. Bu su emicilik beraberinde endüstriyel soğutucunun belli 

bölgelerinde korozyon riskini de getirecektir. 

• Isı yalıtım malzemesi seçilirken çok boyutlu tasarım yapılarak enerji ve ürün 

performansına etki eden unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Teorik analizler yapıldığında ısı yalıtımı yeterli olmayan soğutucularda homojen iç 

kabin sıcaklığı elde etmenin mümkün olabileceği söylenemez. Bunun yanında yoğuşma 

problemlerinin oluşması ürün kalitesini olumsuz etkilerken, yoğuşma problemlerinin 

görülmesi istenilen ısıl dirençlerin sağlanması konusunda başarısızlığın belirtisidir. 

• Bu çalışma kapsamında soğutucuların metal gövdelerinde sıcak ve soğuk taraflar 

arasında ısı köprülerini azaltmak dolayısıyla yoğuşma risklerini de ortadan kaldırmak 

için hem mekanik hem de ısıl özellikleri sağlayabilecek kompozit panellerin 

kullanılması önerilmiştir. 

• Endüstriyel soğutucularda enerji etiketlemesi açısından en önemli kriterlerden birisi de 

ısı yalıtımıdır. Bu anlamda, endüstriyel soğutucularda ısı yalıtımı planlanırken sıcaklık 

farkının yüksek olduğu noktalarda örneğin plug-in sistemlerde evaporatör ve 

kondenserin bulunduğu kısımlarda ayırıcı duvarlarda üst düzey yalıtım yapılması ve 

sızdırmazlığın sağlanması gereklidir. Bu duvarda gerekirse kompozit bir tasarım 

yapılarak ya da çok katmanlı (VYP ve PU gibi) standartlara uygun ısıl dirençler elde 

edilebilir. Yine özellikle sıcaklık farkının yüksek olduğu (örneğin süpermarket içi hava 

sıcaklığı ve soğutucu kabin iç hava sıcaklığı) soğutucu kapı yüzeylerinde özellikle metal 

donatılarda belli noktalara kauçuk-kompozit malzemeler yerleştirilerek ısı köprüleri 

azaltılır. Böylece enerji tüketimi azaltılarak ürünlerde daha homojen bir soğutma 

yapılabilecektir. Soğutma yükünü belirleyecek faktörlerin bazıları; duvar, zemin ve 

tavandan ısı kazanımı; hava değişimlerinden kapılardaki veya ön cephelerdeki ısı 

kazanımıdır. Endüstriyel soğutucularda, ısı kazanımları her bir kaynak için ele alınarak 

azaltılmaya, çalışılmalıdır. Isı yalıtımına özen gösterilmeli ve ısı geçirgenlik 

katsayısının azaltılması tasarım aşamasında büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Blok zinciri (blockchain) teknolojisi sadece Bitcoin'den ya da kripto para birimlerinden ibaret 

olmayıp çok daha fazlasını ifade etmekte ve tüm endüstriler üzerinde büyük bir etkiye neden 

olacak görünmektedir; çünkü blockchain (blok zinciri) teknolojisi yakın gelecekte dünyanın 

tamamına yayılması muhtemel sistemler önermektedir. Özünde, blok zinciri (blockchain) 

sistemi, üçüncü taraf doğrulamasına gerek kalmadan iki taraf arasındaki işlemleri mümkün 

kılan ve dijital verinin kopyalanmasına değil dağıtılmasına izin veren bir yapıya dayanmaktadır. 

Sadece finans sektörü değil, birçok sektörde yayılım gösterecek bir potansiyele sahiptir. 

Blockchain teknolojisi ortaya çıktığı dönemde, madencilik adı verilen bir süreçle kripto para 

ürünlerini veya para birimlerini dünya ekonomisine kazdırmada önemli bir rol oynamıştır; 

ancak kripto para dünyası ile adı çokça anılmasına rağmen tek varlık platformu kripto/dijital 

paralar değildir. Blockchain olanaklarının uygulanmaya başlandığı öncü alanlardan biri de 

dijital pazarlamadır. Çünkü blockchain teknolojisinin en önemli yönü; iletişimin farklı amaç ve 

beklentilere sahip tarafları (marka/reklamveren ve hedef kitle/müşteri)  arasında merkezi 

olmayan ve aracıyı ortadan kaldıran; reklamveren adına pazarlama maliyetlerini düşüren bir 

iletişim sürecini sağlayacak teknolojik alt yapıyı sunmasıdır. Pazarlama iletişimi adına bu 

olanak ve açılımları sağlarken de her şeyin taraflar arasında belgelenir ve doğrulabilir olmasını 

mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmadaki amaç; blok zinciri (blockchain) teknolojisinin 

pazarlama iletişimi alanına nasıl entegre edildiği/edilebileceği ve dijital pazarlama 

uygulamalarına sağladığı ürün/marka ve müşteri yönlü katkı ve yenilikleri ortaya koymaktır. 

Bu doğrultuda; blok zinciri (blockchain) teknolojisinin dijital pazarlamaya entegrasyonundan 

elde edilebilecek temel sonuçlar; dijital aracıyı ortadan kaldırmak, kişisel verilere erişim ve 

kullanım açısından haksız rekabeti önlemek, markalara kişiselleştirilmiş müşteri-reklam 

etkileşimi seçenekleri sunmak, müşteri ilişkilerinde şeffaflığı artırmak ve tüketicilerin 

bilgilerini paylaşma konusunda kullanıcı verilerini koruyan, müşteri yönlü denetim, kontrol ve 

kazanım olanaklarını artırmak olarak sıralanabilir. Bugünden bakıldığında henüz erken 

dönemlerini yaşayan ancak hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden blok zinciri (blockchain) 

teknolojisinin finans sektöründe olduğu gibi dijital pazarlama dünyasında da derinlemesine 

dalgalar yaratacağı tahmininde bulunmak geleceğe yönelik kuvvetli bir ihtimal gibi 

görünmektedir. Çünkü pazarlama iletişimde “aracısız merkezsizleşme” ve “veri değerinin 

tüketiciye döndürülmesini” vaat eden bir teknoloji olarak blok zincir sistemi, dijitalleşme ve 

pazarlama arasındaki bir yarış ve işbirliğini ifade etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, dijital pazarlama, blok zincir (blockchain) teknolojisi. 

 

INTEGRATION OF BLOCK CHAIN TECHNOLOGY WITH MARKETING 

COMMUNICATION 

ABSTRACT 

Blockchain technology is not only about Bitcoin or cryptocurrencies, it means much more and 

seems to have a huge impact on all industries; because blockchain technology proposes systems 

that are likely to spread across the world in the near future. In essence, the blockchain system 
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is based on a structure that enables transactions between the two parties, without the need for 

third-party verification, and allows the distribution of digital data to be distributed. It has a 

potential to spread not only in the financial sector, but in many other sectors. Blockchain 

technology played an important role in bringing crypto money products or currencies to the 

world economy through a process called mining. Although cryptocurrencies are often 

mentioned, their only asset platform is not cryptocurrency. One of the leading areas where 

blockchain facilities are being implemented is digital marketing. Because the most important 

aspect of blockchain technology is the decentralized and eliminating the intermediary between 

the parties with different goals and expectations of communication (brand/advertiser and target 

audience/customer); is the technological infrastructure that will provide a communication 

process that reduces marketing costs on behalf of the advertiser. While providing these 

opportunities and expansions in the name of marketing communication, it enables everything 

to be documented and verifiable between the parties. In this direction; The main results that can 

be obtained from the integration of blockchain technology into digital marketing; eliminating 

digital media, preventing unfair competition in terms of access and use of personal data, 

providing personalized customer-ad interaction options to brands, increasing transparency in 

customer relations, and increasing the possibilities of customer-oriented supervision, control 

and acquisition that protects user data in sharing consumers' information. Looking at today, it 

seems to be a strong prospect to predict that blockchain technology, which is still in its early 

stages but continues to develop rapidly, will create in-depth waves in the digital marketing 

world as well as in the financial sector. Because, as a technology that promises “first-hand 

decentralization” and “returning the data value to the consumer” in marketing communication, 

the blockchain system represents a race and cooperation between digitalization and marketing. 

In this context, the purpose of the study; to show how the blockchain technology can be 

integrated/integrated into the field of marketing communication and the product/brand and 

customer-oriented contributions to digital marketing applications. 

Keywords: Marketing, digital marketing, blockchain technology.  

 

1. GİRİŞ  

Dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması, arama motoru pazarlaması, mobil pazarlama ve 

e-posta pazarlaması gibi birçok çevrimiçi pazarlama kanal ve taktiklerini kullanarak ürün ve 

hizmetlerin tanıtım ve satış işlemidir. Dokunmatik ekran kullanımının tüm cihazlarda giderek 

yaygınlaşması, mobil cihazların akıllı hale gelmesi ve sosyal medya kanallarının yaygınlaşması 

süreçleri eş zamanlı olup dijital pazarlama uygulamaları açısından bir sinerjik etki ortaya 

çıkarmış ve tüketici ya da müşterilerin davranışlarının gerçek zamanlı olarak 

anlaşılabileceği/analiz edilebileceği bir düzeye ulaşmıştır. 

Son on yıldır adından çokça söz ettiren kripto paralar ve onlarla beraber adı gündeme gelen 

blok zinciri (blockchain) teknolojisi alanında, kripto paralar yavaş yavaş kenara çekilmeye ve 

asıl yönelim birçok sektör açısından blok zinciri teknolojisine kaymaya başlamış 

görünmektedir. Bu doğrultuda, blok zinciri (blockchain) teknolojisinin sadece Bitcoin ya da 

kripto paralardan ibaret olmadığı, çok daha fazlasını ifade ettiği ve tüm endüstriler üzerinde 

büyük bir etkisi olacağı tahmin edilmektedir. Blok zinciri teknolojisinin farklılık yaratacağı 

başlıca alanlardan biri de dijital pazarlamadır. 

Her şeyin bir merkeze bağlı olduğu günümüz dünyasında; paralar merkez bankalarına, kanunlar 

devletlere, hatta internet üzerinden verilen reklamlar bile Google, Instagram ve Facebook vd. 
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gibi kanal ve kuruluşlara bağlıdır. Uçtan uca iletişimin (peer to peer) geldiği son nokta olarak 

kabul gören blockchain (blok zincir) teknolojisi ise merkezi olmayan bir sistem sunmakta ve 

sahip olduğu tüm verileri bloklar arasında paylaşılır kılmakta, böylece verilerin her yerde 

olabilmesini sağlamaktadır. Blok zinciri kullanımlarının çoğu finans ve kripto para birimlerinde 

olmuştur; ancak dijital para birimleri de dahil altta yatan teknolojik (blockchain) sistemin 

pazarlama iletişimi adına da önemli fırsatlar sunduğu düşünülmektedir. 

Son yıllarda blok zinciri (blockchain) teknolojisi sürekli gelişim ve yayılım göstermektedir. 

Blockchain sistemi, Bitcoin ve daha birçok kripto/dijital para birimlerinin arkasındaki teknoloji 

olarak bilinmektedir; ancak işlem iyileştirmedeki kullanımının ötesinde, veri ve bilgilerin 

kullanım şeklini de değiştirmiştir. Saydamlık, güvenlik ve ademi merkeziyetçilik özellikleri 

nedeniyle blok zinciri teknolojisi, birçok endüstrinin de giderek daha fazla alanına ve 

gündemine girmektedir. Bu çalışma, blockchain teknolojisini ve bu teknolojinin potansiyel 

kullanımları ile pazarlama iletişimi alanına fayda sağlama yollarını özet bir şekilde sunmayı 

amaçlamaktadır. 

2. DİJİTAL PAZARLAMA 

Dijital pazarlama stratejileri müşterileri kazanmak ve elde tutmak için kritik öneme sahiptir. 

Pazarlama stratejileri, dijital işlem temelli müşteri merkezlerine doğru yöneldiği için şu anda 

mevcut olan daha büyük ve daha iyi müşteri veri kümelerinin yanı sıra çeşitlenen 

platform/kanal/mecra sayısının da etkisiyle pazarlama iletişimi başarısına yardımcı olacak 

gerçek dijital fırsatları damıtmak, pazarlama iletişimi uygulayıcıları için anahtar bir konuma 

gelmiştir. 

Dünyanın neredeyse tamamının artık dijital merkezli ve çevrimiçi olduğu bir dönemde dijital 

pazarlama kavramı da sürekli gelişen ve büyüyen bir alandır. Dijital pazarlama iletişimi, 

ürün/hizmet geliştirme, fiyatlandırma ve satıştan, halkla ilişkiler faaliyetlerine ve hatta insan 

kaynakları yönetimi süreçleri ve işe alımlara kadar neredeyse her önemli ticari operasyonun bir 

parçasıdır (veya olmalıdır); ancak birçok yönden, dijital pazarlama geleneksel pazarlamadan 

farklı değildir. Her ikisinde de akıllı kuruluşlar, müşteriler ve potansiyel müşterilerle karşılıklı 

yararlı ilişkiler geliştirilmeye çalışılır. 

Dijital pazarlama, adından da anlaşılacağı gibi, dijital platformların kullanılmasıyla bir 

yaklaşım, strateji veya bir marka oluşturma ya da tanıtım ve satış faaliyetleri yürütmek olarak 

tanımlanabilir. Dijital pazarlama iletişimi süreçlerine; tüm modern pazarlama araçları, dijital 

pazarlama kanalları ve sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere, etkileşimli ve gerekli olan 

her türlü etkili pazarlama kampanyası olanağı sunabilen araçlar dahil edilebilmektedir. Bu 

doğrultuda dijital pazarlama; marka, ürün veya hizmetin çevrimiçi olarak geliştirilmesi ve 

satışını kapsamaktadır (Mandal ve Joshi, 2017: 5428). Günümüz dünyasında dijital pazarlama 

uygulamalarının pazarlama karmasının en önemli parçası olduğu düşünülmektedir; çünkü gün 

geçtikçe daha fazla işletme ya da marka, iyi bir dijital ve çevrimiçi pazarlama varlığına daha 

fazla önem vermekte ve yatırım yapmakta olduğundan dijital pazarlama iletişimi alanı hızla 

büyümektedir. 
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Teknolojik yakınsama ve mobil cihazların çoğalması ve yaygınlaşması; kullanıcı merkezli, 

zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran, esnek, ekonomik, müşteri etkileşimli ve daha 

ölçülebilir dijital pazarlama uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda, 

gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan dijital pazarlama uygulama stratejileri markalar ve 

organizasyonlar için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Dijital pazarlama uygulamalarının 

potansiyel kazanımlarının bazıları aşağıdaki gibidir (Otero ve Rolán, 2016: 38-39):  

▪ Dijital pazarlama platformları ve web 2.0 hizmetleri, kapsamı ve sürekli 

güncellenebilmesi nedeniyle marka bilinci ve marka imajı oluşturmak için birçok fırsat 

sunmaktadır. 

