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WITH DISABILITIES 

Sultan Seren AY 

Assoc. Prof. Yıldız 

ERDOĞANOĞLU 

Antalya Bilim Üniversitesi 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
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CORROSION INHIBITIOR 

Nurettin Mete KALELİ 

Gizem KALELİ CAN 

Assoc. Prof. Pınar ACAR 

BOZKURT 

Mesutcan ŞAHİN 

Kaan Cebesoy EMREGÜL 

Ankara University 

İzmir Democracy University 

QUANTUM CHEMICAL APPROACH OF 

DICLOFENAC FOR CORROSION 

INHIBITON 

 

 

 



ASES INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE  

JUNE 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

CONFERENCE PROGRAM 

   
            

 

26.06.2022 

SUNDAY / 13:00-15:00 

SESSION: 2 HALL: 2 / MODERATOR 

 

Assist. Prof. Çağrı Barış KASAP 

 
AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Orçun 

BOZKURT  

Melek IŞIK 

Hatay Mustafa Kemal 

Unıversity 

 Oymaklı Primary School 

THE EFFECT OF USING THE CONCEPT 

CARTOON TECHNIQUE ON THE 

ACADEMİC ACHIEVEMENT OF 6th 

GRADE STUDENTS 

Hasan Erdem YAĞMUR 

Zafer ASLANARGAN 
MEB 

PROBLEMS FACED BY TEACHERS DUE 

TO THE USE OF MASKS DURING THE 

PANDEMIC PROCESS AND 

SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS 

(MALATYA BILSEM SAMPLE) 

Betül UZGİDİM 
Erdek Muzaffer Gürer 

Ortaokulu 

LEARNING BY EXPERIENCE IN DESIGN 

AND SKILLS WORKSHOPS AND ITS 

EFFECTS ON STUDENT MOTIVATION 

Yusuf SÖYLEMEZ 

Nurgül SÖYLEMEZ 

Zuhal Ayık YILDIRIM 

İsmet YILDIRIM 

MEB 
RESFEBE İLE DEĞERLERİMİ 

ÖĞRENİYORUM 

Assist. Prof. Çağrı Barış Kasap Doğuş Üniversitesi 

Myth as transient everydayness: Roland 

Barthes’ Essay ‘Myth Today’ and Its 

Significance for the Realm of Design 

Tahsin BOZDAĞ İnönü Üniversitesi 

HEDONIC AND EUDAIMONIA 

EXPERIMENTS IN TRADITIONAL 

TURKISH MARBILING ART 

Tahsin BOZDAĞ İnönü Üniversitesi 

THE EFFECTS OF COLORS ON CREATIVE 

IMPULSIVITY IN TRADITIONAL 

TURKISH MARBILING ART 

Dr. Arzu BOZDAĞ TULUM Malatya Science and Art Center 
"DISABLED IN THE EYES OF DISABLED 

INDIVIDUALS" 

Dr. Arzu BOZDAĞ TULUM Malatya Science and Art Center 
MARTYRY VALUE FOR SUPERIOR AND 

SPECIALLY TALENT STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 



ASES INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 
 

 

CONTENTS 
 

AUTHOR(s) TITLE PAGE NO 

Arafat YAZ 

A RESEARCH ON THE BURIAL PLACE OF 

SULTAN MANSUR, THE LAST RULER OF THE 

MARWANIDS 

1 

Sapartach MAMIYEVA 
DEHİSTAN – MEŞHED-İ-MİSRİAN’IN 

TARİHİNDEN 
19 

Arafat YAZ 

THE RELATIONSHIP OF BAD B. DOSTIK, THE 

FOUNDER OF THE MARWANID STATE, WITH 

THE BADIKAN TRIBE 

20 

İlay TİLKİ 

Hakan URLU 

Emin KUZKAYA 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP OF 

INTERCULTURAL AWARENESS, CULTURAL 

INTELLIGENCE AND COMMUNICATION 

SKILLS IN TOURISM STUDENTS 

22 

İlay TİLKİ 

Görkem GİRGİN 

Emin KUZKAYA 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN PERCEIVED FUTURE 

EMPLOYABILITY AND LIFE SATISFACTION 

OF TOURISM STUDENTS 

33 

İrem KILIÇ 

EXAMINATION OF GRADUATE THESIS 

WRITTEN ON AUTHENTIC LEADERSHIP IN 

TURKEY 

42 

Sevgi AYDIN 

Kemal Gökhan NALBANT 

Beyza ERYILMAZ 

ARGUMENTS SUPPORTING THE USE OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL 

MARKETING TECHNOLOGIES IN 

ARCHITECTURAL STRUCTURES 

52 

Günet Eroğlu 

AUTO TRAIN BRAIN IMPROVES FAST BRAIN 

WAVES IN COMORBID LEARNING 

DISABILITIES WITH ATYPICAL AUTISM: A 

PILOT STUDY 

58 

Deniz TANRIVERDİ KOÇ 

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR 

UYGULAMALARINDA 

MEVZUAT BİRLİĞİ 

59 

Yunus ERKUŞ 

EFFECTS OF SASOBIT ON THE MECHANICAL 

PROPERTIES OF ASPHALT PAVEMENT: A 

LITERATURE RESEARCH 

61 

Yunus ERKUŞ 

EFFECT OF CRUMB RUBBER ON PHYSICAL 

AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF 

BITUMEN: A LITERATURE RESEARCH 

63 

Ahmet YAVAŞ 

Özhan ÖZKAN 

ARRHYTHMIA DIAGNOSIS USING 

AVERAGING AND WAVELET TRANSFORM 

METHODS 

65 

Tuba DEMİREL 

Kemal Şahin TUNÇEL 

İsmail KARACAN 

INVESTIGATION OF ACTIVE SUBSTANCES 

ATTRACTING FLAMMABILITY IN 

STABILIZATION TO NYLON 6 (PA6) 

SYNTHETIC FIBERS 

73 

Kurshid ZUBAİREE 

Hasan YALÇIN 

SOYABEANWAX-SUNFLOWER OIL AS A 

HEALTHY ALTERNATIVE FRYING MEDIUM 

FOR DOUGHNUTS 

100 

Alp DOĞRU 

Gizem URAL 

Hüseyin CENGİZ 

GAZBETON ÜRETİMİ İÇİN ALÜMİNYUM 

PASTA FORMÜLASYONUNUN 

GELİŞTİRİLMESİ 

101 

Alp DOĞRU 

Fatma BAKIR 

Hüseyin CENGİZ 

Recep ADAOĞLU 

DOĞAL MİNERAL ESASLI YANMAZ BİR ISI 

YALITIM MALZEMESİ ÜRETİMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

102 

Mustafa KÜÇÜKİLHAN 
ECONOMIC AND FINANCIAL EFFECTS OF 

MARKETING HALAL SHIPPING PRODUCT 
103 

 

Sait FIRTANA 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROACTIVE 

PERSONALITY, GREEN ORGANIZATIONAL 

BEHAVIOR AND ETHICAL CLIMATE: A 

STUDY ON PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

EMPLOYEES 

105 

Hilal DAVER 

OVERVIEW OF DIGITAL WILLS WITHIN THE 

FRAMEWORK OF HERITAGE LAW 

PROVISIONS REGARDING THE VALIDITY OF 

WILLS 

107 

Sait FIRTANA 
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL 

CAPITAL, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

109 



ASES INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 
 

 

BEHAVIOR OF HEALTH WORKERS: THE 

CASE OF GAZIANTEP 

Hilal DAVER RENOVATED PRODUCTS 111 

Monica MASTRANTONIO 

THE COLONIZATION OF THE FUTURE – HOW 

THE END OF TIMES CONTINOUSLY 

INFLUENCE THE PRESENT 

113 

Müşerref MERTAŞ 

Mevlüt AKÇURA 

THE EFFECT OF PLANT DENSITY ON GRAIN 

YIELD AND DRY MATTER ACCUMULATION 

OF CLUSTER BEAN GENOTYPES 

114 

Muhammed Onur AVCI 

Melike KAYA KARAASLAN 

YEŞİL SENTEZ YÖNTEMİ KULLANILARAK 

FERULA EKSTRESİ İLE KAPLANMIŞ GÜMÜŞ 

NANOPARTİKÜL ÜRETİMİ 

116 

Sibel KIZIL 

Ufuk ÜLKER 

Efsun Melike ÇEÇEN 

MICROBIOLOGICALLY EXAMINATION OF 13 

RATS WITH TORTICOLIS DETECTED 
118 

Abdul Rahım HALIMI 

Kanat Burak BOZDOGAN 

COMPARISON OF MODELING OF SOLID 

WALLS WITH DIFFERENT ELEMENTS IN 

NONLINEAR ANALYSIS OF COUPLED SHEAR 

WALLS 

120 

Serdal SÖKMEN 

Egemen ÜNAL 

ANESTEZİ TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN 

ERİŞKİN DÖNEMİ AŞILAMALARINA KARŞI 

BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

122 

Husam Abdali Shlaka 

Mehmet Ali Yalçınkaya 

Mustafa Yağcı 

DETECTION AND CLASSIFICATION OF 

TUMORS FROM BRAIN MR IMAGES WITH 

TRANSFER LEARNING METHODS 

123 

Hilal SEKİ ÖZ 

Didem AYHAN 

STIGMATIZATION TOWARDS MENTAL 

ILLNESSES IN PROVERBS 
124 

Mehmet SARUHAN 

Özhan BAVLI 

THE EFFECT OF 6 WEEKS AIKIDO TRAINING 

ON STATIC BALANCE AND AGGRESSION 

LEVEL OF YOUNG INDIVIDUALS 

126 

Nermin KILIÇ 

Hilal SEKİZ ÖZ 

THE EFFECT OF SCHIZOPHRENIA ON THE 

FAMILY 
131 

Nihat SUBAY 

Ahmet DEMİRCİOĞLU 

Şeyma KARAKAYA 

Abdulaziz GÜLER 

Nursima BAYRAM 

Saliha Simge İNTEPE 

Esma SADAK 

Mustafa İLHAN 

Erkan KİRAZ 

Cansu NİRGİZ 

Kamer GÜR 

ATTITUDES AND BEHAVIORS OF NURSING 

STUDENTS AT A STATE UNIVERSITY 

AGAINST INDIVIDUALS WITH DISABILITIES 

133 

Sultan Seren AY 

Yıldız ERDOĞANOĞLU 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LOWER 

EXTREMITY PROPRIOCEPTION SENSION ON 

TRUNK CONTROL AND BALANCE IN 

CHILDREN WITH HEMIPLEGIC CEREBRAL 

PALSY: A PILOT STUDY 

135 

Pınar ACAR BOZKURT 

Gizem KALELİ CAN 

Batu Sercan CANTÜRK 

Fatma Eda ÖZGÜVEN 

Kaan Cebesoy EMREGÜL 

MOLECULAR CHEMICAL INVESTIGATION 

OF NEBIVOLOL AS CORROSION INHIBITIOR 
137 

Nurettin Mete KALELİ 

Gizem KALELİ CAN 

Pınar ACAR BOZKURT 

Mesutcan ŞAHİN 

Kaan Cebesoy EMREGÜL 

QUANTUM CHEMICAL APPROACH OF 

DICLOFENAC FOR CORROSION INHIBITON 
138 

Orçun BOZKURT 

Melek IŞIK 

THE EFFECT OF USING THE CONCEPT 

CARTOON TECHNIQUE ON THE ACADEMİC 

ACHIEVEMENT OF 6th GRADE STUDENTS 

139 

Hasan Erdem YAĞMUR 

Zafer ASLANARGAN 
PROBLEMS FACED BY TEACHERS DUE TO 

THE USE OF MASKS DURING THE PANDEMIC 
147 



ASES INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 
 

 

PROCESS AND SUGGESTIONS FOR 

SOLUTIONS 

(MALATYA BILSEM SAMPLE) 

Betül UZGİDİM 

LEARNING BY EXPERIENCE IN DESIGN AND 

SKILLS WORKSHOPS AND ITS EFFECTS ON 

STUDENT MOTIVATION 

149 

 

Yusuf SÖYLEMEZ 

Nurgül SÖYLEMEZ 

Zuhal Ayık YILDIRIM 

İsmet YILDIRIM 

RESFEBE İLE DEĞERLERİMİ ÖĞRENİYORUM 151 

Çağrı Barış KASAP 

MYTH AS TRANSIENT EVERYDAYNESS: 

ROLAND BARTHES’ ESSAY ‘MYTH TODAY

’ AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE REALM 

OF DESIGN 

162 

Tahsin BOZDAĞ 
HEDONIC AND EUDAIMONIA EXPERIMENTS 

IN TRADITIONAL TURKISH MARBILING ART 
163 

Tahsin BOZDAĞ 

THE EFFECTS OF COLORS ON CREATIVE 

IMPULSIVITY IN TRADITIONAL TURKISH 

MARBILING ART 

167 

Arzu BOZDAĞ TULUM 
DISABLED IN THE EYES OF DISABLED 

INDIVIDUALS 
171 

Arzu BOZDAĞ TULUM 
MARTYRY VALUE FOR SUPERIOR AND 

SPECIALLY TALENT STUDENTS 
173 

Hilal SEKİ ÖZ 

Didem AYHAN 

STIGMATIZATION TOWARDS MENTAL 

ILLNESSES IN PROVERBS 

 

175 

Hilal SEKİZ ÖZ 

Nermin KILIÇ 

 

THE EFFECT OF SCHIZOPHRENIA ON THE 

FAMILY 
182 

Nihal Arda AKYILDIZ 

Betül BEKTAŞ EKİCİ 

Müslim ALANOĞLU 

Songül KARABATAK 

DESIGN STUDIOS AND DIGITIZATION OF 

DESIGN STUDIOS 
188 

Nihal Arda AKYILDIZ 

Betül BEKTAŞ EKİCİ 

Müslim ALANOĞLU 

Songül KARABATAK 

ATTITUDES TOWARD DISTANCE EDUCATION 

OF STUDENTS TAKING THE DESIGN COURSE 

IN THE PANDEMIC PROCESS 

 

200 

 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

1 

MERVÂNÎLERİN SON HÜKÜMDARI MANSÛR’UN MEZAR YERİ HAKKINDA 

BİR İNCELEME 

A RESEARCH ON THE BURIAL PLACE OF SULTAN MANSUR, THE LAST 

RULER OF THE MARWANIDS 

 

Dr. Arafat YAZ 

 

Dr. MEB, Middle ages, Marwanids, Seljuks, Harzemshahs, https://orcid.org/0000-0001-

9780-3878 

 

Özet 

Silvan merkezli olarak Diyâr-ı Bekr Bölgesi’ne hükmeden Mervânî Devleti, (978-1085) 

Nasrüddevle Ahmed (1010-1061) zamanında altın çağını yaşadıktan sonra iç ve dış etkenler 

sonucunda zayıflamaya başlamıştır. Mervâni ülkesi, 1085 yılında Büyük Selçuklular tarafından 

ele geçirilmiş ve Nâsırüddevle lakabını taşıyan son hükümdar Mansur 1095-1096 yılında 

Cizre’de vefat etmiştir. Tarihu Meyyâfârikîn ve Âmid’in yazarı İbnü’l-Ezrak; Sibt İbnü’l-

Cevzî, İbn Şeddâd ve İbn Tağriberdî’nin naklettiklerine göre Mansûr’un naaşı, eşi Sittünnâs 

tarafından Âmid’deki İçkale’ye defnedilmiş ve eşi Sittünnâs da öldükten sonra yanına 

gömülmüştür. Bu çalışmada resmi kayıtlarda ve halk arasında İnce Arap, Arap İnci, Bacı 

Kardeş ve Çifte Evliya olarak isimlendirilen türbenin Mansur ve eşine ait olup olmadığı ele 

alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mansûr, Nâsırüddevle, Âmid, Meyyâfârikîn, Diyâr-ı Bekr. 

Abstract 

Marwani State (978-1085), which ruled the Diyar-ı Bekr Region with Silvan being its center, 

began to weaken as a result of internal and external factors after experiencing its golden age 

during the time of Nasru-dawlah Ahmad (1010-1061). The Marwani country was captured by 

the Great Seljuks in 1085 and the last ruler titled Nasru-dawlah, Mansur, died in Cizre in 1095-

1096. According to the accounts of İbn-ul-Azrak, Sibt Ibn-ul-Cevzi, Ibn Shaddad and Ibn 

Taghribardi, the author of Tarih-i Meyyafarikin and Amid, Mansur's body was buried by his 

wife Sittunnas, and his wife was also buried next to him after she died. In this study, it is 

discussed whether the tomb known as Ince Arap, Arap Inci, Bac Kardes and Cifte Evliya in 

official records and among the people belongs to Mansur and his wife or not.  

Keywords: Mansur, Nasir al Dawlah, Amid, Mayyafariqin, Diyar Bakr. 

Giriş 

Amida/Âmid/Amed/Diyarbekir/Diyarbakır şehrinin kuruluşunu, bölgedeki yerleşik hayatın 

başlangıcı ile tarihlendirmek yanlış olmayacaktır. Bu bölgede insanların yaşam yeri seçiminde 

su ilk önceliktir. Yazları çok sıcak geçen iklimde suya uzak bir yerde yaşamak neredeyse 

imkânsızdır. Bu nedenle hem dağlık alanlarda hem de ovalarda yerleşim yerlerinin su 

kaynakları noktaları olduğunu ve insanların su kaynakları çevresinde kümelendiğini görüyoruz. 

Dicle Nehri’nin kenarında kurulmuş olan Âmid, yanıbaşında nehrin suları ile verimli Hevsel 

Bahçeleri’ne sahip bir tarım şehridir. Kalenin içinde kalan alanda ise çeşitli yerlerde su 

kaynakları bulunmaktadır. Kara yollarının geçiş güzergâhı ve Dicle Nehri ile nehir taşımacılığı 

gibi pek çok imkânlara havi olan bu yer en erken dönemden beri insanların yerleşmeyi tercih 
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ettikleri bir mekân olmuştur. (El-Hamevî 1977:I:56; El-İdrisî 2002:II:664; Evliyâ Çelebi 

2010:IV/I:46; el-Katîî 1412:I:6; Tavernier 2006:230-47)  

Âmid Kalesi, içkale ve dış surlardan oluşmuştur. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde 

elde edilen arkeolojik bulgular, içkalenin tarihinin binlerce yıl geriye gittiğini göstermektedir. 

Şehre hâkim olan devletler, kaleyi kullanmış ve yaptıkları tamirat ve tadilatları gösteren çeşitli 

izler bırakmışlardır. İlk etapta küçük bir kaleden ibaret olan şehir zamanla genişlemiştir. Şehir 

yerleşkesinin yanındaki Karacadağ’ın püskürttüğü siyah taşlar, burada dünyanın en büyük 

kalelerinden birinin yapılmasına fırsat vermiştir. 349 yılında Doğu Roma İmparatoru II. 

Konstantnos, Sasani saldırılarının önünü kesmek için surları genişletmiş ve 367-375 yılları 

arasında yapılan inşaat çalışmaları ile birlikte surlar büyük ölçüde bugünkü halini almıştır. 5800 

metre uzunluğundaki dış surlar 82 burçtan oluşmaktadır, İçkalede ise 18 burç mevcuttur. (Baş 

2006:183; Çevik 2002:74-75) “Surlar”, (05.07.2021), https://diyarbakir.ktb.gov.tr/TR-

56899/surlar.html. 

Mervânîler 978 ile 1085 yılları arasında başkentleri Meyyâfârikîn olmak üzere içinde Âmid’in 

de bulunduğu Diyâr-ı Bekr bölgesi ve çevresine egemen olmuşlardır. (Yaz ve Ünalan 

2019:1021) Mervânîlerin ilk hükümdarı Bâd b. Dostık’ın ömrü savaşlarda geçmiş ve savaş 

meydanında öldürülmüştür. (Er-Rûzrâverî 2003:108; İbnü’l-Ezrak 1959a:58) Ölümünün 

ardında Mervân’ın çocuklarından Ebu Ali Hasan, dayısının yerine geçmiş ve devleti adeta 

yeniden kurmuştur. Ebu Ali Hasan, komşu devletlerle barışı tesis etmiş, ondan sonra gelen iki 

kardeşi ve yeğenleri de barış temelli siyaset takip etmişlerdir.(Yusuf 2001:II:25) Mervânî 

topraklarının savaştan tenha olması, Mervânî hükümdarlarının ticareti canlandırarak tarım ve 

hayvancılığa önem vermeleri sayesinde ülkede refah artmıştır. Dördüncü Mervânî hükümdarı 

Nasrüddevle Ahmed, İslam tarihçilerinin ilgi odağı olmuş ve hakkında birçok şey yazılmıştır. 

Onun döneminde ekonomik gelişmelerin yanı sıra ilmi alanda ilerleme katedilmiştir. Yine onun 

döneminde Türkler, Anadolu’ya gelmiş ve Mervânîler onlarla ittifak kurup Bizans’a karşı 

mücadele etmişlerdir. (Abul-Farac 1999:I:304-305; İbnü’l-Esîr 2003:VIII:289) Yerine geçen 

oğlu Nizâmüddîn zamanında da Mervânî şehirleri büyük imar hamlelerine sahne olmuş ve 

Mervânî devleti elde ettiği refah ile tarihçiler nezdinde kendinden söz ettirmiştir. (İbnü’l-Esîr 

t.y.:10:112; İbnü’l-Ezrak 1990a:184) Nizâmüddîn’den sonra, çalışmamıza konu olan 

Nâsırüddevle Mansûr (472/1080) tahta geçmiştir. Mervânîlerin eski valisi Muhammed b. Cehîr, 

Selçuklulardan destek alarak 1085’te Mervânîleri ortadan kaldırmıştır. (İbnü’l-Cevzî 

1992:XVJ:240; İbnü’l-Esîr 1987:VIII:440; Sibt İbnü’l-Cevzî 2013:XIX:394) 

Bu çalışmamızda bir asırdan fazla Diyâr-ı Bekr ve çevresinde hâkim olan ve Âmid şehrinin 

içkalesinde metfun olan Nâsırüddevle ve eşi Sittünnâs’ın türbelerinin yeri konu edinilmiştir. 

Nâsırüddevle ve eşi Sittünnâs’ın türbeleri Âmid şehrinin içkalesinde olduğu için Âmid kalesi, 

içkalesi ve içkalenin içindeki yapılar konumuz açsından önemlidir. İçkale ve türbenin 

Mervânîlerden önce, Mervânîler zamanında ve Mervânîlerden sonra ne durumda olduğu 

türbenin yerinin tespitinde yardımcı olacaktır. Tarihçilerin işaret ettikleri noktalara odaklanarak 

türbelerin yerinin tespiti noktasında bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Türbelerle İlgili Kaynaklarda Geçen Bilgiler  

Nâsırüddevle’nin mezarı hakkında yaptığımız araştırmada bulduğumuz bilgileri, daha şeffaf ve 

anlaşılır olması maksadıyla Arapçası ve tercümesi ile birlikte vermek istiyoruz. Mervânîlerle 

ilgili çoğu bilgide olduğu gibi ilk olarak Nâsırüddevle’nin türbesinden bahseden İbnü’l-

Ezrak’tır. Ondan sonraki tarihçiler, genelde onun verdiği bilgilere bağlı kalarak konuyu 

anlatmışlardır.   
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İbnü’l-Ezrak: 

رأس  على بها ودفن آمد إلى وحمل بالجزيرة مروان بن منصور الدولة ناصر األمير مات وأربعمائة وثمانية ست سنة وفي  

مدفونة أيضا فيها وهى بالسلسلة دجلة على تطل الدولة نصر بن سعيد األمير عمه بنت الناس ست زوجته بنتها قبة في القصر . 

486 yılında Emir Nâsırüddevle Mansûr b. Mervân, Cezîre’de vefat etti ve Âmid’e taşındı. 

Sarayın başında (üst tarafında), Dicle Nehri’ne bakan türbede, silsilenin olduğu yerde 

defnedildi. Bu türbeyi, amcası Said b. Nasrüddevle’nin kızı olan eşi Sittünnâs yaptırdı ve 

kendisi de orada defnedildi. (İbnü’l-Ezrak 1959b:247) 

İbn Şeddâd: 

مطلة  القصر رأس على قبة في بها دفن و آمد الى وحمل بالجزيرة  منصور الدولة ناصر األمير مات وثمانين ست سنة في و  

جميعا بها ودفنا سعيد عمة بنت الناس ست زوجته بنتها كانت والسلسلة دجلة على . 

(4)88 (1095) yılında Emir Nâsırüddevle Mansûr Cezîre’de vefat etti ve naaşı Âmid’e taşındı. 

Sarayın başında ve silsilede, Dicle Nehri’ne bakan türbede defnedildi. Bu türbeyi amcası 

Said’in kızı olan eşi Sittünnâs yaptırdı ve orada metfundurlar.(İbn Şeddâd 1991:III/I:404) 

İbn Tağriberdi: 

فحمل بها فمات الجزيرة على استولى وكان ميافارقين صاحب مروان بن الدولة نصر بن الدين نظام بن منصور توفي وفيها  

األمة عميد بنت الناس ست زوجته له بنتها بقبة فدفن آمد الى . 

O yıl (488) Meyyâfârikîn’in hükümdarı Mansûr b. Nizâmüddîn b. Nasrüddevle b. Mervân vefat 

etti. Cezîre’ye hükmetmiş olan (Mansûr) orada öldü. Amîdüleimme’nin kızı olan eşi Sittünnâs 

tarafından Âmid’de yaptırılan türbeye defnedildi.(İbn Tağriberdî 1935:V:157) 

Sibt İbnü’l-Cevzi: 

له بنتها  بقبة فدفن آمد الى وحمل بها فمات الجزيرة على تولىاس وانه ميافارقين صاحب مروان بن الدولة نصر بن منصور  

دجلة على مطلة وهي ايضا بها ودفنت الدولة نصر بن سعيد االمة عميد بنت الناس ست زوجته . 

(488) Meyyâfârikîn’in sahibi olan Mansûr b. Nasrüddevle b. Mervân, Cezîre’ye hâkim olmuş 

ve orada vefat etmişti. Cenazesi eşi Sittünnâs bint Amîdülümme Said b. Nasrüddevle tarafından 

yaptırılan Âmid’deki türbeye taşındı. Dicle’ye bakan bu türbeye sonradan kendisi de 

defnedildi.(Sibt İbnü’l-Cevzî 2013:XIX:478) 

İbnü’l-Esir: 

أمر  انقرض الذي وهو ,دياربكر صاحب مروان بن الدولة نصر بن الدين نظام بن منصور توفى المحرم في السنة هذه في  

فمات  يهودي رجل عند وتركه بالجزيرة عليه قبض قد جكرمش وكان جهير بن  الدولة فخر حاربه حين  يده على مروان بني  

فدفنته آبائه تربة إلى زوجته وحملته ,داره في . 

Bu sene (489) Muharrem (Aralıkk-Şubat 1095-1096) ayında Diyâr-ı Bekr’in sahibi Mansur b. 

Nizamüddin b. Nasrüddevle b. Mervân vefat etti. Beni Mervân, Fahrüddevle ile yaptıkları 

savaşın ardından hâkimiyetlerini kaybetmişlerdi. Çökermiş, onu Cezire’de tutuklamış ve bir 

Yahudi’nin evinde bırakmıştı. Orada ölen Nasrüddevle, eşi tarafından atalarının türbesine 

taşınıp orada defnedildi.(İbnü’l-Esîr 1987:IX:3) 

Tarihçiler, türbelerin yerini tarif ederken bazı mekân isimleri ve tabirleri kullanmışlardır. Biz 

de bu isimlere odaklanarak türbelerin yerini tespit etmeye çalışacağız. 

Türbelerin Surlara Göre Konumu 

Türbelerin surlara göre konumunun tespiti bu çalışmanın en anlaşılır kısmını oluşturmaktadır. 

Tarihçiler Cezîre’de (Cizre) vefat eden Nâsırüddevle’nin cenazesinin Âmid’e taşındığını 

söylemektedirler. Tarihçilerin söylediklerinden yola çıkarak türbenin hangi yönde olduğunu 

tespit edebiliyoruz. Zira İbnü’l-Ezrak, İbn Şeddad ve Sibt İbnü’l-Cevzi “Dicle Nehri’ne bakan 

taraf” diyerek türbelerin surların/şehrin doğu kısmında olduğunu belirtmektedirler.  
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Türbelerin surların doğu tarafında olduğunu belirledikten sonra kuzey, orta veya güneydoğu 

kısımlarından hangisinde olduğunu tespit etmek gerekiyor. Bu sorunun cevabını, şehrin doğu 

kesimindeki kale ve yapılar ile tarihçilerin ifadelerinde bulmak mümkündür. Türbelerin sarayın 

yanında olduğunun söylenmesi, iç kale harcindeki seçenekleri elemektedir. Âmid iç kalesi 

şehrin kuzeydoğu kısmında olup saray da iç kalenin içinde yer almaktadır. Bu bilgiler sayesinde 

türbelerin Âmid kalesinin orta ve güneydoğu kısımlarında olamayacağı anlaşılmaktadır. 

Bu tezi sağlamlaştıran bir başka dayanak ise iç kalenin şehrin yöneticilerinin idare ve yaşam 

yeri olmasıdır. Halk, büyük kalede ikamet ederken şehrin yöneticileri, kendilerini hem 

düşmandan hem de halktan gelebilecek saldırıya karşı emniyete almış olmaktadırlar. Ayrıca iç 

kalenin varlığı şehrin yöneticileri için ikinci bir kalkan görevi görmektedir. Zira daha dar ve 

savunulması kolay olan bir alan söz konusudur. 

Silsile 

İbnü’l-Ezrak ve İbn Şeddâd, türbelerin yerini tarif ederken silsilede, silsilenin üzerinde 

olduğunu söylemektedirler.  Fakat kullandıkları “silsile” kelimesi ile neyi kastettikleri 

anlaşılmamaktadır. Sarayın kurulduğu yer ve etrafındaki yapılar göz önüne alındığında (1) 

saray ve türbelerin üzerinde olduğu kayalık, (2) üzerinde/bitişiğindeki türbe ve sarayın yapıldığı 

kale duvarı veya (3) türbe-kilise-saray diye ard arda ve aynı hizadaki dizim/sıra kastedilmiş 

olmalıdır. İbnü’l-Ezrak’ın bir başka elyazmasında “silsile” kelimesinin “müselsel” yani ard 

arda olarak geçmesi, üçüncü ihtimali öne çıkarmaktadır. Ancak Âmid içkalesine uydudaki 

fotoğraflardan bakılınca içkalenin bir kaya silsilesinin üzerinde olduğu görülmekte ve İslâm 

tarihçi/coğrafyacılarının silsileden bu kayalığı kastettikleri anlaşılmaktadır.  

Sarayın Konumu ve Tarihi 

Türbelerin yerini tespit edebilmek için bahsi geçen sarayın nerede olduğunu saptamak 

gerekmektedir. Bunu anlamak için de iç kalede kaç tane saray olduğu, sarayların yerlerinin 

neresi olduğunu ve hangi tarihlerde yapıldığını anlaşılması gerekmektedir. 

O dönemde Âmid şehir merkezinde yöneticilerin ikamet ettiği iki saray vardı ve her ikisi de 

içkalede bulunuyordu. Saraylardan eski olanı Amida Höyük/Viran Tepe olarak isimlendirilen 

tepenin üstünde inşa edilmiştir. Yapay olma ihtimali olan tepenin/höyüğün üstündeki bu saray, 

büyük ihtimalle içkale ile aynı tarihte yapılmıştır. İçkale ve içindeki saray Âmid’e hâkim olan 

devletler tarafından kullanılmıştır. Mervânîler dönemine gelinceye kadar Amida Höyük’ün 

üstünde olan saray kullanılmıştır. Şehrin yönetim merkezi olan Âmid iç kalesi büyük bir alanı 

kapladığından sadece Amida Höyük’ün üstünde yapıların var olduğu düşünülmemelidir. 

Burada eski bir kilisenin de olması (Saint George), içkalede birçok yapının mevcut olduğunu 

ve farklı amaçlarla kullanıldığını göstermektedir.   

Amida Höyük’teki saray ve içkaledeki yapıların Âmid’e hakim olan devletler tarafından 

kullanılması Mervânîler dönemine kadar devam etmiştir. Mervânîler döneminde Mervânî 

hükümdarı Ebu Ali Hasan’ı öldüren ve sonrasında valileri olarak kendini kabul ettiren İbn 

Dimne, şehirde birçok imar faaliyeti yürütmüştür. Surların bir boy yükseltilmesi her ne kadar 

İbn Dimne’nin başından geçen bir hikâyeye dayandırılsa da kan davasından doğan bir güvenlik 

sorunundan kaynaklıdır. İbn Dimne, suikast ile öldürdüğü eski Mervânî hükümdarının yerine 

geçen kardeşi Mümehhidüddevle Said’e karşı bir kat daha yükselttiği surlar sayesinde kendini 

güvende hissetmiş ve krallar gibi hareket etmeye başlamıştır. Mervânîlerin surları aşamamaktan 

dolayı kerhen bağlılığını kabul ettikleri kanlıları İbn Dimne, belli ki muhkem sığınağında 

azametine yaraşır bir saray yaptırmak istemiştir. (İbnü’l-Ezrak 1959b:82, 1990b:95) 

Saray hakkındaki en eski bilgiler İlîya en-Nasîbî’den edinilmektedir. İliyâ en-Nasîbî, (ö.1046) 

suikasta uğrayan İbn Dimne’nin kendisi için şehirde bir kale yaptığını söylemektedir. Başka 
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kaynaklarda geçmeyen değerli bir bilgiyi veren İlîyâ, kale dediği kale-sarayın 396/1005-1006 

yılında yapıldığını söylemektedir.(Baluken 2010:310; İlîyâ en-Nasîbî 1975:203)  

“Dicle’ye bakan taraf”taki sarayın bulunduğu yer manzarası ve konumu en güzel olan 

mevkidedir. Yanıbaşında Fiskaya Şelalesi ile pencerelerinin Dicle vadisine baktığı bu yer İbn 

Dimne’yi cezbetmiş ve güvende hissettirmiş olmalıdır. (İbnü’l-Ezrak 1959b:82, 1990b:95; Yaz 

2020:536-58)  

İbnü’l-Ezrak ve Sibt İbnü’l-Cevzî saray hakkında eserlerinin başka yerlerinde önemli bilgiler 

vermektedirler. İbnü’l-Ezrak, “ من  بابا له وفتح ,عمارته وأحكم  ,البلد شرقى  من والسلسلة  دجلة على  القصر وبنى  

الهوة باب وسماه ,دجلة إلى  القصر .”  “Sarayı Dicle’nin üzerinde, silsilede, şehrin doğusunda inşa etti. 