▪ Bağlantılar yoluyla bilgi yayma olanakları tüketicilere kuruluşa daha geniş ve 

özelleştirilmiş bir şekilde yaklaşma şansı sunmaktadır. 

▪ Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve etkinliklere katılım için basit ve kullanıcı dostu 

platformlar sunduğundan kullanılabilirlik ve işlevsellik yönü kuvvetlidir. 

▪ Dijital pazarlama uygulamaları ile müşteri etkileşimi artmaktadır. Kuruluşların 

kitleleriyle uzun vadeli ilişkiler kurmasına katkı sağlar ve böylece marka ile müşteri 

arasında olumlu bir deneyim yaratma imkânı sunar. Bu etkileşim, ürün değerlendirmesi 

gibi temel olabilir veya her şeyi kapsayan bir deneyim haline de gelebilir. 

▪ Görsel düşünme doğrultusunda dijital pazarlama, farklı görüntü ve video tabanlı araçlar 

sunar. Bu olanak da, ilgi çekici dijital içeriklerle daha fazla katılım sağlayarak kitlelere 

ulaşmanın çekici bir yoludur. 

▪ İnternet, kuruluşları kendi aralarında topluluk bağlantıları yoluyla izleyicileri ve 

kullanıcılarıyla buluşturmak için eşsiz bir platform sunmaktadır. Bu bağlanabilirlik 

durumu, müşteri deneyimlerini geliştirebilir ve ürün, marka veya kuruluşla olan ilişkiyi 

geliştirebilir. 

▪ Dijital pazarlamada çevrimiçi platformlar reklam etkinliğini ölçümleme avantajı 

sağlamaktadır. Dijital olanaklar, müşteri takip seçeneklerinin varlığı ve çıktıyı 

değerlendirme imkânında ilk sırada yer almaktadır. 

Tüm bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için marka ve işletmeler; markaları veya 

organizasyonel imajları doğrultusunda somut hedefleri olan bir dijital pazarlama iletişimi 

stratejisi izlemelidirler.  

Dijital pazarlama kavramı; dijital teknolojiler aracılığıyla, özellikle internet üzerinden, mobil 

teknolojileri de kullanılarak ve diğer dijital kanal ve ortamlar da dahil olmak üzere ürün veya 

hizmetlerin pazarlanması için bir şemsiye terimdir (Kingsnorth, 2016: 17). Marka ve işletmeler 

1990'lı yıllarda başlayıp 2000'li yıllarda hızlanarak dijital pazarlamayı kullanmaya 

başlamışlardır. Dijital pazarlama kampanyaları, pazarlama platformlarına ve günlük yaşama 

giderek daha fazla dahil edildiğinden ve insanlar fiziksel mağazalara gitmek yerine dijital 

cihazları kullandıkça; arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru pazarlaması (SEM), 

içerik pazarlama, influencer pazarlama, içerik otomasyonu, dijital kampanya pazarlama, e-

ticaret pazarlama, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya optimizasyonu, e-posta ile 

doğrudan pazarlama, optik diskler ve oyunlar üzerinden pazarlama ve görüntülü reklamcılık 

gibi uygulamalar pazarlama iletişimi alanında gittikçe yaygınlaşmaktadır (James ve Durham, 

2016: 8). 
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Dijital pazarlamaya yönelik ilk yaklaşımlar, onu geleneksel pazarlama araçlarının ve 

stratejilerinin internet üzerinde bir yansıması olarak kapsamlandırmıştır. Bununla birlikte, 

dijital dünyanın özelliklerinin pazarlamaya tahsis edilmesi, çevrimdışı düşünülemeyen araç ve 

stratejilere yol açan kanalların, formatların ve yöntemlerin gelişimini teşvik etmiştir. 

Günümüzde dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın bir alt türü olmaktan ziyade, pazarlama 

hedeflerini gerçekleştirmek için kişiselleştirilmiş pazarlama iletişimi mesajlarının kitlesel 

dağıtımını bir araya getiren yeni bir olgu haline gelmiştir.  

3. PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE BLOK ZİNCİRİ (BLOCKCHAİN) TEKNOLOJİSİ  

Dijital pazarlama uygulamaları da dahil olmak üzere pazarlama iletişim kanallarında iki ya da 

daha fazla kişi arasındaki iletişimde hep üçüncü bir parti yapının varlığı söz konusu olmaktadır. 

Bu üçüncü taraflar, pazarlama kampanyasında hem hedef kitleye hem de reklam verene ne 

verirlerse o verilerle yetinilmekte ve o sınırlı veriler baz alınarak stratejiler oluşturulup revize 

edilmektedir (Siu, 2020: 3). 

Dijital pazarda verilen reklamlar düşünüldüğünde; şu anki sistem ile pazarlama mesajlarının 

yöneltildiği hedef kitleye bir duvarın arkasından seslenilmektedir ve karşı taraftan gelen 

tepkilere göre kampanya mesajları güncellenmekte veya sunulan avantajların hepsi bu 

bağlamda planlanmaktadır. Blok zincir (blockchain) teknolojisi bu aradaki aracı duvarının 

ortadan kalkması ya da şeffaf bir cama dönüştürülmesini sağlayarak kime seslenildiğinin 

görülebilir olmasını mümkün kılmaktadır (Lorne vd., 2018: 113). Böylece markaların da daha 

şeffaf olması gerekecek ve hedef kitlenen tepkilerini anlamak ve markanın kendisini anlatması 

çok daha kolay ve verimli olabilecektir. Bu açılım beraberinde pazarlama faaliyetleri için 

harcanacak bütçenin daha verimli kullanılabilmesini de beraberinde getirebilecektir. 

Blok zinciri (blockchain) teknolojisi, şeffaf ve değiştirilemeyen işlemlerin bir kaydını 

tutamakta ve daha fazlasını sağlayarak diğer teknolojilerden daha güvenli bir dijital kayıt tutma 

yöntemi sağlamaktadır. Zincir içerisinde, ayrı kullanıcılar arasında açıkça paylaşılabilen ve 

değiştirilemez bir işlem kaydı oluşturan elektronik bir kamu defteri (tüm taraflara açık 

işlem/muhasebe defteri) sunmaktadır. Her işlemin bir zaman damgası ve bir önceki işlemle 

bağlantısı vardır, bu nedenle değiştirmek imkânsızdır (MarketBlazer, Inc., 2018: 3). Her dijital 

kayda veya işleme blok adı verilir ve açık veya kontrollü bir kullanıcı grubunun elektronik 

deftere katılmasını ve değiştirilmesini sağlar. Kayıtlar yalnızca tüm katılımcılar/taraflar 

arasındaki anlaşma ile değiştirilebilir veya güncellenebilir ve yeni bilgiler/işlem kayıtları 

girildikten sonra silinemez (Crosby vd., 2015: 8). Sonuç olarak, bir blok zinciri, sistemde var 

olan her işlemin gerçek ve doğrulanabilir bir kaydına sahiptir. Blockchain sistemi ayrıca 

yönetici de değildir; çünkü zincir içindeki kullanıcıların her biri yönetici konumundadır. Bu 

doğrultuda; blok zinciri (blockchain) genellikle bir teknoloji olarak adlandırılsa da, onu 

değişmez bir ilişki/muhasebe/işlem kayıt defteri oluşturan bir mimari olarak tanımlamak da 

mümkündür. 

Blockchain teknolojisi dijital pazarlama alanında hedef kitlenin verilerinin kaynağına direkt 

olarak ulaşılmasını, her şeyin daha basit, daha net olduğu bir ortam kurgulayabilmeyi olanaklı 

kılabilir. 
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Blok zinciri teknolojisi dijital pazarlamaya entegre olduğunda aracı kuruluşlar tamamen 

ortadan kalkmayacaktır; ancak onların da evrilmesi gerekecektir. Aracı kuruluşların evrimi de 

en çok marka ve reklam veren işletmelerin faydasına olacaktır. Şu an dijital mecralarda, sosyal 

medya kanalları olan Facebook, Instagram, Twitter ya da Google gibi platformlarda pazarlama 

kampanyası yürüten şirket ya da markalar, pazarlama iletişimi performanslarını hedef kitlenin 

yaşı, cinsiyeti, yaşadığı yer ve beğendiği sayfalar gibi istatistiklere bağlı olarak 

değerlendirmektedir. Bu veriler blok zinciri sisteminde ham veriler olarak kalabilir ve blok 

zinciri teknolojisinin hedef kitlenin verilerinin daha ayrıntılı olarak elde edilebilmesini 

sağlaması mümkün olabilir. Örneğin yayınlanan reklamdan; hafta sonları saat 23.30’dan sonra 

3 peynirli, ince hamur pizza yemeyi sevenler veya otobüs yolculuklarında ön sıralarda, tekli 

koltukta ve cam kenarında oturmayı tercih edenler gibi veriler elde edilebilir ve bu sistem 

sayesinde hedef kitle nokta atışı yapılabilecek şekilde daraltılabilir. 

Blok zinciri (blockchain) teknolojisinin pazarlama iletişimine etkisi ve bugün bilinen ve 

uygulanan pazarlama yöntemlerinden farkları şunlardır:  

1. Blok zinciri teknolojisi, dijital pazarlama aracısını ortadan kaldırmakta ve kârlılığı 

artırmaktadır: örneğin, arama motoru pazarlaması yöntemi (Search Engine Marketing/SEO) 

ele alındığında; bir web sitesinin, doğrudan reklamveren bulmak yerine Google banner 

reklamlarını sitelerinde görüntülemeyi seçmesinin nedenlerinden biri, belki de en önemlisi, 

Google'ın sağlam bir güven kaynağı oluşturmasıdır. Bir şirket Google görüntülü reklam ağı 

tarafından incelenirse, büyük olasılıkla ana web sitesinin markasına zarar vermeyecek güvenilir 

bir işletme olması muhtemeldir (Single Grain, 2018: 2-3). Şekil - 1’de belirtildiği gibi; Google, 

işlemlerin işlenmesini de gerçekleştirir ve böylece web sitesi sahibine, reklamverenin 

reklamında oluşturulan tıklamalar için bir ödeme yapılır. Bir reklam mecrası olarak kullanılan 

ilgili web sitesi ile reklamını yayınlatmak isteyen işletme/ürün/marka arasında bir 

aracı/komisyoncu konumunda olan Google da işlem takibi fonksiyonu dolayısıyla kazanç elde 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Blok zinciri (blockchain) teknolojisi olmadan bir web sitesi ile reklamveren işlemi  

Bu durumda, Google esasen reklamveren ve web sitesi sahibi arasındaki aracıdır. Bu nedenle, 

kardan belli bir pay/komisyon almaktadır.  
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Şekil 2: Blockchain sistemi ile web sitesi ve reklamveren işlem ilişkisi 

Bu trafiğe blok zinciri tarafından bakılacak olursa (Şekil - 2); web sitesi sahiplerinin 

reklamverenleri bulmak için Google görüntülü reklam ağından geçmeleri gerekmeyecektir; 

çünkü her bir kullanıcı zaten blok içerisinde doğrulanacaktır. Reklamveren, gerçek tıklamalar 

için ödeme yaptığını bilir ve site sahibi de ödediği tutarın adil olduğuna güvenebilir. Böylece 

Google'a (veya Facebook'a veya başka herhangi bir aracıya) gerek kalmayacaktır. Tüm bunlar, 

ekstra maliyetlerde bir azalma ve kar marjında belli bir artış sağlayacaktır. 

Blok zinciri (blockchain) sistemi ile web sitesi sahipleri ve reklamverenler birbirleriyle 

doğrudan iletişim kurabilir; çünkü kullanıcılar ve tıklamalar otomatik olarak doğrulanmakta ve 

bu sayede tıklanma geçerliliği garanti altına alınmış olmaktadır. 

2. Blok zinciri (blockchain) teknolojisi pazarlama iletişiminde şeffaflık ve güven sağlamaktadır: 

Şeffaflık, tüketicinin bir şirketin iddiaları konusunda güvenilir olup olmadığını keşfetmesini 

sağlamaktadır. Birçok şirketin, özellikle de büyük markaların karşılaştığı sorunların başında 

tüketici güveni gelmektedir. Çoğu zaman tüketiciler, yiyeceklerinin geldiği yerlerden 

kıyafetlerinin yapıldığı fabrika koşullarına kadar her şeye şüpheyle bakmaktadırlar. Markalar, 

blok zinciri pazarlamasıyla diğer taktiklerin sağlayamayacağı bir şekilde şeffaflık ve güven inşa 

edebilirler; çünkü her şeyin belgelendiği ve doğrulandığı bir seviye sunan blok zincir sistemi, 

pazarlama operasyonlarına bir değer teklifi sunmaktadır. Örneğin, bir müşteri blok zinciri 

aracılığıyla bir perakendecinin tedarik zincirinin perde arkası görünümünü elde edebilir ve 

ürünün nasıl yapıldığını tam olarak öğrenebilir. Dünya çapında şubeleri olan bir Amerikan 

perakende satış mağazalar zinciri markası olan Walmart ile ilgili yapılan vaka çalışmasında 

(Jagati, 2019); Walmart tedarik zinciri süreçlerini daha şeffaf hale getirmek için bir proje 

üzerinde IBM ile işbirliği yapmıştır. Blockchain sistemi ile Çin'deki perakendecinin tabanından 

başlayarak sağladığı ürünlerin orijinal olup olmadığının sorgulanmasından başlamak üzere 

nereden ve hangi aşamalardan geçerek müşterinin önüne geldiğini adım adım dijital olarak 

Blok Zinciri (Blockchain) Sistemi ile Tıklanmaların  

Geçerliliği Garanti Altına Alınır. 

Web Sitesi 

Sahibi 

 

Reklamveren 
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izleyen ve müşterisine sunan Walmart'ın tüketiciler açısından neyi satın aldıklarına güvenmek 

için gereken kanıtı edinmelerini sağlamıştır. 

3. Blok zinciri (blockchain) Pazarlama iletişiminde markaların hesap verme sorumluluğunu 

artırmaktadır: bu noktada kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları kamu duyarlılığı 

açısından yetersiz görülmekte ve blok zinciri sisteminin şeffaflığı ve dokümantasyonu, halkın 

görüntüleyebileceği ve şirketleri sorumlu tutmak için kullanabilecek sayısallaştırılmış 

sözleşmeler oluşturmak için kullanılabileceği öngörülmektedir. 

4. Blok zinciri tüketicilere kendi bilgilerini kontrol etme imkânı sağlamaktadır: Pazarlama 

iletişimi alanında tüketici kimliği ya da müşteri bilgileri çoğu zaman tüketiciler açısından endişe 

konusu olmaktadır. Blok zinciri sistemi; kullanıcıya kimlikleri ve işlem geçmişleri üzerinde 

tam kontrol sağlayan sistemler sunmaktadır (Netvent Inbound, 2020). 

Bu durum; pazarlama iletişimi uygulayıcılarının tüketici ya da müşterilerinin izini sürmede 

öncekinden tamamen farklı bir yol izlemek zorunda kalacakları anlamına gelmektedir. Hatta 

blok zinciri sisteminin pazarlama iletişimi süreçlerinde kullanılması, tüketicilerin iletişim, 

kimlik bilgileri ve dikkatleri için ücret almalarını da sağlayabilecektir. Kullanıcıya reklam 

malzemelerini tüketmesi için ödeme yapabilecektir. Örneğin bir marka kullanıcısına haftalık 

satış bültenine abone olmak için teklif götürdüğünde, müşterinin bu abonelik teklifine mikro 

bir fiyat karşılığında yanıt verebilecektir. Hatta bir kripto para birimi karşılığında ödenen 

sembolik ama birikince anlamlı olacak rakamlar, örneğin bir e-postayı ya da kısa mesajı okuma, 

bir reklamı tıklama bedeli olarak, tüketicinin kendi iletişim bilgileri ve dikkati üzerinde gücü 

ve kazancı olmasının yanında pazarlama iletişimi uygulayıcılarının da sürekli olarak etkileşim 

içeriklerinin değerini kanıtlamaya yöneltebilecektir. 

Marka ve işletmeler tarafından bugün, internet servis sağlayıcıları (ISP's - Internet Service 

Providers) ve web tarayıcıları olan iki dijital ağ geçidi aracılığıyla müşteri bilgilerine 

erişilebilmektedir. Her iki yapı da tüketiciler hakkında bilgi edinmek ve tüketici çevrimiçi 

aramalarına erişmek için kullanılmaktadır. Marka ve şirketler gelecekteki pazarlama planlarını 

kurgulamak/uygulamak adına tüm çevrimiçi davranışları kayıt altına alıp analiz etmektedir. Bu 

durum aslında müşterilerin kişisel verilerine kolayca ve izinsiz erişildiğinin, verilerin satın 

alındığının veya satıldığının kanıtıdır. Bu süreçte tüketici verilerine erişimde adil ve etik erişim 

de ihlaller söz konusu olmaktadır.  Blok zincir teknolojisinin de devreye girdiği aşama da 

burasıdır; çünkü blockchain onaylı imzalar üzerine kurulmuş bir ağda, verilerin sahibinde 

kalması mümkün olmaktadır. 

Bu sistem, Google, Facebook, Youtube, Instagram ya da Twitter gibi yaygın kullanılan 

uygulamaların sahip olduğu sunucuların etrafında yapılanmış sistemin tam zıttı bir yapı 

sunmaktadır. Bu ağla, bir kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi aksiyon 

kayıtlarına ve kendi kişisel bilgilerini koruma olanağına sahip olmaktadır. Sonuç olarak, blok 

zinciri ile tüm kişisel bilgiler şifrelenecek ve koruma altında olacaktır. 

Blok zinciri (blockchain) teknolojisinin sunduğu bu yapı bireyler için fırsat ve konfor 

niteliğinde bir şey olsa da, pazarlama iletişimi alanı için zorlayıcı olabilir; çünkü hedef müşteri 

kitlesi ya da kullanıcı verilerine erişim olmadan pazarlama uygulayıcılarının hedef kitlenin tam 
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bir resmini elde etmek için doğrudan müşterilerden ve potansiyel müşterilerden veri toplamaları 

gerektirmektedir. Ek olarak, blok zinciri sistemi pazarlama ve reklam araçları kaynaklı kullanıcı 

deneyimi de değiştirebilecektir; çünkü kullanıcılara hangi içeriği ve reklamları görüntülemek 

istediklerine gönüllü olarak karar verme olanağını da sunmaktadır. 

Pazarlama iletişiminde blok zinciri (blockchain) sisteminin kullanımı yukarıda açıklanmaya 

çalışılan avantajlara ek olarak markalaşma için de olanaklar sunmaktadır. Şirket ya da markalar 

arasında dijital işlemleri resmileştirmek için blok zincir tabanlı bir ödeme sistemine sahip olmak 

ve/veya blockchain teknolojisini kullanmak marka ve firma imajına da etki edecek ve gelişen 

teknolojiyi benimseyen, ileri görüşlü, yenilikçi ve teknolojik bir organizasyon olarak 

algılanmayı sağlayacaktır. Bu doğrultuda pazarlama iletişiminde blok zinciri yapısına geçme 

temalı halkla ilişkiler stratejileri de oluşturulabilir. 

4. SONUÇ 

Pazarlama iletişimi, gelişen bilgi teknolojilerinden en çok etkilenen organizasyonel 

fonksiyonlardan biridir. İnternet ve bilgi iletişim teknolojileri, şirket ve markalara hedef 

kitleleri ile yeni iletişim ve etkileşim kanallarını sağlamaktadır. Satış, pazarlama ve müşteri 

desteğinde müşterilerle daha yakın ve daha uygun maliyetli ilişkiler yaratılabilmekte ve 

şirketler sürekli bilgi, hizmet ve destek sağlamak için bu dijital teknolojileri kullanabilmektedir. 

Ayrıca, hedef müşteri gruplarla uzun vadeli ilişkiler ve teşvik edici tekrar satın alımlar için 

temel oluşturabilecek olumlu etkileşim yaratılabilmektedir. 

Dijital pazarda verilen reklamlar düşünüldüğünde; şu anki sistem ile pazarlama mesajlarının 

yöneltildiği hedef kitleye bir duvarın arkasından seslenilmektedir ve karşı taraftan gelen 

tepkilere göre kampanya mesajları güncellenmekte veya sunulan avantajların hepsi bu 

bağlamda planlanmaktadır. Blok zincir (blockchain) teknolojisi bu aradaki aracı duvarının 

ortadan kalkması ya da şeffaf bir cama dönüştürülmesini sağlayarak kime seslenildiğinin 

görülebilir olmasını mümkün kılmaktadır. Böylece markaların da daha şeffaf olması gerekecek 

ve hedef kitlenen tepkilerini anlamak ve markanın kendisini anlatması çok daha kolay ve 

verimli olabilecektir. Bu açılım beraberinde pazarlama faaliyetleri için harcanacak bütçenin 

daha verimli kullanılabilmesini de beraberinde getirebilecektir. 

Blok zinciri teknolojisi dijital pazarlamaya entegre olduğunda aracı kuruluşlar tamamen 

ortadan kalmayacaktır; ancak onların da evrilmesi gerekecektir. Aracı kuruluşların evrimi de 

en çok marka ve reklam veren işletmelerin faydasına olacaktır. Şu an dijital mecralarda, sosyal 

medya kanalları olan Facebook, Instagram, Twitter ya da Google gibi platformlarda pazarlama 

kampanyası yürüten şirket ya da markalar, pazarlama iletişimi performanslarını hedef kitlenin 

yaşı, cinsiyeti, yaşadığı yer ve beğendiği sayfalar gibi istatistiklere bağlı olarak 

değerlendirmektedir. Bu veriler blok zinciri sisteminde ham veriler olarak kalabilir ve blok 

zinciri teknolojisinin hedef kitlenin verilerinin daha ayrıntılı olarak elde edilebilmesini 

sağlaması mümkün olabilir. 

Şirket ya da markalar arasında dijital işlemleri resmileştirmek için blok zincir tabanlı bir ödeme 

sistemine sahip olmak ve/veya blockchain teknolojisini kullanmak marka ve firma imajına da 

etki edecek ve gelişen teknolojiyi benimseyen, ileri görüşlü, yenilikçi ve teknolojik bir 
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organizasyon olarak algılanmayı sağlayacaktır. Bu doğrultuda pazarlama iletişiminde blok 

zinciri yapısına geçme temalı halkla ilişkiler stratejileri de oluşturulabilir. 
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ÖZET 

 

Bebek bezleri, her tabakanın farklı fonksiyonları yerine getirdiği birçok katmandan 

oluşmaktadır. Bebek bezi ile ilgili yapılan son çalışmalar, düşük üretim maliyetleri ile bebeğin 

sağlığını koruma ve konforunu artırmaya yöneliktir. Topsheet, idrarla ilk temas eden tabaka 

olduğu için, ıslanabilir olup ve yüksek sıvı geçirgenliğine sahip olmalıdır. Çalışmada çeşitli 

bitki özlerinin kullanılması ile bebek cildini koruyucu, nem dengeleyici, cildi besleyici, 

sakinleştirici özelliğe sahip topsheet kumaşının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 

aleovera, papatya, zeytinyağı, E vitamini özleri gibi katkı maddelerini hidrofilik çözeltisine 

katkılanması esasına dayanmaktadır. Topsheet kumaş, 35 MFI polipropilen hammadde 

kullanılarak SS formda üretilmiştir. Bitki özleri içeren hidrofilik çözeltisi (%5), topsheet 

kumaşa kiss roll tekniği ile aktarılmış ve kumaş 80-85 °C sıcaklıkta kurutulmuştur. 

Kumaşların gramaj, mukavemet değerlerinin yanı sıra sıvı iletim süresi (Liester) testi ve geri 

ıslatma (Wet Back/Rewet) testi gibi performans testleri ile kumaşların performansları 

karşılaştırılmıştır. 

Bitki özlerinin gramaj ve mukavemet üzerindeki etkileri incelenmiş ve olumlu yada olumsuz 

bir etkisi tespit edilememiştir. Bitki özü oranı ile kiss roll devrinin etkisi her numunede farklı 

sonuçlar göstermiştir. Bu durum bitki özleri içeren hidrofilik kimyasalının özelliğinden 

kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. Çizelgede verilen sonuçlara göre en verimli 

çalışmanın 12 kiss roll devri ile çalışılan numune olduğu tespit edilmiştir. uygulanan bitki 

özleri ve hidrofilik çözeltisi ile elde edilen numune mikrobiyolojik teste (toplam aerobik 

mikrobiyal sayımı, patojen analizi, küf ve maya sayımı) tabi tutulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Topsheet, Bitki Özü, Hidrofilik, Liester, Wet Back 
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DEVELOPMENT OF COMFORTABLE NEW GENERATION TOP SHEET FABRIC 

FOR DIAPER 

ABSTRACT 

Diapers are made up of many layers where each layer performs different functions. Recent 

studies on diaper are aimed at protecting the health and comfort of the baby with low 

production costs. Since the Topsheet is the first layer of contact with the urine, it can become 

wet and must have a high liquid permeability. In the study, by using various plant extracts, it 

is aimed to develop topsheet fabric that protects baby skin, moisture balancing, skin 

nourishing and calming properties. For this purpose, it is based on adding additives such as 

aleovera, chamomile, olive oil and vitamin E extracts to the hydrophilic solution. Topsheet 

fabric is produced in SS form using 35 MFI polypropylene raw materials. Topsheet was 

transferred to the fabric with hydrophilic solution (5%) containing plant extracts using kiss 

roll technique and the fabric was dried at 80-85 ° C. The performance of the fabrics were 

compared with the liquid transmission time (Liester) and backwetting (Wet Back) tests. 
 

The effects of plant extracts on weight and strength were examined and no positive or 

negative effects were detected. The effect of plant extract ratio and kiss roll cycle showed 

different results in each sample. This situation was interpreted as due to the property of the 

hydrophilic chemical containing plant extracts. According to the results given in the table, it 

was determined that the most efficient study was the sample studied with 12 kiss roll cycles. 

The sample obtained with the applied plant extracts and hydrophilic solution was subjected to 

microbiological testing (total aerobic microbial count, pathogen analysis, mold and yeast 

count). 

Keywords: Topsheet, Plant Extract, Hydrophilic, Liester, Wet Back 

 

1. GİRİŞ  

Tek kullanımlık bebek bezleri, bebeklerin idrar ve dışkılarını tutarak elbiselerinin ıslanmasını 

önleyen, bebeğin kuru ve konforlu hissetmesini sağlayan kullan at maddelerden yapılmış 

ürünlerdir. Kullan at bebek bezlerinde emici yüzeyler, süper emici polimer, tekrar 

yapıştırılabilen bantlar, ön bant, bel bandı, bacak bariyerleri ve lastikleri, ıslaklık göstergeleri, 

cilt koruyucu losyon, sıvı geçirmeyen dış yüzey kullanılmaktadır (Aksoy, 2012; Dönmez vd., 

2019). Kullan at bebek bezi şematik görüntüsü Şekil 1.1’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1.1. Bebek bezini oluşturan katmanlar 
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Bebek cildiyle temas eden üst ana yüzey, sıvıyı alt yüzeylere iletmekle görevli olan topsheet 

kumaştır. Ayrıca topsheet kumaştan beklenti, bebek cildine yumuşaklık ve kuruluk duygusu 

vermesidir. Genellikle polipropilen spunbond kumaşlar, konvert yapılarak (ebatlanarak) 

çocuk bezinde kullanılmaktadır. Bebek bezi üretimi sırasında bu yüzeye cilt koruyucu losyon 

ve krem eklenebilmektedir (Saville, 2000; Sadıkoğlu ve Berkalp, 2010; Akar, 2012; Dönmez 

vd., 2019).  