En güzel şekilde imar etti. Saraydan Dicle’ye açılan bir kapı açarak onu Babü’l-Hüvve diye 

tesmiye etti.” diyerek aynı ifadeleri kullanmaktadır. (İbnü’l-Ezrak 1959a:82) Sibt İbnü’l-Cevzi 

de ( الهوة باب  وسماه  الشط إلى بابا له وفتح ,دجلة على آمد شرقي القصر وبنى ) Sarayı Âmid’in doğusunda 

Dicle’de (Dicle’ye bakan yerde) yaptırdı. Babü’l-Hüvve denilen ve nehre açılan bir kapı açtırdı 

demektedir. (Sibt İbnü’l-Cevzî 2013:XVIII:99) İbnü’l-Ezrak ve Sibt İbnü’l-Cevzî’nin sarayı 

tarif ettikleri bu ifadeleri daha önceki bilgileri teyit etmektedir. Buna göre sarayın şehrin 

doğusunda ve iç kalede olduğu bilinmesine rağmen iç kalenin doğusunda Dicle Nehri’ne bakan 

tarafta yaklaşık 272 metre civarında olan çizginin neresinde olduğu muğlak kalmaktadır. 

 

Bu muğlaklığı gideren kişi İbn Haldûn’dur. Mervânîlerden bahseden İbn Haldûn’un satır 

arasında kurduğu bir cümle bizi tüm bu anlam karmaşasından kurtarıp sarayın yeri konusunda 

yoruma muhtaç bırakmamaktadır. İbn Haldûn, İbn Dimne’nin kendisi için sur duvarlarına 

yapışık (مالصقا) bir saray yaptırdığını söylemektedir. Âmid iç kalesinin tam da kuzeydoğu 

köşesinde görülen yıkılmış ama duvarları net bir şekilde belli olan harabenin doğu ve kuzey 

duvarlarının tamamı ile batı duvarının bir bölümü, büyük kalenin sur duvarlarından 

müteşekkildir. Ayıca sarayın batı tarafında da burç ile bütünleşmesi İlîyâ’nın kale-saray 

ifadelerini karşılamaktadır. (İbn Haldûn 2000:IV:411) 

Daha önceden bu konu ile ilgili çalışmış olan bazı araştırmacılar ise sarayın iç kalenin 

güneydoğu tarafında olduğunu açıklamışlardır. Canan Parla, sarayın 67. burcun olduğu yerde 

yani şehrin doğu tarafında dış sur ile iç sur duvarlarının birleştiği yerde olduğunu iddia 

etmektedir. Sonraki çalışmalarda da bu iddianın tekrar edildiği görülmektedir. Aslında 

Parla’nın işaret ettiği yer tarihçilerin tarif ettiği tanıma uymaktadır. Silsilenin üzerinde olması, 

sur duvarlarına bitişik olması ve yakınında bir kapının olması (Oğrun Kapı) bu kararı 

vermesinde etkili olmuş olmalıdır. Fakat 67. burçtaki yer ile türbelerin aynı silsile üzerinde 

olmaması çelişki oluşturmaktadır. Şayet saray ile türbeler farklı iki silsile üzerinde olsalardı, 

tarihçiler karşı karşıya veya diğer silsilenin üzerinde gibi ifadeler kullanacaklardı. Parla’nın 

gösterdiği yer ile Evliya Çelebi’nin anlattığı yerin farklı olması da başka bir çelişkidir. En 
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önemlisi de İbn Dimne’nin sarayı yaptırdığı tarihte 67. burcun bulunduğu mevkinin iç kalenin 

dışında olması, buranın saray olamayacağını kesin olarak izah etmektedir. Zira Kanuni 

zamanında iç kale surları genişletilmiş ve 67. burç civarı içkaleye dâhil edilmiştir. (İş 

2019:93,131; Parla 2005:62) 

 

İçkalenin Yukarıdan Görünüşü. Sarayın inşa edildiği söylenen yerler (A,B)  beyaztarih.com 

Tarihçilerin bahsettiği önemli bilgilerden biri de Bâbü’l-Hüvve’dir. Yukarıda geçtiği üzere 

İbnü’l-Ezrak ve Sibt İbnü’l-Cevzî, Bâbü’l-Hüvve’nin Dicle’ye açılan bir kapı olduğunu 

söylemektedirler. Günümüzde İbn Dimne sarayı olduğunu düşündüğümüz yerde bir kapı 

bulunmamaktadır. Fakat alanda yaptığımız incelemede Bâbü’l-Hüvve’nin izlerine rastladık. 

  

Sur duvarları olması gereken yerde yapılmamıştır. Ayrıca toprak altında görünen kemerli kapı, 

birkaç metre ileride bir kapının olduğunu göstermektedir. Bu kapı büyük ihtimalle Bâbü’l-

Hüvve olmalıdır. 

Görüldüğü gibi İbn Dimne sarayı olduğunu düşündüğümüz yapıdan sur duvarına açılan bir 

kemerli kapı görünmektedir. Dikkat edilirse sur duvarı ile kemerli kapının açısı ve mesafesi 

birbiri ile uyumsuzdur. Ayrıca duvarın yeni yapıldığı taşların boyutu ve renginden 

anlaşılmaktadır. Yeni yapılan duvar maalesef yanlış yerde yapılmıştır. Bu duvarın birkaç metre 
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kemerli kapıdan daha ileride yapılması gerekiyordu. Sur duvarının diğer tarafına bakıldığında 

asıl temelin çizgisi ve yıkılıp yuvarlanmış asıl duvarın blokları görünmektedir. Saraydan açılan 

kapının birkaç metre ilerideki sura dönük olması burada bir kapının var olduğu anlamına 

gelmektedir. Tahminimize göre burada acil durumlar için sadece yöneticilerin kullanacağı bir 

kapı bulunmaktaydı. İç kalenin Kanunî Sultan Süleyman öncesi yerleşkesinde buradan başka 

tarif edildiği şekilde Dicle’ye bir kapının açılma imkânı görünmemektedir.  

Mehmet Emin Bozarslan’ın Su Kapısı diye Türkçe’ye çevirisi de Uçurum Kapısı şeklinde 

olmalıdır. Zira Hüvve (الهوة) uçurum anlamına gelmektedir. Fiskaya Şelalesi ile sarayın 

bulunduğu yerin altı uçurum olup bu nedenle Babü’l-Hüvve olarak isimlendirilmiştir. (İbnü’l-

Ezrak 1990b:95) 

  

 

Canan Parla ve bazı araştırmacıların saray olarak düşündükleri yerin eski bir fotoğrafı. (Adnan 

İş) 

Saint George Kilisesi ile saray arasında kalan ve Babü’l-Hüvve’ye açılan kapının dâhil olduğu 

bölümün çöktüğü görülmekte ve buranın altında tarihi yapıların olduğu gözle görülmektedir. 

Bu nedenle saray ile Saint George Kilisesi’nin arasındaki bölümün bir an evvel kazılması 

gerekmektedir. Sarayın iç kısmında ve etrafında yıkılan sarayın duvarlarına ait kemer ve sütun 

kalıntıları bulunmaktadır. Sur duvarında üç adet su künkü görülmektedir. Görünürde olan ve 

olmayan tüm bu bulguların değerlendirilmesi için saray ve etrafının kazılması ve muhtevasının 

gün yüzüne çıkarılması elzemdir. 

Mervânîler, Âmid’i kanlıları olan valileri İbn Dimne’den aldıktan sonra iç kaleyi ve İbn Dimne 

sarayını kullanmış olmaldırlar. Mervânî hükümdarı Ebu Ali Hasan, başkent yapmak istediği 

Âmid’de suikasta uğrayıp öldürüldükten sonra Mervânîler bir daha Meyyâfârikîn’den 

vazgeçmemişlerdir. İçkale, burada yaşayan Mervânî valileri zamanında hükümet merkezi ve 

yöneticilerin yaşam yeri olarak kullanılmıştır. 

Artuklular da Mervânîler gibi içkaleyi yönetim merkezi olarak kullanmışlardır. Âmid’e 

hükmedenler iç kalede ikamet edip şehri oradan yönetmişlerdir. Fakat Mervânîler döneminde 

inşa edilmiş olan İbn Dimne Sarayı’ndan çok iç kaledeki höyüğün üzerinde olan sarayın 

Artuklular tarafından onarılıp kullanıldığı anlaşılmaktadır. (Turan 2014:138) Âmid 

yöneticilerinin dışında ilim adamları da bu sarayda kalıyor ve çalışmalar yürütüyorlardı. (Köse 

2015:62,63,64,81) El-Cezerî, Artuklu hükümdarı Nasireddin Mahmud’un (1200-1222) desteği 

ile bu sarayda mühendislik alanında birçok eser ortaya koymuştur. (Ülgen 2008:117) 
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Günümüzde Artuklu Sarayı olarak bilinen bu saray 16. asra kadar ayakta kalmıştır. Ne durumda 

olduğunu bilemediğimiz İbn Dimne Sarayı bu dönemde yıkılmış veya yetersiz kalmış olmalıdır. 

1515 yılından sonra Âmid’e Osmanlılar hâkim olmuş ve Âmid’in imarına itina göstermişlerdir. 

Osmanlılar şehrin ticari kapasitesinin farkına varmış ve çeşitli yapıların yanında birçok han inşa 

etmişlerdir. (Göyünç 1994:IX:469-472) Hem yakın dönem olması hem de şehre olan 

ihtimamları dolayısıyla şehrin her tarafında Osmanlıların eserleri payidar kalmıştır. Âmid’in 

Osmanlı egemenliğine geçmesinden kısa süre sonra Nasûhü’s-Silahî yani Matrakçı Nasuh, 

(ö.1564) Âmid’i ziyaret etmiş ve şehri resmetmiştir. Hazırladığı minyatürde Amida Höyük’ün 

tepesinde bir kule ve içkalede İbn Dimne Sarayı olabilecek bir bina görünmektedir. (Matrakçı 

Nasuh 2014:280,102b; Yurdaydın 2003:143-45)  

 

XVII. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi, Diyarbekir’de beylerbeyi ve vezirlerin iç kalede 

oturmalarının kanun olduğunu söylemiştir. Bu da o güne kadar iç kalenin statüsünün 

değişmediği ve yönetim merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir. (Evliyâ Çelebi 

2006:III/I:271) Evliya Çelebi, İbn Dimne Sarayı’nın konumu ile uyuşan Paşa Sarayı’nın 

surların doğu tarafında olduğunu, Gayyâ kuyusu ve uçurum nedeniyle burayı adımlarla 

ölçemediğini söylemektedir. (Evliyâ Çelebi 2010:IV:38,47) Onun ifadesine göre İç kale dört 

bin adımdan oluşmakta, içinde 150 oda, havuz, hamam ve şadırvanlardan oluşan büyük bir 

saray bulunmaktadır. Çelebi, Sarayın balkon ve pencerelerinin Şattü’l-Arab yani Dicle 

Nehri’ne baktığını ve sarayda eski sultanların yapmış olduğu bir divanhaneden de 

bahsetmektedir. Bu sarayı ilk yapan kişinin I. Selim’in veziri Bıyıklı Muhammed Paşa 

olduğunu söylemektedir. Fakat sarayın içindeki eski divanhanesinin önceki sultanlardan kalma 

olduğunu söyleyerek bu sarayın Osmanlıdan önce var olduğu ortaya koymaktadır. (Evliyâ 

Çelebi 2010:IV:31.53) Aynı şekilde 1888-1889’da Âmid değil de Diyârbekir dediği şehre gelen 

Arifi Paşa, içkalede hapisane, hükümet konağı, jandarma kışlası, Murteza Paşa Camisi ve redif 

deposu olduğunu söylemektedir. (Arifî Paşa 1997:XVIII:94) Arifi Paşa’nın söyledikleri üzere 

İbn Dimne ve Bıyıklı Mehmet Paşa isimlerini alan bu yer Osmanlıların son dönemlerinde 

cephanelik (redif deposu) olarak kullanılmıştır. (İş 2019:83) 

Mervânîler Sonrasında Türbelerle İlgili Kayıtlar 

İbnü’l-Ezrak, Mervânîlerden sonra eserinin Artuklular kısmında Mervânîlerle ilgili herhahngi 

bir kayda yer vermemiştir. Daha doğrusu Âmid’deki imar çalışmaları hakkında pek az bilgi 
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vermiştir. Meyyâfârikîn’in surlarının onarımı, çarşılarının yanması gibi birçok şeyi önemseyip 

yazarken daha büyük bir alana kurulu olup daha yüksek ve uzun surlara sahip Âmid’e pek fazla 

değinmemiş, Meyyâfârikîn ile daha fazla alakadar olmuştur. (İbnü’l-Ezrak 

1987:69,111,132,136,156,157,158,159,190) 

Osmanlılar döneminde şehrin surlarını resmeden Matrakçı Nasun çiziminde türbe ile ilgili 

belirgin bir izden bahsetmek mümkün değildir. (Matrakçı Nasuh 2014:280,102b; Yurdaydın 

2003:143-45) Aynı şekilde Evliya Çelebi de iç kalenin tasvirini yapmış ve eserinde hakka 

erenlerin, arif ve velilerin ziyaret yerlerini saymış fakat içkaledeki türbeden bahsetmemiştir. 

(Evliyâ Çelebi 2010:73-76) Arifi Paşa gibi şehre gelip iç kale ve surları anlatan birçok seyyah 

ve araştırmacı, sur duvarlarının içinde gözden kaybolan türbeleri farketmemiştir. Türbelerin 

uzun süre ile kayıtlara geçmemesi unutulduğuna işaret etmektedir.  

Osmanılının son dönemlerinde türbeden bahseden kayıtlarla karşılaşılmaktadır. 1898 tarihli 

Diyarbekir salnâmesinde Eizze-i Kiramdan Çifte Evliya Hazretlerinin Diyarbekir hükümet 

konağının ön kısmında metfun olduğu ve bu kimselerin kim olduklarının bilinmediği, bunların 

Hz. İsa’nın havarilerinden olabilecekleri söylenmektedir. (Haspolat 2014:59-60; İzgöer 

1999:IV:208; Melek ve Demir 2014:235) Başka bir kayıtta ise bu türbenin Diyarbakır’da valilik 

yapan ve birçok projeye imza atan Mehmed Halid Bey zamanında onarıldığı kaydedilmiştir. 

(Haspolat 2014:84-87; Yıldız 2008:I:388-395) 

Halk arasında kavuşmalarına engel olunan ve ölünce yanyana gömülen Arap ve İnci adlı iki 

aşığın efsanesi bu türbe ile ilişkilendirilmektedir. (Haspolat 2014:85; İlhan 1996:201) Arap ve 

İnci efsanesinin yazılı bir kaydı olmadığı için son dönemlerde uydurulmuş olması gerekir. Bu 

efsane bilgilerine dayanarak Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 

19.01.1980 tarih ve A/2082 sayılı kurul kararı ile İnce Arap Türbesi olarak bahsi geçen türbeyi 

tescil etmiş ve koruma altına almıştır. Türbeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanında ise 

21.00.01/070 envanter numarasıyla Türkiye Kültür Mirasları listesinde kayıtlıdır. (Melek ve 

Demir 2014:235)  

Türbenin Günümüzdeki Durumu ve İsim Değişikliği İçin Atılan Adımlar 

Yapılar, yanyana inşa edilmiş dikdörtgen planlı, beşik tonoz, dıştan düz damla ötrülüdür. Moloz 

taştan inşa edilmiş türbeler Dicle’ye bakan sur duvarlarının üzerindedir. Güney taraftaki 

türbenin penceresi güneye, kuzeydeki türbenin penceresi doğuya bakmaktadır. Türbeler 1972 

yılında onarılmış ve bugünkü halini almıştır. Kuzeydeki türbenin kapısı yan tarafta olduğundan 

güneydeki türbe kendini göstermektedir. Taş üzerinde celî sülüs ile iki satırdan ibaret Bakara 

Suresi’nin 126. ayeti yazılı bir kitabe bulunmaktadır.(Yıldız 2011:320-21) Bu ayet ve meali 

şöyledir: 

عَل   َرب ِ  اِب ٰر۪هيم   قَالَ  َواِذ    ق   ٰاِمنًا بَلَدًا ٰهذَا اج  ز  لَه   َوار  مِ  بِاّلٰلِ  ِمن ه م   ٰاَمنَ  َمن   الثََّمَراتِ  ِمنَ  اَه  ِخر َوال يَو  ٰ اال  . 

“İbrahim şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi emin kıl, Allah’a ve ahiret gününe inanan ehlini 

rızıklandır.” 

Nâsırüddevle Mansûr ve eşi Sittünnâs’ın hangi türbede metfun olduğu da bilinmemektedir. 

Kuzeydeki türbenin Nâsırüddevle Mansûr’a ait olduğu söylenmektedir.(Yıldız 2011:321) Fakat 

tahminimize göre konumu ve türbelerin ön yüzü göz önüne alındığında güneydeki türbenin ona 

ait olduğunu kabul etmek daha doğru olacaktır. Zira türbelere bakıldığında kapısı yana açılan 

kuzeydeki türbenin sonradan eklendiği izlenimini oluşturmaktadır. Ayrıca bahsi geçen dua 

kitabesi de güneydeki türbenin üzerindedir. 

Türbelerin ikisinin üzerinde sanduka bulunmaktadır. Sandukaların altında bir metreye yakın 

toprak alanın dışındaki düz zemin, beton ile örtülüdür. Zeminin üstünde herhangi bir mezar taşı 
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veya yazı/yazıt bulunmamaktadır. Duvarları ise sıva ve sıvanın üstü boya ile kaplı olup herhangi 

bir yazıya rastlanmamaktadır.  

Türbelerle ilgilenen araştırmacı ve akademisyenler, bu türbelerin Nâsırüddevle ile eşi 

Sittünnâs’a ait olduğu noktasındaki kanatlerini belirtmişlerdir. Yaptığımız araştırmaya göre bu 

türbelerin Nâsırüddevle ile eşi Sittünnâs’a ait olabileceğini söyleyen ilk kişi 1985’te yayınladığı 

Diyarbakır’da Gömülü Meşhur Adamlar adlı kitabıyla Şevket Beysanoğludur.(Beysanoğlu 

1985:50) Ondan sonra da 1996’daki yayınıyla M. Mehdi İlhan, İnce Arap denilen türbenin 

rivayete göre Nâsırüddevle ve eşi Sittünnâs’a ait olabileceğini tekrar etmekte ama Mervânî 

hükümdarı Mansur ve zevcesi Sittünnâs Türbeleri diye tanıtmaktadır.(İlhan 1996:201) İrfan 

Yıldız, 2011’deki yayınında “Nâsırüddevle Mansur ve Eşi Sittünnâs’ın Türbeleri” diye başlık 

atarak bu türbe hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Fakat bu konuya değinen araştırmacılar 

sadece İbnü’l-Ezrak’ı kaynak göstermiş, türbelerin yeri ile ilgili diğer kaynakları 

görmemişlerdir. 

Araştırmacı Mehmet Ali Abakay, 15.08.2018 tarihinde Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne verdiği 

dilekçede İnce Arap Türbesi’nin isminin Nâsırüddevle ve hanımı Sittünnâs’ın Türbeleri olarak 

değiştirilmesini istemiştir. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu verdiği cevapta, bu işin yetki alanlarında olmadığını belirtmiştir. Biz de 

Nâsırüddevle Mansur hakkında makale hazırlarken bu kanaate vararark 10.12.2020 tarihinde 

düşüncelerimizi yansıtan bir rapor ile Diyarbakır İl Kültür Turizm Müdürlüğüne başvurduk ve 

aynı şekilde cevap aldık. Daha üst merciler nezdinde türbelerin isimlerinin değiştirilmesi için 

müracaatta bulunduk. Konu Vakıflar Genel Müdürlüğü bize tasnif edilen bilgiler arasında buna 

ilişkin bir bilgi bulunmadığı gerekçesiyle olumsuz cevap vermiştir. Bunun üzerine 13.10.2021 

tarihinde sunduğumuz deliller ve isimlendirmenin yanlış olduğu saikiyle uzman bir 

komisyonun bu konuda karar vermesi için dilekçe verdik. 

Türbelerin Nâsırüddevle ve Eşi Sittünnâs’a Ait Olduğunu Gösteren Nedenler 

Türbelerin mezkûr kişilere ait olduğunu gösteren kanıtlardan biri konum olarak müstesna bir 

yerde bulunmasıdır. İşaret edildiği üzere Mervânîler döneminden beri burası Âmid’in yönetim 

merkezi olmuştur ve Âmid yöneticileri tarafından korunmuştur. Buraya girişler izne tabi 

olduğundan Âmid surlarının diğer yerleri gibi gözden ırak olmamış ve kimse bu alana zarar 

verememiştir. Mervânîler sonrasında iç kalenin içerisinde çeşitli inşaat projeleri yapılmışsa da 

bu türbeler sur duvarlarının içinde olmaları nedeniyle inşaat planlarının dışında kalmıştır. 

Zaman içerisinde türbeler tadilattan geçmiş ve günümüze ulaşmıştır. Yukarıda değindiğimiz 

üzere İbnü’l-Esîr, Sittünnâs’ın Nâsırüddevle’nin cenazesini atalarının yurduna götürdüğünü 

söylemektedir. Sittünnâs, Said b. Nasrüddevle’nin kızıdır yani babası ile Nâsırüddevle’nin 

babaları kardeştirler. Said b. Nasrüddevle, Âmid valiliğini yapmış ve öldüğünde Âmid’de 

olduğundan büyük bir ihtimalle Âmid’e gömülmüştür. Bu da İbnü’l-Esîr’in sözlerine açıklık 

getirmektedir yani Sittünnâs, kocasını babsının evi olan içkaleye defnetmiştir. 

Türbelerin mezkûr kişlere ait olduğunu gösteren bir başka delil ise içkalede iki türbenin 

bulunması ve türbelerin yanyana olmasıdır. Kaynaklar karı kocanın yanyana gömüldüğünü net 

bir şekilde ifade etmektedirler. Türbelerin farklı yerde olması bu tezin doğru olduğu noktasında 

büyük şüphe oluşturacaktı. Türbeler hakkında anlatılan efsanelerde gömülü olanlardan birinin 

erkek, birinin de kadın olduğu anlatılmaktadır. Her ne kadar efsaneler bunların iki âşık 

olduğunu söyleseler de bu durum aradan geçen uzun zaman ile alakalıdır. Çifte Evliya, 

İnci/İnce-Arap veya Bacı-Kardeş diye birden fazla efsanenin varlığı türbe hakkındaki gerçek 

bilgilerin zaman içerisinde değiştiğini göstermektedir. Türbe ile ilgili halk arasındaki 

anlatımlarda farklı kişi ve hikâyelerin olması bunların efsane olduğunu teyit etmektedir. 

İçkalede bu türbelerin haricinde herhangi bir mezarın olmaması yine bu tezi desteklemektedir. 

Kaynakların belirttiği gibi türbeler Dicle Nehri’ne bakan yerdedir. Diyarbakır içkalesi gibi özel 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

11 

bir yerde halktan birileri, rütbeli asker veya memurların gömülmesine izin verilmesi mümkün 

değildir. Aynı şekilde ölümlerinin ardından kavuşamayan sıradan insanlara bu şekilde imtiyazlı 

bir muamele yapılmamaktadır. Topluma mal olan bu tür hikâyeler, genelde edebi metinlere 

konu olduklarında veya halk tarafından efaneleştirildiğinde kabul görmektedir. Kaynaklarda 

İnce Arap isimli şahsın var olduğuna dair bir bilgiye ulaşılmamaktadır. Osmanlı Devleti’nin 

öncesinde veya Osmanlılar zamanında şehrin yöneticiliğini yapmış böyle bir kişinin kaydına 

rastlanılmamaktadır. 

Türbede yan yana iki mezar arasında duvar olması, vefat edenlerin farklı tarihlerde 

gömüldüğünü göstermektedir. Her iki şahıs da aynı tarihte vefat etmiş olsaydı, muhtemelen tek 

kubbe altında iki mezar şeklinde olacaktı. Yukarıda zikredildiği gibi Nâsırüddevle ve 

Sittünnâs’ın farklı tarihlerde vefat etmişlerdir. 

Türbelerin sur duvarı üzerinde ve yanındaki binaya kemerle bağlı olması sur duvarlarının bir 

parçası olarak algılanmasını sağlamış ve günümüze ulaşmasında etkili olmuştur. Bu nedenle 

Âmid’i ziyaret eden birçok seyyah ve araştırmacının eserlerinde bu türbeler ile ilgili herhangi 

bir kayda rastlanılmamaktadır. Günümüzde de içkale bölgesini ziyaret edenler burada türbelerin 

olduğunu fark edememektedirler. 

 

Diyarbakır Surları (Canan Parla) 
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Nâsırüddevle Mansûr ve Eşi Sittünnâs’ın Türbeleri 

 

 

Türbeler Üzerindeki Kitabe 
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Türbelerin İç Kısmı 

 

 

İbn Dimne Sarayı 

 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

14 

 

İbn Dimne Sarayı Penceresinden Dicle Vadisi Manzarası 

 

 

Sarayın Babü’l-Hüvve’ye Açılan Kapısı  
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Bâbü’l-Hüvve ve Diğer Yapıların Dicle Vadisi’nden Görünümü 

 

 

İbn Dimne Sarayı ile Saint George Kilisesi’nin Arasındaki Alan 

Sonuç 

Mervânî tarihi hakkında önemli bilgiler veren İbnü’l-Ezrak başta olmak üzere Sibt İbnü’l-

Cevzî, İbn Şeddâd, İbn Tağriberdî ve dolaylı olarak İbnü’l-Esîr’in ifadelerine dayanarak 

Mervânîlerin son hükümdarı Nâsırüddevle Mansûr ve eşi Sittünnâs b. Said’in mezarlarının 

Âmid’de ve içkalede olduğu anlaşılmaktadır. Tarihçilerin Âmid içkalesindeki türbeleri tarif 

ederken saray ve Dicle’ye bakan taraf gibi ifadeleri de günümüzde İnce Arap Türbesi olarak 

tescillenen türbelerin bulunduğu yeri işaret etmektedir. XII ve XV. yüzyıllar arasında yaşayan 

tarihçilerin türbelerin yeri hakkındaki kayıtlarının ardından Osmanlıların Âmid’e hâkim 
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olmasından sonra son dönemlere kadar türbeler hakkında bir kayda rastlanılmamaktadır. XIX. 

yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Çifte Evliyalar Türbesi, halk arasında Bacı Kardeş, 

İnce-Arap, Arap-İnci ve resmi kayıtlarda İnce Arap Türbesi olarak geçen yapının, Nâsırüddevle 

Mansûr ve eşi Sittünnâs’a ait olduğu kanaatine varılmıştır. Türbelerin resmi kayıtlardaki ismine 

bakıldığında yanlış olarak kayda geçirildiği görülmektedir. Türbelerde iki kişi metfun olmasına 

rağmen tescil edilen isim (İnce Arap Türbesi) tek kişiye karşılık gelmektedir. Bu türbeler, 

efsanelere göre değil kaynakların açık bir şekilde işaret ettikleri üzere mezkûr kişiler adına 

kaydedilmelidir. Ayrıca kesin bir sonuç alınması için türbenin kazılması ve türbelerdeki 

verilerin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın bir başka sonucu ise türbenin yerini 

araştırırken İbn Dimne Sarayı’na yoğunlaşarak yerinin tespit edilmiş olmasıdır. Yetkililere bu 

konuyu arzettiğimizde sarayın bulunduğu 71. burcun restorasyonunun burç olarak yapılacağını 

söylediler. Elimizdeki delilleri kendileriyle paylaştık ve sarayın zemini ile sarayın kapısının 

bulunduğu yan tarafın kazılması gerektiğini belirttik. 14. asırda sarayın sur duvarlarına yapışık 

olduğunu söyleyen İbn Haldûn ile 17. yüzyılda sarayın pencerelerinin Dicle Nehri’ne nazır 

olduğunu söyleyen Evliya Çelebi’nin aynı yeri işaret ettikleri açık bir şekilde ortadayken, 

Diyarbakır içkalesinde bin yıllık bir sarayın doğru bir şekilde tespiti ve tesmiyesi şehrin tarih 

mirası ve turizmine katkı sunacaktır. 
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DEHİSTAN – MEŞHED-İ-MİSRİAN’IN TARİHİNDEN 

 

Sapartach MAMIYEVA 

 

Tarih Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Genel Türk 

Tarihi, ORCID 0000-0003-1786-4174 

 

Özet 

Dehistan geçmişte çeşitli seyyahların, tarihçilerin ve bilim adamlarının ilgi odağı olmuştur. 

Antik Dehistan'ın günümüze ulaşan anıtları, Türkmenistan’ın  Balkan ilinin Etrek ilçesinde, 

Madav köyünün 22 km kuzeybatısında yer almaktadır. Antik ve orta çağ kaynakları, erken 

arkaik dönemde Dehistan'da gelişen bir yaşamın olduğunu doğrudan göstermektedir. Bunlar 

arasında Dehistan kelimesinin  kökeni hakkında farklı fikirler ortaya atılmıştır. Bu bağlamda, 

bilim adamları arasında Dehistan adının kökeniyle ilgili tamamen farklı iki hipotez vardır. Bazı 

tarihçiler bölgenin adını Fars dilinin etkisiyle ilişkilendirirken, bir başka tarihçi grubu ise  adını 

bu topraklarda yaşamış olan eski kavimlerin adını taşıdığını düşünmektedir. Dehistan ayrıca 

popüler olarak Meşhed-i-Misserian ve Meşhed Ata olarak da bilinir. Misrian antik yerleşimi, 

Güneybatı Türkmenistan'ın en önemli ekonomik, ticaret, zanaat ve kültür merkezlerinden 

biriydi ve orta çağ yazılı kaynaklarında Rabat Dehistan olarak anılmıştır. V. M. Masson'a göre 

Dehistan (veya Dihistan), zamanla unutulan Dakhistan bölgesinin (Dahların ülkesi) eski adını 

açıklayan bir halk etimolojisidir. Ancak, orta çağ'da Dehistan kelimesinin muhtemelen birkaç 

köyü birleştiren kırsal bir çevre anlamına geldiğini belirtmek gerekir; bu, orta çağ Dehistan'ın 

konumunun doğasına karşılık gelir. Bu çalışmada orta çağ Dehistan’ı (Misrian yerleşimi) ve 

çevresinin uzun yıllar süren arkeolojik araştırmalarının sonuçlarını özetlemektedir. Bununla 

birlikte çalışmada Dehistan'ın yer adlarının iki çeşidini incelemektedir.   

 

Anahtar kelimeler: Dehistan, Meşhed, Misrian, Türkmenistan 
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MERVÂNÎ DEVLETİ’NİN KURUCUSU BÂD B. DOSTIK’IN BADİKAN AŞİRETİ 

İLE İLİŞKİSİ 

THE RELATIONSHIP OF BAD B. DOSTIK, THE FOUNDER OF THE MARWANİD 

STATE, WITH THE BADIKAN TRIBE 

 

Arafat YAZ1 

 

1Dr. MEB, Orta Çağ, Mervâniler, Selçuklular, Harzemşahlar, https://orcid.org/0000-

0001-9780-3878 

 

Özet 

Bâd b. Dostık, 978 ile 1085 yılları arasında Diyâr-ı Bekr bölgesi ve çevresinde kurulan Mervânî 

Devleti’nin kurucusudur. Büveyhîlerle yaptıkları mücadelede yenilen Hamdânîler, toprakları 

olan Musul ve Diyâr-ı Bekr’i kaybetmişlerdir. Bu esnada Van Gölü’nün batısı ve güneyinde 

etkin bir lider olduğu görülen Bâd, Büveyhî hükümdarı Adudüddevle ile anlaşmaya çalışmış 

fakat istediğini alamamıştır. Adudüddevle’nin vefat ettiği 983 yılına kadar Büveyhîlerin elinde 

olan Diyâr-ı Bekr’i almaya çalışan Bâd, bu tarihten sonra hızlı bir şekilde Musul’a kadar 

ilerlemiştir. Bâd, Bağdat’ı alıp Büveyhîlere son vermeyi ve İslam dünyasının merkezine sahip 

olmayı hedeflemiş ancak yenilince Diyâr-ı Bekr’e çekilmiştir. Bâd, 990 yılında savaş 

meydanında öldürülünceye kadar bölgenin siyasetinde önemli bir aktör olmuştur. 

Öldürülmesinin ardından cesedinin Musul’da gömüldüğü kaynaklarda yer alan Bâd’ın 

günümüzde Yayık (Badıka Hewrê) Köyü’nde türbesi bulunmaktadır. Bu köy ile civarındaki 

birçok köyden oluşan Badıkan Aşireti mensupları, Bâd b. Dostık’ın zikredilen yerde 

defnedildiğini iddia etmektedirler. Bâd’ın soyundan geldiklerine inanan bu aşiret, Bâd ile 

aşiretin ismi olan Badıkan arasındaki benzerliği buna delil olarak görmektedirler. Ayrıca 

aşiretin yerleşik olduğu alanlara yakın Silvan ile Batman arasında bulunan Malabadi 

Köprüsü’nün de Bâd tarafından yapıldığını ve onun ismini taşıdığını savunmaktadırlar. Badıkan 

coğrafyasının Bâd b. Dostık’ın doğduğu, büyüdüğü yer ile faaliyet yürüttüğü bölgenin orta 

kesiminde yer alması da bu aşiretin savını destekler mahiyettedir. Çalışmamızda Bad b. 

Dostık’ın türbesi, Bâd ile Badıkan isimlerinin birbiri ile olan ilişkisi, Badıkan aşiretinin yerleşik 

olduğu coğrafya ve Bâd’ın bu aşiretin hafızasında nasıl yer edindiği konuları üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bâd b. Dostık, Badıkan Aşireti, Mervânîler, Diyâr-ı Bekr, Kürtler        

 

Abstract 

Bad b. Dostik is the founder of the Marwani State, which was established in and around Diyar 

Bakr between 978 and 1085. The Hamdanids, who were defeated in their struggle with the 

Buwayhids, lost their lands Mosul and Diyar Bakr. In the meantime, Bad, who was seen to be 

an effective leader in the west and south of Lake Van, tried to come to an agreement with the 

Buwayhid ruler Adududawlah, but could not get what he wanted. Bad, trying to take Diyar 

Bakr, which was in the hands of the Buwayhids until 983, when Adududawlah died, quickly 

advanced to Mosul after this date. Bad had aimed to take Baghdad and put an end to the 

Buwayhids and to have the center of the Islamic world, but when he was defeated, he withdrew 

to Diyar Bakr. Bad had been an important actor in the politics of the region until he was killed 

on the battlefield in 990. According to the sources his body was buried in Mosul after he was 
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killed, Bad has a tomb in Yayık (Badika Hawre) village today. Members of the Badikan Tribe, 

which consists of this village and many other villages around it, claim that Bad b. Dostik was 

buried in the mentioned place. Believing that they are descendants of Bad, this tribe sees the 

similarity between Bad and the name of the tribe, Badikan, as evidence for this. They also argue 

that the Malabadi Bridge, located between Silvan and Batman, close to the areas where the tribe 

is settled, was built by Bad and bears his name. The fact that the Badıkan geography is located 

in the middle of the region where Bad b. Dostik was born and grew up and the region where he 

operates also supports the argument of this tribe. In our study, we will focus on the tomb of Bad 

b. Dostik, the relationship between the names Bad and Badikan, the geography where the 

Badikan tribe is settled, and how Bad got a place in the memory of this tribe. 

Keywords: Bad b. Dostik, Badikan Tribes, Marwanids, Diyar Bakr, Kurds 
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TURİZM ÖĞRENCİLERİNDE KÜLTÜRLERARASI FARKINDALIK, KÜLTÜREL 

ZEKA VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP OF INTERCULTURAL AWARENESS, 

CULTURAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS IN TOURISM 

STUDENTS 

 

İlay TİLKİ1, Hakan URLU2, Emin KUZKAYA3 

 

1Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman ABD, 

0000-0002-7289-3755 

2Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 

Bölümü, 0000-0002-1747-8209 

3Bilim Uzmanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman 

ABD Mezunu, 0000-0001-5531-4873 

 

Özet 

Küreselleşen ve teknolojiye erişimin arttığı günümüzde insanların gerçek veya sanal ortamdaki 

iletişimleri her geçen gün artmaktadır. İletişim, çok yönlü olmasıyla birlikte insanların davranış 

ve tutumlarını etkileyen, çevresel etkilerle şekillenebilen ve yaşamın vazgeçilmezi konumdadır. 

Özellikle turizm faaliyetleriyle birlikte farklı kültürden insanlar aynı ortamda bir araya 

gelmekte ve iletişim kurmaktadırlar. Bu bağlamda çokuluslu bir ortamda çalışmak veya 

bulunmak insanların kültürlerarası farkındalıklarını, kültürel zekalarını ve iletişim becerilerini 

doğrudan etkileyebilmektedir. Bu araştırma, kültürlerarası farkındalık, kültürel zekâ ve iletişim 

becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli 

kullanılan araştırmada, kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 335 turizm bölümü öğrencisi 

çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kültürlerarası 

Duyarlılık Ölçeği”, “Kültürel Zekâ Ölçeği” ve “İletişim Becerileri Ölçeği” olmak üzere 

toplamda üç ölçek kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise 

SPSS v22.0 paket programında Pearson korelasyon ve Regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; kültürlerarası farkındalığın genelinin ve bütün boyutlarının kültürel zekâ 

ve iletişim becerileri ölçeklerinin geneli ve bütün boyutlarıyla arasında anlamlı ve pozitif bir 

ilişki olduğu; Kültürel zekanın ise ölçek genelinin ve bütün boyutlarının iletişim becerilerinin 

geneli ve bütün boyutlarıyla arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bir başka sonucuna göre ise iletişim becerilerinin %55’inin kültürlerarası 

farkındalık; %24’ünün ise kültürel zeka tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kültürlerarası Farkındalık, Kültürel Zekâ, İletişim Becerileri, Turizm 

Öğrencileri 

Abstract 

In today's globalizing and increasing access to technology, the communication of people in real 

or virtual environment is increasing day by day. Communication, being versatile, is an 

indispensable part of life, affecting people's behavior and attitudes, shaped by environmental 

influences. Especially with tourism activities, people from different cultures come together and 

communicate in the same environment. In this context, working or being in a multinational 

environment can directly affect people's intercultural awareness, cultural intelligence and 

communication skills. This research was carried out to examine the relationship between 
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intercultural awareness, cultural intelligence and communication skills. In the study, in which 

the relational scanning model was used, 335 students from the tourism department, reached by 

convenience sampling method, formed the sample of the study. In the collection of research 

data, a total of three scales were used: "Intercultural Sensitivity Scale", "Cultural Intelligence 

Scale" and "Communication Skills Scale". Pearson correlation and regression analysis were 

used in the SPSS v22.0 package program to analyze the data obtained from the research. As a 

result of the research; there is a significant and positive relationship between the general and all 

dimensions of intercultural awareness with the general and all dimensions of the cultural 

intelligence and communication skills scales; On the other hand, it has been determined that 

there is a significant and positive relationship between the overall scale and all dimensions of 

cultural intelligence with the general and all dimensions of communication skills. According to 

another result of the research, 55% of communication skills are intercultural awareness; It has 

been determined that 24% is explained by cultural intelligence. 

Keywords: Intercultural Awareness, Cultural Intelligence, Communication Skills, Tourism 

Students 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte birçok farklı kültürel 

özelliklere sahip insanın birbiriyle etkileşim içinde olması çok daha kolay ve çok sık 

karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde çokuluslu 

işletmeler ve bu işletmelerin hitap ettiği yabancı müşteri profili oldukça yaygın bir hal almıştır. 

Bu durum, söz konusu işletmelerde çalışan örgüt üyelerinin, farklı kültürlere sahip bireyler ile 

etkileşim kurabilmek adına kültürlerarası farkındalık, kültürel zeka ve etkili iletişim 

becerilerine sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Evrensel düzeyde yaşanan bu gelişmeler, 

farklılıkları anlayıp kabul edebilen, farklı kültürden bireylerle etkili bir iletişim süreci 

geliştirebilen ve farklı kültürden bireylerle, söz konusu farklılıkları en aza indirebilecek şekilde 

tutum ve davranış sergileyebilecek bireylere yönelik ihtiyacı giderek arttırmaktadır. 

Turizm sektörü, diğer sektörlere kıyasla kültürlerarası iletişim ve etkileşimin en aktif olduğu 

alanlardan biridir. Aynı zamanda bu sektörde kültürlerarası etkileşim çoğunlukla yüz yüze 

gerçekleşmektedir. Bu noktada farklı kültürden bireyler sözlü iletişimin yanında jest, mimik, 

el-kol hareketleri gibi birçok davranış kalıplarıyla iletişimlerini sürdürebilme potansiyeline 

sahiptir. Böyle bir alanda, çalışanların da birçok alana kıyasla çok daha fazla kültürel becerilere 

sahip olmaları beklenmektedir. Söz konusu yetkinliklere sahip bireylerin turizm sektöründe yer 

almasıyla birlikte, farklı kültürel değerlere sahip bireylerin ortak bir paydada buluşabilmesi, 

farklılıkların en iyi şekilde yönetilmesi ve iletişim ile ilgili sorunların en aza indirilmesi 

mümkün olabilecektir.  

Çalışma, potansiyel turizm sektörü çalışanları olan üniversite öğrencilerinin meslek 

hayatlarında muhakkak karşı karşıya kalacakları ve meslekleri açısından kilit bir role sahip olan 

kültürlerarası etkileşim sürecinde gerekli görülen bazı değişkenlerin ilişkisinin incelenmesi 

düşüncesi ile geliştirilmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada, turizm bölümü öğrencilerinde 

kültürlerarası farkındalık, kültürel zekâ ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kültürlerarası Farkındalık 

Kültürlerarası iletişim yeterliliği modeli tutum, bilgi, beceri ve farkındalık unsurlarından 

oluşmaktadır. Bu unsurlardan ilki olan tutum, farklı kültürlere yönelik merakı ve bireyin kendi 

kültürünün farklı kültürlerce nasıl algılandığını ifade etmektedir. Bilgi unsuru ise, kültürlerarası 

etkileşim esnasında çeşitli sosyal grup ve kimliklerin nasıl işlendiği hakkında sahip olunan 

bilgiyi ifade etmektedir. Beceri unsuru, kültürlerarası etkileşimde farklı kültürlerdeki olayları 

iyi bir şekilde yorumlama, bilgi ve davranışları etkili kullanabilme ve yanlış anlaşılabilecek 

durumları iyi yönetebilme yeteneğidir. Farkındalık unsuru ise, bireyin hem kendi kültürü için 

hem de farklı kültürlerine yönelik bakış açılarını anlamlandırabilmek ve bu kültürlere ilişkin 

pratik ve niteliklerini etkili bir biçimde değerlendirebilmeyi ifade etmektedir (Byram vd., 2002: 

7-9). 

Kültürlerarası farkındalık, temelde kültürlerarası kültürlerarası iletişim becerileri içerisinde yer 

alan ve “Kültürlerarası farklılıkları anlamada, kabul etmede ve takdir etmede kendi 

motivasyonunu sağlamak için gerekli olan aktif istek” olarak tanımlanan bir kavramdır (Bulduk 

vd., 2017: 74). Chen ve Starosta’ya (1996) göre ise kültürlerarası farkındalık, farklı kültürler 

arasındaki benzerlik ya da farklılıklarını anlamlandırma becerisini açıklamaktadır. 

Kültürlerarası iletişim çerçevesinde kültürlerarası farkındalık, olumlu duygu geliştirebilme 

yeteneğini ifade etmektedir. Bu tanım, kültürlerarası farkındalığın dinamik yapıdaki niteliğine 

vurgu yapmaktadır. Kültürlerarası farkındalığa sahip bireyler; farklılıkları anlayabilmeli ve bu 

farklılıkları kabul etmeye yönelik istek ve pozitif tutum eğiliminde olmalılardır. Kültürlerarası 

farkındalık; kültürlerarası etkileşim durumunun bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla 

ilgili olmakla birlikte en temelde duygusal boyut ile ilişkilidir (Chen 1997: 15). Brislin ve 

Yoshida (1994: 27), kültürlerarası iletişimde özellikle farkındalık ve bilgi konularını 

vurgulamaktadır. Bu noktada yazarlar, kültürlerarası farkındalığa ilişkin çalışma ve etkinlikler 

düzenlenerek kültürel duyarlılığa ulaşılabileceğini ve kültürel farklılıklar konusunda yararlı bir 

bilgilendirmenin sağlanabileceğini ifade etmektedir.  

2.2. Kültürel Zeka 

Kültür “Bir toplumun zaman içerisinde yüz yüze geldikleri problemleri çözmek için 

geliştirdikleri bir dizi kurallar ve metotlar” olarak tanımlanabilmektedir (Tompenaars ve 

Hampden-Turner, 1997: 6). Zeka ise özünde kültürün bir çıktısı olarak görülmektedir ve 

kültürlerin farklı özellikleri olduğu gibi zekanın da anlamı ve ifadesinde kültürlere göre 

farklılıklar bulunmaktadır (Berry ve Ward 2006: 69). 

Kültürel zeka, bir bireyin farklı kültürel özelliklere sahip bireylerin aslında aşina olmadığı 

davranış, jest veya mimiklerini arkadaşıymış gibi veya aynı kültüre sahipmiş gibi anlayabilmesi 

ve yorumlayabilmesi yeteneğini ifade etmektedir (Early ve Mosakowski, 2004:139). Bu açıdan 

Kültürel zekânın, kültürlerarası farklılıkların bulunduğu veya çok kültürlü ortamlarda bireylerin 

etkili davranış becerilerini ifade ettiği söylenebilmektedir. Günümüzde artan küreselleşmeyle 

birlikte bireylerin farklı kültürel özelliklere karşı duyarlı olması, farklı kültürel özelliklere sahip 

bireyler ile uygun bir iletişim kurması ve karşılaştıkları yeni kültürleri iyi bir biçimde analiz 

edebilmeleri gerekmektedir. Tüm bunlar içinse bireylerin kültürel zekâya ihtiyaçları vardır 

(Tan, 2004, s.19). 

2.3. İletişim Becerileri 

İletişim, bilgi, duygu ve düşüncelerin çeşitli simgeler vasıtasıyla iletilmesi veya aktarılması 

sürecinin yanında, bireylerin anlamlandırma çabasını ifade etmektedir (Özdemir, 2011: 

29).Kültürlerarası iletişim ise, farklı kültürel özelliklere sahip bireyler ya da gruplar arasında 

meydana gelen iletişim sürecini ifade etmektedir (Neuliep ve Ryan, 1998).  
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İletişim becerisi, sosyal beceriler içerisinde yer alan ve bir bireyin iletişim süreci içerisinde 

karşısındakini anlamasına ve karşısındaki bireyin nasıl hissettiğine dair yorum ve 

değerlendirmelerini kapsamaktadır (Demiray, 2006). İletişim becerilerine sahip bir bireyin, 

uyarı, eleştiri ya da tepkiler karşısında tek yönlü değil, çok yönlü bir anlamlandırma yeteneğine 

sahip olabilmektedir (Özer, 2006). Bireylerin kültürlerarası iletişim becerilerinin gelişmesi, 

nitelikli bireylerin yetişmesine olduğu kadar iş, sosyal çevre gibi birçok alanda bireylerin 

birbirlerini daha iyi anlayabileceği ve barış içinde yaşayabilecekleri bir ortama olanak 

sunmaktadır.  

3. YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı, kültürlerarası farkındalık, kültürel zekâ ve iletişim becerileri 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 

Örnekleme ulaşılmasında ise seçilen evren içerisinden en kolay, en hızlı ve ekonomik olarak 

veri toplanmasına imkan sağladığı için kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır 

(Karasar, 2014).  

3.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma için turizm bölümü öğrencileri tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi’nde Turizmle ilgili bölümlerde öğrenim gören bütün önlisans, lisans ve 

lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 335 turizm 

bölümü öğrencisi ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplanmasında kullanılan anket formunun ilk bölümünde katılımcıları 

tanımlayıcı demografik altı soruya (cinsiyet, yaş, sınıf, sosyo-ekonomik düzey, okunan bölümle 

ilgili iş tecrübesi ve kişisel gelişim sertifikasına sahip olma durumu) yer verilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak “Kültürel Zeka Ölçeği”, “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Kültürlerarası 

Duyarlılık Ölçeği” olmak üzere üç ölçek kullanılmıştır.  

• Kültürel Zeka Ölçeği: Çalışmada katılımcıların kültürel zekâ düzeylerini ölçebilmek 

amacıyla Şahin vd. (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Kültürel Zekâ Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek 20 madde ve Üstbilişsel kültürel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel 

kültürel zekâ ve davranışsal kültürel zekâ olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 7’li 

likert tipinde hazırlanmış olup ölçek maddeleri “Kesinlikle katılmıyorum-Kesinlikle 

katılıyorum” şeklinde cevaplandırılmaktadır. Ölçekte ters olarak kodlanan madde 

bulunmamaktadır.  

• İletişim Becerileri Ölçeği: Katılımcıların iletişim becerileri düzeylerini ölçebilmek 

amacıyla, Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. 5’li likert tipinde olan ölçek 

maddeleri 5: Her zaman, 4:Sıklıkla, 3:Bazen, 2:Nadiren, 1:Hiçbir Zaman şeklinde 

cevaplandırılmaktadır. Ölçekte ters olarak kodlanan madde bulunmamaktadır.  

• Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği: Son olarak katılımcıların kültürlerarası 

farkındalıklarını ölçmek için ise Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen “Kültürlerarası 

Duyarlılık Ölçeği”nin Türkçe’ye Üstün (2011) tarafından uyarlanmış hali kullanılmıştır. Ölçek 

23 madde ve 5 alt boyuttan oluşmakta olup 5’li likert tipindedir. Ölçek maddeleri 5:Tamamen 

Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 2:Katılmıyorum, 1:Hiç Katılmıyorum şeklindedir. 

 Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Cronbach's Alpha Değeri İfade Sayısı 
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Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği 0,858 23 

Kültürel Zeka Ölçeği 0,915 20 

İletişim Becerileri Ölçeği 0,914 25 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayıları sırasıyla kültürlerarası duyarlılık 

ölçeği için 0,858; kültürel zeka ölçeği için 0,915 ve iletişim becerileri ölçeği için 0,914 olarak 

hesaplanmıştır.  Cronbach Alpha katsayısının 0-1 arasında bir değer almakta ve hesaplanan 

değer 1’e yaklaştıkça ölçek güvenilirliği artmaktadır. Ölçme araçlarının güvenilirlik katsayısı 

0,80-1,00 arasında bir değer aldığında ise “yüksek güvenilir” olarak değerlendirilmektedir 

(Gürbüz ve Şahin, 2018). Bu sonuçlara göre araştırmada kullanılan ölçeklerin yüksek 

güvenilirlik düzeyinde olduğu görülmüştür.  

3.3. İstatiksel Analiz 

Araştırmada analiz için SPSS programı tercih edilmiştir. Eksiksiz olarak doldurulan 335 anket 

formu SPSS programına aktarılmıştır. İlk olarak anket formunda kullanılan üç ölçek için 

Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Demografik sorulara verilen cevapların 

çözümlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden yararlanılmıştır. Üç değişken arasındaki 

ilişkiyi incelemek için Pearson Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Kültürlerarası 

farkındalık ve kültürel zekanın iletişim becerilerini yordayıcılığının kontrol edilmesi için de 

Regresyon analizi kullanılmıştır.  

4. BULGULAR 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgilerinin Dağılımı 

 N %  N % 

Cinsiyet 

Kadın 165 49,3 

Sertifika 

Evet 59 17,6 

Erkek 170 50,7 Hayır 276 82,4 

Yaş Aralığı 

18-20 Yaş Arası 106 31,6 

Sınıf 
 

1. Sınıf 90 26,9 

21-24 Yaş Arası 202 60,3 2. Sınıf 109 32,5 

25-28 Yaş Arası 13 3,9 3. Sınıf 95 28,4 

28 ve Üzeri 14 4,2 

4. Sınıf 41 12,2 

Sosyo- Ekonomik Düzey 

Düşük  108 32,2 

İş Tecrübesi 

Evet 230 68,7 Orta  207 61,8 

Hayır 105 31,3  Yüksek 20 6,0 

Toplam   335 100,0 Toplam  335 100,0 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %50,7’ si erkek %49,3’ü ise kadınlardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların yaş aralığına baktığımızda %60,3’ü 21-24, %31,6’sı 18-20, %4,2’si 28 ve üzeri 

son olarak da %3,9’u ise 25-28 şeklinde dağılım göstermiştir. Yine öğrencilerin okudukları 

bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmalarıyla ilişkin soruya %68,7’si evet derken ve 

%31,3’ü ise hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların kişisel gelişim sertifikasına sahip olma 
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durumuna ise %82,4’ü hayır derken ve %17,6’sı ise evet cevabını vermiştir. Sınıf dağılımına 

baktığımızda ise katılımcıların %32,’i 2. sınıf, % 28,4’ü 3.sınıf, %26,9’u 1. sınıf ve %12,2’si 

ise 4. sınıf düzeyindedir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleriyle ilgili soruya ise sırasıyla 

%61,8’i orta, %32,2’si düşük ve %6’sı ise yüksek olarak cevap verdiği görülmektedir. 

Bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun kadınlardan, 21-24 yaş aralığından ve 2. 

sınıflardan oluşmaktadır. Sosyo-ekonomik düzey açısından öğrencilerin çoğunluğunun orta 

düzeyde olduğunu ifade ederken; büyük çoğunluğunun iş tecrübesine sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kişisel gelişim sertifikasının 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Kültürlerarası Farkındalık ile Kültürel Zeka İlişkisi  

 N: 

335 

Kültürel 

Zeka Geneli 

Üstbilişsel 

Zeka 

Bilişsel 

Zeka 

Motivasyonel 

Zeka 

Davranışsal 

Zeka 

Kültürlerarası 

Farkındalık Geneli 

KK ,436** ,270** ,317** ,453** ,347** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası 

Etkileşime Katılım 

KK ,292** ,191** ,227** ,312** ,214** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası 

Farklılıklara Saygı 

Duyma 

KK ,321** ,217** ,161** ,418** ,260** 

p ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

Kültürlerarası 

Etkileşimde Özgüven 

KK ,385** ,171** ,310** ,359** ,358** 

p ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası 

Etkileşimden Zevk 

Alma 

KK ,298** ,185** ,237** ,336** ,194** 

p ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası 

Etkileşime Özen 

Gösterme 

KK ,378** ,293** ,308** ,279** ,281** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**p <0,01; KK: Korelasyon Katsayısı 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre kültürlerarası farkındalığın ölçek geneli ve bütün 

boyutlarının kültürel zeka ölçek geneli ve bütün alt boyutlarıyla arasında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifade ile kültürlerarası farkındalık 

ve kültürel zeka birlikte azaltma ya da artmaktadır diyebiliriz. 

 

  

Tablo 4. Kültürlerarası Farkındalık ile İletişim Becerileri İlişkisi  

 N: 335 İB Geneli İİTB KİE EDSOİ İKİ 

Kültürlerarası Farkındalık Geneli KK ,723** ,662** ,571** ,618** ,548** 
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p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası Etkileşime Katılım 

KK ,602** ,574** ,405** ,585** ,395** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası Farklılıklara Saygı Duyma 

KK ,665** ,697** ,433** ,553** ,450** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası Etkileşimde Özgüven 

KK ,520** ,396** ,531** ,368** ,526** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası Etkileşimden Zevk Alma 

KK ,459** ,438** ,439** ,348** ,311** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Kültürlerarası Etkileşime Özen Gösterme 

KK ,431** ,325** ,351** ,448** ,346** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**p <0,01; KK: Korelasyon Katsayısı; İB: İletişim Becerileri; İİTB: iletişim ilkeleri ve temel 

beceriler; KİE: Kendini ifade Etme; EDSOİ: Etkin dinleme ve sözel olamayan iletişim; İKİ: 

İletişim Kurmaya İsteklilik 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre kültürlerarası farkındalığın ölçek geneli ve bütün 

boyutlarının iletişim becerileri ölçeği geneli ve bütün alt boyutlarıyla arasında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifade ile kültürlerarası farkındalık 

ve iletişim becerileri birlikte azaltma ya da artmaktadır diyebiliriz.  

Tablo 5. Kültürel Zeka ile İletişim Becerileri İlişkisi  

 N: 335 İB Geneli İİTB KİE EDSOİ İKİ 

Kültürel Zeka Geneli 

KK ,441** ,305** ,354** ,429** ,440** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Üstbilişsel Zeka 

KK ,358** ,224** ,294** ,406** ,323** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Bilişsel Zeka 

KK ,251** ,173** ,190** ,238** ,265** 

p ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

Motivasyonel Zeka 

KK ,455** ,352** ,334** ,343** ,530** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Davranışsal Zeka 

KK ,389** ,251** ,323** ,405** ,375** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

29 

**p <0,01; KK: Korelasyon Katsayısı; İB: İletişim Becerileri; İİTB: iletişim ilkeleri ve temel 

beceriler; KİE: Kendini ifade Etme; EDSOİ: Etkin dinleme ve sözel olamayan iletişim; İKİ: 

İletişim Kurmaya İsteklilik 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre kültürel zeka ölçek geneli ve bütün boyutlarının iletişim 

becerileri ölçeği geneli ve bütün alt boyutlarıyla arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir (p<0,05). Başka bir ifade ile kültürel zeka ve iletişim becerileri birlikte 

azaltma ya da artmaktadır diyebiliriz.  

 

Tablo 6. Kültürlerarası Farkındalık ve İletişim Becerileri Regresyon Analizi 

Değişkenler b sh β t p 

Kültürlerarası Etkileşime Katılım ,150 ,054 ,161 2,812 ,005 

Kültürlerarası Farklılıklara Saygı Duyma ,399 ,042 ,452 9,605 ,000 

Kültürlerarası Etkileşimde Özgüven ,151 ,037 ,191 4,084 ,000 

Kültürlerarası Etkileşimden Zevk Alma ,021 ,037 ,027 ,581 ,562 

Kültürlerarası Etkileşime Özen Gösterme ,080 ,035 ,107 2,296 ,022 

Sabit 1,004 ,169 - 5,957 ,000 

R2 = ,555 

Düzeltilmiş R2 = ,548 

F = 82,031 

p = ,000 

 Bağımlı değişken: İletişim Becerileri 

Tablo 6 incelendiğinde kültürlerarası farkındalığın iletişim becerileri üzerindeki etkisini 

incelemeye yönelik yapılan basit regresyon analizinin istatiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir (F = 82,031; p<0,05). Analiz sonuçlarına göre kültürlerarası farkındalığın, 

kültürlerarası etkileşime katılım (ß=0,161), kültürlerarası farklılıklara saygı duyma (ß=0,452), 

kültürlerarası etkileşimde özgüven (ß=0,191) kültürlerarası etkileşime özen gösterme (ß=0,107) 

alt boyutlarının iletişim becerileri üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre düzeltilmiş R2 değeri 0,548 olarak tespit edilmiştir. Bu değere göre iletişim 

becerilerinin %55’i kültürlerarası farkındalık tarafından açıklanmaktadır diyebiliriz. 

Tablo 7. Kültürel Zeka ve İletişim Becerileri Regresyon Analizi 

Değişkenler b sh β t p 

Üstbilişsel Zeka ,086 ,028 ,177 3,053 ,002 

Bilişsel Zeka ,017 ,025 ,042 ,685 ,494 

Motivasyonel Zeka ,160 ,029 ,339 5,528 ,000 

Davranışsal Zeka ,025 ,031 ,060 ,798 ,425 

Sabit 2,666 ,163 - 16,364 ,000 
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R2 = ,252 

Düzeltilmiş R2 = ,243 

F = 27,764 

p = ,000 

 Bağımlı değişken: İletişim Becerileri 

Tablo 7 incelendiğinde kültürel zekanın iletişim becerileri üzerindeki etkisini incelemeye 

yönelik yapılan basit regresyon analizinin istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F = 

27,764; p<0,05). Analiz sonuçlarına göre kültürel zekanın, üstbilişsel zeka (ß=0,177) ve 

motivasyonel zeka  (ß=0,339) alt boyutlarının iletişim becerileri üzerinde anlamlı etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre düzeltilmiş R2 değeri 0,243 olarak tespit 

edilmiştir. Bu değere göre iletişim becerilerinin %24’ü kültürel zeka tarafından açıklanmaktadır 

diyebiliriz. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, turizm bölümü öğrencilerinin kültürlerarası farkındalık, kültürel zeka ve iletişim 

becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını belirlemek için yapılan analizler 

sonucunda;  kültürlerarası farkındalığın genelinin ve bütün boyutlarının kültürel zeka ve 

iletişim becerileri ölçeklerinin geneli ve bütün boyutlarıyla arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

olduğu; Kültürel zekanın ise ölçek genelinin ve bütün boyutlarının iletişim becerilerinin geneli 

ve bütün boyutlarıyla arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bir başka sonucuna göre ise iletişim becerilerinin %55’inin kültürlerarası 

farkındalık; %24’ünün ise kültürel zeka tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Sarwari ve 

Abdul Wahab (2017), Görberk (2021) çalışmalarında kültürlerarası farkındalık ve kültürlerarası 

iletişim becerileri arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Yine yapılan 

önceki çalışmalar incelendiğinde Kültürel zeka ve kültürlerarası farkındalık arasında olumlu 

yönde anlamlı ilişkiler tespit eden çalışmalara olduğu görülmüştür (Mercan, 2016; Abaslı ve 

Polat, 2019; Özdemir, 2019; Aslan ve & Kizir, 2019; Tutuş, 2020). Yine kültürel zekâ ve 

iletişim becerileri arasında olumlu yönde ve anlamlı ilişki tespit eden çalışmalarda olduğu ve 

araştırma sonuçlarının örtüştüğü görülmektedir (Kayhan, 2007; Mercan ve Kahya, 2016; Hazır, 

2019; Karataş, 2020).  

Araştırma da turizm bölümü öğrencileri tercih edilmiştir. Bir sonraki çalışmalarda farklı 

bölümlerdeki öğrenciler üzerine de ölçekler uygulanarak, bölümler karşılaştırmalı olarak 

incelenebilir. Araştırma zaman kısıtı nedeniyle Muğla ilinde gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki 

çalışmalarda evren genişletilerek farklı üniversitelerdeki turizm bölümü ve gastronomi bölümü 

öğrencilerinde de çalışma yenilenebilir. İletişim becerilerinde kültürlerarası farkındalığın 

etkisinin oldukça yüksek olduğu görüldüğünden, farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin bu 

becerilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir veya eğitimler verilebilir.  
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Özet 

Yaşanan teknolojik gelişmeler, değişen çevresel koşullar ve artan rekabet, bireylerin sosyal 

hayatlarının yanı sıra iş hayatlarında da oldukça değişim meydana getirmiştir. Bu tarz gelişme 

ve değişimler bireyler açısından kimi zaman istihdam yaratıcı kimi zaman ise istihdam 

engelleyici durumlar yaratabilmektedir. Bu anlamda turizm sektörü de iş yaşamında meydana 

gelen sürekli gelişme ve değişimlere ayak uydurabilmelidir. Böylece başarılı bir işleyiş ve iyi 

bir hizmet kalitesi sağlanabilecek olup sektöre yönelik talep ve istihdam artışı yaşanabilecektir. 

Bu noktada geleceğin meslek çalışanları olacak olan turizm bölümü okuyan öğrencilerin de 

turizmde veya farklı sektörlerde algıladıkları istihdam edilebilirlikleri önem kazanmaktadır. 

Buradan hareketle araştırma, turizm bölümü öğrencilerinin algılanan gelecekteki istihdam 

edilebilirlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmada, kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 290 

öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında “Algılanan 

Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise SPSS v22.0 paket programından 

yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki için Pearson korelasyon ve yordayıcılığın tespit 

edilmesi için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yaşam 

doyumunun algılanan gelecekteki istihdam edilebilirliğin tüm boyutlarıyla arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunduğu; algılanan gelecekteki istihdam edilebilirliğin, yaşam 

doyumundaki değişimin %21’ini açıkladığı ve anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Algılanan Gelecekteki İstihdam edilebilirlik, Yaşam Doyumu, Turizm, 

Turizm Öğrencileri        

Abstract 

Experienced technological developments, changing environmental conditions and increasing 

competition have brought about a great change in the social lives of individuals as well as in 

their business lives. Such developments and changes can sometimes create employment 

opportunities and sometimes create employment barriers for individuals. In this sense, the 

tourism sector should be able to keep up with the continuous developments and changes in 

business life. Thus, a successful operation and a good service quality will be ensured, and an 
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increase in demand and employment for the sector will be experienced. At this point, the 

perceived employability of the students studying in the tourism department, who will be the 

professional workers of the future, in tourism or in different sectors gains importance. From 

this point of view, the research was carried out to examine the relationship between the 

perceived future employability and life satisfaction of the students of the tourism department. 

In the study in which the relational scanning model was used, 290 students reached by 

convenience sampling method formed the sample of the study. “Perceived Future 

Employability Scale” and “Life Satisfaction Scale” were used to collect research data. SPSS 

v22.0 package program was used to analyze the data obtained from the research. Pearson 

correlation was used for the relationship between the variables and simple linear regression 

analysis was used to determine the predictor. As a result of the research; there is a positive and 

significant relationship between life satisfaction and all dimensions of perceived future 

employability; It was determined that perceived future employability explained 21% of the 

change in life satisfaction and was a significant predictor. 

Keywords: Perceived Future Employability, Life Satisfaction, Tourism, Tourism Students 

1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında hızla değişen çevresel, teknolojik ve ekonomik şartlar birçok alanda 

değişim, gelişim ve kontrol gerekliliğini meydana getirmiştir. Öyle ki örgütsel yaşamda, 

işletmeler yaşamlarını etkili bir biçimde sürdürebilmek, rekabet avantajı sağlayabilmek ve 

hedef ve amaçlarına ulaşabilmek için artık daha stratejik bakış açıları geliştirmek zorunda 

kalmaktadır. Bu duruma bireyler açısından bakıldığında ise, bireylerin günümüz koşullarında 

istihdam edilebilmeleri için eskisine kıyasla pek çok beceri ve yetkinliğe sahip olmaları büyük 

bir önem taşımaktadır. Bireyler, kendilerini daha çok geliştirmek ve istihdam edilebilirlik 

açısından uygun şartları taşımak durumundadırlar. Buradan hareketle, algılanan istihdam 

edilebilirlik kavramı bireylerin istihdamı elde etme ve istihdam durumlarını sürdürebilmelerine 

ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ifade etmektedir. Bu açıdan, henüz istihdam edilebilirlik 

durumuna ulaşmamış, potansiyel işgücü olan üniversite öğrencilerinin algılanan gelecekteki 

istihdam edilebilirlik düzeylerinin incelenmesi, gelecekte iş hayatına girecek olan bu bireylere 

yönelik durum tespiti yapılmasına olanak tanıyabilecektir. Bireylerin iş hayatları dışında, aile, 

okul gibi çeşitli sosyal ortamlar da dahil olmak üzere genel yaşam kalitelerine ilişkin çeşitli 

öznel yargıları bulunmaktadır. Bireyler, kendi hayatlarına dair bu özellikleri uygun bir yaşam 

standardı olarak gördükleri farklı durumlarla kıyaslayarak kendi yaşam doyumu düzeylerini 

algılarlar. Dolayısıyla yaşam doyumu, bir bireyin genel olarak hayatından memnun olma 

düzeyine ilişkin bir kavramdır.   Bu noktada yaşam doyumu, tüm bireylerde olduğu gibi 

çalışmamıza konu olan genç bireylerin hayatlarında da kilit bir rol oynamaktadır. Park ve 

arkadaşları (2004), genç bireylerin beceri ve gelişimlerini fark edebilmeleri ve stres gibi 

olumsuz durumlar karşısında güçlü durabilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmelerinde yaşam 

doyumunun büyük bir önemi olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada turizm bölümü 

öğrencilerinin algılanan gelecekteki istihdam edilebilirlik ve yaşam doyumları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yukarıda da değinildiği gibi, henüz meslek sahibi olmayan 

üniversite öğrencilerinin gelecekteki istihdam edilebilirlik algılarının ölçülmesi ve bu algının 

yaşam doyumu ile arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik 

İstihdam edilebilirlik; bir bireyin örgüt, işveren ve müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılamak üzere gerekli olan donanım ve niteliklere sahip olmasını ve böylece işin 

gerekliliklerini ve potansiyelini gerçekleştirebilmesini ifade etmektedir. Bu noktada istihdam 

edilebilirlik, bireylerin istihdama girmelerini ve istihdam durumlarını sürdürmeleri için bilgi, 

beceri, sorun çözme, karar verme, güvenilirlik gibi becerilerin ve uyarlanabilir işgücünün 

geliştirilmesi anlamına gelmektedir (Cotton, 1993: 3; McQuaid & Lindsay, 2005: 

199).  Algılanan istihdam edilebilirlik, bireylerin yeterlilik düzeylerine uygun bir biçimde 

sürdürülebilir istihdam elde edebilmeleri için algılanan yetenekleri şeklinde tanımlanmaktadır 

(Rothwell vd., 2008: 1-2). Algılanan istihdam edilebilirlik, bireyin istihdamı elde etme ve 

istihdamı sürdürme olasılıklarına ilişkin algısını ifade etmektedir. Algılanan istihdam 

edilebilirlik, bireylere iş değiştirmeseler bile, olası zorluk ve tehlikelerle baş edebilme gücü 

sağlayabilmektedir (Berntson & Marklund 2007: 282). Bu anlamda algılanan istihdam 

edilebilirlik, bireylerin öznel değerlendirmelerini içermekte olup, istihdamın olasılıkları ile 

ilgilidir. Bu olasılıklar, mevcut işveren (iç işgücü piyasası) veya başka bir işveren (dış işgücü 

piyasasında) olarak sayılabilmektedir. Ayrıca algılanan istihdam edilebilirlik terimi hem nicelik 

hem de kalite faktörlerine odaklanmaktadır (Vanhercke vd., 2014: 594-595). 