EDANA’nın 2004 yılında yayımlamış olduğu araştırma sonuçlarında kullan at bebek 

bezlerinde, bebeklerde görülen cilt tahrişi şiddetini ve pişik oranını azalttığı ayrıca bez 

tasarımı ve üretimindeki mühendislik yaklaşımıyla gerçekleştirilen yeniliklerin cilt tahrişi ve 

pişik oranını ciddi oranda düşürdüğü ifade edilmiş ve Şekil 1.2’de verilmiştir. (The Absorbent 

Hygiene Products Manufacturers Committee of EDANA 2004; Gündüz, 2018). 

 

Şekil 2.1. Bebek bezi yapısındaki gelişmeler ile cilt tahrişi/pişik oranındaki düşüş grafiği 

Günümüzde bebek bezleri üzerine yapılan çalışmalar, maliyet düşürmeye ve konfor 

arttırmaya yöneliktir. Bebek bezi üretim sistemindeki ilk yenilik çalışmaları, üst yüzey 

dokusuz yüzey kumaşa losyon ekleme işlemdir. Kullanılan losyonlarda bebek bezlerine aloe 

vera, vitamin E, vazelin, badem yağı, vitamin D, jojoba yağı gibi katkı maddeleri 

kullanılmaktadır. Bunların dışında gümüş tozu, tersiyer amonyak gibi antibakteriyel losyonlar 

da kullanmaktadır (Uyanık ve Duru Baykal, 2016; Gündüz, 2018). 

Bu çalışmada ise çocuk bezi üretiminde uygulanan, söz konusu koruyucu losyon ve krem 

aplikasyonlarının spunbond topsheet kumaşlara uygulanarak hem çocuk bezi üretimindeki 

losyon püskürtme uygulamasında ortaya çıkan olumsuzlukları berteraf etmek hem bu işlemin 

maliyetlerini düşürmek hem de daha efektif konfor sağlamaya yönelik yenilikçi bir 

yaklaşımın uygulanması ve incelenmesini üzerine durulmuştur.  

Bebek bezi üretiminde sözü edilen olumsuzluklar, losyon püskürtme sisteminde yeterli 

miktarda losyon püskürtememek ya da fazla püskürterek maliyeti yükseltme, püskürtme 

sisteminde yaşanabilecek tıkanma ya da damlatma sorunları, ihtiyaç duyulan her kimyasalın 

püskürtülememesi, bebek bezinde kurutma imkanlarının kısıtlı olması gibi problemler 

sayılabilir. Yenilikçi yaklaşım ile spunbond kumaşlara kiss roll tekniği ile topsheet 

kumaşlarda istenilen her türlü bitki özü ya da kimyasal ajanların aplikasyonu daha kolay, 

düşük maliyetli gerçekleşmektedir. Kiss roll sistemi, spunbond makinesine entegre edilerek 

üretimin kesintiye uğramadan yüksek hızlarda üretim yapılmasına imkan sağlamaktadır. 
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Hidrofilik aktarma sisteminde kiss roll dışında, çözelti hazırlama tankı, devir dayım pompa 

sistemi, çözeltinin kumaşa homojen dağılımı için ekstra uygulanan baskı silindiri ve kurutma 

fırınından oluşmaktadır (Baylan, 2006; Gowri vd., 2010; Pulan vd., 2015; Dönmez vd., 2019).  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışmada 35 MFI polipropilen hammaddeden imal edilen spunbond-spunbond (SS) kumaşlar 

kullanılmıştır. Hidrofilik çözelti hazırlamada kullanılan kimyasallar CHT Turkey Kimya San. 

ve Tic. A.Ş firmasından temin edilmiştir.  

2.2. Metot 

Polipropilen granüllerden spunbond kumaş üretimine ait detaylı bilgi önceki çalışmada izah 

edilmişti (Dönmez vd., 2019). Bitki özü katkılı kimyasallar belirli oranda hidrofilik ile 

karıştırılır ve hidrofilik çözeltisine ait parametreler Çizelge 2.1’de verilmiştir. 

 Çizelge 2.1. Topsheet kumaşların çalışma parametreleri 

Topsheet Numuneler 
Bitki Özü 

Oranı 

Kiss Roll 

(rpm) 

Hidrofilik Çözelti 

Oranı (%) 

T-1 1/9 12 

%5 

T-2 1/9 14 

T-3 1/9 16 
T-4 2/9 12 
T-5 2/9 14 
T-6 2/9 16 

 

Kalenderden çıkan kumaş hidrofilik aktarım sistemine gelir ve hidrofilik çözelti kumaşa 

aktarılır. Bu işlem de kiss roll devri, kurutma sıcaklığı yanı sıra kullanılan hidrofilik 

çözeltisinin konsantrasyonu ve aktif madde oranı gibi parametreler önem arz etmektedir. Şekil 

2.1’de kiss roll sisteminin temel prensibi gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1. Kiss roll sisteminin temel çalışma prensibi  

Bu işlemlerin kontrolü, ancak çıkan kumaşın test edilmesi ile mümkündür. Topsheet 

kumaşlara gramaj, mukavemet, sıvı iletim (Liester) ve geri ıslatma (Wet Back/Rewet) testleri 

EDANA standartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Liester testi, sıvı emicilik süresini, wet 

back testi ise, emdiği sıvıyı geri verme miktarını belirlemede kullanılmaktadır. Topsheet 

kumaşlara uygulanacak testler ve EDANA standartları aşağıda Çizelge 2.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.2. Topsheet kumaşlara uygulanan test ve standartları 

Testler EDANA Standardı 

Gramaj NWSP 130.1 

Kopma uzama dayanımı NWSP 100.4 

Liester NWSP 070.7 

Wet back NWSP 070.8 

 

Ayrıca deneme sonucunda başarılı olarak tespit edilen numune mikrobiyel sayım, küf ve 

mantar testleri uygulanmıştır. Çizelge 2.3’de verilen testler İntertek Test Hizmetleri A.Ş. 

laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 2.3. Mikrobiyal sayım testleri ve standartları 

Test Adı İlgili Standart 

Staphylococcus A. Sayımı ISO 22718:2015 

Pseudomonas A. Sayımı ISO 22717:2015 

Candida Albicans Sayımı ISO 18416:2015 

E.coli Sayımı ISO 21150:2015 

Salmonella Sayımı USP 31, EUP 2.6.13 

Küf-Maya Sayımı ISO 16212:2017 

 

3. BULGULAR 

3.1. Kumaş Kalite Testleri 

Spunbond kumaş üretiminde, polimer besleme pompa devri ve belt hızı arasındaki korelasyon 

kumaşların gramajlarını belirlemektedir. Gramaj testleri, kumaş tam eni boyunca ve toplamda 

10 adet olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Kopma uzama testleri ise standartta belirtildiği gibi 

kumaş eni (CD) ve boyu (MD) yönünde 4 er tekrarın ortalaması alınarak tespit edilmiştir. 

Liester ve wet back testleri de kendi içlerinde tekrarlarının ortalaması alınarak 

gerçekleştirilmiştir.    

Çizelge 3.1. Topsheet kumaşı fiziksel test sonuçları 

Topsheet 

Numuneler 

Gramaj 

(ort) 

M-MD 

(N/5 cm) 

M-CD 

(N/5 cm) 

U-MD 

(%) 

U-CD 

(%) 

Wet back 

(ort) 

Liester 

(ort) 

T-1 15,0 38,8 15,4 70 51,5 0,12 3,1 

T-2 15,0 35,2 17,7 55,2 63,5 0,13 3,2 

T-3 15,0 36,3 16,9 68,5 56,0 0,13 3,9 

T-4 14,8 40,1 14,4 71,0 41,5 0,12 3,6 

T-5 14,9 34,6 20,9 59,5 78,0 0,12 3,5 

T-6 14,9 31,1 17,4 52,5 57,0 0,13 3,2 

 

Gramaj ölçümleri üretim limitleri dahilinde tespit edilmiştir. MD yönü mukavemet değerleri 

incelendiğinde, kopma dayanımı ve % uzama değerleri açısından en iyi sonucu T-4 numunesi, 

daha sonra ise T-1 numunesi göstermiştir. CD yönü mukavemet değerleri incelendiğinde, en 
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iyi kopma dayanımı ve % uzama değerini T-5 numunesi, daha sonra ise T-2 numunesi 

göstermiştir. Kiss roll devri ve çözelti içeriğindeki bitki özü miktarındaki artış ya da azalış 

kumaş fiziksel değerlerine etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Kiss roll devri ve bitki özü 

miktarının liester değerleri üzerindeki etkileri, Şekil 3.1’de verilen grafikte gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.1. Topsheet kumaşların liester sonuçları 

Topsheet kumaşın liester değeri için ortalama 3,5 (±0,5) sn değeri belirlenmiştir. Ancak bebek 

bezi üreticileri, ürün çeşitliliği sağlamak için ürünlerin sıvı emiş performanslarında farklılık 

isteyebilirler. Grafikten de anlaşılacağı üzere tüm numuneler, bebek bezi pazarının 

ihtiyaçlarını karşılayacak performansı göstermiştir. Ancak sıvı emiş hızı, liester değerinin en 

hızlı olduğu T-1 numunesi ile T-2 ve T-6 numuneleri en iyi değerleri göstermiştir. Ancak 

liester değeri bebek bezlerinde tek başına yeterli bir performans değildir. Sıvı emiş süresi en 

kısa olan ve emdiği sıvıyı en az geri veren numunenin en efektif topsheet numunesi olduğu 

bebek bezi pazarı tarafından kabul edilmektedir. Bu sebepten liester ve wet back değerlerinin 

birlikte verildiği Şekil 3.2’deki grafikte en uygun numunenin T-1 olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

Şekil 3.2. Topsheet kumaşların liester ve wet back değerleri  

Bebek bezleri tek kullanımlık hijyen ürünleri sınıfına girdiğinden mikrobiyal sayım testleri 

talep edilmektedir. Yapılan çalışma sonucunda performans testlerinde en iyi değeri veren T-1 

numunesi mikrobiyal test için İntertek Test Hizmetleri laboratuvarına gönderilmiş ve test 

edilmiştir. Sonuçlar Çizelge 3.2’de verilmiştir. 
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  Çizelge 3.2. T-1 kodlu kumaşın mikrobiyal test sonuçları 

S.N. Test Gereklilik Sonuç Durum 

1 Maya ve Küf Sayımı <100 cfu/g <10 cfu/g Geçer 

2 Staphylococcus Aureus Sayımı Tespit Edilmemesi Tespit Edilemedi Geçer 

3 Pseudomonas Aeruginosa Sayımı Tespit Edilmemesi Tespit Edilemedi Geçer 

4 Candida Albicans Sayımı Tespit Edilmemesi Tespit Edilemedi Geçer 

5 Escherichia Coli Sayımı Tespit Edilmemesi Tespit Edilemedi Geçer 

6 Salmonella Spp. Sayımı Tespit Edilmemesi Tespit Edilemedi Geçer 
 

Kullanılan bitki özlerinin besleyici, koruyucu ve rahatlatıcı özelliklerinin yanı sıra anti 

bakteriyel özellikler gösterdiği bilinmektedir. Çizelge 3.2’den de görüldüğü üzere 5 farklı 

bakteri üzerinde yapılan sayım ve bunlar dışında sayımı yapılan küf ve mantar kontrolleri 

sonucunda uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlar ile topsheet kumaşın bebek bezi 

üretiminde kullanılmasının hiçbir sakıncasının olmadığı anlaşılmıştır.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Topsheet kumaş, bebek bezinde sıvının emici olan alt tabakaya geçişinde kullanılan ve sıvı 

geçiş süresi ile emdiği sıvıyı geri vermemesi gibi performans özellikleri nedeniyle edilen 

spunbond kumaşlar tercih edilmektedir.  

Bu çalışmada aleovera, zeytinyağı ve papatya özü katkıları ile hidrofilik kimyasalı ile belirli 

oranlarda karıştırılarak, 12 rpm, 14 rpm ve 16 rpm kiss roll devirlerinde 15 gsm spunbond 

topsheet kumaşlar üretilmiştir. Kumaş performans testleri gerçekleştirilmiş ve liester ile wet 

back arasındaki korelasyonun en iyi sonuç verdiği, 12 rpm kiss roll devirde 1/9 karışım 

oranında çalışılan T-1 kodlu kumaş numunesi tespit edilmiştir. En iyi değeri gösteren T-1 

numunesi mikrobiyal testlere gönderilmiş ve bu testlerden olumlu sonuç alınmıştır.  

Bu çalışma ile geliştirilen topsheet kumaşı ile bebek bezi üretim sisteminde kullanılan losyon 

sistemini berteraf edilmiş, daha efektif bir teknik ile daha konforlu ve düşük maliyetli bebek 

bezlerin imal edilmesi sağlanmıştır. Bu teknik ile spunbond topsheet üretimi bu çalışmada 

kullanılmayan ve spunbond kumaşa farklı fonksiyonellik katan daha birçok katkı maddesinin 

kullanılabilir olduğu anlaşılmıştır.    

TEŞEKKÜR 
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UYARLANMIŞ STIRPAT MODELİ: CO2 EMİSYONLARI, YENİLENEBİLİR 

ENERJİ VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Dr. Güller ŞAHİN 

 

Eda YALÇINKAYA 

 

ÖZET 

Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere etkileri olumlu ve olumsuz yayılmalar içermektedir. 

Olumlu yayılımlar arasında teknoloji yayılımı, kirlenme hale etkisi, beşeri sermaye aktarımı 

ve ev sahibi ülkenin toplam üretimindeki artış ön plana çıkmaktadır. Doğrudan yabancı 

yatırımların olumsuz yayılma etkisinin ise, genellikle ülke ekonomilerinin gelişmişlik 

düzeylerine bağlı olduğu görülmektedir. Buna göre, gelişmişlik düzeyleri düşük olan ülkeler, 

çevresel bozulmaya yol açan zayıf çevre düzenlemeleri nedeniyle kirlilik yaratan ve daha az 

verimli endüstrileri çekmektedir. Bununla birlikte doğrudan yabancı yatırımlar, ev sahibi 

ülkenin toplam üretimini artıran enerji talebini de ağırlaştırmaktadır. Yenilenemeyen enerji 

tüketiminin yükselmesi ise, çevresel tehditlere neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji 

üretiminin teşvik edilmesi, temel olarak dünyadaki seragazı emisyonlarının azaltılması ve 

büyük enerji talebinin karşılanması güdüsü ile bağlantılıdır.  

STIRPAT modeli, çevresel bozulmayı nüfus, refah ve teknoloji parametreleri ile 

açıklamaktadır. Yapılan bu çalışmada, geleneksel STIRPAT modelinde kullanılan 

parametreler, akademik literatürdeki araştırmalar kapsamında iki farklı parametreye 

uyarlanmıştır. Birinci durumda, CO2 emisyonlarının enerjinin bir fonksiyonu olduğu 

varsayımı altında yenilenebilir enerji üretimi modele dâhil edilmiştir. İkinci durumda ise, 

doğrudan yabancı yatırımların teknoloji açısından ilerlemeyi beraberinde getirmesi nedeniyle, 

söz konusu parametre modeldeki teknoloji bileşeninin bir fonksiyonu olarak ele alınmıştır. 

Bu çalışmada, 1974-2018 döneminde Türkiye’deki CO2 emisyonları, yenilenebilir enerji, 

doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi büyüme arasındaki ampirik etkileşimler Vektör 

Otoregresif analizi kullanılarak incelenmektedir. Uyarlanmış STIRPAT modeli için CO2 

emisyonları, yenilebilir enerji üretimi, doğrudan yabancı yatırım net girişleri ve gayri safi 

yurtiçi hâsıla değişkenleri kullanılmıştır. Varyans ayrıştırma bulgularında, emisyonlara ilişkin 

öngörü hata varyansının 2. gecikmeden son gecikmeye kadar (12. dönem) en yüksek oranda 

yenilenebilir enerjide meydana gelen şoklar tarafından karşılandığı; etki-tepki 

fonksiyonlarında, doğrudan yabancı yatırımlar ve yenilenebilir enerjideki şokların 5 yıl, 

büyümedeki şokların ise 4 yıl sonra emisyonlar üzerindeki etkisinin yok olduğu 

gözlemlenmiştir. Nedensellik analizi bulguları ise, yenilenebilir enerji ile emisyonlar arasında 

çift yönlü; doğrudan yabancı yatırımlardan ve büyümeden emisyonlara doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisinin bilgisini vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: CO2 Emisyonları, Yenilenebilir Enerji, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 

İktisadi Büyüme, Uyarlanmış STIRPAT Modeli, Türkiye, VAR Analizi. 
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MODIFIED STIRPAT MODEL: RELATIONSHIP BETWEEN CO2 EMISSIONS, 

RENEWABLE ENERGY AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS 

 

ABSTRACT 

The effects of foreign direct investments on countries include positive and negative spreads. 

Among the positive spreads, technology diffusion, pollution effect, human capital transfer and 

the increase in the total production of the host country come to the fore. On the other hand, it 

is seen that the negative spillover effect of foreign direct investments generally depends on 

the development levels of the national economies. Accordingly, countries with low 

development levels attract polluting and less productive industries due to weak environmental 

regulations leading to environmental degradation. However, foreign direct investments also 

aggravate the energy demand that increases the total production of the host country. The 

increase in non-renewable energy consumption causes environmental threats. Promoting 

renewable energy production is basically linked to the drive to reduce greenhouse gas 

emissions worldwide and to meet large energy demand. 

The STIRPAT model describes environmental degradation through population, welfare and 

technology parameters. In this study, the parameters used in the traditional STIRPAT model 

were modified to two different parameters within the scope of the researches in the academic 

literature. In the first case, renewable energy generation is included in the model, assuming 

that CO2 emissions are a function of energy. In the second case, this parameter is considered 

as a function of the technology component in the model, as foreign direct investments bring 

technological progress. 

In this study, the period of 1974-2018 in Turkey, empirical interactions between CO2 

emissions, renewable energy, foreign direct investment and economic growth are investigated 

using Vector Autoregressive analysis. For the modified STIRPAT model CO2 emissions, 

renewable energy generation, net inflows of foreign direct investment and gross domestic 

product variables are used. According to the variance decomposition findings, the prediction 

error variance on emissions is met by shocks in the highest rate of renewable energy from the 

2nd delay to the last delay (12th period); in the impact-response functions, it was observed 

that the impact of direct foreign investments and renewable energy shocks on emissions after 

5 years and growth shocks after 4 years had no effect on emissions. The findings of causality 

analysis, provided information about the bidirectional causality relationship between 

renewable energy and emissions; the one-way causality relationship from foreign direct 

investments and growth to emissions. 

Keywords: CO2 Emissions, Renewable Energy, Foreign Direct Investment, Economic 

Growth, Modified STIRPAT Model, Turkey, VAR Analysis. 

 

1. GİRİŞ 

Enerji ve çevresel sorunlar, hem ekonomik büyümeyi ve sosyal istikrarı etkilemekte 

hem de ekolojik dengenin sağlanmasında önemli sonuçlar yaratmaktadır. Bununla birlikte 

ekonominin ve toplumun gelişimsel süreci, enerji talebini de artırmaktadır. 2018 yılında 

küresel birincil enerji tüketiminde artış oranı %2.9’a ulaşmıştır ve bu oran 2010 yılından 

itibaren en hızlı artış olmuştur. Enerji tüketimindeki artışın %40’ından fazlası doğal gazdan 

kaynaklanmıştır. 2018 yılındaki yenilenemeyen enerji tüketimi (%10.3), 2007-2017 

dönemindeki yıllık ortalamadan (%3.5) daha hızlı büyürken, yenilenebilir enerji tüketimi 

(%14.5) 10 yıllık ortalamanın altında (%16.4) gerçekleşmiştir. Yenilenebilir kaynaklardan 
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güneş enerjisi üretimi büyüme oranının %28.9, rüzgâr enerjisinin ise %12.6 olduğu 

görülmüştür. Enerji tüketimindeki artışa benzer şekilde, küresel karbon emisyonları da %2 

büyüme oranı ile artarak, 2007-2017 döneminde gözlemlenen yıllık büyüme oranından (%1) 2 

kat daha fazla çevresel sorun meydana getirmiştir (BP, 2019: 2).  

Yenilenebilir enerji kullanımı sadece fosil yakıt tüketimini azaltmaz, aynı zamanda çevre 

üzerinde olumlu etkiler meydana getirir. Mevcut durumda, yenilenebilir kaynaklara yönelik 

mevsimsellik, hava koşulları, belirsizlik ve düşük enerji yoğunluğu gibi arz yönlü birçok 

sorunun varlığı dikkat çekmektedir (Zhang vd., 2019: 1). Buna rağmen günümüz dünyasında, 

yenilenebilir ve/veya sürdürülebilir enerji kaynaklarının üretimi oldukça gereklidir. Bu 

durumda, yenilenebilir enerji kaynakları hem enerji hem de temiz çevre açısından en iyi 

seçenektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ihmal edilebilir seragazı emisyonlarına ve 

partikül parçacıklarına sahip olduğu bilinmektedir. Literatürdeki pek çok çalışmada, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının atmosfere sıfır ve/veya azaltılmış karbon emisyonu yayıcısı 

kabul edildiğinden çevresel olarak arzu edilir olduklarını belgelenmektedir. Bu özellikler hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde küresel enerji kaynaklarının sürdürülebilir 

büyümesi ile uyumludur. Buna göre, yenilenebilir enerji uygulamaları günden güne 

artmaktadır, ancak bu artış oranı gerek ekonomideki büyüme gerekse de nüfus artış hızına 

kıyasla düşük oranlarda seyretmektedir (Yener vd., 2017: 71 & Sohag vd., 2019: 1). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artışlar düşük karbon seviyelerine neden olarak, Paris 

Anlaşması hedeflerine ulaşmak için enerji üretim endüstrisinin karbondan arındırılmasında 

önemli bir rol oynamaktadır (Paulillo vd., 2019: 8). Seragazı (özellikle karbondioksit) 

emisyonlarının artış oranları göz önüne alındığında yenilenemeyen enerji kaynaklarından, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinin hızlandırılması zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu konuda 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklıktaki artışın 

2°C’nin altında tutulması ve 2100 yılına kadar 1.5°C ile sınırlama çabalarının sürdürülmesi ile 

ilgili küresel bir fikir birliği içerisinde antropojenik iklim değişikliklerine karşı mücadelede 

kilometre taşını oluşturmaktadır. Anlaşmada tarafların azaltım vaatlerini yerini getirmeleri 

ciddi bir endişe ile birlikte vurgulanmakta, konunun aciliyetine dikkat çekilmektedir 

(UNFCCC, 2015: 2).  

Konu doğrudan yabancı yatırımlar odağında ele alındığında, doğrudan yabancı yatırım 

girişleri ülkeleri olumlu ve olumsuz yayılmalar açısından etkilemektedir. Teknoloji transferi, 

kirlenme hale etkisi, beşeri sermaye aktarımı ve toplam üretimdeki artış olumlu yayılmalar 

olarak değerlendirilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların olumsuz yayılma etkisini ise, 

çoğunlukla ülkelerin ekonomik gelişme düzeyleri belirlemektedir. Bu kapsamda, az gelişmiş 

ve gelişmemiş olan ülkeler, çevresel bozulmaya yol açan zayıf çevre düzenlemelerinin varlığı 

nedeniyle kirlilik yaratan ve daha az verimli endüstrileri çekmektedir. Ayrıca, doğrudan 

yabancı yatırımlar ev sahibi ülkenin toplam üretim hacmini artıran enerji talebini de 

ağırlaştırmaktadır. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji tüketimi yerine yenilenemeyen enerji 

tüketiminin yükselmesi ise, çevresel tehditlere neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji 

üretiminin teşvik edilmesi, iklim krizi bağlamında temel olarak dünyadaki seragazı 

emisyonlarının azaltılması ve büyük enerji talebinin karşılanması güdüsü ile bağlantılıdır 

(Ahmad vd., 2019: 2). 

Konunun önemine istinaden bu çalışmada, 1974-2018 döneminde Türkiye’deki CO2 

emisyonları, yenilenebilir enerji, doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi büyüme arasındaki 

ampirik etkileşimler Vektör Otoregresif analizi kullanılarak incelenmektedir. Amaç 

doğrultusunda giriş bölümünün ardından, çalışmanın ikinci bölümünde Türkiye’nin enerji 

politikalarına değinilmiş, ardından STIRPAT modelinin genel çerçevesi açıklanmış, dördüncü 

bölümde ampirik analiz başlığı altında veri seti ve bulgular ele alınmıştır. Çalışma, sonuç ve 

öneriler kısmı ile tamamlanmıştır.  
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2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI 

Türkiye’nin enerji politikaları, büyüyen bir ekonomiye ve nüfusa eşlik etmek, artan 

ithalat bağımlılığını azaltmak ve çevresel hedefleri karşılamak için sürekli olarak 

geliştirilmiştir. Son on yılda ekonomi ortalama %5 oranında büyümüş, bu durum ise enerji 

talebi ve enerji piyasasına yatırımın önemli bir itici gücünü oluşturmuştur (IEA, 2016: 9). 

2017 yılına göre 2018 yılında, elektrik enerjisi üretimi (%2.2) ve tüketimi (%2.2) artmıştır. 

Elektrik üretimindeki en büyük artış kömürden (%37.3), sırasıyla, doğal gazdan (%29.8), 

hidrolik enerjiden (%19.8), rüzgârdan (%6.6), güneşten (%2.6), jeotermal enerjiden (%2.5) ve 

diğer kaynaklardan (%1.4) sağlanmıştır (ETKB, 2020).   

2013-2014’den itibaren ekonomik büyüme yavaşlamış; dış borç, enflasyon ve döviz 

kurundaki oynaklık yükselmiştir. Türk ihracat sektörü, başta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 

olmak üzere, gelişmekte olan ve sanayileşmiş önemli pazarlarda küresel ekonomik 

yavaşlamaya maruz kalmıştır (IEA, 2016: 9). 2008-2017 döneminde gayri safi yurtiçi 

hasılanın (GSYH) %1.67’sini oluşturan doğrudan yabancı yatırım girişleri, 2018 yılında 

%1.69 olarak gerçekleşmiştir (WB, 2020). 

Türkiye’de nüfusun enerji erişimini güvence altına alan elektrik üretimi ve dağıtımının 

serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin ardından enerji sektörünün reformunda önemli bir 

ilerleme kaydedilmiştir. Enerji kaynakları çeşitlendirilerek, ithalata artan bağımlılığı ele 

almak için eylem planları hazırlanmıştır. Önümüzdeki on yılda üç nükleer santralin devreye 

alınma planları sürdürülmekte ve yenilenebilir enerji dağıtımı hızlandırılmaktadır. 

Azerbaycan’dan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki 

diğer kaynaklardan yeni gaz kaynaklarına erişim kazanıldığından bölgesel entegrasyon 

ilerlemektedir. Elektrik sistemi ilk kez 2015 yılında Avrupa Elektrik İletim Sistemi 

Operatörleri Ağı üzerinden Kıta Avrupası sistemi ile birbirine bağlanmıştır. Bu kapsamda 

Türkiye’nin bölgesel enerji güvenliğine katkısı gittikçe daha fazla önem arz etmektedir (IEA, 

2016: 9). 