2.2. Yaşam Doyumu 

Yaşam, bir bireyin aile, iş, okul gibi tüm alanlarda geçirdiği zaman dilimlerini kapsayan genel 

bir ifadedir. Yaşam doyumu ise, bireyin neler istediğiyle ve bu isteklerini sahip olduklarıyla 

karşılaştırması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir birey için iyi bir yaşamın ne anlam ifade ettiğine 

yönelik kendi ölçütleriyle, hayatındaki aile, iş, arkadaş vb. çeşitli alanların niteliğini bir bütün 

olarak yorumlayıp değerlendirmesidir (Christopher, 1999). Sousa ve Lyubomirsky (2001) 

yaşam doyumunu, bireyin sahip olduğu yaşam şartlarından memnun olma durumu ya da yaşam 

şartlarını benimseyerek istek ve beklentilerini karşılayabilmesi şeklinde tanımlamıştır.  Yaşam 

doyumu, bir kişinin kendi hayatına yönelik algıları ve değerlendirmelerini ifade eden öznel bir 

yargı olarak ifade edilmektedir. Bu açıdan yaşam doyumu algısının meydana gelmesinde, 

bireyin kendi yaşamına yönelik durumları, uygun bir standart olarak gördüğü başka durumlarla 

kıyaslaması etkili olmaktadır (Diener vd., 1985: 71-72). Neugarten ve arkadaşları (1961), 

yaşam doyumları yüksek düzeyde olan bireylerin; gündelik yaşamdan keyif aldıklarını, 

süregelen hayatlarını benimsediklerini ve anlamlı bulduklarını, yaşamları süresince temel 

hedeflerini başarabildiklerini düşündüklerini, olumlu benlik algılarının olduğunu, genel 

anlamda mutlu ve olumlu tutumda olup bu duygu durumlarını sürdürebildiklerini ifade 

etmişlerdir. Bunun yanında yaşam doyumları yüksek olan bireylerin yaşam düzeyi düşük olan 

bireylere kıyasla problem çözme yeteneklerinin daha güçlü olduğu ve stres içeren durum ve 

olaylara karşı daha dirençli oldukları ifade edilmektedir (Huebner vd., 2004). 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı, turizm bölümü öğrencilerinin algılanan gelecekteki istihdam 

edilebilirlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İki değişken arasındaki 

ilişkinin incelendiği araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

örneklemine uygulama yapılmasında ise tesadüfi olmayan örnekleme daha hızlı ve ekonomik 

olarak ulaşmayı sağlayan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir (Karasar, 2014).  
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3.1. Araştırma Evren ve Örneklemi 

Araştırma için turizm bölümü öğrencileri tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi’nde Turizmle ilgili bölümlerde öğrenim gören bütün önlisans, lisans ve 

lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır. Ulaşılan 290 turizm bölüm öğrencisi ise araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur.  

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma için gerekli verilerin toplanması için nicel veri toplamak tekniklerinden anket 

yönteminden yararlanılmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcıları tanımlayıcı demografik altı 

soru (cinsiyet, yaş, sınıf, sosyo-ekonomik düzey, okunan bölümle ilgili iş tecrübesi ve kişisel 

gelişim sertifikasına sahip olma durumu) yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak “Algılanan 

Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” olmak üzere iki ölçek 

kullanılmıştır.  

Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeği: Katılımcıların, algılanan gelecekteki 

istihdam edilebilirlik algılarını ölçmek için, Gunawan vd., (2019) tarafından geliştirilen, 

Türkçe’ye uyarlaması Alkın vd., (2020) tarafından yapılan 24 maddeli ölçek kullanılmıştır. 

Katılımcılar ölçekte yer alan ifadeleri 6’lı likert olarak “Kesinlikle Katılmıyorum (1), 

“Kesinlikle Katılıyorum (6)” şeklinde cevaplandırmaları istenmiştir. Ölçek, “algılanan 

gelecekteki iletişim ağı”, “algılanan gelecekteki deneyimler”, “algılanan gelecekteki kişisel 

özellikler”, “eğitim kurumunun beklenen itibarı”, “algılanan gelecekteki iş gücü piyasası 

bilgisi” ve “algılanan gelecekteki beceriler” olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır. Ayrıca 

ölçeğin güvenilirlik katsayısı Alkın vd., (2020) tarafından ölçek genelinde 0,95 olarak 

hesaplanmıştır. 

Yaşam Doyumu Ölçeği: Katılımcıların yaşam doyumu düzeylerinin belirlenmesi için, Diener 

vd., (1985) tarafından geliştirilen Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması 

yapılan “Yaşam Doyumu Ölçeği” tercih edilmiştir. Ölçek tek boyutlu olup 5 ifade içermektedir. 

5’li likert tipinde olan ölçek katılımcılar tarafından “1-hiç katılmıyorum- 5-tamamen 

katılıyorum” aralığında cevaplandırılmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında güvenilirlik 

katsayısı 0,88 ve test- tekrar test güvenirliği ise 0,97 olarak hesaplanmıştır (Dağlı ve Baysal, 

2016). 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Cronbach's Alpha Değeri İfade Sayısı 

Yaşam Doyumu Ölçek Geneli 0,907 5 

Algılanan Gelecekteki İletişim Ağı 0,927 4 

Algılanan Gelecekteki Deneyimler 0,948 4 

Algılanan Gelecekteki Kişisel Özellikler 0,952 4 

Eğitim Kurumunun Beklenen İtibarı 0,949 4 

Algılanan Gelecekteki İş Gücü Piyasası Bilgisi 0,965 4 

Algılanan Gelecekteki Beceriler 0,949 4 

AGİE Ölçek Geneli 0,986 24 
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Araştırmada kullanılan yaşam doyumu ölçeğinin güvenilirlik katsayısının 0,907 olduğu 

görülmektedir. Algılanan gelecekteki istihdam edilebilirlik ölçeğinin ise güvenilirlik katsayısı 

ölçek genelinde 0,986 olarak hesaplanırken alt boyutlarının ise 0,927-0,965 aralığında değerler 

aldığı görülmektedir. Cronbach Alpha katsayısı 1’e yaklaştıkça ölçek güvenilirliği artmakta ve 

bu değerin 0,80-1,00 arasında olması ise “yüksek güvenilir” anlamına gelmektedir (Gürbüz ve 

Şahin, 2018). Bu sonuçlara göre ölçeklerin geneli ve boyutlarının yüksek güvenilirlik 

düzeyinde olduğu söylenebilir.  

3.3. İstatiksel Analiz 

Araştırmada analiz için SPSS programı tercih edilmiştir. Eksiksiz olarak doldurulan 290 anket 

formu SPSS programına aktarılmıştır. İlk olarak anket formunda kullanılan ölçeklerin 

güvenirlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Demografik sorulara verilen cevapların 

çözümlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden yararlanılmıştır. Yaşam doyumu ve 

algılanan gelecekteki istihdam edilebilirlik arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson 

Korelasyon analizinden ve etki düzeyini belirlemek için Regresyon analizinden 

yararlanılmıştır.  

4. BULGULAR 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgilerinin Dağılımı 

 N %  N % 

Cinsiyet 

Kadın 156 53,8 

Sınıf 

3. Sınıf 172 59,3 

Erkek 134 46,2 4. Sınıf 118 40,7 

Yaş Aralığı 

18-20 Yaş Arası 90 31,0 

Sosyo- Ekonomik Düzey 
 

Düşük 80 27,6 

21-24 Yaş Arası 165 56,9 Orta 187 64,5 

25-28 Yaş Arası 19 6,6 

Yüksek 23 7,9 

28 ve Üzeri 16 5,5 

Sertifika 

Evet 140 48,3 

İş Tecrübesi 

Evet 205 70,7 

Hayır 150 51,7 

Hayır 85 29,3 

Toplam   290 100,0 Toplam  290 100,0 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %53,8’i kadın %46,2’si ise erkeklerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların yaş aralığına baktığımızda %56,9’u 21-24, %31’i 18-20, %6,6’sı 25-28 ve 

%5,5’i ise 28 ve üzeri şeklinde dağılım göstermiştir. Öğrencilerin %59,3’ü 3. sınıf ve %40,7’si 

ise 4.sınıfta öğrenim gördüğünü ifade etmiştir. Yine öğrencilerin okudukları bölümle ilgili 

herhangi bir iş tecrübesi olmalarıyla ilişkin soruya %70,7’si evet derken ve %29,3’ü ise hayır 

cevabını vermiştir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleriyle ilgili soruya ise sırasıyla %64,5’i 

orta, %27,6’sı düşük ve %7,9’u ise yüksek olarak cevap verdiği görülmektedir. Son olarak ise 

katılımcıların kişisel gelişim sertifikasına sahip olma durumuna ise %51,7’si hayır derken ve 

%48,3’ü ise evet cevabını vermiştir. Bulgulara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

kadınlardan, 21-24 yaş aralığından ve 3. sınıflardan oluşmaktadır. Sosyo-ekonomik düzey 

açısından öğrencilerin çoğunluğunun orta düzeyde olduğu ve büyük çoğunluğunun iş 
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tecrübesine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin yüzde elliden fazlasının kişisel 

gelişim sertifikasının olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi  
 

N: 290 Yaşam Doyumu 

Algılanan Gelecekteki İletişim Ağı 

KK ,337** 

p ,000 

Algılanan Gelecekteki Deneyimler 

KK ,308** 

p ,000 

Algılanan Gelecekteki Kişisel Özellikler 

KK ,262** 

p ,000 

Eğitim Kurumunun Beklenen İtibarı 

KK ,393** 

p ,000 

Algılanan Gelecekteki İş Gücü Piyasası Bilgisi 

KK ,308** 

p ,000 

Algılanan Gelecekteki Beceriler 

KK ,238** 

p ,000 

AGİE Ölçek Geneli 

KK ,329** 

p ,000 

**p <0,01; KK: Korelasyon Katsayısı; AGİE: Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre yaşam doyumu ile algılanan gelecekteki iletişim ağı (KK: 

,337 ve p=0,000<0,01), algılanan gelecekteki deneyimler (KK: ,308 ve p=0,000<0,01), 

algılanan gelecekteki kişisel özellikler (KK: ,262 ve p=0,000<0,01), eğitim kurumunun 

beklenen itibarı (KK: ,393 ve p=0,000<0,01), algılanan gelecekteki iş gücü piyasası bilgisi 

(KK: ,308 ve p=0,000<0,01), algılanan gelecekteki beceriler (KK: ,238 ve p=0,000<0,01) ve 

AGİE ölçek geneli (KK: ,329 ve p=0,000<0,01) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile yaşam doyumu ve algılanan gelecekteki istihdam 

edilebilirlik birlikte azalmakta ya da artmaktadır denebilmektedir.  

Tablo 4. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik ve Yaşam Doyumu Regresyon Analizi 

Değişkenler b sh β t p 

Algılanan Gelecekteki İletişim Ağı ,327 ,099 ,348 3,304 ,001 

Algılanan Gelecekteki Deneyimler ,080 ,164 ,088 ,491 ,624 

Algılanan Gelecekteki Kişisel Özellikler -,120 ,150 -,134 -,801 ,424 
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Eğitim Kurumunun Beklenen İtibarı ,489 ,091 ,563 5,380 ,000 

Algılanan Gelecekteki İş Gücü Piyasası Bilgisi ,079 ,162 ,084 ,485 ,628 

Algılanan Gelecekteki Beceriler -,492 ,157 -,537 -3,145 ,002 

Sabit 1,875 ,206 - 9,088 ,000 

R2 = ,229 

Düzeltilmiş R2 = ,212 

F = 13,990 

p = ,000 

Bağımlı değişken: Yaşam Doyumu 

Tablo 4 incelendiğinde algılanan gelecekteki istihdam edilebilirliğin yaşam doyumu üzerindeki 

etkisini incelemeye yönelik yapılan basit regresyon analizinin istatiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir (F = 13,990; p<0,05). Analiz sonuçlarına göre algılanan gelecekteki istihdam 

edilebilirliğin, algılanan gelecekteki iletişim ağı (ß=0,348), eğitim kurumunun beklenen itibarı 

(ß=0,563) ve algılanan gelecekteki beceriler (ß=-0,537) boyutlarının yaşam doyumu üzerinde 

anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre düzeltilmiş R2 değeri 0,212 

olarak bulunmuştur. Bu değere göre yaşam doyumunun %21’i algılanan gelecekteki istihdam 

edilebilirlik tarafından açıklanmaktadır.  

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, turizm bölümü öğrencilerinin algılanan gelecekteki istihdam edilebilirlik ve 

yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını belirlemek için yapılan analizler sonucunda; Algılanan 

gelecekteki istihdam edilebilirlik ve yaşam doyumu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

olduğu; algılanan gelecekteki istihdam edilebilirliğin, yaşam doyumundaki değişimin %21ni 

açıkladığı ve anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. İnsanların yaşamlarından ne 

düzeyde doyum sağladıkları ilgili yargılar, aslında hayatlarının mevcut durumları ve 

beklentilerinin karşılanmasıyla ilgilidir (Diener vd., 1985). Haybron (2004: 3) göre de yaşam 

doyumu, insanların elde etmeye çalıştığı durumlarla ilgili sonuçlarla ilişkidir. Bu açıdan 

baktığımızda insanların yaşam doyumlarında, gelecekte elde edecekleri işle ilgili olumlu 

yargıya sahip olmaları etkili olmuş olabilir denebilmektedir.  De Cuyper vd. (2008) ve Praskova 

ve arkadaşları (2015) çalışmalarında benzer olarak algılanan istihdam edilebilirlik ve yaşam 

doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Literatürdeki çalışmalarla araştırma 

sonuçlarının örtüştüğü istihdam algısı ile yaşam doyumunun ilişkili kavramlar olduğu 

görülmektedir (De Cuyper vd., 2011; Kinicki vd., 2000; Otterbach ve Sousa-Poza, 2014:). Bu 

araştırmada örneklem olarak turizm bölümü öğrencileri tercih edilmiştir. Bir sonraki 

çalışmalarda farklı bölümlerdeki öğrenciler üzerine de ölçekler uygulanarak, bölümler 

karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Öğrenciler üzerinde kariyer planlaması, öz-yeterlilikleri ve 

öznel iyi olma durumu gibi değişkenlerle de çalışmalar yapılabilir. Yine bir sonraki 

çalışmalarda evreni genişletilerek farklı üniversitelerdeki turizm bölümü ve gastronomi bölümü 

öğrencilerinde de çalışma yenilenebilir. 
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Özet 

Çağdaş liderlik yaklaşımları arasında yer alan otantik lider, etik temellere dayalı ve dürüst 

ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen liderler olarak ifade edilmektedir. Otantik lider, sağladığı 

güven ve şeffaflığa dayalı örgüt ortamı ile örgüte yönelik oldukça önemli işlevleri yerine 

getirmekte ve bunun sonucunda olumlu örgütsel sonuçların meydana gelmesini sağlamaktadır. 

Bu bağlamda bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerde otantik liderlik konusu üzerine 

yazılmış olan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemi aracılığı ile incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılan veriler Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanından elde edilmiş olup, araştırma 2009-2022 yılları arasında 

yazılmış ve erişime açık olan 103 lisansüstü tezi kapsamaktadır. Araştırma kapsamında yer alan 

tezler 10 farklı kritere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları kapsamında, 

konuya yönelik tezlerin 59 üniversite bünyesinde ve 19 farklı anabilim dalında hazırlandığı 

görülmüştür. Konuyla ilgili çalışmaların diğer anabilim dallarına kıyasla çoğunlukla işletme 

anabilim dalında hazırlandığı tespit edilmiştir. Diğer yandan yüksek lisans tezlerinin doktora 

tezlerine kıyasla daha fazla olduğu ve otantik liderlik ile ilgili tezlerin diğer yıllara kıyasla en 

fazla 2017 yılında yazıldığı saptanmıştır. Danışman unvanı açısından değerlendirilecek 

olduğunda ise, çalışmaların en fazla Dr. Öğr. Üyesi unvanlı akademisyenlerin danışmanlığında 

gerçekleştiği belirlenmiştir. İncelenen 103 tezin 30’unun İngilizce, 73’ünün ise Türkçe olarak 

yazıldığı görülmüştür. Çalışmalar örneklem açısından incelendiğinde en fazla çalışmanın 101-

300 örneklem arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak nicel, nitel ve 

karma yöntemlerin tercih edildiği, çoğunlukla nicel araştırma yönteminin tercih edildiği 

görülmüştür. Veri toplama tekniği olarak ise çoğunlukla anket tekniğinden faydalanıldığı tespit 

edilmiştir. Tez özetlerinde yer alan anahtar kelimelerin ise çoğunlukla “otantik liderlik”, 

“liderlik” ve “liderlik modelleri” olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Otantik liderlik, liderlik, liderlik yaklaşımları 

Abstract 

Authentic leadership, which is among the contemporary leadership approaches, is expressed as 

leaders who aim to develop honest relations based on ethical foundations. The authentic leader, 

with the organizational environment based on trust and transparency, performs very important 

functions for the organization and as a result, ensures positive organizational results. In this 

context, in this research, it is aimed to examine the postgraduate theses written on the subject 

of authentic leadership in universities in Turkey through content analysis method. The data used 

within the scope of the research were obtained from the database of the National Thesis Center 

of the Council of Higher Education (YÖKTEZ), and the research includes 103 postgraduate 

theses written between 2009-2022 and open to access. The theses within the scope of the 
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research were examined and interpreted according to 10 different criteria. Within the scope of 

the research findings, it was seen that the theses on the subject were prepared in 59 universities 

and in 19 different departments. It has been determined that studies on the subject are mostly 

prepared in the department of business administration compared to other departments. On the 

other hand, it was determined that master's theses were more common than doctoral theses and 

that the theses on authentic leadership were written mostly in 2017 compared to other years. 

When evaluated in terms of the title of consultant, the most of the studies are Dr. Instructor It 

was determined that it took place under the consultancy of academics with the title of member. 

It was seen that 30 of the 103 theses were written in English and 73 of them were written in 

Turkish. When the studies were examined in terms of samples, it was determined that the most 

studies were carried out between 101-300 samples. It has been observed that quantitative, 

qualitative and mixed methods are preferred as research methods, and mostly the quantitative 

research method is preferred. It was determined that the survey technique was mostly used as a 

data collection technique. It has been observed that the keywords in the thesis summaries are 

mostly "authentic leadership", "leadership" and "leadership models". 

Keywords: Authentic leadership, leadership, leadership approaches 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme ve artan rekabet sonucu güvenilir, şeffaf ve öz farkındalığı yüksek liderlere 

yönelik gereksinim giderek artmıştır. Etik ve ahlaki boyutu ön planda tutan otantik liderlik ise 

günümüzde ihtiyaç duyulan liderlik tarzlarından biridir. Otantik liderler gerek kendilerinin 

gerekse çalışanların etik değerlerinin farkında olan, kendine güvenen ve hızlı bir şekilde 

sorunların üstesinden gelebilen kişiler olarak tanımlanmaktadır. Örgüt gereksinimlerini dikkate 

alan otantik liderin, bireysel ve örgütsel performansın artılmasında önemli bir role sahip olduğu 

ifade edilmektedir. Otantik liderler, lider ve çalışan arasında iletişimi kolaylaştıran, olumlu bir 

örgüt ikliminin sağlanmasını hedeflemekte ve bu bağlamda sağladıkları güvene dayalı ortam 

ile örgütsel bağlılık, performans artışı, motivasyon gibi olumlu sonuçları elde etmeye yönelik 

önemli işlevlere sahip liderler olarak bilinmektedir. Bu araştırmada otantik liderlik konusuna 

yönelik yazılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya yönelik 

veriler Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında erişime açık olan 

lisansüstü tezlerden sağlanmıştır. Araştırmada başlık ve özet kelimelerde “otantik liderlik” 

kelimeleri geçen tezler incelenmiştir. Araştırma kapsamında, lisansüstü tezlerin yayınlanma 

yılı, türü, yazıldıkları dil, danışman unvanları, hazırlandığı üniversite, anabilim dalı, kullanılan 

araştırma yöntem, veri teknikleri, örneklem büyüklükleri ve kullanılan anahtar kelimeler tespit 

edilmiştir.  

1.1. Kuramsal Çerçeve 

1.1.1. Otantiklik 

Otantiklik kavramı, kişinin geçmişteki değerlerini koruması şeklinde tanımlanmaktadır (Koçak, 

2019). Temeli sosyal bilimler ve psikolojiden oluşan otantiklik kelimesi, etnik ve etik değerlere 

yönelik derin felsefi kapsama sahip bir terim olarak ifade edilmektedir (Avcı, 2018). Kökeni 

Antik Yunan felsefesinden geldiği düşünülen otantiklik kavramı, kişinin olduğu gibi 

görünmesini yani kendi gibi olmasını ifade etmektedir (Kernis ve Goldman, 2006). Otantiklik 

kavramı ilk kez felsefi düşünür Heidegger tarafından kavramsallaştırılarak, terim olarak 

kullanılmıştır. Heidegger insanların kaygılarından uzaklaşma eğiliminde olduklarında 

otantiklikten uzaklaştığını, olduğu gibi görünmeyi tercih ettiklerinde ise otantik bir yaşama 

daha yakın olduklarını ifade etmiştir (Starr, 2008). Harter (2002) otantikliği, kişinin gerçek 

benliğine yönelik hareket ve davranışlarda bulunmasını, kendini ifade ediş şeklinin düşünce ve 

hisleriyle tutarlı olması şeklinde tanımlamıştır. Otantiklik kavramının özünü, kişinin öncelikli 

olarak kendine karşı dürüst olması oluşturmaktadır. Kişi değerlerine, tercihlerine ve kişiliğine 
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yönelik tutarlı davranışlar sergiliyor ise otantiktir (Ayyıldız Ünnü, 2009). Kernis ise (2003) 

otantikliği, kişinin günlük yaşantısında gerçekleştirdiği eylemlerini, başkaları tarafından 

engellenmeden gerçek benliğine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi şeklinde ifade etmektedir. 

Bir başka tanıma göre ise otantiklik, kişinin en zor zamanlarda dahi kendi değer ve görüşlerine 

sahip çıkmasına yönelik istekliliği şeklinde ifade edilmektedir (Çiçek, 2011).   

1.1.2. Otantik Liderlik 

Günümüzde giderek artan rekabet ve örgütlerin içinde bulunduğu karmaşık yapı gibi unsurlar, 

bu söz konusu koşullar ile etkin bir şekilde başa çıkabilecek yeni liderlik tarzlarına olan ihtiyacı 

ortaya çıkarmıştır (Bakan ve Doğan, 2013). Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde klasik 

liderlik tarzlarından ziyade pozitif psikoloji akımına yönelik liderlik tarzlarının benimsenmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. Bu liderlik tarzlarından biri ise dürüst, şeffaf ve etik davranış 

özelliklerini barındıran otantik liderlik olarak ifade edilmektedir (Özdemir, 2017). Otantik 

liderlik, pozitif örgüt okuluna yönelik çalışan araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup pozitif 

liderlik uygulamaları arasında yer almaktadır (Baykal, 2017). Otantik liderliğe yönelik tanımlar 

değişiklik göstermekle birlikte yer alan tanımların odağında liderlerin davranışları ve değerleri 

arasındaki tutarlılık vurgulanmaktadır. Otantik lider, değerlerine yönelik hareketler 

sergilemekte ve liderliği güç elme etmeye yönelik bir araç olarak görmemektedir (Yukl, 

2018).  Otantik liderlik kavramının literatürde samimiyet, dürüstlük ve içtenlik gibi kavramlarla 

karıştırıldığı görülebilmektedir. Bu söz konusu kavramlar kişinin diğer kişiler ile ilişkisine 

yönelik mevcut durumu ifade ederken, otantiklik ise kişinin kendine karşı dürüst ve samimi bir 

kişiliğe sahip olabilmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda otantik liderin gerek davranışları 

gerekse söyledikleri ile tutarlı bir yapıya sahip olması, aynı zamanda çalışanları ve kendisi 

arasında bir bütünlük sağlaması gerekmektedir (Kesken ve Ayyıldız, 2008).  Otantik liderlik 

davranışının benimsenmesi ve sergilenmesinde en önde gelen nedenlerden biri ahlaki kaygılar 

olarak ifade edilmektedir. Otantik liderler ahlaki temele dayanan davranışları ile örgüt içinde 

meydana gelebilecek sahtekarlıkların da önüne geçebilmektedir (Sendjaya vd., 2016). Otantik 

liderler öz farkındalığı yüksek, çalışanları ile ilişkilerinde şeffaflığı benimseyen liderler olarak 

ifade edilmektedir. Otantik liderler aynı zamanda güvenilir bir örgüt ortamı sunarak örgüt 

içinde takım performansına katkıda bulunmakta, iş tatmini, işe bağlılık, yaratıcılık, iyi iş 

ilişkileri, personel güçlendirme gibi birçok pozitif sonuçlar sağlamaktadır (Korkmaz, 2017; 

Hassan ve Ahmed, 2011). 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma kapsamında, 2009 ve 2022 yılları arasında otantik liderlik konusunda yazılmış 

olan lisansüstü tezler incelenmiştir. Araştırmada ilgili tezlere YÖKTEZ üzerinden ulaşılmış, 

başlık ve özet kısmında “otantik liderlik” kelimeleri taratılarak arama işlemi yapılmıştır. 

Tezlerin taranması ve erişimi 14.06.2022 tarihinde tamamlanmış, 103 lisansüstü teze erişilerek 

araştırma bulguları elde edilmiştir. Bu bağlamda araştırmada içerik analizi yönteminden 

yararlanılmıştır. İçerik analizi, nitel araştırmalarda oldukça sık kullanılan bir analiz yöntemi 

olarak ifade edilmektedir (Bauer, 2003). Çalışmada sağlanan veriler, Excel ve SPSS paket 

programı aracılığıyla frekans analizine tabi tutulmuştur.  

3. BULGULAR 

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Türü 

Tür N % 

Yüksek Lisans  73 70,9 

Doktora 30 29,1 
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Toplam 103 100,0 

Tablo 1’de otantik liderlik konusunda yazılmış lisansüstü tezlerin türleri yer almaktadır. 

Tabloya göre lisansüstü tezlerin 73’ü yüksek lisans (%70,9) ve 30’u (%29,1) doktora tezi olmak 

üzere toplam 103 tez olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar N % 

2009 1 1,0 

2010 1 1,0 

2011 2 1,9 

2012 2 1,9 

2013 6 5,8 

2014 1 1,0 

2015 13 12,6 

2016 4 3,9 

2017 20 19,4 

2018 16 15,5 

2019 14 13,6 

2020 9 8,7 

2021 9 8,7 

2022 5 4,9 

Toplam 103 100,0 

Tablo 2’de lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı görülmektedir. Tablo incelendiğinde otantik 

liderlik konusunda ilk tezin 2009 yılında hazırlanmış olduğu görülmektedir. Otantik liderlik 

konusuna ilişkin en fazla tez ise 2017 yılında hazırlanmıştır.  

Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Danışman Unvanına Göre Dağılımı 

Danışman Unvanı N % 

Dr. Öğr. Üyesi 38 36,9 

Doç. Dr. 30 29,1 

Prof. Dr. 35 34,0 

Toplam 103 100,0 
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Lisansüstü tezlerin danışman unvanlarına göre dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır. Tablo 

incelendiğinde otantik liderlik konusuna ilişkin en fazla lisansüstü tezin 38 (%36,9) kişiyle Dr. 

Öğr. Üyesi unvanlı danışmanlar tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Lisansüstü Tezlerin Yazım Dili 

Yazım Dili N % 

Türkçe  89 86,4 

İngilizce 14 13,6 

Toplam 103 100,0 

Tablo 4 incelendiğinde otantik liderlik konusunda yazılmış olan toplam 103 tezin 89’unun 

(%86,4) Türkçe, 14’ünün (%13,6) ise İngilizce olduğu saptanmıştır.  

Tablo 5. Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Üniversitelere Göre Dağılımı 

Hazırlandığı Üniversite N Hazırlandığı Üniversite N 

Afyon Kocatepe  1 İskenderun Teknik 1 

Anadolu  2 İstanbul Ticaret 1 

Atatürk  1 İstanbul Arel 2 

Adnan Menderes 3 İstanbul  1 

Ankara Hacı Bayram Veli 1 İstanbul Bilgi 1 

Beykent  1 Işık 1 

Burdur Mehmet Akif Ersoy  1 Kafkas 4 

Bahçeşehir  3 Karamanoğlu Mehmetbey 1 

Bolu Abant İzzet Baysal 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam 1 

Boğaziçi 1 Koç 1 

Biruni 1 Karadeniz Teknik 1 

Çanakkale Onsekiz Mart 1 Kastamonu 1 

Çukurova 1 Lefke Avrupa 1 

Dicle 1 MSÜ Kara Harp 2 

Dokuz Eylül 4 Marmara 4 

Doğu Akdeniz 1 Maltepe 1 

Eskişehir Osmangazi 1 Mskü 1 

Erzincan 1 Nevşehir Hacı Bektaş 3 

Fırat 4 Osmaniye Korkut Ata 1 
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Gedik 1 Orta Doğu Teknik 1 

Gebze Teknik 3 Selçuk 2 

Gazi 1 Sakarya 1 

Hacettepe 4 Toros 4 

Hasan Kalyoncu 2 Türk Hava Kurumu 2 

Haliç 2 Tekirdağ Namık Kemal 1 

İstanbul Gelişim 2 Ufuk 1 

İstanbul Okan 1 Yeditepe 4 

İzmir Kâtip Çelebi 1 Yıldız Teknik 1 

İzmir Ekonomi 1 Zirve 5 

İstanbul Sabahattin Zaim 4 

  

Toplam 103 

Tablo 5’e göre otantik liderlik konusunda hazırlanmış olan 103 lisansüstü tezin 59 ayrı 

üniversitede hazırlandığı görülmektedir. Tablo incelendiğinde konuyla ilgili en fazla tezin 5 

adet olarak Zirve Üniversitesi’nde hazırlandığı görülmektedir. 

Tablo 6. Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Anabilim Dalı N % Anabilim Dalı N % 

İşletme 57 55,3 Hemşire Esasları 1 1,0 

Eğitim Bilimleri 15 14,6 Eğitim Yönetimi ve Planlaması 1 1,0 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekon. 

5 4,9 Örgütsel Davranış 1 1,0 

Hemşirelik  3 2,9 Çeko 1 1,0 

İşletme Yönetimi 3 2,9 Uluslararası İlişkiler 1 1,0 

Turizm İşletmeciliği 3 2,9 Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği 1 1,0 

Eğitim Yönetimi ve Denetim 2 1,9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 1,0 

Psikoloji 2 1,9 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 1 1,0 

Savunma Yönetimi 2 1,9 Turizm Yönetimi 1 1,0 

Sağlık Yönetimi 2 1,9 

Toplam                                                             103         100,0 
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Tablo 6’da incelenen 103 adet lisansüstü tezin 19 farklı anabilim dalı bünyesinde 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Otantik liderlik konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin 

büyük bir çoğunluğunun ise (%55,3) işletme anabilim dalı bünyesinde hazırlandığı 

görülmektedir. 

Tablo 7. Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

Yöntem N % 

Nicel 95 92,2 

Nitel 5 4,9 

Karma 3 2,9 

Toplam 103 100,0 

Tablo 7 incelendiğinde otantik liderlik konusuna yönelik lisansüstü tezlerin 95’inde (%92,2) 

nicel, 5’inde (%4,9) nitel ve 3’ünde (%2,9) karma araştırma yöntemi kullanıldığı 

görülmektedir.  

Tablo 8. Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 

Veri Toplama Teknikleri N % 

Anket 95 92,2 

Görüşme 3 2,9 

Anket + Doküman İncelemesi 1 1,0 

Anket + Görüşme 2 1,9 

Betimsel Analiz 2 1,9 

Toplam 103 100,0 

Tablo 8’de otantik liderlik konusuna yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerde farklı veri toplama 

tekniklerinden yararlanıldığı görülmektedir. Çalışmalar arasında en fazla yararlanılan veri 

toplama tekniğinin ise (%92,2) anket tekniği olduğu saptanmıştır. 

Tablo 9. Lisansüstü Tezlerdeki Örneklem Büyüklükleri 

Örneklem Büyüklüğü N % 

1-100 6 5,8 

101-300 44 42,7 

301-500 39 37,9 

501-700 8 7,8 

701 ve üstü 5 4,9 

Belirtilmemiş 1 1,0 
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Toplam 103 100,0 

Tablo 9 incelendiğinde otantik liderlik konusu üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin çoğunlukla 

101-300 örneklem büyüklüğünde gerçekleştiği görülmektedir.  