Türkiye, aktif uluslararası enerji ortağıdır ve bölgede uzun zamandır enerji ticareti 

merkezi olma hedefleri bulunmaktadır. 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne tam üye 

olmak için görüşmelerini sürdürmektedir. 2015 yılında, G-20 Zirvesi’ne başkanlık etmiş, G-

20 ülkelerinin enerji erişimi konusundaki gündeminin (G-20 Enerji Erişimi Eylem Planı), 

yenilenebilir enerjinin (Yenilenebilir Enerji Dağıtımı için G20 Araç Kiti) ve hem gelişmekte 

olan ekonomiler hem de sanayileşmiş ülkelerde enerji işbirliğinin derinleştirilmesine önemli 

katkılarda bulunmuştur (IEA, 2016: 9). 

 

3. STIRPAT MODELİNİN GENEL ÇERÇEVESİ 

Sosyal ve ekonomik göstergelerin çevre üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik 

yapılan çalışmalarda, 1971 yılında Ehrlich ve Holdren tarafından geliştirilen IPAT (Impact by 

Population, Affluence and Technology) modelinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. IPAT 

modelini sunan denklik aşağıdaki gibidir (Destek, 2018: 272): 

𝐼 = 𝑃 × 𝐴 × 𝑇              (1) 

Denklikteki 𝐼, çevresel etkileri; 𝑃, nüfus büyüklüğünü; 𝐴, refahı; 𝑇 ise teknoloji 

seviyesini sembolize eden değişkenlerdir. IPAT modelindeki temel avantaj, çevresel 

bozulmaya yol açan etmenlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinin model içerisine dâhil 

edilmesidir. Ancak, ‘çevresel bozulmaya etki eden etmenlerin oransal olarak eşit paya sahip 

olduğu’ varsayımı modelle ilgili eleştirilerin doğmasına neden olmuştur.  
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IPAT modeli, Dietz ve Rosa (1994, 1997) tarafından yapılan çalışmalarla yeniden 

formüle edilmiş ve STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence 

and Technology) modeli olarak adlandırılmıştır. Formülasyon, Denklik 2’de görüldüğü gibi 

çevresel etkileri elde etmek için stokastik bileşeni bütünleştirmiştir (Zhou vd., 2018: 8; 

Ahmad vd., 2019: 9): 

𝐼 = 𝑎𝑃𝑏 × 𝐴𝑐 × 𝑇𝑑 × 𝑒             (2) 

𝐼, çevresel etkileri (CO2 emisyonlarını); 𝑃, nüfus büyüklüğünü; 𝐴, refahı (GSYH); 𝑇, 
teknolojiyi; 𝑒 ise stokastik ölçümü açıklamaktadır. 

 

4. AMPİRİK ANALİZ 

Bu çalışmanın amacı, 1974-2018 döneminde Türkiye’deki CO2 emisyonları, 

yenilenebilir enerji, doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi büyüme arasındaki ampirik 

etkileşimlerin incelenmesidir.  

 

4.1. Veri Seti  

Çalışmada, geleneksel STIRPAT modelinde kullanılan parametreler, iki farklı 

parametreye uyarlanmıştır. Birinci durumda, CO2 emisyonlarının enerjinin bir fonksiyonu 

olduğu varsayımı altında yenilenebilir enerji üretimi modele dâhil edilmiştir (Yazdi ve 

Shakouri 2017; Ahmad vd., 2019). İkinci durumda ise, doğrudan yabancı yatırımların 

teknoloji açısından ilerlemeyi beraberinde getirmesi nedeniyle, söz konusu parametre 

modeldeki teknoloji bileşeninin bir fonksiyonu olarak ele alınmıştır (Zhou vd., 2018; Ahmad 

vd., 2019). Bu doğrultuda, Uyarlanmış STIRPAT modelinin denkliğini gösteren ve çalışmada 

kullanılan model logaritmik formda aşağıdaki gibi kurulmuştur: 

ln (
𝐶𝑂2𝑡

𝑁
) = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛 (

𝑦𝑒𝑡

𝑁
) + 𝑐𝑙𝑛(

𝑑𝑦𝑦𝑡

𝑁
) + 𝑑𝑙𝑛(

𝑔𝑠𝑦ℎ𝑡

𝑁
) + 𝑒𝑡          (3) 

Denklikteki 𝐶𝑂2, karbondioksit emisyonlarını (metrik ton); 𝑦𝑒, yenilenebilir enerji 

üretimini (hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjileri toplamı); 𝑑𝑦𝑦, net 

doğrudan yabancı yatırım girişlerini (GSYH cinsinden); 𝑔𝑠𝑦ℎ, gayri safi yurtiçi hasılayı (cari 

ABD$); 𝑁 ise nüfus büyüklüğünü açıklamaktadır. 𝑎, sabit terimi; 𝑏, 𝑐, 𝑑 parametre 

katsayılarını; 𝑒 stokastik ölçümü; alt simge 𝑡, 1974-2018 dönemini; 𝑙𝑛, ise doğal logaritmik 

form yapısını ifade etmektedir. 

Model içerisine dâhil edilen veri seti, Dünya Bankası’nın Dünya Gelişme Göstergeleri 

ile BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’ndan derlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki etkileşimler için akademik yazında sık kullanıma sahip Vektör Otoregresif (VAR) 

analizine ait metodoloji takip edilmiştir. Model kurulumunda ve bulguların elde edilmesinde 

Eviews programından yararlanılmıştır. 

 

4.2. Bulgular 

Ampirik analizin ilk aşaması olan serilerin durağanlık koşullarının belirlenmesi 

amacıyla, Elliot vd. (1996) tarafından geliştirilen geleneksel DF-GLS (Modified Dickey-

Fuller) birim kök sınaması yapılarak bulgular Tablo 1 içerisine aktarılmıştır. 
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Tablo 1. DF-GLS Birim Kök Sınama Bulguları 

 C CV C&T CV 

lnCO2 1.76 (0) -2.61 -2.64 (0) -3.19 

ΔlnCO2 -7.11 (0)* -1.94 -7.39 (0)* -3.19 

lnYE 0.09 (0) -2.61 -2.81 (0) -3.19 

ΔlnYE -2.47 (1)* -1.94 -6.62 (0)* -3.19 

lnDYY -1.61 (0) -2.61 -4.05 (0) -3.19 

ΔlnDYY -8.95 (0) -1.94 -9.33 (0)* -3.19 

lnGSYH 0.08 (0) -2.61 -2.24 (0) -3.19 

ΔlnGSYH -6.25 (0)* -1.94 -6.66 (0)* -3.19 

Not: C, sabit terimli; C&T sabit terimli ve trendli modelleri; CV, %5 kritik değeri; Δ, fark 

işlemcisini; *, birim kök içermeyen durumu belirtmektedir. 

Değişkenlerin 1. fark düzeylerinde durağanlıklarının sağlandığı durumda, ardılı 

modelin gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre 1 olarak belirlenmiştir. 

Üçüncü aşamada yapılan varyans ayrıştırma bulgularını içeren Tablo 2, emisyonlara 

ilişkin öngörü hata varyansının 2. gecikmeden itibaren en yüksek oranda yenilenebilir 

enerjide, ardından doğrudan yabancı yatırımlarda meydana gelen şoklar tarafından 

karşılandığını göstermektedir.    

Tablo 2. Varyans Ayrıştırma Bulguları 

Dönem ΔlnCO2 ΔlnYE ΔlnDYY ΔlnGSYH 

1 100.00 0.00 0.00 0.00 

2 96.27 0.90 2.65 0.18 

3 89.16 6.74 2.49 1.61 

4 87.00 7.79 3.57 1.64 

5 86.70 7.96 3.70 1.64 

6 86.47 7.95 3.95 1.63 

7 86.47 7.94 3.96 1.64 

8 86.42 7.97 3.96 1.65 

9 86.42 7.97 3.96 1.65 

10 86.41 7.98 3.96 1.65 

11 86.41 7.98 3.96 1.65 

12 86.40 7.98 3.96 1.65 

Etki-tepki fonksiyonlarına ait Şekil 1 incelendiğinde, doğrudan yabancı yatırımlar ve 

yenilenebilir enerjideki şokların 5 yıl, büyümedeki şokların ise 4 yıl sonra emisyonlar 

üzerindeki etkisinin yok olduğu görülmektedir. 

Şekil 1. Etki-Tepki Fonksiyonları 
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Granger nedensellik analizine ait bulguların yer aldığı Tablo 3, yenilenebilir enerji ile 

emisyonlar arasında çift yönlü; ayrıca doğrudan yabancı yatırımlardan emisyonlara, 

büyümeden emisyonlara doğru tek yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir.  

Tablo 3. Nedensellik Analizi Bulguları 

Değişkenler ΔlnCO2 ΔlnYE ΔlnDYY ΔlnGDP 

ΔlnCO2 - 
4.2239* 

(0.0399)** 

2.4730* 

(0.1158) 

0.1489* 

(0.6995) 

ΔlnYE 
4.5660* 

(0.0326)** 
- 

0.2979* 

(0.5852) 

0.7391* 

(0.3899) 

ΔlnDYY 
5.8541* 

(0.0155)**  

0.3048* 

(0.5809) 
- 

0.7159* 

(0.3975) 

ΔlnGDP 
4.6676* 

(0.0307)** 

0.2172* 

(0.6412) 

0.7683* 

(0.3807) 
- 

Not: * simgesi, 𝑋2 istatistiklerine; ** simgesi ise nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. 

 Şekil 2. Etki-Tepki Fonksiyonları 

 

Tablo 3 içerisindeki nedenselliğe ait bulgular, emisyonlar açısından Şekil 2 içerisinde 

görselleştirilerek nedenselliğin yönü hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre modelde 

kullanılan bağımsız değişkenlerin, teoride beklenildiği gibi CO2 emisyonlarını etkilediği 

görülmektedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, 1974-2018 döneminde Türkiye’deki CO2 emisyonları, yenilenebilir 

enerji, doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi büyüme arasındaki ampirik etkileşimler 

araştırılmıştır. VAR analizinden ulaşılan sonuçlar, yenilenebilir enerji, doğrudan yabancı 

yatırımlar ve GSYH’nin emisyonlar üzerindeki etkisini ve açıklama gücünü göstermiştir. Bu 

bağlamda CO2 emisyonlarını, en yüksek açıklama gücüne sahip olan değişkenin yenilenebilir 

enerji üretimi olduğunun bilgisi sunulmuştur. Ardılı emisyonları etkileyen diğer önemli 

değişkenin net doğrudan yabancı yatırım girişleri olduğu görülmektedir. İktisadi büyümenin 

ise emisyonları açıklama gücünün belirtilen değişkenlere göre sınırlı olduğu gözlemlenmiştir.  

Çevresel sorunlar ve artan enerji talebi, hem gelişmekte olan hem de sanayileşmiş 

ülkelerde sürdürülebilir enerji üretimini ve kullanımını tetiklemeye devam etmektedir. 

Yenilenebilir enerji üretiminin ve kullanımının enerji güvenliğini sağlamak, tüketilebilir 

kaynaklara (fosil yakıtlara) bağımlılığı azaltmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için en 

uygun seçim olduğu savunulmaktadır. En önemli noktalardan birisi de, üretim döneminde 

fosil yakıtların yenilenebilir enerji ile değiştirilmesinin (enerji geçişi), iktisadi büyüme 

sürecindeki enerji kaynaklı olumsuz dışsallığı önemli ölçüde azaltma ihtimalidir (Sohag vd., 

CO2

Emisyonları

Yenilenebilir 

Enerji

GSYH
Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar



 

410 
 

4th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  

May 29-31, 2020 

2019: 1). Çalışmanın sonuçları da teorik ve ampirik literatürle uyumlu bir şekilde 

yenilenebilir enerji, doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi büyümenin CO2 emisyonlarının 

açıklayıcısı olduklarına işaret etmektedir.  

Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin, ülkenin toplam üretim hacmini artıracağı ve 

dolayısıyla enerji kullanım baskısını da yükselteceği dikkate alındığında; politika yapıcıların, 

emisyonları azaltma politikalarında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim 

politikalarına daha fazla önem vermeleri gerektiği önerilmektedir. Bununla birlikte, mevcut 

durumda yüksek seviyelerde olan CO2 emisyonu oranlarının karar vericilerin yenilenebilir 

enerji üretimini destekleme politikalarını teşvik etmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Doğal afetler, salgın hastalıklar, terör, büyük patlamalar, trafik kazası gibi insan hayatında ne 

zaman karşılaşılacağı bilinmeyen olumsuz olaylardır. Bugünkü teknoloji ile afetleri ön görme 

ve engelleme ihtimali oldukça düşüktür. Bu sebepten proaktif bir yaklaşım şansı olmayan, 

afet, patlama, salgın hastalık gibi olaylarda, oluşabilecek ölümler sonucunda bedenlerin 

taşınması, saklanması veya defnedilmesi amacıyla ceset torbaları kullanılmaktadır. Çalışma 

kapsamında ceset torbası imalatında kullanılabilecek, UV ışınlarına, fiziksel darbelere karşı 

dayanıklı, yumuşak tuşeli ve içerisinde oluşabilecek sıvıların dışarı çıkmasını önleyici 

özellikte olan kompozit bir kumaş tasarımı gerçekleştirilecektir. Kompozit kumaş 

tasarımında, farklı gramajlarda kumaşlar üzerinde çalışılmış, farklı birleştirme teknikleri 

uygulanmıştır. Geliştirilecek kompozit kumaşlar, fiziksel testlerin yanı sıra UV hızlı 

yaşlandırma testine tabii tutulmuş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, ceset 

torbası imalatında kullanılabilecek düşük maliyetli ve hızlı üretim imkanı bulunan üretim 

teknikleri ile tasarlanan kompozit kumaşlar, performans testleri açısından en uygun olan 

tasarım belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler;Nonvowen, Spunbond, Laminasyon, Kaplama, Kompozit, Ceset Torbası  

 

DESIGN OF A COMPOSITE FABRIC WITH HIGH STRENGTH, UV-RESISTANT, 

WOTER-PROOF, USED IN DISASTER / EPIDEMIC CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

Natural disasters, epidemics, terrorism, big explosions, and traffic accidents are unfavorable 

events in human life when unknown. With today's technology, the probability of foreseeing 
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and preventing disasters is very low. For this reason, in cases such as disasters, explosions, 

and epidemics that do not have a proactive approach, corpse bags are used to carry, hide or 

bury the bodies as a result of possible deaths. Within the scope of the study, a composite 

fabric design, which can be used in the production of corpse bags, is resistant to UV rays, 

physical impacts, has a soft touch and prevents the escape of liquids that may occur in it, will 

be realized. In composite fabric design, fabrics with different weights were studied and 

different joining techniques were applied. The composite fabrics to be developed were 

subjected to UV aging test as well as physical tests and the results were compared. As a result 

of the study, the most suitable design in terms of performance tests was determined with 

composite fabrics designed with production techniques that can be used in the production of 

corpse bags with low cost and fast production possibilities. 