Tablo 10. Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Anahtar kelime Sayı 

Otantik liderlik 96 

Liderlik 49 

Liderlik modelleri 21 

Psikolojik sermaye, 15 

Eğitim yönetimi, davranış, 14 

Öğretmen 12 

Örgütsel bağlılık, çalışanlar, performans 11 

Hemşire, okul yöneticileri,  9 

Örgütsel davranış, örgütsel vatandaşlık 8 

Örgütsel güven, otantik, iş tatmini, yöneticiler 7 

Turizm, iş doyumu, motivasyon, öğretmenler 6 

Pozitif psikolojik sermaye, güven, iş performansı,  5 

Okul yöneticisi, dönüşümcü, hizmetkar, hastane,  4 

Çalışan performansı, pozitif psikoloji, eğitim kurumları, denetim, bankalar, bankacılık sektörü, örgütsel 

sinizm, işe bağlılık, hasta güvenliği, otantiklik 

3 

Psikolojik güçlendirme, psikolojik sahiplenme, duygusal zeka, işten ayrılma niyeti, öğretmen algısı, 

yaratıcılık, öğrenen organizasyonlar, liderler, makyavelizm, johari penceresi, ortaokullar, örgütsel 

özdeşleşme, etik, iyilik, ilköğretim, öz yeterlilik, çatışma, ihracat, hastane hemşireleri, yönetici 

hemşireler, ortaokul yöneticileri, hemşireler, hemşirelik, hemşirelik araştırmaları, etkileşimsel liderlik, 

pozitif örgütsel davranış,  

2 

Sağlık çalışanları, yenilikçi iş davranışı, işe adanmışlık, inovasyona katılım, birey örgüt uyumu, örgütsel 

yaratıcılık, ihracat performansı, yenilikçilik davranışı, girişimcilik yönelimi, belirsizliğe 

tahammülsüzlük, otel işletmeleri, güç kaynakları, futbolcu, antrenör, örgütsel adalet, örgütsel mutluluk, 

aile şirketleri, duygusal emek, kobi, ölçekler, kriz yönetimi, iş yeri mutluluğu, beyaz yakalı, sağlık 

personeli, iş kaynaklı iyilik hali, kadın yöneticiler, idari, yenilikçi davranış, banka çalışanı, bilgi 

teknolojisi, değişime açıklık, mühendisler, yapısal güçlendirme, türk bankacılık sektörü, paternalistik, 

güvenlik iklimi, işten ayrılma niyeti, holistik, destekleyici örgüt kültürü, konaklama işletmeleri, cinsel 

kimlik, cinsiyet, sosyal iyi oluş,duygusal zeka, öz farkındalık, otel işletmeciliği, katılım bankacılığı, 

hastaneler, kişilik özellikleri, kuşak, güç mesafesi, akademik iyimserlik, duygu dışavurum tarzları, lider-

üye etkileşimi, öğrenme, öğrenme yöntemleri, yapay sinir ağları, güven ilişkisi, eğitim kurumları, 

alışveriş merkezleri,  politik yeti, lojistik regresyon analizi, kariyer engelleri, sanal kaytarma, örgütsel 

adanma, işe gönülden adanma, lider etkililiği, Türkiye, otaniklik, hiyerarşik doğrusal model, algılanan 

örgütsel destek, örgütsel kimlik, etik iklim, güvenilirlik, ölçme-değerlendirme, yöneticilik, örgütsel 

yabancılaşma, Mersin, örgütsel ustalık, örgüt iklimi, finans kurumları, yaşam doyumu, insan kaynakları 

yönetimi uygulamaları, insan kaynakları yönetimi, kişisel açılım, geri bildirim, yöneticiye bağlılık, 

1 
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otokratik, demir çelik endüstrisi, y kuşağı, otelcilik yönetimi, çalışan kadınlar, koçluk, demogafik 

özellikler, bey, kutadgu bilig, abilene paradoksu, bilgi ifşası, paternalistik liderlik, özel okullar, yenilikçi 

iş yeri davranışı, İstanbul, örgütsel değişim, kurumsal performans, örgütsel davranış, okul başarısı, işe 

kapılma, işten ayrılma, okul yönetici algısı, inovasyon, hastane yöneticisi, üst düzey yönetici, orta düzey 

yönetici, alt düzey yönetici, başhekim yardımcısı, birim sorumlusu, müdür yardımcısı, öğretmen 

görüşler, umut, mutabakat, babacan, yıldırma, yönetici desteği, sezonluk çalışan devamlılığı, çok 

katmanlı veri analizi, kadınlar, liderlik tarzı, duygusal güven, bilişsel güven, alturistik, İzmir demir çelik, 

ontolojik iyi oluş, öznel iyi oluş, bütünleştirici liderlik, sessizlik, örgütsel sessizlik, satışta kritik başarı 

faktörleri, sosyal zeka, yöneticinin sesi, oteller, örgütsel sağlık, iyimserlik, aileden algılanan sosyal 

destek algısı, örgüt,  pozitif liderlik, hizmetkar liderlik, öğretimsel liderlik, görev performansı, bağlamsal 

performans, çalışan motivasyonu, yenilik 

Tablo 10’da lisansüstü tezlerde kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde en çok kullanılan 

anahtar kelimenin “otantik liderlik” (96) olduğu görülmektedir. Ardından sırayla ise, liderlik, 

liderlik modelleri ve psikolojik sermaye anahtar kelimeleri gelmektedir.  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Bu araştırma otantik liderliğe yönelik YÖKTEZ veri tabanında yer alan ve erişime açık olan 

lisansüstü tezlerin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda otantik liderlik 

konusuna yönelik 2009-2022 yılları arasında yazılmış ve erişime açık olan 73’ü yüksek lisans 

30’u doktora tezi olmak üzere toplamda 103 lisansüstü tez farklı kriterler aracılığı ile analize 

tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları doğrultusunda otantik liderlik konusuna yönelik 

hazırlanan tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans 

tezlerinin daha fazla sayıda olması yüksek lisans programlarının doktora programlarına kıyasla 

daha yaygın olması şeklinde açıklanabilmektedir. Diğer yandan konu kapsamına yönelik ilk 

tezin 2009 yılında yazıldığı belirlenmiş olup, en fazla tezin ise 2017 yılında yazıldığı tespit 

edilmiştir. Tezlerin büyük çoğunluğunun Türkçe olarak hazırlandığı, en fazla tezin Dr. Öğr. 

Üyesi Unvanlı akademisyenlerin danışmanlığında hazırlandığı tespit edilmiştir.  Konu 

kapsamında 59 farklı üniversitede lisansüstü tezin hazırlandığı tespit edilmiş olup en fazla tezin 

ise Zirve Üniversitesi’nde hazırlandığı belirlenmiştir. Otantik liderliğe yönelik tezlerin 19 farklı 

anabilim dalı bünyesinde hazırlandığı ve tezlerin büyük çoğunluğunun işletme anabilim dalı 

bünyesinde hazırlandığı görülmüştür. Hazırlanan tezlerin çoğunluğunun nicel araştırma 

yöntemi ve anket tekniği tercih ettiği belirlenmiştir. Konu kapsamına yönelik çalışmaların 

çoğunluk olarak 101 ve 300 aralığında yer alan örneklem büyüklüğünde gerçeklemiş olduğu, 

en sık kullanılan anahtar kelimelerin ise “otantik liderlik”, “liderlik” ve “liderlik modelleri” 

olduğu tespit edilmiştir.  Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlar yer 

almaktadır. Bu araştırmanın kısıtı ise, araştırma örneklemini sadece YÖK Ulusal Tez 

Merkezinden erişilebilir olan tezlerin oluşturmasıdır. Yeni yapılacak araştırmalar ile otantik 

liderliğe yönelik bilimsel makale ve kitap bölümleri dahil edilerek araştırma genişletilebilir. 

Diğer yandan bu konuya yönelik daha detaylı inceleme yapılabilmesi adına konu kapsamında 

farklı kriterler dahil edilerek inceleme yapılabilir. Bu araştırmanın otantik liderlik konusuna 

yönelik hazırlanan tezler ile ilgili bilgi aktarması sebebi ile gelecekte hazırlanacak olan ilgili 

araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Yapay zekanın bir tanımı, bilgisayar programları kullanarak insan beynini ve düşünce sistemini 

kopyalamaya çalışmaktır. Verilerden öğrendiği için makine öğrenimini yapay zekanın bir alt 

kümesi olarak sınıflandırmak mümkündür. "Makine öğrenimi" (ML) terimi, bir insanın 

kendisine açıkça talimat verilmeden yeni şeyleri nasıl öğreneceğini öğretmesi anlamına gelir. 

Yapay zekanın müşteri ve mimar arasında bir iletişim kanalı olarak hizmet etme durumu vardır. 

Her iki tarafa da fikir verme potansiyeline sahiptir. Yapay zekadaki gelişmeler nedeniyle, 

müşteri artık tamamlanmış ürünün derinlemesine bir zihinsel temsilini oluşturabilir. Genellikle 

robotların sahip olduğu zeka olarak bilinen yapay zekayı günlük yaşamın tüm yönlerine dahil 

etmeye yönelik kademeli bir değişim olmuştur. Yapay zeka, mimari tasarım ve mimari 

planlamaya da yardımcı olmaya başlamıştır. Yapay zeka yardımıyla müşterilerin ihtiyaçlarına 

uygun çözümler geliştirilebilir. Yapay zeka uygulamaları, akıllı ev tasarımlarında müşterinin 

profiline ve zevkine göre ideal sistemler üretebilmektedir. Akıllı evlerin tasarımları, her 

benzersiz alıcı için en uygun çözümü belirleyebilecek algoritmaların geliştirilmesi sonucunda 

üstün hale gelmektedir. Yapay zekadan güç alan akıllı sistemler veya algoritmalar sonunda 

televizyonun konumlandırılmasından yatak odası aydınlatmasına kadar bir ortamın her yönünü 

insanın gereksinimleri doğrultusunda tasarlayabilecektir. Mimari tasarım ve planlamada 

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisine benzerdir. Daha ilk 

taş bir temele oturtulmadan işletmeler, tavsiye ettikleri yapılarla müşterilerine ilk elden 

deneyim garantisi verebilmektedir. Mimarların markalarını sosyal medya üzerinden 

geliştirmeleri, çeşitli sosyal medya platformları ve sosyal medyanın farklı uygulama alanlarını 

denemeleri kritik önem taşır. Ayrıca portföy oluşturma ve dijital dönüşüme girme süreçleri de 

mimarlar için en önemli hususlardan biridir. Mimarların dijital dünyaya uyum sağlamaları, 

dijital varlıklarını oluşturmak için gerekli becerileri edinmeleri ve bu alanda rekabetçi kalmak 

istiyorlarsa dijital pazarlamayı günlük yaşamlarına dahil etmeleri gerekiyor. Bu araştırma, 

mimari yapılarda yapay zeka ve dijital pazarlamanın uygulanmasına dayanan argümanları 

araştırmayı amaçlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Mimarlık, mimari tasarım, mimari planlama, yapay zeka, makine 

öğrenmesi, dijital pazarlama, markalama, ürün ve marka yönetimi, sanal gerçeklik, arttırılmış 

gerçeklik, robotik, yapay sinir ağları. 
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Abstract 

One definition of artificial intelligence is trying to replicate the human brain and thinking 

system using computer programs. It is possible to classify machine learning as a subset of AI 

because it learns from data. The term "machine learning" (ML) refers to when a human teaches 

themselves how to learn new things without being explicitly instructed to do so. There is the 

potential for artificial intelligence to serve as a conduit of communication between the customer 

and the architect. It has the potential to provide both parties with an idea. Because of 

advancements in artificial intelligence, the customer may now form an in-depth mental 

representation of the completed product. There has been a gradual shift toward incorporating 

artificial intelligence, often known as the intelligence possessed by robots, into all aspects of 

daily life. Artificial intelligence has also begun to help architectural design and architectural 

planning. With the help of artificial intelligence, suitable solutions for the customers' needs may 

be developed. Artificial intelligence applications can produce systems ideal for the customer's 

profile and taste in smart home designs. The designs of smart houses are becoming superior as 

a result of the development of algorithms that can determine the most appropriate solution for 

each unique buyer. Intelligent systems or algorithms powered by artificial intelligence will 

eventually be able to design every aspect of an environment, from the positioning of the 

television to the lighting in the bedroom, in line with the requirements of human beings. 

Augmented Reality (AR) technology in architectural design and planning is similar to that of 

Virtual Reality (VR) technology. Even before the first stone is set in a foundation, businesses 

can guarantee their customers first-hand experience with the structures they recommend. It is 

critical for architects to develop their brands via social media and to experiment with various 

social media platforms as well as diverse application fields for social media. In addition, the 

processes of creating a portfolio and undergoing a digital transformation are some of the most 

crucial considerations for architects. Architects need to adapt to the digital world, acquire the 

skills necessary to generate their digital assets, and include digital marketing in their daily life 

if they wish to remain competitive in the field. This research aimed to investigate the arguments 

that were based on the implementation of artificial intelligence and digital marketing in 

architectural structures.   

Keywords: Architecture, architectural design, architectural planning, artificial intelligence, 

machine learning, digital marketing, branding, product and brand management, virtual reality, 

augmented reality, robotics, artificial neural networks. 

1. INTRODUCTION 

The discipline of artificial intelligence is currently the subject of the most rigorous and in-depth 

research being conducted anywhere in the world. The term "artificial intelligence" refers to a 

collection of computer programs and hardware systems that can perform various tasks, 

including mimicking human behavior, performing arithmetical thinking, moving, speaking, and 

perceiving sounds. In a nutshell, artificial intelligence makes it possible for computers to think 

in the same way that people do (Nalbant, 2021). Neurons and layers make up artificial neural 

networks (ANNs), and they mimic the organization of the human brain. ANNs can acquire 

learning and memory capabilities thanks to the layers and neurons that give them that capability. 

These abilities may be learned utilizing algorithms that are based on backward learning. ANNs 

are a robust optimization approach, as demonstrated by their application in the practical analysis 

and modeling of various problem types. It is possible to use the systems developed to 

demonstrate self-organization and adaptation in a manner equivalent to how biological systems 

work, albeit in a simplified way. This opens the door for using these systems as search 

algorithms, which can then be used to find optimal or near-optimal solutions to various 

problems (Pena et al., 2021).  
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The marketing industry is constantly shifting and moving forward with new developments. The 

function of marketing in and of itself has undergone a profound transformation as a result of a 

variety of crises, including shortages of raw materials and energy, inflation, economic 

recessions, high unemployment, declining industries and companies, terrorism and war, and the 

effects caused by rapid technological change in specific sectors. The use of digital marketing is 

not only very cost-efficient but is also having a significant favorable influence on the company's 

bottom line (Bala and Verma, 2018). When the research on artificial intelligence and digital 

marketing technologies in architectural buildings that has been published in the past is looked 

at, it is discovered that there are not that many studies that on the topic. Guo et al. (2019) aimed 

to address the research questions of "what is the trend of smart home technology and goods?" 

and "what is the link between literature and products in smart homes with AI?". Their goal was 

to answer these questions as thoroughly as possible. Both studies of relevant literature and 

reviews of relevant products are provided to describe the functions and roles that artificial 

intelligence plays in smart homes. To understand the role that artificial intelligence plays in the 

construction of smart homes, they investigated the current application of artificial intelligence 

in smart home goods. Bingol et al. (2020) presented an Irregularity Control Assistant (IC 

Assitant) developed with the help of deep learning and image processing techniques. Their 

purpose is to supply architects with general information regarding structural irregularities 

defined in Turkey's earthquake code. Wang and Chen (2022) presented a more technical 

parametric design technique of architectural landscape design that involves artificial 

intelligence parametric analysis. Additionally, they proposed an architectural landscape 

planning and design method that incorporates artificial intelligence (AI) parametric analysis. 

2.  ARGUMENTS SUPPORTING THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL STRUCTURES 

Applications of computer vision (CV), artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and 

deep learning (DL), which are among the rapidly emerging and growing technologies, have the 

potential to be effectively used in the fields of architecture and construction. This is one of the 

many reasons why CV, AI, ML, and DL are referred to as the "four pillars of computer vision." 

Not only are these technologies utilized in developing architectural designs and tracking 

construction sites, but they are also utilized in analyzing and predicting the architectural 

qualities of existing structures and in the process of historical categorization (Yönder et al., 

2021). The intelligent city, also known as "Intellicity" or "Smart City," is made up of a few 

different components, all of which work together to make it feasible to bring this forward-

thinking idea to reality. These services or components of the ecosystem may, for instance, be 

reachable from a mobile phone via ubiquitous computing with the assistance of a distributed 

information technology infrastructure. This infrastructure may include sensors embedded in the 

pavements and roads, as well as in light posts, smart storefronts, information kiosks, and other 

public spaces. Communication protocols make it possible to have flexible conversations 

anywhere and at any time, based on middleware that runs on heterogeneous sensors and 

portable devices. These protocols also make it possible to have intelligent applications running 

on software platforms on mobile devices (Yovanofa and Hazapis, 2009). It is essential for 

architects to cultivate their brands via the use of social media and to experiment with a variety 

of social media platforms as well as diverse application fields related to social media. In 

addition, one of the most critical challenges that architects face is the building of portfolios as 

well as the processes of digital transformation. Suppose architects want to continue to work in 

this industry and remain competitive. In that case, they need to become accustomed to the 

digital world, obtain the knowledge and abilities necessary to produce their digital assets and 

include digital marketing in their day-to-day life. The literature on the justifications for using 

artificial intelligence and digital marketing technology in architectural structures has been 
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searched. Komninos (2006) explored the structure of innovative settings such as clusters, 

technology districts, and territorial innovation systems. These types of environments rely on 

various designs of knowledge networks to enhance the product, process, and organizational 

innovation. Next, they investigated the concept behind digital cities, their architecture, and the 

components that make them up. Meng et al. (2018) presented the interior design system, which 

includes the real-time conversion of materials and the explanation of the virtual reality 

technology included in the system. Other features of the system include the placement of 

furniture. To acquire the apartment type, they had to develop the function for selecting a scene 

and drawing a home type. After choosing the fundamental kind of dwelling, they also supplied 

some additional decoration functions, such as the positioning of furniture, the conversion of 

furniture to other types, the conversion of materials, and the switching of lights. Bashabsheh et 

al. (2019) used the virtual reality technology to produce computer software specifically for this 

purpose to cope with building development. They developed this software for research. It 

presents a 4D model (consisting of a 3D model and a time dimension) for certain building 

construction phases using VR technology to provide users with an immersive and non-

immersive virtual reality experience. Their study is to evaluate the effectiveness of using (VR 

Software) in the architectural teaching of building construction courses as a case study at Jordan 

University of Science and Technology. Ahmed (2019) presented a complete assessment and 

overview of the use of possible opportunities offered by augmented and virtual reality (AR and 

VR) to handle a range of construction management difficulties effectively and efficiently. 

According to the findings of his study, augmented reality may be effectively utilized in the 

scheduling and tracking of construction project progress, worker training, safety management, 

time and cost management, quality and defects control, and more. Virtual reality (VR) is a 

valuable tool for various applications, including visualization, worker training technology, 

safety management, quality and defects control, and more. Runge and Zmeureanu (2019) 

provided a review of the studies that have been published since the year 2000 that have applied 

artificial neural networks for forecasting the energy use and demand of buildings. In particular, 

they focused on reviewing the applications, data, forecasting models, and performance metrics 

that were used in model evaluations. Kang et al. (2022) explored the relationship between 

artificial intelligence program coding technology. In addition, a technology capable of real-time 

wireless remote measurement of structure displacement developed through the development of 

technology in response to safety management. Their technology combined building 

technologies such as sensors to achieve this capability. It is feasible to set up an integrated 

management system for the safety inspection and diagnostics due to this. Wang and Huang 

(2022) offered a system for the virtual design of interior spaces that is based on 3D vision. The 

use of 3D virtual reality technology in interior design is the primary focus of this article, which 

also proposed a virtual interior design method based on 3D vision. 

3. CONCLUSION, DISCUSSION AND RECOMMENDATIONS 

The application of digital technologies (arguments) and lines of reasoning, such as artificial 

intelligence, machine learning, virtual reality, augmented reality, robotics, artificial neural 

networks, and digital marketing, should be expanded within the realms of architecture, 

architectural design, and architectural planning. Architects ought to train themselves in these 

kinds of technology. However, studies in the literature on architectural structures are very few. 

For this reason, it is necessary to increase the studies in which these digital technologies are 

used in the architectural field. Artificial intelligence applications can develop systems that are 

perfect for the customer's profile and preferences in smart home designs. The development of 

algorithms that can select the most appropriate solution for each buyer has led to improvements 

in the designs of smart homes, which are becoming better as a consequence. In digital age, it is 

essential for architects to cultivate their brands and products via social media, as well as to be 
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proficient in using various social media platforms and diverse application areas of social media. 

To maintain their competitive edge in this industry, architects need to gain the knowledge and 

abilities required to generate their digital assets and include digital marketing into their day-to-

day life by establishing digital strategies. 
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Abstract 

Learning disabilities are mostly comorbid with other brain conditions. The most common 

comorbid situations are ADHD, atypical autism, and epilepsy. Comorbid situations normally 

worsen the learning disability and make the rehabilitation process much longer. Five children 

with learning disabilities and the comorbid condition of atypical autism aged between 7 to 10 

have used Auto Train Brain more than 100 times at home with their family’s consent. Auto 

Train Brain was proven to be effective for dyslexia with a clinical trial beforehand and it has 

been in use by families for more than 5 years without any side effects.  A comparison of the 

pre-and post- QEEG frequency band results indicated that applying neurofeedback and multi-

sensory learning methods with Auto Train Brain improved the fast brain waves namely beta-1, 

beta-2, and gamma statistically significantly.  

 

Keywords: Neurofeedback, learning disability, atypical autism, Auto Train Brain. 
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Özet 

Geçmişi Sanayi Devrimine kadar uzanan, ancak zamanın ve şartların değişme hızı karşısında 

neredeyse her gün başka bir anlam daha kazanıp daha sık telaffuz edilen kentsel dönüşüm 

kavramanın; eski ve köhnemiş binaların yıkılıp, yerine yenilerinin yapılması olmadığı 

konusunda artık herkes hem fikir. Baştagöç, gecekondulaşma, kontrolsüz ve çarpık kentleşme 

olmak üzere, yetersiz altyapı, doğal afetler, tarihsel değerlerin korunamaması, çevresel 

tahribatlar gibi sebepler, sağlıksız ve niteliksiz yaşam alanlarının oluşmasına yol açmıştır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarını gerektiren sebepler, en temelde ekonomik kökenlidir. Başta 

ekonomik sebepler ve bu sebeplerin getirdiği yaşam şartları olmak üzere, yaşanılan coğrafya, 

iklim koşulları ile kırsal-kentseldeki fiziksel ve sosyal imkanlar düşünüldüğünde, kaçınılmaz 

olarak kendini gösteren göçler, kent çevrelerinde yoğun bir karmaşa ve hareketliliğe sebep 

olmuştur. Oluşan bu kaosa çözüm olarak da kentsel dönüşümler ve bazı imar afları çözüm 

olarak düşünülmüştür. Ancak kentin öznesi olan “insan” ın, olağan bir hukuk devleti ülkesi 

standartlarında yaşayabilmesi fikri hep göz ardı edildiğinden, doğaldır ki bu uygulamalar tam 

anlamıyla gerçek bir başarıya ulaşamamıştır. Kentlerin yaşayan ve dinamik yapıları 

düşünüldüğünde, kentsel düzenlemelerle ilgili mevzuatlarda da sık sık değişiklikler yapılması 

zaruri bir ihtiyaç olmuştur. Burada yasa koyucuların, kentsel dönüşüm ve imar planlarının 

uygulama süreçlerini hassasiyetle takip edip, çok yönlü ve bilimsel bir çalışma yürüterek -ki 

bunun için de akademik kadroların, mutlak suretle sürece dahil edilmesi gerekmektedir- 

kimsenin hak kaybına uğramadığı; sosyal, kültürel, hukuki, teknik olarak bir bütünlük içinde 

olan, kentin ve kent insanının ihtiyaçlarına cevap veren, herkes için adil ve eşit koşulları 

oluşturacak kararlar almaları gerekmektedir. Bu çalışmada, Kentsel dönüşüm ile onunla yakın 

ilişkili mülkiyet hakkı ve Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin üzerinde durulup, sürdürülebilir ve 

bütüncül bir kentsel dönüşüm planlamasının önemi ve mevzuat boyutunda gereklilikleri 

anlatılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İmar Uygulamaları, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri. 
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Abstract 

The concept of urban transformation, which dates back to the Industrial Revolution, but which 

has gained a different meaning almost every day in the face of the speed of change in time and 

conditions and is pronounced more often; Now everyone agrees that old and outdated buildings 

are not demolished and replaced with new ones. Reasons such as migration, living in slums, 

unauthorized and distorted urbanization, inadequate infrastructure, natural disasters, inability 

to protect the environment and historical values have led to the formation of unhealthy and 

unqualified urban areas in our country. There asons that require urban transformation 

applications are basically of economicorigin. Considering the economic reasons and the living 

conditions broughtby the sereasons, the geography in which welive, the climatic condition sand 

the physical and social opportunities in therural-urban areas, the migrations that inevitably 

manifest them selves have caused an intenseconfusionandmobility in urban circles.  As a 

solution to this chaos, urban transformations and some zonin amnesties have been considered. 

However, since the idea thatthehumanbeing, who is thesubject of thecity, can live at 

thestandards of an ordinarystate of law has always been ignored, it is natural that the sepractices 

have not achieved full success. Considering the living and dynamic structures of cities, it has 

been necessary to make frequent change sin the legislation on urban regulations. Here, 

legislators should follow the implement ationprocesses of urban transformation and zoning 

plans with sensitivity, carryout a multifaceted and scientific study –for which academic staff 

must be included in the processabsolutely- andtakedecisions in whichnoonelosestheirrights; 

whicharesocially, culturally, legallyandtechnicallyintegrated, which respond to the needs of the 

city and the city people, andwhichwillcreatefairandequalconditionsforeveryone. Inthisstudy, 

theimportance of sustainableandholistic urban transformationplanningandtherequirements of 

legislationareexplainedbyemphasizingtheownershiprightand Land Regulations relatedto urban 

transformation and itscloserelationship. 

 

Keywords: Urban Transformation, Zoning Applications, Land and Land Regulations 
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ASFALT KAPLAMALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE SASOBİTİN 

ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

EFFECTS OF SASOBIT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT 

PAVEMENT: A LITERATURE RESEARCH 

 

Yunus ERKUŞ 1 

 

1Dr., Fırat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 0000-0001-7664-2964 

 

Özet 

Asfalt kaplamalar yol uygulamalarında ne kadar kullanışlı olsalar da yüksek sıcaklıklarda kalıcı 

deformasyonlara düşük sıcaklıklarda çatlaklara karşı direncinin artırılmasına ihtiyaç duyarlar. 

Bu amaçla bitümlü bağlayıcılar çeşitli katkı malzemeleriyle modifiye edilirler. Son zamanlarda 

asfalt kaplamaların performansını artırmanın yanında üretim sıcaklıklarını da düşürecek katkı 

arayışları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Sasobit gibi ılık karışım katkıları gün yüzüne çıkmıştır. 

Sasobit Fischer-Tropsch yöntemiyle Sasol Wax şirketi tarafından elde edilen alifatik bir 

hidrokarbondur. Bu çalışmada literatürde Sasobit modifiyeli asfalt karışımlar ile ilgili 

çalışmalar derlenmiş ve onun asfalt kaplamaların mekanik özellikleri üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde asfalt karışımları elde etmek için kullanılan Sasobit 

modifiyeli bitümlerin farklı sıcaklık, zaman ve hızda karıştırılarak elde edildiği görülmüştür. 

Elde edilen bağlayıcıların düşük viskozite değerleri sayesinde asfalt karışımların üretim 

sıcaklıkları azalmıştır. Böylece maliyet, enerji, doğal çevre ve insan sağlığı bakımından 

kazanımlar elde edilmiştir. Sasobit modifikasyonu asfalt kaplamaların Marshall stabilite 

değerlerini artırırken akma değerlerini azaltmıştır. Asfalt karışımların esneklik modülü artarken 

indirek çekme mukavemeti değerlerinde önemli değişiklikler olmamıştır. Sasobit 

modifikasyonu asfalt karışımların neme karşı hassasiyetini artırmıştır. Asfalt karışımlara 

Sasobit eklenmesi tekerlek izi derinliğini düşürmüştür. Dahası Sasobit modifiyeli asfalt 

kaplamaların tekrarlı yüklere karşı dayanımı iyileşmiştir. Sonuç olarak yüksek sıcaklık 

deformasyonlarına karşı dayanıklı ve hizmet ömrü yüksek asfalt kaplamalar elde edilmiştir. Bu 

çalışmayla Sasobit modifiyeli asfalt kaplamalarla ilgili çalışmalar birlikte değerlendirilmiş ve 

daha kapsamlı sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Sasobit, asfalt, mekanik özellikler        

    

Abstract 

Asphalt pavements need to increase their resistance against permanent deformations at high 

temperatures and cracks at low temperatures although they are useful in road applications. For 

this reason, bituminous binders are modified with various additives. Recently, there has been a 

search for additives that will reduce the production temperatures as well as increase the 

performance of asphalt pavements. In this context, warm mix additives such as Sasobit have 

come to light. Sasobit is an aliphatic hydrocarbon obtained by the Fischer-Tropsch method in 

the Sasol Wax Company. In this study, studies on Sasobit modified asphalt mixtures in the 

literature were compiled and its effect on the mechanical properties of asphalt pavements was 

investigated. When the studies were examined, it was seen that Sasobit modified bitumen used 

to obtain asphalt mixtures was produced by mixing at different temperatures, times and speeds. 
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Thanks to the low viscosity values of the binders, the production temperatures of the asphalt 

mixtures decreased. Thus, gains were been achieved in terms of cost, energy, natural 

environment and human health. Sasobit modification increased Marshall stability values of 

asphalt pavements while decreasing flow values. While the modulus of elasticity of asphalt 

mixtures increased, there were no significant changes in indirect tensile strength values. Sasobit 

modification increased the sensitivity of asphalt mixtures to moisture. Adding Sasobit to asphalt 

mixes reduced rutting depth. Moreover, the resistance of Sasobit modified asphalt pavements 

against repeated loads has improved. As a result, asphalt pavements that were resistant to high 

temperature deformations and had a long service life were been obtained. With this study, 

studies on Sasobit modified asphalt coatings were evaluated together and more comprehensive 

results were obtained. 

 

Keywords: Sasobit, asphalt, mechanical properties 
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BİTÜMÜN FİZİKSEL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÖĞÜTÜLMÜŞ 

ARAÇ LASTİĞİNİN ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

EFFECT OF CRUMB RUBBER ON PHYSICAL AND RHEOLOGICAL 

PROPERTIES OF BITUMEN: A LITERATURE RESEARCH 

 

Yunus ERKUŞ 1 

 

1Dr., Fırat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 0000-0001-7664-2964 

 

Özet 

Asfalt yol kaplamlarında bağlayıcı olarak görev yapan bitümün performansını geliştirmek için 

kullanılan katkı malzemelerinin düşük maliyetli ve doğaya faydalı olması arzu edilir. Bundan 

dolayı atık malzemelerin bitüm modifikasyonunda kullanımı sürekli araştırma konusu 

olmuştur. Bu atık malzemelerin başında kullanılmış taşıt lastiklerinin parçalanmasıyla elde 

edilen öğütülmüş araç lastiği gelir. Öğütülmüş araç lastiğinin geri dönüşüm şeklinde kullanımı 

lastiklerin depolanma problemini ve bu depolardan çıkabilecek yangınları engellemiş olur. Bu 

çalışmada öğütülmüş araç lastiğinin bitüm modifikasyonunda kullanıldığı çalışmalar birlikte 

değerlendirilmiştir. Modifikasyonun bitümün fiziksel ve reolojik özelliklerine etkisi 

araştırılmıştır. İncelemeler sonucunda çalışmalarda faklı sıcaklık karıştırma süre ve hızının 

kullanıldığı belirlenmiştir. Saf bitüme öğütülmüş araç lastiği eklenmesi penetrasyon değerlerini 

düşürmüş yumuşama noktası değerlerini artırmıştır. Modifiye bitüm sertleşmiş ve ısıya 

dayanımı artmıştır. Öğütülmüş araç lastiği viskozite değerlerini artırmış dolayısıyla bitümlü 

bağlayıcılarla üretilecek asfalt karışımların karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıklarını da artırmıştır. 

Viskozite artışına bağlı olarak şartname gereksinimlerini karşılamak için kullanılan katkı oranı 

bitüm ağırlığınca %20 olarak sınırlandırılmıştır. Modifikasyon bitümlü bağlayıcıların tekerlek 

izi parametresini artırırken düşük sıcaklık sünme rijitliği üzerinde önemli bir etki 

göstermemiştir. Buda modifiye bitümlerle hazırlanacak asfalt karışımların yüksek sıcaklık 

deformasyonlara direncinin yüksek olacağını göstermiştir. Öğütülmüş araç lastiği modifiyeli 

bağlayıcıların yaşlanmaya karşı direnci gelişmiştir. Dolayısıyla asfalt karışımların ilk yapım 

sırasındaki ve hizmet ömrü boyunca maruz kalacağı yaşlanma kısmen engellenmiştir. Bu 

çalışmayla bitümlü bağlayıcılarda öğütülmüş araç lastiği kullanılan çalışmalar birlikte 

değerlendirilmiş araştırmacılara farklı bir bakış açısı sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Öğütülmüş araç lastiği, bitüm, fiziksel ve reolojik özellikler        
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Abstract 

It is desirable that the additives used to improve the performance of bitumen, which acts as a 

binder in asphalt road pavements, are low cost and beneficial to nature. Therefore, the use of 

waste materials in bitumen modification has always been the subject of research. At the 

beginning of these waste materials is the crumb rubber, which is obtained by shredding used 

vehicle tires. The use of crumb rubber in the form of recycling prevents the storage problem of 

tires and the fires that may arise from these warehouses. In this study, studies in which crumb 

rubber was used in bitumen modification were evaluated together. The effect of modification 

on the physical and rheological properties of bitumen was investigated. As a result of the 

investigations, it was determined that different temperature, mixing time and speed in the 

modification were used in the studies. The addition of crumb rubber to pure bitumen decreased 

the penetration values and increased the softening point values. The modified bitumen was 

hardened and its heat resistance was increased. The crumb rubber was increased the viscosity 

values, thus increasing the mixing and compaction temperatures of asphalt mixtures to be 

produced with bituminous binders. Depending on the viscosity increase, the additive ratio used 

to meet the specification requirements is limited to 20% by weight of the bitumen. While the 

modification increased the rutting parameter of the bituminous binders, it did not have a 

significant effect on the low temperature creep stiffness. This has shown that asphalt mixtures 

prepared with modified bitumen will have high resistance to high temperature deformations. 

The aging resistance of crumb rubber modified binders has improved. Therefore, the aging of 

asphalt mixtures during initial construction and throughout their service life is partially 

prevented. In this study, the studies using crumb rubber in bituminous binders were evaluated 

together and a different perspective was presented to the researchers. 

 

Keywords: Crumb rubber, bitumen, physical and rheological properties 
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ORTALAMA ALMA VE DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ YÖNTEMLERİ 

KULLANILARAK ARİTMİ TEŞHİSİ 

ARRHYTHMIA DIAGNOSIS USING AVERAGING AND WAVELET TRANSFORM 

METHODS 

 

Ahmet YAVAŞ1, Özhan ÖZKAN2 

 

1Öğrenci, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, 
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Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği0000-0002-7659-13592 

Özet 

Teknolojik gelişmelerle beraber vücut organlarının çalışmalarına karşılık gelen elektriksel 

işaretler doğru bir şekilde elde edilebilmektedir. Elde edilen bu elektriksel işaretlerin uzmanlar 

tarafından yorumlanması ve incelenmesi sonucunda ilgili organdaki fonksiyon bozuklukları 

ortaya koyulmakta dolayısıyla bu elektriksel işaretler hastalıkların teşhisinde 

kullanılmaktadır. Bu çalışma kalp kasının elektriksel aktivitesini incelemek amacıyla vücuda 

yerleştirilen elektrotlar yardımı ile dalga formunun elde edildiği elektrokardiyogram (EKG) 

işaretinin hastalıklarla ilişkilendirilmesini kapsamaktadır. Bu işaret, kalbin uyarılması, kulakçık 

ve karıncıklarının kasılıp gevşemesi ve kalpteki uyartımın iletilmesi ile gerçekleşen elektriksel 

aktivitelerin kayıt altına alınıp grafiğe çevrilmesiyle incelenmektedir. Elde edilen veriler 

yardımı ile kalbin iletim ve ritim bozuklukları, kalp duvarlarındaki kalınlaşma ve genişleme 

gibi sorunlar belirlenebilmektedir. Diğer yandan verilerin gürültüsüz ve kayıpsız şekilde 

kullanılması da önem taşımaktadır. EKG grafikleri üzerinden yapılacak olan ortalama alma 

metodu ile ortak moddaki işaretler (gürültü) azaltılabilmekte ve daha net ayrıca daha kesin 

sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu çalışmada EKG grafikleri üzerinde ortalama alma 

ve dalgacık dönüşümü yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin işlenmesi MATLAB 

yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. EKG grafikleri üzerinde inceleme yapıldığında farklı 

hastalar için kalp atım hızları ve P-QRS-T (EKG grafiği bölümleri) süreleri sağlıklı denekler 

ile karşılaştırılmış ve ayrıca aritmi hastalıklarının çeşitlerine göre değerlendirmeler 

yapılmıştır.  Sonuç olarak bu çalışma ile elde edilen kalp sinyallerinin işlenmesi yöntemi 

hastalıkların tanısında ve ayırt edilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: elektrokardiyogram, aritmi, ortalama alma, dalgacık dönüşümü 

 

Abstract 

With technological developments, electrical signals corresponding to the operation of body 

organs can be obtained accurately. As a result of the interpretation and examination of these 

electrical signals by experts, dysfunctions in the relevant organ are revealed, so these electrical 

signals are used in the diagnosis of diseases. This study includes correlation between the heart 

diseases and the electrocardiogram (ECG) signal, in which the waveform is obtained, with the 

help of electrodes placed in the body in order to examine the electrical activity of the heart 

muscle. This signal is examined by recording and graphing the electrical activities that ocur 
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with the stimulation of the heart, the contraction and relaxation of the atrium and ventricles, 

and the conduction of the stimulation in the heart. With the help of the obtained data, problems 

such as conduction and rhythm disorders of the heart, thickening and enlargement of the heart 

walls can be determined. On the other hand, it is also important to use the data without noise 

and loss. Common mode signals (noise) can be reduced and more precise results can be obtained 

with the averaging method to be made over ECG graphics. In this study, averaging and wavelet 

transform methods on ECG graphics were used. MATLAB software was used in the processing 

of the obtained signals. When examining the ECG graphics, heart rates and P-QRS-T (ECG 

graphic sections) times for different patients were compared with the healthy subjects, and 

evaluations were made according to the types of arrhythmia diseases. As a result, the method 

of processing the heart signals obtained with this study will provide significant convenience in 

the diagnosis and differentiation of diseases. 

 

Keywords: electrocardiogram, arrhythmia,  averaging, wavelet transform 

 

1. GİRİŞ 

Elektrofizyolojik işaretleri incelenmesi sahip olunan belirli hastalıkları daha fazla tanıma ya da 

hastalığın teşhisini ve seviyesini bulma gibi amaçlar doğrultusunda ilerlemektedir. Kalp ve 

damar hastalıklarının belirlenmesinde birçok görüntüleme yöntemi ve laboratuvar testi 

bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu teşhis yöntemleri de hızlı bir şekilde 

gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Bunlar arasından hastanın şikayetleri 

değerlendirilerek en uygun yöntem seçilir. Bu yöntemlerden birisi de EKG yöntemidir. EKG 

yöntemi kalbin ritmini ve elektriksel aktivitesini belirleyen bir testtir. Elektrokardiyografi, kalp 

kasının çalışmasını ve kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin faaliyetlerini bilgisayar 

vasıtası ile elde eden bir sistemdir. Vücuda uygun bir şekilde elektrotların yerleştirilmesi ile 

kalbin her atışında üretmiş olduğu elektrik sinyallerini tespit etmek için kullanılır. Bu gelen 

sinyaller cihaz tarafından okunarak bir monitör yardımı ile görüntü kaydedilir. EKG genellikle 

kalbi etkileyen durumlarda yani çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi başlıca 

durumlarda kullanılır. Bu test aritmi (kalbin çok yavaş, hızlı ya da düzensiz atması), koroner 

kalp hastalığı (kalbi besleyen damarların tıkanması), kardiyomiyopati (kalp duvarlarının 

genişlemesi) ve kalp krizi gibi hastalıkların algılanmasına yardımcı olur. EKG ölçüm düzenine 

elektrotların en uygun şekilde yerleştirilmesi işlemine derivasyon denir. Genel olarak test 

kollara, bacaklara ve göğüs üzerine elektrotların bir jel yardımıyla yerleştirilmesidir. Bu 

derivasyonlar genel olarak sağ kol-sol kol, sağ kol-sol bacak ya da sol kol-sol bacak üzerinden 

gerçekleştirilir. Sağ bacak ise topraklama görevi görür. Günümüzde ise ölçüm düzenlerinde 

genellikle hastanın sağ bacak elektrotu topraklanmayıp yardımcı işlemsel kuvvetlendirici 

üzerinden çıkış sağlanmaktadır. Bu çalışmada elde edilen verilerin grafikleri üzerinden 

ulaşılmış olan değerlerin ortalama alma yöntemi kullanılarak ortak moddaki işaretler 

azaltılacaktır. Bu işlem ile elde edilen grafiklerde oluşan gürültüler ve veri kayıpları en aza 

indirilmeye çalışılacaktır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan biri olan H.A. Jaber’in yaptığı 

çalışmada EKG işaretlerinde hastaların PQRST değerlerini korumak için basit ve güvenilir bir 

yöntem olan EKG dalga şekli ve zaman arasındaki yüksek ve alçak değerleri bulmaya yarayan 

matematiksel ilişkilerini MATLAB yazılımı kullanılarak incelemeye dayanmaktadır [1]. R. 

Ganesh Kumar ise çalışmasında atımların sınıflandırmasını R-R aralığını kullanarak yapmıştır. 

Bu çalışmada EKG sınıflandırması ayrık bir kosinüs dönüşümüne (DCT) dayanmaktadır [2]. 

N. P. Joshi ve arkadaşları, dalgacık dönüşümü kullanarak kalp atışı sınıflandırması 

gerçekleştirmiş ardından bağımsız bileşen analizini (ICA) anormallikleri sınıflandırmak için 

kullanmıştır [3]. Afseen Naaz ve arkadaşları, aritmi sınıflandırması yaparken dalgacık 
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dönüşümü kullandığı hastaların verilerinde morfolojik özelliklerinin iyi sonuçlar verdiğini 

görmüştür [4]. P.G Patel ve arkadaşları, önce verilerdeki gürültüyü yok ederek ardından Pan 

Tompkins algoritması kullanarak QRS zirvelerini algılamıştır [5]. Thakor ve arkadaşları, 

gürültü engelleme ve aritmi tespiti için çeşitli formlarda filtreler kullanarak gürültüyü ortadan 

kaldırmaya çalışmışlardır [6]. Yan Sun ve arkadaşları, çok ölçekli morfolojik türev (MMD) 

kullanarak EKG sinyallerinde karakteristik dalga tespiti yapmışlardır [7]. 

 

2. MATEMATİKSEL YÖNTEM ve TASARIM 

2.1 Ortalama Alma Yöntemi 

Ortalama alma metodu yumuşatma işleminin sayısal yapılışıdır. Bir işaretin rastgele olarak 

değişen değerlerinin ortalaması alınarak, büyük flüktüasyonlar yok edilir. Tamamlanmış bir 

kaydın zamanla değişen ortalamasının alınabilmesi için zaman penceresi kayıt süresince 

hareket halinde olmalıdır. Bu işleme hareket eden ortalama da denilir.  

M0(t)=1Tt-T/2t+T/2m(t)dt                                                                   

Burada T pencereleme süresini temsil eder. Pencereleme süresinin küçük olması işaretin 

zamana bağlı ortalamasının az yumuşatılmasını, büyük olması ise durağan olamayabileceğini 

gösterir. Pencereleme süresi için en uygun zaman aralığı 100- 200ms arasındadır. m(t) ise 

doğrultulmuş işarettir. 

2.2 Dalgacık Dönüşümü Yöntemi 

Dalgacık dönüşümü, bir işaretin zaman-frekans analizinde kullanılan bir dönüşüm türüdür. Bu 

dönüşümün iki temel özelliği vardır. Bunlar ölçek ve konumdur. Ölçek, bir dalgacığın gerilmiş 

ya da ezilmiş olduğunu gösterir ve frekans ile ilgilidir. Konum ise dalgacığın zaman içerisinde 

nerede konumlandığını göstermektedir. 

Wax(b) = 1ax(t)Ψt-badt 

Yukarıdaki ifadede ‘a’ parametresi dalgacığın ölçeğini göstermektedir. Değeri düştüğünde 

dalgacık daha ezilmiş halde gözükecektir ve bu durumda yüksek frekanslı bilgileri daha rahat 

yakalayabilecektir. Diğer durumda ‘a’ ifadesinin değeri arttırıldığında dalgacık gerilir ve düşük 

frekanstaki bilgileri yakalayabilecektir. Diğer bir parametre olan ‘b’ parametresi konumu 

göstermektedir. Azalması durumunda dalgacık sola, artması durumunda ise dalgacık sağa 

kayacaktır. 

3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 

Simülasyon çalışmaları için kullanılacak olan aritmi hastalarının EKG verileri Physionet.org 

sitesindeki açık kaynaklar üzerinden alınmıştır. EKG grafikleri üzerinde aritmi durumu 

incelemesi yapılırken belirli konular ön planda olmalıdır. Bu konular başlıca kalbin atış ritmi 

ve kalp atış hızıdır. Dinlenme durumunda normal bireylerde kalp atımı dakikada 60 ila 100 atım 

arasında değişebilmektedir. P-QRS-T dalgalarının gerçekleşme süreleri ise normal hastalarda 

şu şekildedir: 

Tablo 3.1. Normal hastalarda EKG bölümlerinin süreleri 
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Şekil 3.1. Normal bir hastanın EKG verilerinin MATLAB yazılımı üzerindeki grafiği 

Bu değerler normal hastalardan alınmış olan verilerin ortalaması ile karşılaştırıldığında 

incelenen EKG verisinin normal bir hastaya ait olduğu görülmüştür. Çıkan değerler ise 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3.2. Bir hastadan alınmış EKG verilerinin bazı ortalama değerleri 

 

 

Şekil 3.2. Birinci hastadan alınan EKG verilerinin grafiği ve kalp hızı 

Birinci hastada R tepeleri arası süreler 1 değerinden büyük ortalama olarak 1,215 saniye ve 

QRS aralığı ise 0,1165 saniye olduğu görülmektedir. Görüldüğü gibi dakikadaki kalp atışı 60 

atımın altında (49) kaldığından bu değer Bradikardi hastalığını temsil ettiği söylenebilir. 
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Şekil 3.3. İkinci hastanın EKG veri grafiği ve kalp hızı 

İkinci hastada R tepeleri aralığı 1 değerinden büyük ve ortalama olarak 1,125 saniye ve QRS 

kompleks süreleri ortalama olarak 0,112 saniye ölçülmüştür. Hastanın kalp hızı 60 BPM altında 

(53) ve RR aralığı 1 saniye süresinden uzun sürdüğünden bu durumun Bradikardi hastalığını 

gösterdiği söylenebilir. 

 

Şekil 3.4. Üçüncü hastadan alınmış verilerin EKG grafiği ve kalp hızı 

Üçüncü hastada R-R aralıkları 0,6 değerinden küçük ve yaklaşık olarak 0,579 saniye ve QRS 

süreleri ortalama 0,122 saniye civarlarında hesaplanmış ve QRS süresi 0,12 saniyeden yüksek 

bulunmuştur. Bu hasta düzenli bir ritme sahip değildir. Kalp hızı 100 BPM üzerinde (103) 

olduğundan ve QRS süresi 0,12 ile 0,15 saniye aralığında bulunduğundan bu durum 

Supraventriküler Taşikardi hastalığını gösterdiği söylenebilir. 
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Şekil 3.5. Dördüncü hastadan alınmış olan EKG verilerinin grafiği 

Dördüncü hastada R tepeleri aralarının süreleri 1 değerinden yüksek ve ortalama olarak 1,265 

saniye ve QRS kompleksinin süresi yaklaşık olarak 0,063 saniye olarak elde edilmiştir. QRS 

kompleksi süresi normal EKG değerlerine yakın olmasına rağmen kalp hızı 60 BPM değerinin 

altında (49) kaldığından bu hastada Bradikardi hastalığının belirtisi olduğu görülmektedir. 

Beşinci hastada EKG veri analizi gerçekleştirildiğinde kalp atım hızının yaklaşık olarak 112 

BPM olduğu görülmektedir. R-R aralığının süresi 0,6 saniye değerinden küçük ve yaklaşık 

olarak 0,535 saniye ve QRS süresi ise ortalama 0,055 saniye olduğu gözükmektedir. Kalp hızı 

100 BPM üzerinde (112) olduğundan bu durum Taşikardi hastalığının belirtisi olduğu 

söylenilebilir. 

 

 

Şekil 3.6. Beşinci hastadan alınmış verilerin EKG grafiği 

Altıncı hastada EKG verileri MATLAB yazılımı üzerinde incelendiğinde kalp hızı yaklaşık 

olarak 111 BPM olarak bulunmuştur. Grafik incelendiğinde ise RR tepeleri arası ortalama 

olarak 0,542 saniye olarak bulunmuş ve QRS sürelerinin ortalaması ise 0,0615 saniye civarında 

bulunmuştur. Hastanın kalp atımı düzenli değildir. Kalp hızı ise dakikada 100 atımın üzerinde 

bulunduğundan (111) bu hastada Taşikardi durumu olduğu söylenebilmektedir. 
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Şekil 3.7. Altıncı hastadan alınmış EKG verileri ve kalp hızı 

Yedinci hastada R-R tepeleri arası incelendiğinde ortalama olarak 0.465 saniye ve QRS 

kompleksinin süresi ise ortalama olarak 0.072 saniye civarlarında olduğu belirlenmiştir. Kalp 

hızı dakikada 129 BPM olduğundan Taşikardi durumunu temsil etmekte olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 3.8. Yedinci hastadan alınmış EKG verileri ve kalp hızı 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışma üzerinde de teorik sonuçlar ile simülasyon sonuçları 

arasında farklar bulunmaktadır. Simülasyonlar üzerinde elde edilmek istenilen verilerde 

istenmeyen durumların (veri kaybı, gürültüler…) ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu 

durumun sağlanması için tüm verilerde en uygun şekilde gerekli yöntemlerin uygulanması 

gerekmektedir. Her ne kadar tamamı ile doğru sonuç vermese de olması gerekene en yakın 

değerler alınabilmektedir. Bu durumla beraber hasta için en uygun teşhisin konulması önem arz 

etmektedir. İlk aşama olarak gürültü gidermek doğruya yakın sonuçlar alabilmek için oldukça 

önemlidir. Aritmi teşhislerinde ise R tepeleri ve QRS kompleksinin tespiti önem taşımaktadır. 

Bunlarla birlikte Taşikardi, Bradikardi ve atriyal bozuklukların sınıflandırması 

yapılabilmektedir. Bu çalışmada EKG grafiklerinde MATLAB yazılımı aracılığı ile aritmi 

tespitleri gerçekleştirilmiştir. Yazılan kodlar çerçevesinde tüm aritmi çeşitleri için sonuç 

alınamamış olsa da daha fazla aritmi tespiti için algoritma daha da geliştirilebilir. Daha iyi 

gürültü giderme filtreleri ve daha geniş bir algoritma yardımı ile doğruluk oranı daha yüksek 

sonuçlar ve daha yüksek teşhis havuzu elde edilebilmek mümkündür. 
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Özet 

Tekstil sanayisinin gelişmesi ile birlikte kumaşlar ve koruyucu giysilerde yeni dönem 

başlamıştır. Yanmaz lifler (elyaf), günlük yaşamda otomotiv, uzay ve havacılık alanlarında 

meydana gelen kazalar sonucunda çıkan yangınlardan korunmak için etkilidir. Yanmaz lif 

üretimi için doğal veya sentetik polimerik hammaddeler kullanılmaktadır. Günümüzde 

kullanılan, yüksek performanslı yanmazlık özelliğine sahip olan malzemelerden birisi karbon 

liflerdir. Karbon lifler, molekül yapısında en az yaklaşık %90-95 oranlarında karbon elementi 

ihtiva etmektedir. Üstün mekanik özelliklere sahip bu liflerin kullanımını kısıtlayan en önemli 

faktör ise yüksek maliyetli olmasıdır. Maliyeti düşürmenin iki yolu vardır. Endüstri sektöründe 

yaygın şekilde kullanılan polimerik sentetik hammaddesine (PAN-poliakrilonitril) alternatif 

olarak farklı sentetik malzemelerin (Naylon 6 gibi) araştırılması veya karbon lif üretiminin 

temel aşaması olan stabilizasyon aşamasında fırın içinde beklenilen termal stabilizasyon 

süresinin azaltılmasıdır. Naylon 6 esaslı öncül liflerin molekül yapısına bakıldığında düz 

zincirli polimerler olduğu görülmektedir. Bu nedenle düz zincirlerin halkalı yapıya dönüşmesi 

zaman almaktadır. Kimyasal ön işlem ile bu kimyasal süreç hızlandırılmaktadır. Liflere, 

stabilizasyon aşamasında yanmazlık özelliğinin kazandırılması karbonizasyon aşaması için 

önem arz etmektedir. Bu nedenle literatürde araştırma yapılırken yanmazlık özelliğinin 

kazandırılmasının yanı sıra sentetik liflerin güç tutuşurluk özelliğinin kazandırılmasına ait 

çalışmalarda kullanılan kimyasal maddelerin etkileri de incelenmiştir. Bu deneysel çalışmada, 

naylon 6 öncül liflerinin (hammadesi) kimyasal tuz çözeltileri içerisinde emdirilerek stabilize 

edilmiş numunelerden elde edilen sonuçlar ile herhangi bir kimyasal işlem görmemiş olarak 

stabilize edilen numuneleri (referans) karşılaştırarak değerlendirmeler yapılmıştır. Kimyasal 

işleme tabii tutulmuş olan Naylon 6 öncül liflerinin yanma davranışı alev testinde bakılmıştır. 

Yanmazlık özelliği elde etmek için deneysel çalışmalarda kullanılan kimyasal malzemelerin 

etkilerine bu bildiride yer verilmiştir. Sonuç olarak; bazı metal bileşiğe sahip kimyasal tuzların 

sulu çözeltisi naylon 6 liflerine yanmazlık özelliği kazandırmıştır. Bu işlemin de, Naylon 6 

liflerinde stabilizasyon süresini düşürdüğü TGA analizinde gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karbon Lif, Termal Stabilizasyon, Yanma Davranışı, Naylon 6, 

Yanmazlık Özelliği Kazandıran Malzemeler (Metal ve Fosfat Tuzları), Naylon 6-TGA analizi    
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Abstract 

With the development of the textile industry, a new era has begun in fabrics and protective 

clothing. Non-combustible fibers are effective in protecting from fires that occur as a result of 

accidents in the automotive, space, and aviation fields in daily life. Natural or synthetic 

polymeric raw materials are used for the production of fireproof fiber. Carbon fibers are one of 

the materials used today with high-performance non-flammability properties. Carbon fibers 

contain at least 90-95% carbon elements in their molecular structure. The most important factor 

limiting the use of these fibers with superior mechanical properties is their high cost. There are 

two ways to reduce the cost. It is the research of different synthetic materials (such as Nylon 6) 

as an alternative to the polymeric synthetic raw material (PAN-polyacrylonitrile), which is 

widely used in the industry or to reduce the waiting time in the furnace during the stabilization 

phase. When the molecular structure of nylon 6-based precursor fibers is examined, it is seen 

that they are straight chain polymers. Therefore, it takes time for straight chains to transform 

into a cyclic structure. This chemical process is accelerated by chemical pre-treatment. It is 

important for the carbonization stage to give the fibers the non-flammability feature during the 

stabilization stage. For this reason, while researching in the literature, the effects of the 

chemicals used in the studies on gaining the flame retardancy feature of synthetic fibers as well 

as providing the non-flammability feature were also examined. In this experimental study, 

evaluations were made by comparing the results obtained from the samples stabilized by 

impregnating the nylon 6 precursor fibers (raw material) in chemical salt solutions with the 

samples stabilized without any chemical treatment (reference). The burning behavior of Nylon 

6 precursor fibers subjected to chemical treatment was examined in the flame test. The effects 

of chemical materials used in experimental studies to achieve non-flammability are given in 

this paper. As a result; The aqueous solution of chemical salts with some metal compounds 

imparted non-flammability to nylon 6 fibers. It was observed in TGA analysis that this process 

also reduced the stabilization time in Nylon 6 fibers. 

 

Keywords: Carbon Fiber, Thermal Stabilization, Combustion Behavior, Nylon 6, Non-

Flammable Materials (Metal and Phosphate Salts), Nylon 6-TGA analysis 

 

1. GİRİŞ 

Karbon lifler, çelik ve alüminyum gibi metaller ile karşılaştırıldığında; mekanik özellikleri daha 

iyi, elastik modülleri daha yüksek ve yoğunluk değerleri daha düşüktür. Savunma sanayisi dahil 

olmak üzere bir çok alanda kompozit yapılar içerisinde kullanılmaktadırlar [1, 2]. 1879 yılında 

elektrik ampül filamanı olarak karbon lif kullanan Thomas Edison, hammadde olarak ilk, 

selüloz esaslı maddelerden bambu liflerini kullanmış ve daha sonra suni selülozu (rayon) 

karbon liflerine dönüştürmüştür [3-5]. 1959'da, ilk önemli tekstil sınıfı karbon elyaf, viskoz 

rayon kumaştan ticari olarak üretilmiş ve fenolik-matris kompozitin takviye elemanı olarak 

roket motorlarının çıkış koni parçalarında kullanılmıştır. 1964-1975 arası dönemde rayon, PAN 

ve zift esaslı liflerden çok yüksek mukavemet ve yüksek modüllü karbon lifler oluşturulmuştur. 

Karbon lif, zaman içerisinde gelişerek günümüz teknolojisinde stratejik öneme sahip bir 

malzeme haline gelmiştir [6]. Endüstride üretilen PAN esaslı karbon liflerde yaklaşık %90 

karbon bulunmaktadır [7,8]. Günümüzde sadece viskoz rayon, zift ve PAN esaslı karbon liflerin 

ticari üretimi sağlanmaktadır. Öncül lifler olarak polipropilen, polietilen, poliamid gibi sentetik 

polimer içerikli malzemeler üzerinde deneysel çalışmalar yürütülmekte olmasına rağmen tam 

anlamda PAN esaslı karbon lifin fiziksel özelliklerine yakın değerler alınamamıştır [9-11]. 

PAN esaslı karbon lif üretimi; termal stabilizasyon, karbonizasyon ve grafitizasyon olmak 

üzere sırasıyla iki temel ve bir opsiyonel aşamadan oluşmaktadır [12]. Karbon lif üretiminde en 
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önemli aşama termal stabilizasyon aşamasıdır [13, 14]. Üretim sürecinde pek çok değişkeni 

içerisinde barındıran termal stabilizasyon aşaması önemli bir yere sahiptir. PAN esaslı karbon 

liflerin en büyük sorunu yüksek maliyetli olmalarıdır. Termal stabilizasyon çok fazla enerjinin 

tüketildiği ve çok fazla zaman alan bir aşama olarak gösterilmektedir [15]. Stabilizasyon 

aşamasında; öncül lif olarak adlandırılan hammadde, karbonizasyon sırasında yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı bir yapıya dönüşmektedir [16]. Andrichenko ve Druzhinina [17], Naylon 

6 (PA6) polimerini kimyasal ön-işlemlere gerek kalmadan aleve karşı dirençli hale getirebilmek 

için 43 saat boyunca 170°C'de ısıl işlem gerçekleştirmişlerdir. Bu ısıl işlem sonucunda, çapraz 

bağlamanın tamamlanması çok uzun zaman almıştır. Polimer-metal komplekslerinin kimyasal 

ön işlem olarak kullanılması durumunda ise, termo-kimyasal işlemlerinin süreci önemli ölçüde 

hızlandırdığı görülmüştür. Literatürde metal halojenlerin (CuCl2, CuBr2, FeCl3) polyamid ile 

etkileşmeleri sonunda erime sıcaklığı azalmıştır [18]. Semenova ve arkadaşları [19], naylon 

liflerinde termal stabilizasyonu arttırmak için borik asit tuzunu katalizör olarak kullanmışlar ve 

azot ortamında da 175°C’de ısıl işleme tabi tutarak naylonun yapısında çapraz bağlanma 

reaksiyonlarını gerçekleştirmişlerdir. Amonyum Sülfamatın temel kullanım alanlarını alev 

geciktirici endüstrileri oluşturmaktadır [20]. Dong ve Gijsman [21], oksijen alım hızı sıcaklıkla 

arttığı için 120-170°C arasındaki sıcaklıkta FeCl3 ile muamele edilmiş PA6 (Polyamid 6 veya 

Naylon 6)'nın termo-oksidatif bozunmasını araştırmışlardır. Fe3+ metal iyonları stabilizasyonu 

hızlandırmıştır. Piroliz sıcaklığı, ısının etkisiyle kimyasal bozulmanın meydana geldiği 

sıcaklıktır. Şekil 1’de yanma prosesi gösterilmiştir. Piroliz, polimerlerin yanmasındaki temel 

ilk adımıdır. Maddenin oksijen ile birleşmesiyle kimyasal ayrışmanın meydana geldiği ve 

yanma reaksiyonu sırasında ışık ve ısı oluşumuna neden olan yanma sıcaklığıdır [22, 23]. 

 

 

Şekil 1. Tüm tekstil malzemelerinin yanma döngüsü [22, 23]  

Günümüzde naylon 6 iplik üretimi fazladır. Endüstride sıklıkla kullanılan PAN öncül liflerine 

alternatif olarak naylon 6 öncül lifleri tercih edilebilmesi için çeşitli deneysel çalışmalar 

yapılmıştır. Yanmazlık özelliği kazandırılabilmesi amacıyla öncül liflere uygulanan termal 

stabilizasyon aşamasında hem gereken ısıl bekleme süresinin azaltılması hem de maliyetin 

düşürülmesi için öncül liflere kimyasal ön işlem uygulanmıştır. Elde edilen yanmazlık 

sonuçları, herhangi bir kimyasal ön-işlem görmemiş olan referans numuneler ile kıyaslanarak 

değerlendirilmiştir. Bu araştırma, çeşitli kimyasal maddelerin naylon 6 öncül liflerinin termal 

stabilizasyonuna etkisini incelemek üzere gerçekleştirilen kimyasal ön-işlemli çalışmaları 

içermektedir.  
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2. YÖNTEM 

Ham naylon 6 polimeri alifatik düz zincirlere sahiptir (Şekil 2). Bu zincir yapısından dolayı 

yanmazlık özelliği taşımamaktadır. Bu özelliğin kazandırılabilmesi için moleküler yapının 

halkalı yapıya dönüşümü gerçekleştirilmelidir. 

 

 

Şekil 2. Ham naylon 6 ipliğinin düz polimer zincir yapısı 

Şekil 3’te verilen işlem basamakları deneysel çalışmada kullanılan suni ve sentetik öncül lifler 

için geçerlidir. Çalışmada yapılan işlemler özetlenmiştir. En son basamakta ise lif 

karakterizasyon teknikleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 3. Deneysel çalışmalar sırasında öncül liflere uygulanan işlem basamakları 

Öncül lif numuneleri, yüzeylerinde bulunan spin-finish yağların uzaklaştırılması için %10’luk 

etanol çözeltisi içerisinde 2 saat boyunca bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığında 1 saat 
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boyunca taşmalı suda yıkama yapılmış ve son olarak 30 dakika saf suda bekletilmiştir. Ardından 

numunelere termal açıdan kararlılık sağlamak için oda sıcaklığında 1 gün boyunca kimyasal 

ön-işlemler uygulanmıştır (Şekil 4). 

 

 

Şekil 4. Demir (III) klorür (FeCl3) çözeltisinde emdirilmiş Naylon 6 iplikleri 

2.1. Naylon 6 Öncül Liflerin Stabilizasyon İşlemi 

Karbon lif üretim maliyetlerini düşürmek için PAN polimeri dışında alternatif olarak Naylon 6 

polimeri değerlendirilmiştir. Çeşitli kimyasallar Naylon 6 lifine uygulanarak stabilizasyon 

işlemi gerçekleştirilmiştir. En iyi sonuç, metal bileşikli tuzlardan alınmıştır. Termal kararlılıkta 

metal tuzlarının etkisinin önemli olduğu görülmüştür. Halojen tuzların olumlu etkisi fazla 

gözlenmemiştir. Yanmazlık özelliği kazanan deneysel çalışmada düşük sıcaklıkta 180 veya 

190°C’de çalışmaya başlanmışır. Sonrasında sıcaklık 245°C’ye çıkıldığında termal kararlılık 

(yanmazlık) özelliği kazanıldığı gözlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. %1 Demir (III) klorür emdirmeli Naylon 6 stabilizasyon parametreleri 

 

Naylon 6 numunelerine uygulanacak olan stabilizasyon parametreleri daha ayrıntılı olarak Şekil 

5’te belirtilmiştir. X min* = (30, 60, 90 ve 120 dk) her aşamadaki stabilizasyon aşamasının o 

sıcaklıktaki bekleme süresini göstermektedir. 
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Şekil 5. %1 FeCl3 emdirmeli naylon 6’nın stabilizasyonu 

Isıl işlem aşaması aşağıda verilmiştir: 

5 deneysel çalışma setinin ısıl işlem basamakları sırası ile verilmiştir. 

1. Deney 

• Oda sıcaklığından 170°C’ye ısıtma hızı 2°C/dk olacak şekilde çıkılmış ve 360 dakika 

bekletilmiştir.          

• 170°C sıcaklıktan 245°C’ye kadar ısıtma hızı 0,3°C/dk olacak şekilde çıkılarak 0 dk 

bekletilmiştir.  245°C’den oda sıcaklığına kadar 1°C/dk rampa hızında soğumaya geçilmiştir. 

 

2. Deney 

• Oda sıcaklığından 170°C’ye ısıtma hızı 2°C/dk olacak şekilde çıkılmış ve 360 dk 

bekletilmiştir.          

• 170°C sıcaklıktan 245°C‘ye kadar ısıtma hızı 0,3°C/dk olacak şekilde çıkılarak 30 dk 

bekletilmiştir.    

• 245°C’ den oda sıcaklığına kadar 1°C/dk rampa hızında soğumaya geçilmiştir. 

3. Deney 

• Oda sıcaklığından 170°C’ye ısıtma hızı 2°C/dk olacak şekilde çıkılmış ve 360 dk 

bekletilmiştir.          

• 170°C sıcaklıktan 245°C’ye kadar ısıtma hızı 0,3°C/dk olacak şekilde çıkılarak 60 dk 

bekletilmiştir.    

• 245°C’den oda sıcaklığına kadar 1°C/dk rampa hızında soğumaya geçilmiştir. 

 4. Deney 

• Oda sıcaklığından 170°C’ye ısıtma hızı 2°C/dk olacak şekilde çıkılmış ve 360 dk 

bekletilmiştir.          

• 170°C sıcaklıktan 245°C’ye kadar ısıtma hızı 0,3°C/dk olacak şekilde çıkılarak 90 dk 

bekletilmiştir.    

• 245°C’den oda sıcaklığına kadar 1°C/dk rampa hızında soğumaya geçilmiştir. 
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5.Deney 

• Oda sıcaklığından 170°C’ye ısıtma hızı 2°C/dk olacak şekilde çıkılmış ve 360 dk 

bekletilmiştir.          

• 170°C sıcaklıktan 245°C’ye kadar ısıtma hızı 0,3°C/dk olacak şekilde çıkılarak 120 dk 

bekletilmiştir.    

• 245°C’den oda sıcaklığına kadar 1°C/dk rampa hızında soğumaya geçilmiştir. 

Polyamid grubunda metal tuzları kullanıldığında metal tuzlarında bulunan metal iyonlarının 

naylonun zincir yapısındaki amid grupları arasındaki etkileşimi hızlandırmıştır. Metal iyonları 

amid gruplarındaki karbonil oksijeni ile uyum sağlamaktadır (Şekil 6). B grubu metal iyonları 

polyamid zincirler arasındaki hidrojen bağlarını kıracak kadar güçlüdür ve hidrojen bağlarında 

oluşan bu değişim ile polyamidin erime noktasını düşürdüğü görülmüştür. Şekil 6’da demir 

atomu ile Naylon 6’nın amid bağları arasında ısının etkisi ile etkileşim olmuştur ve hidrojen 

bağları ile demir arasında kompleks oluşturarak birbirine crosslink (Çapraz bağlanma) ile 

bağlanmıştır. Bu çapraz bağlanmalar ise termal dayanımı ve yanmazlık özelliğini 

arttırmaktadır. 