 

Keywords: Nonvowen, Spunbond, Lamination, Coating, Composite, Body Bag 

 

1.GİRİŞ 

Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde insan veya doğa kaynaklı felaketlerde binlerce ölüm 

meydana gelmektedir. Doğal afet gibi toplu ölüm olaylarında, hayatın biran önce normale 

döndürülebilmesi için, olay yeri incelemesi sonrası ceset, ceset parçalarının toplanıp, 

taşınması ve belki de yapılacak adli işlemler için bekletilmesi ya da salgın hastalık vuku 

bulmuş ise salgının yayılmaması için defin işleminin ceset torbası ile birlikte yapılması gibi 

durumlar söz konusu olabilmektedir (Özkurt, 2007; Canpolat ve Yükseloğlu, 2018). Bu 

sebepten görevini tam yerine getiren ceset torbaları normal dönemler ve özellikle acil afet 

durumlarında önem arz eden bir ürün haline gelmektedir. 

Piyasada farklı tip ve kumaşlardan üretilen, sınırlı fonksiyonel özelliklere sahip ceset torbaları 

veya örtüleri mevcuttur. PVC kaplamalı, PE/PU film veya membran lamine edilmiş ya da çok 

katlı sızdırmazlık sağlanan kumaşlar yapıları (Fung, 2002) ceset torbası imalatında 

kullanmaktadır. Ceset torbası imalatında kullanılacak kumaşlardan bazı fonksiyonel 

beklentiler vardır; UV ışınlarına ve fiziksel darbelere karşı dayanıklı, mümkün olduğunca 

yumuşak ve sıvı geçirmezlik.  

Ceset torbası imalatı için kullanılan kumaşların tasarımlarını etkileyen en karmaşık faktör, 

ceset veya parçalanmış organ kalıntılarının doğal yapısıdır. Kumaşlardan ceset/vücut sıvıları, 

kalıntılardan sızabilir (Alan ve Erbay, 2011). Bu sıvıların kumaşlardan sızmasına izin 

verilirse, çevrenin veya personelin kirlenmesine, hatta canlı, bir salgın nedeniyle öldü ise 

hastalığın yayılmasına neden olabilir. Ayrıca, bu sızıntılar, kumaş yapısının zayıflamasına da 

sebep olabilir, bu olumsuz durum nihai ürünün performansının da düşmesine neden olabilir.  

Nonwoven ürünlerin sahip olduğu fonksiyonel özelikler sayesinde kullanımları her geçen gün 

artmaktadır. Üretim yönteminin avantajları sebebiyle hızlı tedarik ve farklı fonksiyonel 

özellikler kazandırmak mümkündür. Nonwoven kumaşlar yüksek gözeneklilik, geniş yüzey 

hacmi, değişken parametrelerle çalışılabilme imkânı, kompozit kumaş yapılarda kullanım 

kolaylığı gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir (Michielsen ve ark., 2006; Midha ve 

Dakuri, 2017; Dönmez ve ark., 2019a). Kompozit kumaş elde etme yöntemleri incelendiğinde 
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kalender ve ultrasonik kumaş birleştirme yöntemlerinin yanı sıra en yaygın kullanılma sahip 

olan laminasyon ve kaplama (coating) işlemleri gelmektedir (Fung, 2002; Masteikaite ve 

Saceviciene, 2004). 

Kaplama veya laminasyon işlemleri, yapı ve inşaat tekstillerden tıbbi/medikal tekstillere, ev 

tekstillerinden koruyucu giysilere kadar çok farklı kullanım amaçları için teknik tekstil 

üretiminde kullanılmaktadır (Masteikaite ve Saceviciene, 2004; Bulut ve Sülar, 2010). 

Kaplama veya laminasyon işlemi sonucu elde edilecek ürününden beklenen performans, 

uygun seçilmiş zemin kumaşına, materyale ve uygun kaplama veya laminasyon tekniğine 

göre değişmektedir (Kut ve Güneşoğlu, 2005; Kaplan ve Koç, 2007).  

Ceset torbası üretiminde kullanılacak kumaşlardan beklenti, mukavemetin yanı sıra 

sızdırmazlık performansının yeterli olmasıdır. Bu amaçla kaplama/laminasyon işlemleri ile 

kumaşlar birleştirilerek istenilen fiziksel performanslar yakalanabilir. Çetin rekabet şartlarında 

maliyeti düşürmek adına en uygun teknik ve materyaller tercih edilmektedir. Ceset torbası 

gibi ürünlerin tek kullanımlık oldukları düşünüldüğünde maliyet unsurunun ne kadar önemli 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, spunbond kumaşın ve laminasyon/kaplama tekniklerinin üretim 

avantajlarından faydalanılarak, doğal afet, terör, kaza, patlama vb. gibi vücut organlarının 

dağıldığı, kan sıvılarının oluştuğu olaylarda insan veya hayvan cesetlerinin taşınması ve bir 

süre süre saklanmasının ya da defin işlemlerinin gerekli olduğu durumlarda, yeterli UV 

dayanımına ve fiziksel mukavemete sahip, sıvı sızdırmaz ve yumuşak tuşeli kompozit bir 

kumaş geliştirilmesidir. Teknomelt Arge Merkezi imkanları dahilinde, kompozit kumaşın 

tasarlanması sürecinde dış katmanın yumuşak tuşeli ve mukavemetli olması amacıyla 

prosesteki polimer erime sıcaklıkları, kalıp sıcaklıkları, kalender sıcaklıkları, soğutucu fanın 

sıcaklığı ve devri ile emiş fanının devri gibi parametreler ile kumaşın morfolojik yapısı 

üzerinde geliştirmeler yapılacaktır.  

Ceset torbası imalatı amacıyla spunbond kumaşların, laminasyon ve kaplama teknikleri ile 

birleştirilmesi ile elde edilen kompozit kumaşlara, gerekli test ve analizlerin yapılması ile 

performansları karşılaştırılmıştır. Elde edilen kompozit yapı ile ceset torbası dikilmiş ve 

görsel olarak dikiş performansları kontrol edilmiştir. Çalışmanın çıktısı kompozit kumaş 

tasarımı hakkındaki tecrübe sadece ceset torbası imalatında değil, çadır ve tentelerde, araba 

örtülerinde ve tarım alanında ihtiyaç duyulan örtülerin üretimi için de referans olacaktır.  

 

2-MATERYAL VE METOT  

2.1. Materyal 

Çalışmada, spunbond kumaş yapımında kullanılmak üzere 25 MFI polipropilen hammadde 

belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar spunbond üretim makinesinde gerçekleştirilmiştir. 

Laminasyon ve kaplama işlemleri için 2 ayrı firmadan hizmet alımı yapılmıştır. Teknomelt 

Arge Merkezi laboratuvarında test ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiş, UV hızlı yaşlandırma 

testleri için ise bir üniversiteden hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.  

2.2. Metot 
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2.2.1. Spunbond Kumaş Üretimi 

Spunbond kumaşlar üretimi, polimerden filament eğirme, ağ oluşumu ve birleştirme işlemleri 

ile entegre edilmiş kesintisiz üretim olup, diğer nonwoven tekniklerine göre çok kısa üretim 

işlemine sahiptir. Bu nedenle, polimer seçimi ve proses parametreleri doğrudan kumaş kalitesi 

ile ilgilidir. Bu yöntem, üreticilere maliyetlerin düşürülmesi için fırsatlar sağlamaktadır 

(Russel, 2007; Lim, 2010; Midha ve Dakuri, 2017; Dönmez ve ark., 2019a).  

Hooper denilen vakumlu emiciler ile beslenen polimer, ekstrüderde akışkan hale getirilir ve 

filtrelenir, sonrasında pompa vesilesi ile sabit besleme hızında kalıba iletilir. Kalıptan çıkan 

filamentler, kalıptan daha soğuk olan ortamdan geçerken hem pompanın yaptığı basınç ile 

hem yer çekimi kuvveti ile hem de beltin altında bulunan emiş fanı ile çekime uğrar ve 

filamentin olgunlaşması sağlanır. Belte toplanan filamentler baskı silindirinden geçerek zayıf 

bir şekilde yüzey haline getirilmiş olur. Üst üste yığılmış filamentlerden oluşan dokusuz 

yüzeyim birbirlerine yapışarak mukavemetli yüzey oluşturması amacıyla kalenderden 

geçirilir. Kalender sisteminde ayrıca kumaş yüzeyine istenilen desen de verilebilir (Hegde ve 

Bhat, 2010; Kansal, 2016; Dönmez ve ark., 2019b). Şekil 1’de spunbond üretimi şematize 

edilmiştir. 

 

Şekil 1. Polimerden kumaşa spunbond üretim süreci (Midha ve Dakuri, 2017) 

Ceset torbası için tasarlanan kompozit kumaşta kullanılacak olan yumuşak tuşe ve 

mukavemetli ayrıca örtücülük (arkasını göstermeme) özellikleri için spunbond makinesinde 

aşağıda Çizelge 1’de verilen parametrelerde üretimler gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 1. Spunbond üretim parametreleri 

Üretim Parametreleri 70SB 75SB 80SB 

Kalender Sıcaklığı (alt-üst) 156-160 °C 153-152 °C 151-154 °C 

Kalender Devri  23,5 rpm 29 rpm 23,1 rpm 

Pompa  28 rpm 29 rpm 29 rpm 

Filament Fan 800 rpm 750 rpm 750 rpm 

Belt fan 850 rpm 800 rpm 800 rpm 
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UV koruyucu katkı oranı 3% 2% 2% 

Laminasyon/Kaplama Şeffaf PP Siyah OPP Siyah OPP 

2.2.2. Laminasyon ve Kaplama İşlemi 

Teknik tekstil üretiminde, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe yönelik yeni kullanım 

alanları geliştirmek amacıyla; tekstil malzemelerinin fonksiyonel ve performans özelliklerinin 

kazandırılmasında kaplama ve laminasyon teknolojileri kullanılmaktadır. Bu işlemler, 

kumaşların fiziksel ve estetik/dekoratif özelliklerini geliştirmek ve kullanım alanını 

genişletmek maksadıyla her türlü kumaşa uygulanabilmektedir (Bulut ve Sülar, 2010; Kadem 

ve Ergen, 2011).  

Literatür incelemesinde poliüretan (Şahin 2005; Kut ve Güneşoğlu 2005; Yang 2006; 

Frydrych ve ark., 2009 Bulut ve Sülar ile Kadem ve Ergen); poliakrilat (Kut ve Güneşoğlu, 

2005), politetra floraetilen (Frydrych ve ark., 2009; Bulut ve Sülar, 2010; Kadem ve Ergen, 

2011), polibütülen tereftelat (Frydrych ve ark., 2009) poliester (Bulut ve Sülar, 2010; Kadem 

ve Ergen, 2011) gibi polimerlerin yanı sıra polietilen, eva, naylon, polipropilen (Bulut ve 

Sülar, 2010; Kadem ve Ergen, 2011) gibi bir çok polimer uygun prosesler ile hem laminasyon 

hem de kaplama uygulamalarında kullanılabilmektedir (Fung, 2002; Masteikaite ve 

Saceviciene, 2004). Şekil 2’de laminasyon için uygulanan en temel teknik ve Şekil 3’te ise 

yine kaplama için uygulanan en temel teknik şematize edilmiştir. 

 

Şekil 2.  En temel laminasyon uygulaması 

 

 

 

Şekil 3.  En temel kaplama (coating) uygulaması 

 

Bu çalışmada, uygun özelliklerde kompozit kumaş elde için öncelikle spunbond uygun tuşede 

ve mukavemette üretilmeye çalışılmıştır. Daha sonra laminasyon ve kaplama işlemleri ile 

sızdırmazlık özelliği kazandırılmıştır. Laminasyon işleminde spunbond kumaş ile şeffaf 
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polipropilen (PP) film, kaplama (coating) işlemi ise siyah OPP akıtma uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir.    

2.3. Spunbond Kumaşa ve Kompozit Kumaşa Uygulanan Testler 

Spunbond kumaş ve kompozit kumaşın özelliklerinin belirlenmesi ceset torbası imalatı ve 

kullanımı için büyük önem ifade etmektedir. Yumuşak tuşe eldesi için yapılan değişikliklerin 

mukavemete ve kaplama/laminasyon için yapılan işlemlerin sıvı sızdırmazlığına etkisini tespit 

etmek için Çizelge 2’de belirtilen testler kumaş yapılarına uygulanmıştır.     

Çizelge 2. Uygulanan test yöntemleri ve standartları 

Test Yönetmeleri Uygulanan Standart 

Gramaj Dağılımı Testi 

 

EDENA-NWSP 130.1 

Kopma-Uzama Dayanımı Testi EDANA-NWSP 100.4 

Sıvı Nüfuzuna Karşı Direnç (Su Sütunu) Testi EDANA-NWSP 080.6 

Kumaş Kalınlık Testi EDANA-NWSP 120.6 

UV Hızlı Yaşlandırma Testi ASTM D 5208-01 (Cycle-C) 

 

Spunbond kumaşların ve kompozit kumaşların gramajları ve kalınlıkları belirlenirken 10 

numune ölçümü gerçekleştirilip, bunların ortalamaları alınmıştır. Kumaş numunelerin boyuna 

(MD) ve enine (CD) yönünde kopma dayanımı değerleri Zwick/Roell Z05 üniversal 

mukavemet test cihazında tespit edilmiştir. Kumaş eni ve boyunca kumaşın farklı 

bölgelerinden 4’er test yapılmış ve ortalamaları alınmıştır. Yine  numunelerin sıvı geçirmezlik 

testleri için 5’er kez ölçüm yapılmış ve ortalamaları alınmıştır. Söz konusu testler Teknomelt 

Arge Merkezi laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. UV hızlı yaşlandırma testi ise İstanbul 

Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (POMAG Laboratuvarı)’nde 

ASTM D 5208-01 (Cycle-C) (sürekli UV, sıcaklık 50 +/- 3 °C) metoduna göre Atlas 2000 

model QUV şartlandırma cihazında şartlandırılmış ve UV ışıması 340 nm de 0.78 W/m2 

olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu test işlemi 12 aylık süreye gelecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Proje çalışması sırasında uygun performansta kompozit kumaş ihtiyacını karşılayabilmek 

spunbond kumaşlardan beklenen yumuşak tuşe ve mukavemet değerlerinin tespit etmek 

gereklidir. Bu aşamada 3 farklı parametrede üretilen spunbond kumaşlara test sonuçları 

Çizelge 3’te verilmiştir.  