 

Şekil 6. Metal halojeninin PA6’nın oksijen atomuna bağlanması 

 

3. BULGULAR 

Stabilizasyon işlemindeki lifin rengi, ilk önce beyazdan koyu kahverengiye daha sonra da 

siyaha dönüşmüştür. Renklerdeki değişimlerin termal açıdan stabilize olmuş numuneleri temsil 

ettiği düşünülmektedir. Polimerlerin temel zincirlerinde bulunan; hidroksil (-OH), karbonil (-

C=O) ve karboksilik (-COOH)  gruplara oksijene dayalı fonksiyonel grupların bağlanması ile 

stabilizasyon işlemi gerçekleşmiştir. Alev testi uygulaması çakmak ile yapılmaktadır. Alev testi 

ile yanmazlık özelliği kazanan iplikler stabilize olmuştur ve karbonizasyon işlemine hazırdır. 

Yanmazlık özelliği kazanmayan lifler, karbonizasyon işlemine maruz bırakıldığında liflerde 

erime ve bozunmalar meydana gelecektir. Önemli olan diğer bir husus da liflere tamamen 

yanmazlık özelliği kazandırdıktan sonra lifleri daha fazla bekleme süresinde stabilizasyona 

maruz bırakmamaktır. Fazla sürede bekleme yapılırsa liflere oksijen yüklemesi fazla 
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olacağından mekanik özelliklerde azalma oluşacaktır. Liflerin mukavemetinde %30 azalma 

ideal görülmüştür. Şekil 7’de liflerin termal kararlılığındaki alev testi çakmak ile yapılmıştır. 

Sonuç olarak yanmazlık özelliği kazandığı görülmektedir. Alev testi Naylon 6 ipliklerine de 

uygulanmıştır.  

 

Şekil 7. Stabilize ipliğe uygulanan alev testi 

 

Naylon 6 her iki iplik, 50°C'de yumuşar ve sırasıyla 215°C'de ve 265°C'de erir. Naylon 6 

polimeri 430°C'nin üzerinde piroliz olur ve 450°C'de yanmaya maruz kalır. Yanma davranışını 

öğrenmek için lifleri alev testine maruz bırakırız. Metal tuzlarının ve fosfor içeren fosforik 

asitin daha etkili olduğu gözlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2. Naylon 6 ipliğinin yanmazlık kazandığı sulu çözeltiler 

 

 

Isıl işlemlerde Naylon 6 polimerinin yumuşama sıcaklığı 170°C’dir. Isıl işlemler, tek adımda 

180°C ile 190°C’de uzun zaman beklemeli olarak uygulanmıştır. Fakat en iyi sonuçlar, iki 

adımlı olacak şekilde yapıldığında elde edilmiştir. İki adımlı aşamada 170°C + 245°C olacak 

şekilde uygulanmıştır. Düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa doğru gidildiğinde naylon ipliğin ani 

bir yüksek sıcaklığa maruz kalması önlenerek ipliğin erimesi engellenmiştir. Naylon 6 ipliğinin 

rengi tamamen siyahlaşmıştır ama yanmazlık kazanmamıştır. Daha fazla ısıl işlem 

uygulandığında ipliğin eridiği gözlenmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Rengi tamamen siyahlaşıp yanmazlık kazanmayan Naylon 6 ipliği 
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Naylon 6 ipliğine uygulanan kimyasal işlemlerden sonra stabilizasyon adımında iplik 

kahverengi renge dönmüştür (Tablo 4). Kimyasal çözeltilerde emdirilmiş Naylon 6 öncül lif ile 

ilgili ön deneysel çalışmalar yapılmıştır. 

Tablo 4. Naylon 6 stabilizasyon sonrası renk değişimleri 

 

 

3.1. Naylon 6 Esaslı Öncül Liflerin Renk Değişimi 

200’e yakın deneysel çalışma yapılmıştır. Renk değişimleri gözlenmiştir. 

3.1.1. % 1 Lityum Klorür + % 99 Etanol Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri 6,72 olup oda sıcaklığında 21°C’de ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcı ile 

1 gün karıştırılmıştır. Oda sıcaklığında 1 gün boyunca bekletilerek kimyasal emdirme işlemi 

yapılmıştır. Şekil 8’de siyahlaşma gözlemlenmemiştir. Stabilizasyon aşamasında ise çok adımlı 

ısıl işlem yapılmıştır. Isıtma hız oranı sabit 1°C/dk olarak tutulmuştur. Isıl işlem prosedürü; 

180°C - 190°C - 200°C - 210°C - 220°C’de ki her bir sıcaklık adımında 30 dk ve 60 dk 

beklemeli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 8. 180°C - 190°C - 200°C - 210°C - 220°C’de her bir sıcaklık adımında 30 dk ve 60 dk 

beklemeli olacak şekilde ısıl işlem 

3.1.2. % 2 Lityum Klorür + % 98 Etanol Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 6,59 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcı ile 1 gün 

karıştırılmıştır. Oda sıcaklığında 1 gün boyunca bekletilerek kimyasal emdirme işlemi 

yapılmıştır. Stabilizasyon aşamasında ise çok adımlı ısıl işlem yapılmıştır. Isıtma hız oranı sabit 

1°C/dk olarak tutulmuştur. Isıl işlem prosedürü; 180°C - 190°C - 200°C - 210°C - 220°C’de ki 

her bir sıcaklık adımında 60 dk beklemeli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 9’da 

siyahlaşma gözlenmemiştir. 

 

Şekil 9. 180°C - 190°C - 200°C - 210°C - 220°C’de her bir sıcaklık adımında 60 dk beklemeli 

olacak şekilde ısıl işlem 

3.1.3. % 3 Fosforik Asit + % 97 Etanol Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 2,24 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcı ile 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de ısıtıldığında fosforik asitin etkisi ile liflerde parçalanma olduğundan 

dolayı oda sıcaklığında 1 gün boyunca bekleterek kimyasal emdirme işlemi yapılmıştır. 

Stabilizasyon aşamasında ise çok adımlı ısıl işlem yapılmıştır. Isıtma hız oranı sabit 1°C/dk 

olarak tutulmuştur. Isıl işlem prosedürü; 180°C - 190°C - 200°C - 210°C - 220°C’deki her bir 

sıcaklık adımında 60 dk beklemeli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 10’da fosforik asitin 

etkisi ile lifler siyaha dönmüştür ama alev testinde yanmazlık özelliği kazanmamıştır. 
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Şekil 10. 180°C - 190°C - 200°C - 210°C - 220°C’de 60 dk bekletmede ısıl işlem 

3.1.4. % 3 Fosforik Asit + % 3 Borik Asit + % 94 Etanol Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,33 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcı ile 1 gün 

karıştırılmıştır. Oda sıcaklığında 1 gün boyunca bekletilerek kimyasal emdirme işlemi 

yapılmıştır. Stabilizasyon aşamasında ise çok adımlı ısıl işlem yapılmıştır. Isıtma hız oranı sabit 

2°C/dk olarak tutulmuştur. Isıl işlem prosedürü; 180°C - 2 saat bekletme + 215°C - 2 saat 

bekletme olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 11’de fosforik asitin etkisinin, borik asit 

ilavesiyle azaldığı gözlemlenmiştir. İşlem sonrası numuneler koyu karamel rengini almıştır 

ancak tam siyaha dönmemiştir. Yanmazlık özelliği kazanmamıştır. 

 

Şekil 11. 180°C -  2 saat bekletme + 215°C - 2 saat bekletmede ısıl işlem 

3.1.5. % 3 Tartarik Asit + % 97 Saf Su Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,80 olarak ölçülmüştür. Tartarik asitin lifi şişirici 

özelliği vardır. Hazırlanan çözelti mekanik karıştırıcı ile 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat 

boyunca kimyasal emdirme yapılmıştır. 180°C’de ısıtma hızı oranı 2°C/dk olacak şekilde 4 saat 

bekletme, 8 saat bekletme ve 12 saat bekletmeli olarak ayrı ayrı 3 farklı ısıl işlem yapılmıştır. 

Bu bekleme süresince iplikte siyahlaşma gözlemlenmemiştir. Şekil 12’de verilmiştir. En kısa 4 

saat bekleme yapılmıştır. Bu sürede ipliğin rengi beyazdan açık sarıya dönmüştür ve bekletme 

süresi yetersiz bulunup 8 ve 12 saat bekleme işlemleri yapılmıştır. En uzun 12 saat bekleme 

sonunda naylon 6 ipliği beyaz renginden koyu karamel rengine dönüşmüştür. Fazla ısıtma 

yapılırsa liflerde kopmalar oluşacağı için bu deneysel çalışmada verim alınmamıştır.  
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Şekil 12. 180°C’de 4 sa, 8 sa ve 12 sa bekletme 

3.1.6. % 3 Tartarik Asit + % 10 Etilen Glikol + % 87 Saf Su Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,75 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat boyunca kimyasal emdirme yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada 

literatürde life ıslatıcı ve şişirici etkisi olduğundan dolayı etilen glikol sıvısı tartarik asitin içine 

ilave edilmiştir. Tartarik asitin hem kolay çözünebilmesi için hem de iplikteki siyahlaşma 

miktarını artırabilmek için bu deneyel çalışma yapılmıştır. 180°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk 

olacak şekilde 4 saat bekletme, 8 saat bekletme ve 12 saat bekletmeli olarak ayrı ayrı 3 farklı 

ısıl işlem yapılmıştır. Bu işlem sonucunda numunelerin daha koyu renge dönüştüğü 

görülmüştür. Şekil 13’te verilmiştir. 

 

Şekil 13. 80°C’de ısınma hızı 2°C/dk 4 sa bekletme, 8 sa ve 12 sa bekletmeli 

3.1.7. % 3 Tartarik Asit + % 10 Etilen Glikol + % 3 Üre Çözeltisi 

Bu sulu çözelti karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,94 olarak ölçülmüştür. Mekanik 

karıştırıcıda 1 gün boyunca karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. 

Çözelti asidik olduğunda reaksiyonun daha yavaş ilerlediği gözlemlenmiştir. Etilen glikol ile 

üre, Çözeltinin asidik etkisini azaltmak için ve pH’ını arttırmak için kullanılmıştır. Bu çalışma, 

160-170-180-190-200-210-220°C’de çoklu adım şeklinde her bir sıcaklıkta 5 dk beklemeli 

ısıtma hız oranı 0,5°C/dk olacak şekilde yapılmıştır. Şekil 14’te naylon 6 ipliğindeki renk 

değişimleri gözlemlenmiştir. Numunelerin 5 dk süresince yapılan ısıl işlem sonucunda eridiği 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle tekli adımda ısıl işlem tercih edilmiştir. Naylon 6 polimerinde 

etilen glikol katkili olan tartarik asitli çözelti, etilen glikol katkılı olmayana göre daha fazla 

numune renginde koyulaşmaya sebep olmuştur (Beyazdan karamele dönmüştür). Tekli adımda 

180°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 16 saat bekleme yapıldığında Naylon 6 ipliğin 
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eridiği gözlemlenmiştir. Tekli adımda 180°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 12 saat 

bekleme yapılmıştır. Deney sonucunda numunenin rengi koyu kahverengiye dönüşmüştür. 

 

Şekil 14. Naylon 6 ipliğinin renk değişimi 

3.1.8. % 3 Tartarik Asit + % 3 Borik Asit + % 2 TEA Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,50 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 180°C’de ısıtma hız 

oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. Tartarik asitin çapraz bağ yapma 

özelliği vardır. Borik asitin ise kimyasal reaksiyonu hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. 

Trietanolamin (TEA) ise çapraz bağları hızlandırıcı etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Fakat 

beklenen siyahlaşma etkisi tam oluşmamıştır. Şekil 15’te görüldüğü gibi numuneler koyu kahve 

renge dönüşmüştür.  

 

Şekil 15. Tek adımda 180°C’de ısınma hız oranı 2°C/dk olacak şeklide fırında en uzun süre 

olan 20 saat bekleme süresi 

3.1.9. % 5 Tiyoüre + % 10 Etilen glikol + % 85 Su Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 6,3 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 180°C’de ısıtma hız 

oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. Fakat beklenen siyahlaşma etkisi tam 

oluşmamıştır. Şekil 16’da görüldüğü gibi numuneler koyu kahve renge dönüşmüştür 

 

Şekil 16. Tek adımda 180°C’de 2°C/dk en uzun süre olan 20 saat bekletilmesi 

3.1.10. % 2 Fosforik Asit + % 6 Üre + % 92 Su Çözeltisi 
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Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,53 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. Şekil 17’de verilmiştir. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Lifte tam 

kararma olmadığı ve siyaha yakın koyu kahve renge dönüştüğü gözlenmiştir. İplikte yanmazlık 

özelliği oluşmamıştır. Aynı zamanda mukavemeti çok düşmüştür. Tek adımda 190°C’de ısıtma 

hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. İşlem sonrası numunede erime 

gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 17. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk en uzun süre 20 saat beklemesi 

3.1.11. % 4 Fosforik Asit + % 4 Üre + % 92 Saf Su Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,22 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 190°C’de ısıtma hız 

oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. İplikte siyahlaşma gözlemlenmiştir. 

Yakma testinde başarılı olmuştur. Naylon 6 ipliği yanmazlık özelliği kazanmıştır.  

3.1.12. % 3 Fosforik Asit + % 6 Üre + % 91 Su çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,38 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 190°C’de ısıtma hız 

oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. 24 saat sonunda numunede erime 

gözlenmiştir. Rengi tam siyaha dönmüştür. Yanmazlık özelliği kazanmamıştır. Şekil 18’de 

ipliğin renk değişimleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 18. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk 20 saat beklemesi 

% 3 Fosforik Asit + % 6 üre  sulu çözeltisi ile % 4 Fosforik Asit + % 4 üre  sulu çözeltisinin 

ısıl işlem sonuçları karşılaştırıldığında, ürenin fosforik asitin emilmesini kolaylaştırdığı 

gözlemlenmiştir. Fosforik asit konsantrasyonu % 4 ün üzerinde olduğunda numunenin 

deformasyonunu arttırarak daha fazla mukavemet kayıplarına neden olmaktadır. 

3.1.13. % 4 Fosforik Asit + % 4 Borik Asit + % 92 Su Çözelti 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 0,94 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 190°C’de ısıtma hız 

oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. 24 saat bekletmede ise numunenin 

eridiği gözlemlenmiştir.  Şekil 19’da % 4 fosforik asit + % 4 borik sulu çözeltisinde emdirilen 

naylon 6 numunesine ait görsel verilmiş olup tam olarak siyahlaşma ve yanmazlık 
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görülmemiştir. % 2 Fosforik Asit + % 6 üre sulu çözeltisine göre numunenin mukavemeti daha 

çok düşmüştür.  

 

Şekil 19. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk en uzun süre olan 20 saat beklemesi 

% 4 fosforik asit + % 4 borik asit çözeltisinde emdirilen naylon 6 ipliğinin mukavemetinin 

düşük olduğu Şekil 20’de görülmektedir. 

 

Şekil 20. Liflerinin mukavemetinin azalması 

3.1.14. % 4 Fosforik Asit + % 4 Borik Asit + % 4 Üre Çözelti 

Bu sulu çözelti karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,16 olarak ölçülmüştür. Mekanik 

karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 

190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. Sonuç olarak 

mukavemet cihazında çekim yapılmayacak kadar mukavemeti çok düşük çıkmış ve rengide 

kahverengi olmuştur. Yanmazlık özelliği kazanmamıştır. 24 saat beklemede ise erimiştir (Şekil 

21). 

 

Şekil 21. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk-20 saat beklemesi 

Çözeltiye üre katılınca pH değeri yükselmiştir ve üre katalizör görevi görmüştür. Üre 

kullanılmayan reçeteye göre Naylon 6 ipliğin renginin siyaha daha yakın olmasını sağlamıştır. 

3.1.15. % 2 Fosforik Asit + % 6 Üre + % 3 GC Çözeltisi 

Bu sulu çözelti karışımın pH değeri oda sıcaklığında 6,89 olarak ölçülmüştür. Mekanik 

karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 

190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. 24 saat bekleme 

durumunda numune erimiştir. Rengi ise koyu kahverengiye dönmüştür. Şekil 22’de renk 

değişimleri gösterilmiştir. 
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Şekil 22. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk-20 saat beklemesi 

3.1.16. % 2 Fosforik Asit + % 6 Üre + % 1 GC Çözeltisi 

Bu sulu çözelti karışımın pH değeri oda sıcaklığında 2,17 olarak ölçülmüştür. Guanidin 

karbonat (GC) konsantrasyonu azaldığı için pH değeri yüksek asidik ortam seviyesine 

kaymıştır. Hazırlanan çözelti mekanik karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat 

kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 

saat bekleme yapılmıştır. 24 saat bekleme durumunda numune erimiştir. Guanidin karbonat 

kullanılmasının nedeni çözeltinin pH değerini arttırarak çözeltinin asidikliğini azaltmaktır. 

Fakat fosforik asitin etkisi de pH değeri ile ters orantılıdır. Bu değer azalınca fosforik asitin 

etkisi artacağından Naylon 6 numunede daha fazla siyah renge dönüşüm görünmüştür. Diğer 

konsantrasyonlar sabit tutularak sadece guanidin karbonat konsantrasyonu değiştirilerek 

stabilizasyon sonrası numunedeki renk değişimine bakılmıştır. Şekil 23’te renk değişimleri 

gösterilmiştir. Rengi koyu kahverengiye dönmüştür. 

 

Şekil 23. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk-20 saat beklemesi 

3.1.17. % 3 Sülfamik Asit + % 97 Su Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,5 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 190°C’de ısıtma hız 

oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. 24 saat bekleme durumunda numune 

erimiştir. Şekil 24’te Naylon 6 ipliğinde siyahlaşma gözlemlenmiştir. Ama yanmazlık özelliği 

kazanmamıştır. Sülfamik asit, esnek naylon 6 polimerini kırılgan ve rijit bir yapıya 

dönüştürmüştür.   

 

Şekil 24. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk-20 saat beklemesi 

3.1.18. % 3 DAP + % 3 Üre Sulu Çözeltisi 
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Bu sulu çözeltili karışımın pH değeri oda sıcaklığında 7,96 olarak ölçülmüştür. pH değerini 

diamonyum hidrohen fosfat (DAP) yükseltmiştir. Mekanik karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 

90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk 

olacak şekilde 16 saat bekleme yapılmıştır. 20 saat bekleme durumunda numune eriyip iplikler 

biribirine yapışmıştır. Şekil 25’te görüldüğü gibi renk değişimine bakıldığında rengi koyu 

kahverengi olmuştur. Siyahlaşma olmamıştır. Yanmazlık özelliği kazanmamıştır.  

 

Şekil 25. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk-16 saat beklemesi 

3.1.19. % 5 Çinko Klorür Sulu Çözeltisi 

F,Cl, Br, I grubu peryodik cetvelde halojen grubu içerisinde yer almaktadır. B grubu geçiş 

metalleri grubunda ise çinko bulunmaktadır. Literatüre göre, geçiş metalleri ile halojenlerin 

oluşturduğu halojen-metal tuzlarının olumlu etkisinin olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle çinko 

klorür tuzu denenmiştir. Bu sulu çözeltide çinko klorür (ZnCl2) olduğu için pH değeri 5,83 

olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. Daha sonra 1 saatlik 90°C’de 

emdirme işlemi sonucunda Şekil 26’daki gibi Naylon 6 ipliğini deforme etmiştir. Bu yüzden de 

stabilizasyon aşamasına bu yüzden geçilememiştir. Isıtılarak emdirilmekten ziyade oda 

sıcaklığında 1 gün emdirilme işlemi yapılırsa daha iyi olacağı düşünülmektedir. Bazı kimyasal 

maddeler ile naylon grubunu camsı geçiş sıcaklığının üzerinde ısıtılması sonucunda polimerin 

parçalanmasını hızlandırdığı gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 26. 1 saat 90°C’de tabla üzerinde ısıtılma sonucunda ipliğin parçalanması 

3.1.20. % 3 Lityum Klorür + % 3 Potasyum Bromür Çözelti 

F,Cl, Br, I grubu peryodik cetvelde halojen grubu içerisinde yer almaktadır. B grubu geçiş 

metalleri grubunda ise Lityum bulunmaktadır. Bu sulu çözelti karışımın pH değeri oda 

sıcaklığında 6,9 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat 

kimyasal emdirme yapılmıştır. Lityum klorürün güç tutuşurluk etkisinden dolayı ve potasyum 

bromürün antioksidan özelliğinden dolayı bu kimyasallar bir arada denenmiştir. Tek adımda 
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190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. Sonuç olarak iplik 

erimiştir. 

3.1.21. % 3 Amonyum Klorür + % 10 Etilen Glikol Çözelti 

Bu karışımın sulu çözeltisinin pH değeri oda sıcaklığında 3,78 olarak ölçülmüştür. Mekanik 

karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 

190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır. 20 saatten fazla 

bekleme durumunda ipliğin eridiği gözlenmiştir (Şekil 27). İpliğin renginde fazla değişiklik 

olmayıp mukavemetinde fazla bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 27. Tek adımda 190°C’de 2°C/dk-20 saat beklemesi 

3.1.22. % 3 BAM + % 7.5 Potasyum Bromür Sulu Çözelti 

Bakır asetat monohidrat (BAM) güç tutuşurluk etkisi ve potasyum bromürün antioksidan 

özelliği olduğundan bu deneysel çalışmada kullanılmıştır. Bu karışımın pH değeri oda 

sıcaklığında 4,71 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 

saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Tek adımda 180°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak 

şekilde 12 ve 16 saat ayrı ayrı bekletmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Şekil 28’de görüldüğü 

gibi 16 saat beklemede renk daha da koyulaşmıştır fakat siyahlaşma gözlemlenmemiştir. 

Yanmazlık özelliği kazanmamıştır. 20 saat beklemede ise ipliğin eriyip birbirine yapıştığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 28. Tek adımda 180°C’de 2°C/dk’de 12 ve 16 saat ayrı ayrı bekletme 

3.1.23. % 5 Bakır (II) Klorür + % 95 Su Çözeltisi 
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% 5 Bakır (II) klorür (CuCl2) sulu çözeltisinin pH değeri oda sıcaklığında 1,93 olarak 

ölçülmüştür. Oda sıcaklığında mekanik karıştırıcıda 1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat 

kimyasal emdirme yapılmıştır. Hava ortamında ısıtma yapıldığı için turkuaz renginden yeşil 

rengine dönüşmüştür. Bu da metal tuzunun ısıtılması ile havanın oksijeni ile tepkimeye 

girdiğini göstermektedir. Daha sonra tek adımda 190°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak 

şekilde 20 saat bekleme yapılmıştır (Şekil 29). 

 

Şekil 29. 90°C’de tablada 1 saat kimyasal emdirme işlemi 

Şekil 30’da Naylon 6 ipliğinde siyahlaşma gözlemlenmiştir ve yanmazlık özelliği kazanmıştır.  

 

Şekil 30. Tek adımda 190°C’de ısınma hız oranı 1°C/dk’da 20 saat beklemesi 

3.1.24. % 3 Bakır (II) Klorür + % 7.5 Potasyum Klorür Çözelti 

Bu sulu çözeltinin pH değeri oda sıcaklığında 3,52 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 

gün karıştırılmıştır. 90°C’de1 saat kimyasal emdirme yapılmıştır. Potasyum klorür kullanılma 

nedeni ise ısıtma esnasında redoks tepkimesi meydana gelerek ipliğin siyahlaşması ve 

yanmazlık özelliğinin oluşmasının hızlanmasını sağlamaktır fakat deney başarısız olmuştur. 

Tek adımda 180°C’de ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 16, 20 ve 24 saat bekletilmiştir. 

20 ve 24 saatte siyahlaşma olmasına rağmen yanmazlık özelliği kazanmamıştır ve 24 saatin 

sonunda iplik erimemiştir. 16 saat bekleme sonucundaki numune Şekil 31’de ki gibi siyaha 

yakın çok koyu kahverengiye dönüşmüş fakat yanmazlık özelliği kazanmamıştır. Yanmazlık 

özelliği kazanması için bir tüp fırında azot ortamında ısıl işlem gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 31. Tek adımda 180°C’de 20 ve 24 saatte siyaha dönmesi 

Karbonizasyon işlemi yapılacak stabilizasyon numunesi karbon tüp fırını için özel olarak 

tasarlanmış olan Şekil 32’de verilen numune tutucusuna gergin bir şekilde sarılarak tüp fırınına 

yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 32. Tüp fırının numune tutucusu 

Naylon 6 numunesi bu fırında azot gaz akışı 200 cc/dk’da 250°C’de 2 saat boyunca ısıl işleme 

tabi tutulmuştur. Deney sonucunda, istenilen siyah renginde görünüm elde edilmiştir fakat 

beklenilen yanmazlık özelliği tam olarak elde edilmemiştir. Mukavemet ise daha da düşmüştür. 

Azot ortamında bekletme süresi arttırılırsa yanmazlık özelliği kazanılabileceği 

düşünülmektedir. 

3.1.25. % 3 Bakır (II) Klorür + % 7.5 Potasyum Bromür Çözelti 

Bu sulu çözeltisinin pH değeri oda sıcaklığında 3,33 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 

1 gün karıştırılmıştır. 90°C’de 1 saat ısıtılarak emdirme yapılmıştır. Tek adımda 180°C’de 

ısıtma hız oranı 2°C/dk olacak şekilde 20 saat bekletilmiştir. Şekil 33’e bakıldığında gözle 

görülür şekilde tam siyahlaşma gözlemlenmiştir. Ama yanmazlık özelliği kazanmamıştır. 

 

Şekil 33. Tek adımda 180°C’de 20 saat siyaha dönmesi 

 

3.1.26. % 5 Demir (III) Klorür Sulu Çözeltisi 

Bu karışımın pH değeri oda sıcaklığında 1,66 olarak ölçülmüştür. Mekanik karıştırıcıda 1 gün 

karıştırılmıştır. Bu deneyde 90°C’de 1 saat ve yarım saat ısıtma yapılmıştır. 90°C’de 1 saat 

beklemeden sonra stabilizasyon aşamasında tek adımda 190°C’de ısıtma hızlarını sırasıyla 

1°C/dk ve 2°C/dk  olacak şekilde 20 saat bekletilmiştir. Şekil 34’te ham naylon 6 lifi verilmiştir. 

(a) ve (b)’de tam siyahlaşma gözlenmiştir. Fakat 1°C/dk ısınma hızında yanmazlık özelliği 

kazanmamıştır.  
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Şekil 34. Naylon 6 ipliğinin tek adımda 190°C’de 20 saat bekletilmesi sonucu renk değişimi: 

(a) 1°C/dk  (b) 2°C/dk  (c) Ham numune 

Sonuç olarak, metal tuzları kullanılarak 90°C’de 1 saat bekleme sonrasında stabilizasyon 

aşamasında 2°C/dk ısıtma hızı kullanıldığında naylon 6 ipliğinde tam siyahlaşma 

gözlemlenmiştir ve aynı zamanda yanmazlık özelliği de kazanmıştır.  

3.1.27. % 15 Amonyum Persülfat Sulu Çözeltisi 

Amonyum persülfat kükürtlü bir kimyasal tuzdur. 17,4°C’de pH değeri 2,87 olarak 

bulunmuştur. Öncelikle yaş işlem 90°C’de 1 saatte yapılmıştır. Emdirilme işlemi sonucunda 

iplikler parçalanmıştır. Bu yüzden 1 gün boyunca oda sıcaklığında naylon 6 ipliği kimyasal 

içinde bekletilmiştir. Şekil 35’te görüldüğü gibi iplikte parçalanma gözlenmiştir. 

 

Şekil 35. (a) %15 Amonyum persülfat sulu çözeltisinde ayrışma (b) 1 saat emdirme sonucu 

Amonyum sülfatın ısının etkisi ile havanın oksijeni ile reaksiyona girerek H2SO4 (sülfirik asit) 

gazına dönüştüğü gözlemlenmiştir. Üç adımlı ısıl işlem yapılmıştır. 140°C’de 5 dk 1°C/dk 

ısıtma hızında işlem gördükten sonra 170°C’de 6 saat 2°C/dk ısıtma hızı ve son olarak 245°C’de 

2 saat 0.2°C/dk ısıtma hızında işlem görmüştür. Siyahlaşma olmuştur ama iplikte erime 

gözlemlenmiştir. Yanmazlık özelliği kazanılmamıştır. Yüksek ısıdan dolayı ipliğin eridiği 

düşünülmektedir.  

3.1.28. % 1 Demir (III) Klorür Sulu Çözeltisi 

Stabilizasyon ortamında uygun sıcaklıkta bekleme zamanı arttıkça kimyasal işlem görmüş 

Naylon 6 lifler degrasyona uğramadan siyahlaşma görülmektedir. Naylon 6 ipliği ilk başta 
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beyaz renktedir (Şeki 36(a)). Oda sıcaklığında 24 saat boyunca % 1 FeCl3 ile emdirilmiş naylon 

6 lifleri açık kahverengine dönmüştür (Şeki 36(b)). 170°C’de 2°C/dk ısıtma hızında 6 saat 

bekleme sonunda iplikler koyu kahverengine dönüşürken bu işlemden sonra sıcaklığın 

245°C’ye çıkarılıp 0.3°C/dk ısıtma hızında farklı stabilizasyon sürelerinde (30 dk, 60 dk, 90 dk, 

120 dk) bekletilmiştir. 30 dk bekleme süresinde siyahımsı renk alırken diğer bekleme 

sürelerinde ise naylon 6 ipliği tamamen siyah rengine dönüşerek yanmazlık özelliği 

kazanmıştır. 

 

Şekil 36.  Stabilizasyon aşamasında Naylon 6 ipliği renk değişimi: (a) ham numune (beyaz) (b) 

%1 FeCl3 emdirilmiş numune (c) 170°C’de 2°C/dk ısıtma hızında 6 sa beklemeli stabilizasyon 

işlemindeki numune (d) En son adım 245°C/dk’da 0.3°C/dk ısıtma hızında farklı stabilizasyon 

sürelerinde bekleme zamanlarındaki numune (30 dk, 60 dk, 90 dk, 120 dk) 

Kimyasal işlem görmeyen naylon 6 lifleri (Şekil 37(a)), 170°C sıcaklıkta 2°C/dk ısıtma hızında 

6 saat bekletildiğinde Şekil 37(b)’de ki gibi açık sarı rengine dönüşmüştür. 245°C sıcaklıkta 

2°C/dk ısıtma hızında 30 dk bekletildiğinde naylonun termoplastiklik özelliğinden dolayı 

ipliğin eridiği görülmüştür (Şekil 37(c)). Görüldüğü üzere naylon 6’nın termal kararlılık 

kazanabilmesi için kimyasal işlem önemlidir. 

 

Şekil 37. Naylon 6 ipliğinin stabilizasyon aşaması: (a) Kimyasal işlem görmemiş ham numune 

(b) 170°C sıcaklıkta 2°C/dk ısıtma hızında 6 saat bekletildiğinde (c) 245°C sıcaklıkta 2°C/dk 

ısıtma hızında 30 dk bekletildiğinde 

 

Naylon 6 polimeri alifatik (düz) zincirli olduğundan dolayı halkalaşmaya dönüşümü zordur. 

Bunun için çeşitli kimyasallar denenmiştir. Optik mikroskopta 40X büyütmede, naylon 6 

liflerinin Şekil 38’de siyahlaştığı gözlenmiştir ancak liflerinin bir kısmında homojen şekilde 

yanma olduğundan dolayı lif yapısının bozulmadığı diğer kısımlarda ise lif yapısı bozulmuştur. 

Bu da lifin mukavemetinin büyük ölçüde azalmasına neden olmuştur. Isının etkisi ile liflerin 

birbirinden ayrıldığı veya kaynaştığı gözlenmiştir. 
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Şekil 38. 40 X büyütmede liflerin kendi içindeki konumu 

3.1.29. % 1 Demir (III) Klorür Sulu Çözeltisi Uygulaması 

Ön deneysel çalışmalar yapılmıştır. %3-4-5 konsantrasyonlu demir klorür çözeltisinde 

emdirilmiş naylon 6 liflerinde mukavemetin çok düştüğü gözlemlenmiştir. Deney seti olarak 

FeCl3 sulu çözeltisinin % 3, % 4 ve % 5 olacak şekilde konsantrasyon etkisine bakılmasına 

karar kılınmıştır. İki adımlı (170°C-245°C) sıcaklıklarda yaptıktan sonra lif çapı ve yoğunluk 

değerlerine bakılmıştır. % 5 demir (III) klorür (FeCl3) çözeltisinin içinde 1 gün bekletildikten 

sonra 90°C’de 1 saat ısıtma işlemi ile emdirilme yapılmıştır. Sonuç olarak kimyasalın içinde 

naylon 6 ipliği fazla bekletildiği için liflerde deformasyon gözlemlenmiştir. Kesinlikle liflere 

iki işlem birlikte uygulanmamalıdır. %1 FeCl3 sulu çözeltisinde mukavemetin daha iyi olduğu 

gözlenmiştir. Bu çözeltiden termal kararlılık olarak sonuç alındığından karakterizasyon 

analizleri yapılmıştır. Konsantrasyon miktarı arttıkça yükleme miktarının da arttığı 

gözlenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. % Konsantrasyonlu FeCl3 sulu çözeltisinin pH değişimi 
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Şekil 39. Saf suda Naylon 6 (PA 6)’ya FeCl3’ün bağlanması 

Demir klorür sulu çözeltisindeki moleküler yapı Şekil 39’da verilmiştir. Susuz (çözücüsü alkol) 

çözeltide FeCl3 metal bileşiği tozu çözdürülüp naylon 6 ipliğine uygulanmıştır. Sonuç olarak 

sulu çözeltiye göre naylon 6 ipliğini parçalamıştır. Mukavemeti düşmüştür. Tablo 6’da % 1 

FeCl3 emdirilmiş Naylon 6’nın stabilizasyon işlemi 60 dk’da yanmazlık özelliği kazandırıldığı 

gözlenmiştir. Tablo 6’da stabilizasyon sonrası tam siyah rengini alarak alev testinde yanmazlık 

özelliği kazanan Naylon 6 ipliğinde kullanılan kimyasal çözeltilerin adları verilmiştir. %1 ve 

%3 konsantrasyonlu demir (III) klorür sulu çözeltilerinde termal kararlılık kazanarak yanmazlık 

özelliği kazanmıştır. Demir iyonlarının çözeltideki konsantrasyonları arttıkça naylon 6 

polimerinin mukavemetinin düştüğü gözlemlenmiştir. Mukavemet olarak en iyi sonucu %1 

konsantrasyonlu demir (III) klorür vermiştir. 

Tablo 6.  Naylon 6’nın yanmazlık ve renk değişimi 

 

3.2. Lif Karakterizasyon Analizi 

3.2.1. Termogravimetrik Analizi (TGA) 

Termogravimetrik analiz, sıcaklık doğrusal olarak artırıldığında analiz yapılan maddenin 

ağırlığını ölçmektedir. Yöntem, numunenin ağırlık kaybına uğradığı sıcaklığı saptar. Bu kayıp 

örneğin bozunduğunu ya da buharlaştığını gösterir. Ayrıca ağırlık kaybının olmadığı sıcaklığı 

da gösterir. Bu da materyalin kararlı durumunu ifade eder [24]. 