 

Çizelge 3. Spunbond kumaş performans test değerleri 

Performans Testleri 70SB 75SB 80SB 

Gramaj (gsm) 69,8 ±3,4 75,6 ±4,2 80,8 ±3,7 

Kalınlık (mm) 0,430 ±0,01 0,488 ±0,01 0,522 ±0,02 

Su Sütunu (mm.H2O) 14,16 ±2,13 10,04 ±2,24 8,26 ±1,91 

U
V

 H
ız

lı
 

Y
aş

la
n

d
ır

m
a 

T
es

ti
  

Öncesi 

MD-M (N/5 cm) 152,1 ±25,6 199,6 ±33,1 193,6 ±35,4 

CD-M (N/5 cm) 98,2 ±12,6 119,9 ±29,6 140,5 ±28,5 

MD-U (N/5 cm) 130,9 ±19,6 181,5 ±44,3 149,2 ±31,8 

CD-U (N/5 cm) 141,7 ±26,6 180,5 ±27,4 147,1 ±27,5 
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Sonrası 

MD-M (N/5 cm) 93,17 118,76 124,6 

CD-M (N/5 cm) 72,66 62,64 50,5 

MD-U (N/5 cm) 45,9 67,28 71,1 

CD-U (N/5 cm) 93,1 41,78 51 

UV hızlı yaşlandırma testinden her numuneden en ve boy yönünde 1’er adet test 

yaptırılabilmiştir. UV hızlı yaşlandırma test cihazı 20*5 cm boyutunda numunelere 

uygulanabildiği için, testi yaptırılan kumaşlara sadece kopma dayanımı testleri yapılabilmiştir. 

Spunbond kumaşların performans testleri ile ulaşılması hedeflenen, yumuşak tuşe ve bunu 

sağlayacak optimum mukavemet değerlerine ulaşmaktır. Gramaj artışı ile mukavemet 

değerinin de artması beklenir. Ancak kumaş tuşesinde yumuşaklık istendiği için mukavemet 

değerlerinde (80 gsm kumaş) düşüş tespit edilmesi normal karşılanmalıdır. Kalınlık değerinin 

gramaj artışı ile birlikte artması beklenir, ancak 70 gsm kumaştan 75 gsm kumaşa kalınlık 

değeri farkı, 75 gsm kumaştan 80 gsm kumaş kalınlık değeri farkından daha fazla olmasının 

sebebi yumuşak tuşe için yapılan parametre değişikliğidir. Benzer bir etkiyi su sütunu 

değerinde de görmek mümkündür. Yumuşak tuşe elde etmek için yapılan parametre 

değişiklikleri ile su sütunu (sıvı geçirme direncinin) düştüğü görülmüştür. Şekil 4’te farklı 

gramajlardaki spunbond kumaşların kalınlık ile su sütunu değeri arasındaki ilişkiyi 

görebilirsiniz. 

 

Şekil 4. Spunbond kumaşların su sütunu ile kalınlık değeri arasındaki ilişki 

Tuşedeki yumuşaklığı elde etmek için kalender sıcaklıkları değiştirilmiş ve bu durum 

spunbond kumaşın başta tuşe olmak üzere mukavemet gibi performans değerlerini de 

etkilemiştir. Kalenderin sahip olduğu desene göre baskı yüzey alanı ile kalender tüm yüzey 

alanı arasındaki oran kumaş mukavemetine doğrudan etkili olan bir parametredir. Baskı 

uygulanan noktalar öncelikle erir ve daha sonra soğutularak birbirine yapışması sağlanır. 

Böylece kumaşta doku birleştirme işlemi gerçekleşir ve bu işlem spunbond kumaşın 

mukavemetlerine doğrudan etkilidir. Filamentler eridiği için erime olan bölgeler film gibi 

davranır. Bu sebepten spunbond kumaşın su sütunu değerleri de kalender işleminden 

etkilenmektedir. Şekil 5’te kalender sıcaklıkları ile su sütunu değeri arasındaki ilişki 

verilmiştir.      
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Şekil 5. Kalender sıcaklığı değişimi ile su sütunu değerindeki değişim   

Kalender sıcaklığı düştükçe su sütunu değerinin de düştüğü görülmektedir. Hatta uygulanan 

üst kalender sıcaklığı ile alt kalender sıcaklığı arasında fark olduğu görülmüştür. Üst kalender 

sıcaklığının, alt kalender sıcaklığına göre su sütunu performansına etkisinin daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. 

UV hızlı yaşlandırma testi, kumaşın uzun süreli kullanım performansını simule eden bir 

yöntemdir. Spunbond kumaşlar ASTM D 5208-01 (Cycle-C) standardına göre 50 °C de 16 

saat UV ışığı, 8 saat nemlendirme yapılarak, 12 aya denk gelen yaşlandırma işlemi 

uygulanmıştır. Bu işlemin sonucunda spunbond kumaşların mukavemet değerleri 

karşılaştırılmıştır. Beklenti ise mukavemet değerlerindeki düşüşün minimum seviyede 

kalmasıdır. Burada 70SB kodlu numuneye %3, diğer numunelere %2 oranında UV koruyucu 

katkı maddesi eklenmiştir. UV hızlı yaşlandırma sonrası mukavemet değerlerindeki değişime 

doğrudan etki edeceği unutulmamalıdır. UV hızlı yaşlandırma testi sonrası mukavemet 

değerleri gösterir grafik Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6. UV hızlı yaşlandırma öncesi-sonrası mukavemet değerleri 

UV hızlı yaşlandırma sonrası mukavemet kayıpları normal olarak beklenmektedir. Önemli 

olan bu kayıpların minimum miktarda olmasıdır. Çünkü kullanım alanı olan ceset torbası 

ürünü ihtiyaç halinde kullanılacak bir ürün olduğundan belli bir süre depoda saklanacaktır. 

Kullanım sırasında ise belki uzunca süre güneş altında, spor salonlarında, morglarda 

bekletilecektir. Bu süre zarfında kullanım mukavemetinin yeterli olması beklenir. Bu sebeple 

UV hızlı yaşlandırma sonrası mukavemet kayıplarının en düşük seviyede olması 

hedeflenmektedir. Çizelge 4’te spunbond kumaşların 12 aylık zamana denk gelen UV hızlı 

yaşlandırma sonrası mukavemet kayıplarındaki düşüş farkları verilmiştir. 
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Çizelge 4. Spunbond kumaşların UV hızlı yaşlandırma sonrası mukavemet değeri kayıpları 

Parametreler 70SB (%3UV) 75SB (%2 UV) 80SB (%2 UV) 

MD-M (N/5 cm) %38,7 %40,3 %35,4 

CD-M (N/5 cm) %53,2 %43,5 %49,2 

MD-U (N/5 cm) %44,1 %65,4 %66,1 

CD-U (N/5 cm) %34,0 %61,3 %65,3 
 

UV hızlı yaşlandırma sonrası mukavemet değeri kayıpları gramaj değeri ile ters orantılı 

şekilde olması beklenir. Ancak yumuşak tuşe efektini yakalamak için yapılan parametre 

değişikleri ile kumaşların mukavemetlerinde yaşanan düşüşün bir benzeri UV hızlı 

yaşlandırma sonucunda da yaşanmış olması beklenen bir sonuçtur. Ancak 70SB kodlu 

kumaşa verilen %3 oranındaki UV koruyucu katkı maddesinin de % uzama değerlerinde 

belirgin şekilde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Mukavemet değerlerinde düşüş farklarının ne 

derece UV katkı maddesinden ya da yumuşak tuşe etkisinden kaynaklandığı bu veriler ile 

tespit edilememiştir. Ancak UV koruyucu katkı maddesinin ve yumuşak tuşe etkisi 

verilmeden üretilen kumaşın % uzama değerlerinde pozitif katkı yaptığı net bir şekilde 

görülmektedir.  

Spunbond kumaşlar üzerinde yapılan çalışmalardan sonra bu kumaşlara laminasyon ve 

kaplama işlemleri uygulanmıştır. Kompozit kumaştan beklenti sıvı geçirmemesi, mukavemetli 

olması ve yumuşak tuşeye sahip olmasıdır. Bu sebeple her bir kumaşa farklı birleştirme 

işlemleri gerçekleştirilmiş ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. Spunbond kumaşlar 

üretilmek istenen gramajlar ile kompozitler ise ilk kodlara “K” eklenerek kodlanmıştır. 

Kompozit kumaşlara ait test değerleri Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Kompozit kumaşların performans test değerleri 

 Performans Testleri K-70SB K-75SB K-80SB 

Gramaj (gsm) 95 ±4,2 102,8 ±6,1 115,7 ±7,6 

MD-M (N/5 cm) 177,6 ±21,1 185,4 ±25,9 210,7 ±30,2 

CD-M (N/5 cm) 111,7 ±19,7 128,2 ±15,2 148,4 ±26,3 

MD-U (N/5 cm) 124,5 ±30,2 198 ±33,5 218,6 ±46,6 

CD-U (N/5 cm) 137,5 ±25,3 199 ±36,1 211 ±30,4 

Kalınlık (mm) 0,396 ±0,03 0,256 ±0,04 0,382 ±0,04 

Su Sütunu (mm.H2O) 205,4 ±12,3 48,11 ±3,7 49,51 ±4,1 

Spunbond kumaşlara uygulanan laminasyon ve kaplama işlemleri için 25 gsm ağırlıklı ürün 

yapılması istenmiştir. İşlem sırasında üründen yumuşak tuşe ve örtücülük değerinin yüksek 

olması istenmiştir. Bunun üzerine K-75SB ve K-80SB kompozit yapıları imal edilirken, 

akıtma işleminde OPP (oriyanted polipropilen) içeriğine polipropilen taşıyıcılı siyah boya 

eklenmiştir. K-70SB laminasyon işleminde şeffaf polipropilen kullanılmıştır.  

Kompozit yapılar birbiri ile karşılaştırıldığında, örtücülük bakımından K-75SB ve K-80SB 

kumaş yapılarının daha yüksek örtücülüğe sahip olduğu görülmüştür. K-80SB numunesinin 

performans test sonuçlarını diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kompozit 

yapının kalınlık değeri incelendiğinde laminasyon işleminin daha kalınlık üzerinde etkili 

olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen örtücülükte yeterli etkiyi gösterememiştir. Bunda en 

önemli etkenin kaplama yapılırken akıtma işlemi sırasında siyah boya kullanılmasıdır. Sıvı 
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nüfuzuna karşı gösterdiği direnç değerinde ise laminasyon işlemi kaplamaya göre çok yüksek 

değerler göstermiştir. Burada yumuşak tuşe ihtiyacı için kaplama işleminde düşük uygulama 

sıcaklığı ve kullanılan OPP’nin akışkanlık (molekül zinciri uzunluk) değerinin düşük 

olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Laminasyon işleminde ise PP film kullanılması 

sebebiyle yüksek değerlerde su sütunu değeri göstermiştir.  Laminasyon ve kaplama işleminin 

kumaş performanslarına etkisini Çizelge 5’te verilen tabloda görebilirsiniz. 

Çizelge 5. Laminasyon/Kaplama öncesi ve sonrası performans değerleri 

Performans Testleri 70SB K-70SB 75SB K-75SB 80SB K-80SB 

MD-M (N/5 cm) 152,1 177,6 199,6 185,4 193,6 210,7 

CD-M (N/5 cm) 98,2 111,7 119,9 128,2 140,5 148,4 

MD-U (N/5 cm) 130,9 124,5 181,5 198 149,2 218,6 

CD-U (N/5 cm) 141,7 137,5 180,5 199 147,1 211 

Su Sütunu (mm.H2O) 14,16 205,4 10,04 48,11 8,26 49,51 

Çizelge 5’ten de görüldüğü üzere laminasyon işlemi ile elde edilen kompozit yapının fiziksel 

mukavemete etkisi kaplama işlemine göre çok daha etkin olduğu görülmektedir. Tabi burada 

uygulanan sıcaklık ve malzemelerin etkisinin de olduğu unutulmamalıdır. Bazı performans 

değerlerinin afaki değerlerde olduğu görülmektedir. Bunun ise hem spunbond kumaştaki hem 

de kaplama/laminasyon işlemlerindeki %100 homojen olmayan üretim işleminden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Çalışma kapsamında 3 farklı proseste üretilen spunbond kumaş ile bunlara uygulanan 

laminasyon ve kaplama işlemi sonucu elde edilen kompozit yapının performansları 

karşılaştırılmıştır. Proje hedefinde pazarın ihtiyaç duyduğu yumuşak tuşe, üstün örtücülük 

değeri, yeterli mukavemet, UV dayanım ve su geçirmezlik performanslarını bir arada 

sağlayan kompozit kumaş tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kompozit kumaş üretimi için ihtiyaç 

duyulan spunbond fiziksel gereksinimler ve laminasyon/kaplama işlemleri gereksinimlerinin 

hassas ayarlamalar ile üretilebileceği, bunların içerisinde ise en iyi performansı 80 gsm 

spunbond kumaş ile kaplama yapılan K-80SB kodlu kompozit yapı olduğu anlaşılmıştır. 

Kompozit kumaş nihai ürün olan ceset torbası amacıyla Şekil 7’deki gibi dikilmiştir. 
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Şekil 7. Kompozit kumaşlardan dikilen ceset torbası 
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