Bu çalışmadaki TGA (Perkin Elmer Diamond TG/DTA ) analizleri, Erciyes Üniversitesinde 

bulunan TAUM merkezinde azot gazı altında gerçekleştirilmiştir. Numuneye uygulanan 

kimyasal ve ısıl işlemler sonrasında elde edilen numunelerde meydana gelen termal davranış 
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değişimlerinin görülebilmesi bakımından numuneler yaklaşık 0,5 mm boyutunda kesilip toz 

haline getirilmiştir. 3-4 mg şeklinde alüminyum kaplarak konularak 50-1200°C sıcaklık 

arasında 10°C/dak ısıtma hızında azot gazı kullanılarak elde edilmiştir. Numunenin 

ağırlığındaki azalma miktarını stabilizasyon sırasındaki sıcaklık ve bekleme süresi 

etkilemektedir. Tam stabilize olmamış numunelerde ağırlık kayıpları daha fazla görülmüştür. 

TGA temogramları, stabilizasyon süresisinin artması ile polimer zincirleri arasındaki çapraz 

bağların artmasına bağlı olarak ortaya çıkan kömürleşme veya karbon verimi değerlerini 

göstermektedir. Ham ve kimyasal işlem sonrası ısıl işlem görmüş Naylon 6 numunelerinin 

sıcaklık değişimine bağlı olarak uğradığı kütle kayıpları incelenmiştir. Ham Naylon 6 

numunesi, ciddi ağırlık kaybının olduğu 300°C'ye kadar termal kararlılığını korumuştur. Şekil 

40’da görüldüğü gibi kütle kayıpları ısıl işlem sıcaklığının artması ile beraber hızla 

azalmaktadır. Ham ve stabilize olmuş Naylon 6 numunelerinin 50 ve 300ºC arasındaki 

sıcaklıkta dengede olduğu ve kütle kaybının yaşanmadığı görülmüştür. Bu noktadan itibaren 

yaklaşık 490°C’ye kadar hızlı bir parçalanma oranı gözlenir. Bu sonuçlar kimyasal ön işlemler 

ile ısıl işlemlerinin kütle kayıplarının azalmasında etkili olduğunu göstermiştir. TGA 

termogramları aynı zamanda karbon veriminin ısıl işlem sıcaklıklarının artması ile beraber 

arttığını göstermiştir. 

 

Şekil 40. 245°C’de stabilizasyon suresi ile değişen TGA: (a) Ham Naylon 6; (b) 30 dk; (c) 60 

dk; (d) 90 dk; (e) 120 dk 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kullandığımız araç ve gereçler, giysiler, yaşadığımız ortamlardaki mobilya, yapı ve dekorasyon 

malzemeleri, otomobil, tren ve uçak gibi taşıtların üretiminde kullanılan doğal veya sentetik 

malzemelerin büyük çoğunluğu uygun şartlar altında yanmaya eğilimlidir. Bu tür malzemelerin 

kullanıldığı günlük yaşamda otomotiv, uzay ve havacılık alanlarında meydana gelen kazalar 

sonucunda çıkan yangınların sebep olduğu can ve mal kayıpları, sözü edilen malzemelerin 

kullanımında yeni kriterlerin ve yaptırımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Doğal veya 

sentetik polimerik malzemelerin yanmaya dayanıklı hale getirilmesi ile yanmaz özellikli tekstil 

ürünü kullanılması askeriye, havacılık, ev tekstili, uzay gibi alanlarda giderek artan oranlarda 

ihtiyaç haline gelmiştir. Hazırlanan numune gruplarının karakterizasyonu aşamasında; termal 

özelliklerinin belirlenmesi için termogravimetrik analizi (TGA) kullanılmıştır. Bu deneysel 

çalışma kapsamında Naylon 6 öncül liflerinden karbon lif üretmek için stabilizasyon 

aşamasında uygun parametreler ve uygun ortam tespit edilmeye çalışılmıştır. Kimyasal 

emdirme işlemi yapıldıktan sonra sıcaklık 170°C’den 245°C’ye çıkarılarak dört farklı bekleme 

süresinde (30, 60, 90 ve 120 dk) deneysel işlemler uygulanmıştır. Önce düşük sıcaklıkta ısıtma 
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hız oranı yüksek tutulmuş daha sonra yüksek sıcaklıkta ise düşük ısıtma hız oranı kullanılmıştır. 

Böylelikle naylonun termal bozunmaya uğraması önlenmiştir. Naylon 6’nın düz polimer 

zincirleri olduğundan kolay şekilde stabilize olmamıştır. Metal halojen grubundaki demir (III) 

klorür (FeCl3) tuzunun sulu çözeltisinin naylon ile etkileşiminde naylonun erime sıcaklığının 

azaldığı görülmüştür. TGA termogramlarından alınan sonuçlar da %1 FeCl3 emdirilmeli 

Naylon 6 liflerinin yanmazlık özelliğini kazandığını desteklemektedir. Naylon 6 öncül lifleri 

için sulu ve susuz (alkol) ortamlarda %1 FeCl3 konsantrasyonu uygulanarak emdirilme işlemi 

sağlanmıştır. Sulu çözeltisinde naylon 6 öncül liflerinde daha fazla şişme olduğu gözlenmiş ve 

alev testinde daha başarılı olmuştur. Amonyum tuzları naylon 6 liflerine yanmazlık özelliği 

kazandırmada etkili olmamıştır. Metal bileşikli tuzlar ve fosfat tuzları naylon 6 liflerine 

yanmazlık özelliği kazandırarak karbon lifin ilk aşaması olan stabilize life dönüştürmede 

başarılı olmuştur. 
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Abstract 

The use of sunflower oil oleogels containing 10% soyabeanwax as an alternate frying media 

for doughnuts was investigated. The physicochemical features and sensory qualities (color 

measurement) of oleogelswere described. The fried oleogelswere compared to those fried in 

sunflower oil as a control. Before frying and after every 5 frying gap, 5,10, 15 and 20.Free fatty 

acids were found to be for control and oleogel samples, and the declining trend was reported in 

the soyabeanwax-sunflower oil oleogel. Oleogel 10% was less prone to the oxidation. Primary 

and secondary products of oxidation were also analyzed, a decreasing trend determined in 

oleogel than control sample. So the soyabeanwax-sunflower oil oleogel can be used as an 

alternate frying media for doughnuts. Oil absorbed by doughnuts showed significant difference, 

less oil absorption trend was determined by the doughnuts fried in the oleogel.  This reduction 

was anticipated to help consumers consume fewer overall calories and acquire less weight from 

fried foods. There was no negatve affect found on the  L*, a* and b* values for doughnuts and 

also for oleogel. Oleogels was more brighter than control sample. Overall acceptability criteria 

was very good. 

 

Key words: soyabeanwax-sunflower oil oleogel, doughnuts, frying, less caloric 
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GAZBETON ÜRETİMİ İÇİN ALÜMİNYUM PASTA FORMÜLASYONUNUN 

GELİŞTİRİLMESİ 
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Özet 

Alüminyum (Al) pasta, genel hatlarıyla %90 üzeri saflıkta Al taneleri (formül içeriği %65 ila 

75), solvent ve yardımcı katkı malzemelerinden (içerik %25 ila 35) oluşmakta ve endüstrileşmiş 

gazbeton üretiminde gözenek oluşturucu olarak kullanılmaktadır. Formülasyonu ve Al 

malzemenin yapısal özellikleri (tane boyutu, solvent seçimi vb.) gazbeton üretim verimini ve 

kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yapılan çalışma ile gazbeton üretiminde kullanılabilir bir 

alüminyum pasta elde edilmesi amaçlanmıştır. Kullanılabilirlik değerlendirmesi, üretilen 

gazbetondaki gözenek dağılımının homojenliği, mekanik özellikleri, geçirgenlik özellikleri gibi 

temel standart özelliklerinin kontrol edilmesi ile yapılmıştır. Ayrıca, üretim verimine etkisinin 

gözlenmesi adına kullanılan hammaddeye karşılık elde edilebilen ürün hacmine bakılmaktadır. 

Bu doğrultuda yapılan çalışma sonrasında elde edilen alüminyum pasta kullanılarak sadece 

laboratuvar koşullarında gazbeton üretimi değil aynı zamanda saha koşullarında da gazbeton 

üretim denemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda daha küçük hacimlerde yapılan çalışmalarda 1350 

m3/gün hedefinin elde edilebileceği görülmüştür. Bu üretim denemelerinde, fire miktarının 

firmamızın normal performans değeri olan %1'in altında olduğu görülmüştür. Uzun vadede 

geliştirilen prototip ürünün daha iyi tanınmasıyla birlikte fire oranlarının daha da düşürülmesi 

sağlanabilecektir. Pasta içeriğinde Al saflığının minimum %92 olması hedeflenmişti. Prototip 

üründe yaklaşık %94 değerlerine ulaşılmıştır. Partikül boyutlarında istenilen homojenlikte bir 

dağılım elde edilmiş olup D50 için ortalama 25 mikron hedef değeri sağlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, ithalata bağımlılığımızın ortadan kaldırılması ile ürün maliyetinde tasarruf ve 

günlük gazbeton üretim kapasitemizde artış sağlanacağı görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Gazbeton, Aluminyum pasta, Metal öğütme prosesleri 
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Özet 

Avrupa Birliği ülkelerinde yapıların yangın güvenliği her geçen gün daha önemli hale gelirken 

ve ısı yalıtımı standartlarının daha güvenli sınırlara çekilmesi, enerji verimliliğinin önemi 

artmıştır. Yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, hammadde kaynağına bağlı olarak 

bitkisel ve hayvansal kökenli, sentetik kökenli ve mineral kökenli olmak üzere üç sınıf 

ayrılmıştır. Üretimini yaptığımız mineral esaslı ısı yalıtım malzemesi sınıfına giren gazbetonun, 

Avrupa’da yoğunluk seviyesi 115 kg/m3’e kadar düşürülmüş haliyle ısı yalıtım levhası olarak 

yapılarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tamamen gazbeton üretim 

hammaddelerinden üretilen kuru birim yoğunluk değeri 110-150 kg/m³ yoğunluğa indirilmiş 

bir ısı yalıtım malzemesi elde etmektir. Kuru birim yoğunluğunun 110-150 kg/m³ değerlerine 

inmesi ile ısı iletkenlik değeri 0,050 W/mK değerine ulaşabilmektedir. Hafifletilmiş yapı 

elemanı olarak bilinen gazbeton, ilgili standartta ince öğütülmüş silisli bir agrega ve inorganik 

bir bağlayıcı madde (kireç/çimento) ile hazırlanan karışımın gözenek oluşturucu bir madde 

ilavesi ile hafifletilmesi ve buhar kürüyle sertleştirilmesi ile elde edilen gözenekli hafif beton 

olarak tanımlanmaktadır. Üretiminde çevre dostu hammaddeler kullanılması ve atıklarının geri 

dönüştürülebilir olması önemli bir çıktıdır. Elde edilecek olan yalıtım malzemesi; dış ve iç 

duvar yalıtımlarında, beton yüzeylerin yalıtılmasında, garaj tavanları yalıtımında, bodrum kat 

yalıtımlarında ve çatı arası döşeme yalıtımlarında kullanılması mümkün olacaktır. Gazbeton, 

A1 sınıfı yanmaz malzemedir. Mineral esaslı, doğal ve yanmaz, gazbeton ısı yalıtım malzemesi, 

ısı yalıtımı sağlamakta ve binaları yalıtırken yangına karşı da korumuş olmaktadır. Çalışma 

sonucunda elde edilecek olan yalıtım malzemesinden beklenen teknik özellikler; kuru yoğunluk 

130-150 kg/m3, basınç mukavemeti ortalama 500 kPa (400- 700 kPa), ısıl iletkenlik 0.050 

W/mK (0,045-0,051 W/mK), A1 sınıfı yanmaz özellik, su buharı difüzyonu µ 3 /4 olarak 

hedeflenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Isı yalıtım malzemesi, Gazbeton, Doğal mineral 
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HELAL KESİM ÜRÜNLERİNİN PAZARLAMASININ EKONOMİK VE MALİ 

ETKİLERİ 

ECONOMIC AND FINANCIAL EFFECTS OF MARKETING HALAL SHIPPING 

PRODUCT 

 

Mustafa KÜÇÜKİLHAN1 

 

1Dr. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. Afyonkarahisar, Türkiye,  

 Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-5155-3324 

  

Özet  

İnsan vücudunun temel yapı taşı olarak nitelendirilen proteinler beslenme ihtiyacının 

karşılanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında en fazla 

başvurulan yöntemlerden biri evcil hayvanların (inek, koyun, keçi vb.) kesilerek etinden 

yararlanılmasıdır. İslam dininde kesilecek hayvanların cinsi, kesim şekli, kesilme nedeni vb., 

belirlenen kriterlerin gerçekleşmesi durumunda kesilen hayvanın etinin yenmesi uygun 

görülmüştür. Bu uygunluğun belirli bir standartta sürdürülmesi ve kontrolünün yapılması için 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) vb. kurum ve kuruluşlardan belge alınarak dini hassasiyeti 

olan müşterilere ürün ve hizmetler beklentiler doğrultusunda sunulmaktadır. İfade edilen 

sunumun firmalara daha fazla gelir kazandırması noktasında dijital pazarlama olanaklarından 

(showrooming, webrooming vb.,)  daha fazla yararlanılmaktadır.  Bu kriterler dikkate alınarak 

yapılan çalışmanın amacı; Türkiye’nin önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden biri olan 

Afyonkarahisar İli’nde faaliyette bulunan, ilin tek Türkiye’nin ikinci doğrudan kırmızı et ve et 

ürünlerini online ve telepazarlama satışını gerçekleştiren Afyon Ahmet İpek et ve et ürünleri 

firma çalışanlarının (toplam 160 çalışan bulunmakta olup firmada görev yapan 12 muhasebe 

meslek çalışanı ve 30 online satış elemanı) pazarlamanın kurumsal ve devlete mali getirilerinin 

değerlendirilmesi ayrıca dijital mahremiyete uygun satış, haksız rekabet ve taklit ürünler 

hakkındaki görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında mülakat yöntemiyle elde 

edilen bulgular; firmanın helal kesim belgesine sahip olmasının firmaya duyulan güveni 

artırdığı, firmaya ait taklit ürünlerle ilgili önemli bir sorun yaşanmadığı, Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde dijital 

mahremiyete yönelik sıkıntılı bir olayın gerçekleşmediği, firma ürünlerin taklit edilmesi 

hususunda herhangi sorunun yaşanmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye genelinde yaygın 

satış işlemlerinin 2020 yılında online satış ile desteklenmesi ile birlikte 2020-2021 yılındaki 

toplam cironun 2018-2019 yılındaki toplam ciroya oranını yaklaşık 5 kat artırdığı, ekonomik 

büyüme ile birlikte devlete ödenen vergi miktarında önemli artış sağlandığı, yeni istihdam ve 

teşvik mekanizmasının güçlendirilmesi ve kanun koyucu tarafından katma değeri yüksek 

kırmızı et ürünlerinin ihracatına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ile birlikte uluslararası 

pazarlama stratejisinin geliştirilerek ülke ekonomisi için de katkı sağlanabileceği ortaya 

konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler : Pazarlama, Tele Pazarlama, Webrooming,  

JEL KOD:  M31, E65, L66 
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Abstract  

Proteins, which are considered as the basic building blocks of the human body, have a very 

important place in meeting the nutritional needs. One of the most used methods to meet this 

need is to use the meat of domestic animals (cow, sheep, goat, etc.) by slaughtering them. In 

the religion of Islam, it is deemed appropriate to eat the meat of the slaughtered animal if the 

specified criteria such as the type of animal to be slaughtered, the method of slaughter, the 

reason for slaughter, etc. are fulfilled. Turkish Standards Institute (TSE) etc. to maintain and 

control this conformity to a certain standard. Products and services are offered to customers 

with religious sensitivities in line with their expectations by obtaining documents from 

institutions and organizations. Digital marketing opportunities (showrooming, webrooming, 

etc.) are used more in order that the stated presentation will bring more income to the 

companies. The aim of the study, which was carried out considering these criteria; Afyon 

Ahmet İpek meat and meat products company employees (a total of 160 employees) operating 

in Afyonkarahisar Province, one of the important meat and meat products production centers 

of Turkey, and the only one in the province to sell red meat and meat products online and 

telemarketing directly in Turkey. Evaluation of the financial returns of marketing to the 

corporate and government (including 12 professional accountants and 30 online sales personnel 

working in the company), and also to reveal their views on sales in accordance with digital 

privacy, unfair competition and counterfeit products. The findings obtained by the interview 

method within the scope of the research; The fact that the company has a halal slaughter 

certificate increases the trust in the company, there is no significant problem with counterfeit 

products belonging to the company, there is no troublesome event regarding digital privacy 

within the framework of the Personal Data Protection Law (KVKK) and other relevant legal 

regulations, the company has no problems with imitating the products. expressed. In addition, 

with the support of widespread sales transactions across Turkey with online sales in 2020, the 

ratio of the total turnover in 2020-2021 to the total turnover in 2018-2019 increased by 

approximately 5 times, the amount of tax paid to the state was increased significantly with the 

economic growth, and the new employment and incentive mechanism was strengthened. and 

the legislator made legal arrangements for the export of red meat products with high added 

value, and it has been revealed that international marketing strategy can be developed and 

contribute to the country's economy. 

 

 

Keywords:  Marketing, Tele marketing, Webrooming. 
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PROAKTİF KİŞİLİK, YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ETİK İKLİM İLİŞKİSİ: 

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROACTIVE PERSONALITY, GREEN 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND ETHICAL CLIMATE: A STUDY ON 

PUBLIC AND PRIVATE SECTOR EMPLOYEES 

 

Sait FIRTANA 

 

Yükseklisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, işletme (Yönetim ve 

Organizasyon), 0000-0003-1425-3677 

 

Özet 

Araştırmanın amacı proaktif kişilik, yeşil örgütsel davranış ve etik iklim arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Küreselleşme, teknoloji, iklim değişikliği, yeşil davranış…Farklı terimleri 

kullanmak ve  artırmak mümkün olduğu bu süreçte   günümüzün şekillenmesinde  sıklıkla söz 

konusu olan sürdürme veya sürdürülebilirlik tanımı göze çarpmıştır. Kurumların çevresel 

gayretli iş yapma stratejilerine entegresyon sağlan  değişimi başlatan sürdürülebilirlik, çoğu 

zaman ise  yeşil kamu ve özel birimleri, kimi zaman atıksız yaşam, kimi zaman da yeşil 

davranışlar ile kamu ve özel kurumlarda kendine yet edinmektedir. Buradaki önemli unsur bu 

değişim ce sürekliliği  kimin başlatacağıdır. Yanıt olarak değişimin farkında olan ve yönünü 

yaşanabilir bir düzene çevirme özeliğine sahip proaktif kişiler verilebilir. Proaktif kişilik 

özelliğine sahip bireyler, fikirlerini yöneticileri ile paylaşarak onlarla ilişkiler kurmanın 

önemini çevresel değişimi başlatacak nitelikte görürler. Çalışmalar, proaktif kişiliğin insanları 

öğrenmeye teşvik ederken, beceri geliştirme için bir yakıt görevi gören gelişim fırsatlarını da 

keşfetmeye yönlendirdiğini belirtmektedir. Proaktif kişiliğe sahip bireyler, kendilerini çalışma 

ortamlarını ve koşullarını iyileştirmekten sorumlu hissettikleri için sürekli olarak gelecek odaklı 

ve eylem odaklı davranışlar sergileme eğilimindedir. Bu bakımdan problem çözme, yeni 

arayışlar içinde olma, fikirlerinin savunucusu olma ve iyileştirmeye yönelik hedefler bu kişilik 

özelliğine ilişkindir. Çevresel değişikliklere nasıl tepki verileceğini belirleyen doğal bir eğilim 

olan proaktif kişilik, bireyin çevre tarafından engellenmemesine ve ortamı şekillendirmek için 

inisiyatif almasına yönelik güçlü duygular barındırır.  Proaktif kişilik, Sosyal Öğrenme Kuramı 

gereğince bireyin kendi doğasında var olan bir kişilik özelliği olarak belirmektedir. Bunun ise 

çalışmanın hareket noktasını oluşturan sürdürülebilir çevre yanlısı davranışlar ile kesiştiği 

düşünülmektedir.  Etik iklim “ne doğru davranışı oluşturmaktadır” a dair yargıdır, böylece etik 

sorunların idare edildiği psikolojik bir mekanizma haline gelmektedir. Bir işletmenin etik 

iklimi, ahlaki davranış ve tavırlarla ilgili olan örgütsel değerler, uygulama ve işlemleri içerir. 

Doğru ve yanlış sorusuyla ilgili olan tüm örgütsel değerler örgütün etik iklimine katkıda 

bulunmaktadır. Örneğin doğru davranışın hangisi olduğu ve etik problemlerle nasıl baş 

edileceği önemlidir. Etik iklim, çalışanlara sorunları değerlendirerek çeşitli alternatifleri göz 

önünde tutmakta yardımcı olurken, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar hakkında karar 

vermeleri konusunda da çalışanlara yol gösterir. Kamu ve özel sektör çalışanları üzerine ankaet 

çalışması (n=240) yapılmıştır. Araştırma da çoklu varyans ve korelasyon yöntemi 

kullanılmıştır.Yeşil örgütsel davranış boyutlarını çevresel duyarlılık, çevresel katılım, 

ekonomik duyarlılık, yeşil satın alma ve teknolojik duyarlılık oluşturmuştur. Araştırmanın 

sonucunda proaktif kişilik yeşil örgütsel davranış ve etik iklim  arasında olumlu etki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler:Proaktif Kişilik,Sürdürülebilirlik,İklim Değişikliği,Etik İklim,Yeşil 

Örgütsel Davranış. 

 

Abstract 

The aim of the research is to examine the relationship between proactive personality, green 

organizational behavior and Dec climate. Globalization, technology, climate change, green 

behavior, different terms of Use, and in this process it is possible to increase in shaping today 

often question the resume, or the definition of sustainability stood out. Environmental 

sustainability business strategies entegresyon diligent institutions initiating a substantial 

change, most of the time, green public and private units, sometimes in waste-free life, 

sometimes green behaviors are acquired with public and private institutions in yourself yet. The 

important element here is who will initiate this change and continuity. In response, proactive 

people who are aware of the change and have the ability to turn its direction into a livable order 

can be given. Individuals with proactive personality traits see the importance of establishing 

relationships with their managers by sharing their ideas with them in a way that will initiate 

environmental change. Studies indicate that the proactive personality encourages people to 

learn, while also directing them to explore development opportunities that serve as a fuel for 

skill development. Individuals with a proactive personality tend to constantly exhibit future-

oriented and action-oriented behavior, as they feel responsible for improving their working 

environment and conditions. In this regard, the goals of solving problems, searching for new 

ones, being an advocate of their ideas and improving are related to this personality trait. A 

proactive personality, a natural tendency that determines how to react to environmental 

changes, harbors strong feelings that the individual is not blocked by the environment and takes 

the initiative to shape the environment. According to the Social Learning Theory, proactive 

personality is defined as a personality trait inherent in an individual. It is thought that this 

intersects with the sustainable pro-environmental behaviors that constitute the starting point of 

the study. Ethical climate is the judgment about ”what constitutes the right behavior", so that it 

becomes a psychological mechanism by which ethical problems are handled. The ethical 

climate of an enterprise includes organizational values, practices and operations that are related 

to moral behavior and attitudes. All organizational values related to the question of right and 

wrong contribute to the ethical climate of the organization. For example, it is important which 

is the right behavior and how to deal with ethical problems. The ethical climate helps employees 

to evaluate problems and consider various alternatives, while also guiding employees to make 

decisions about acceptable and unacceptable behaviors. A survey was conducted on public and 

private sector employees (n=240). Multiple variance and correlation methods were used in the 

research.Environmental sensitivity, environmental participation, economic sensitivity, green 

purchasing and technological sensitivity are the dimensions of green organizational behavior. 

As a result of the research, it was concluded that there is a positive effect between proactive 

personality, organizational behavior and Dec climate. 

 

Keywords: Proactive Personality, Sustainability, Climate Change, Ethical Climate, Green 

Organizational Behavior. 
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VASİYETNAMELERİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN MİRAS HUKUKU 

HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DİJİTAL VASİYETNAMELERE BAKIŞ 

OVERVIEW OF DIGITAL WILLS WITHIN THE FRAMEWORK OF HERITAGE 

LAW PROVISIONS REGARDING THE VALIDITY OF WILLS 

 

Öğr. Gör. Dr. Hilal DAVER 

 

Kocaeli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Medeni Hukuk, ORCID-ID: 

https://orcid.org/0000-0002-7961-1079 

 

Özet 

Şekli anlamda ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmak isteyen mirasbırakan, iradesini yalnızca 

vasiyetnameyle ya da miras sözleşmesiyle ve ancak kanunda gösterilen usule uyarak ortaya 

koyabilir. Türk Medeni Kanunu, sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesi çerçevesinde el yazılı, 

resmi ve istisnaen sözlü olmak üzere üç şekilde vasiyetname düzenleme olanağı tanımaktadır. 

Kanunun öngördüğü şekle uyulmaksızın düzenlenen vasiyetnameler iptal edilebilir 

durumdadırlar. Bu sıkı şekil kurallarının amacı hem vasiyetçiyi son arzularını ifade ederken 

düşünmeye sevk etmek ve uyarmak hem de iradesini tartışmasız biçimde ortaya koymasını 

sağlamaktır. Teknolojik gelişmeler sonucu dijital ortamda düzenlenen vasiyetnameler ise gün 

geçtikçe yaygınlaşmaktadır.  Söz gelimi kişinin son arzularını video ya da ses kaydı ile 

açıklaması, yazı karakteri değişmeksizin tablet ekranına özel (optik) kalemle yazması, klavye 

ile yazıp elektronik imzayla imzalaması hatta sosyal medya hesaplarında hesap varisi 

oluşturmasıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu açısından iptal edilebilir 

durumdaki bu tür ölüme bağlı işlemlerin favor testamenti uyarınca ayakta tutulup 

tutulamayacağı tartışmalıdır. Şüpheye yer bırakmaksızın vasiyetçinin kimliğini ve ölüme bağlı 

işlemi yapma arzusunu ortaya koyan, üstelik el yazılı vasiyetnameye özgü ulaşılamama, 

kaybolma ya da yok edilme risklerini taşımayan dijital vasiyetnamelerin geçerliliğinin bu 

bağlamda tekrar incelenmesi gerekmektedir. Çalışmamızın amacı dijital vasiyetname 

kavramını detaylı şekilde inceleyerek tartışmalı noktaları irdelemek, karşılaştırmalı hukuktaki 

görüşler ve yargı kararları ışığında çözüm önerileri sunmaktır.  

 

Anahtar kelimeler: dijital (elektronik) vasiyetname, miras hukuku, ölüme bağlı tasarruf 

 

Abstract 

A person who wants to make a testamentary disposition in a formal sense can only show his 

will with a will or inheritance contract and only by following the procedure shown in the law. 

The Turkish Civil Code, within the framework of the limited number (numerus clausus) 

principle, provides the opportunity to make a will in three ways: handwritten, official and 

exceptionally verbal. Wills drawn up without complying with the form shown in the law can be 

annulled.The purpose of these strict form rules is to both warn and warn the testator when 

declaring his last wishes and to enable him to make his will clearly. As a result of technological 

developments, wills prepared in digital environment are becoming more common day by day. 

For example, it is common for a person to voice their last wishes with a video or audio 

recording, write on the tablet screen with a special (optical) pen without changing the font, write 

with a keyboard and sign with an electronic signature. It is even possible to create an account 
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heir on social media accounts recently. It is debatable whether such death-related transactions, 

which can be canceled in terms of the Turkish Civil Code, will be valid in accordance with 

favor testamenti. The validity of digital wills that reveal the identity of the testator and his desire 

to perform the death-related transaction without leaving any doubt, and which do not carry the 

risks of inaccessibility, loss or destruction peculiar to handwritten wills, should be re-examined. 

The aim of our study is to examine the concept of digital will in detail, to examine controversial 

points, to offer solutions in the light of opinions in comparative law and judicial decisions. 

Keywords: digital (electronic) will, inheritance law, testamentary disposition 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL SERMAYE, PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ : GAZİANTEP 

ÖRNEĞİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL CAPITAL, PSYCHOLOGICAL 

WELL-BEING AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF HEALTH 

WORKERS: THE CASE OF GAZIANTEP 

 

Sait FIRTANA 

 

Yükseklisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, işletme (Yönetim ve 

Organizasyon), 0000-0003-1425-3677 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Gaziantep ilindeki sağlık çalışanlarının   duygusal sermaye,  psikolojik 

iyi oluş ve örgütsel vatandaşlık davranışının birbiriyle etkileşimine  bütüncül bir bakış açısıyla 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Duygular kişinin hem iş yaşamına hem de özel yaşamına 

yönelik davranışlarına etki etmektedir.Psikoloji çalışmaları günümüzde kişilerin olumlu 

yönlerinin gelişimine odaklanmaya başlamış, literatürde hayatın anlamını temel alan 

araştırmalara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışının 

tanımlaması , örgütün etkin ve verimlilik esaslı  çalışmasına katkı sunan , belirli bir beklenti ve 

ödül unsuru içermeyen , istekli bir şekilde kişisel ekstra yönlü  rol üstlenilen davranışlar olarak 

açıklanmaktadır. Gaziantep ilinde  (n=420) özel/kamu sektörü sağlık  çalışanına anket 

yöntemiyle ulaşılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, korelasyon ve çoklu 

regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Model bir bütün olarak istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

Bu bağımsız değişkenler arasında farkındalık (β= 0,445) ve uyumluluk (β= 0,595) boyutlarının 

psikolojik iyi oluştaki değişimde en yüksek seviyede etkiye sahip olduğu görülmektedir. Buna 

karşın ilişki yönetimi (Sig.= 0,720>0,05) ve öz yönetim (Sig.= 0,355>0,05) boyutları psikolojik 

iyi oluşu pozitif ama anlamlı olmayan bir şeklide etkilemektedir. Örgütsel vatandaşlık 

davranışının psikolojik iyi oluş üzerine etkisini ortaya koyan regresyon analiz (F= 190.730; 

p<0.01) sonuçları bize örgütsel vatandaşlık ve psikolojik iyi oluş arasında anlamlı ilişki 

olduğunu göstermektedir. Araştırmada, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla 

Pearson Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Duygusal sermaye ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

arasında bir ilişki olup olmadığını görmek amacıyla yapılan analizin sonucu   duygusal sermaye 

ve örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r= .37, p<.01). 

Daha sonra Pearson Korelasyon analizine duygusal sermaye alt boyutları (Öz-Farkındalık, Öz 

Yönetim, Sosyal Farkındalık, Sosyal Beceriler) dahil edilmiştir. Buna göre örgütsel vatandaşlık 

ve duygusal sermaye boyutları arasında  (r = .12, p< .01; r =.42, p< .01 , r = .35, p< .01, r=.28,p 

<.01,r=18,p<.01) pozitif ve anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Yapılan analizlerin sonucuna göre; 

duygusal sermayenin alt boyutlarından farkındalık ve uyumluluk psikolojik iyi oluşu anlamlı 

ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Öte yandan, çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, 

duygusal sermayenin alt boyutları olan ilişki yönetimi ve öz yönetimin psikolojik iyi oluş 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Duygusal sermaye ve örgütsel 

vatandaşlık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile psikolojik iyi oluş arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın temel kısıtlayıcısı, alan araştırmasının Gaziantep  ilinde 

bulunan sağlık çalışanları ile sınırlandırılmış olmasıdır. Araştırmanın farklı bölge, sektör veya 

kapsamlarda tekrarlanması ulaşılan bulguların genelleme yapılabilmesi açısından önem 

taşımaktadır.  



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

110 

Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygusal Sermaye, Psikolojik İyi Oluş,Örgütsel Vatandaşlık. 

Abstract 

The aim of this study is to present the interaction of emotional capital, psychological well-being 

and organizational citizenship behavior of health workers in Gaziantep province with each other 

from a holistic point of view. Emotions affect a person's behavior both for his work life and for 

his personal life.Psychology studies have begun to focus on the development of positive aspects 

of people today, and research based on the meaning of life has begun to be given more space in 

the literature. The definition of organizational citizenship behavior is explained as behaviors 

that contribute to the effective and efficiency-based work of the organization, do not contain a 

certain element of expectations and rewards, willingly take on a personal extra-faceted role. A 

private/public sector health worker in Gaziantep province (n=420) was reached by survey 

method. Frequency, mean, correlation and multiple regression analyses were used to evaluate 

the data. The model as a whole is statistically significant. Among these independent variables, 

it is observed that the dimensions of awareness (Dec= 0.445) and compatibility (DEC= 0.595) 

have the highest level of effect on the change in psychological well-being. In contrast, 

relationship management (Sig.= 0.720>0.05) and self-management (Sig.= 0.355>0.05) 

dimensions positively but not significantly affect psychological well-being. The results of Dec 

regression analysis (F= 190.730; p<0.01), which revealed the effect of organizational 

citizenship behavior on psychological well-being, show us that there is a significant relationship 

between organizational citizenship and psychological well-being. In the study, Pearson 

Correlation Technique was used to Decipher the relationships between the variables. The Dec 

of the analysis conducted to see if there is a relationship between emotional capital and 

organizational citizenship behavior is that there is a Dec significant relationship between 

emotional capital and organizational citizenship (r= .37, p<.01). Later, the emotional capital 

sub-dimensions (Self-Awareness, Self-Management, Social Awareness, Social Skills) were 

included in the Pearson Correlation analysis. Accordingly, between the dimensions of 

organizational citizenship and emotional capital (r Dec.12, p< .01; r =.42, p< .01 , r = .35, p< 

.01, r=.28,p <.01,r=18,p<.01) positive and significant results were found. According to the 

results of the analyses, awareness and compatibility of the sub-dimensions of emotional capital 

affect psychological well-being in a meaningful and positive way. On the other hand, according 

to the results of multiple regression analysis, it was found that relationship management and 

self-management, which are sub-dimensions of emotional capital, do not have a significant 

effect on psychological well-being. There is a significant positive relationship Dec emotional 

capital and organizational citizenship. It has been concluded that there is a significant positive 

relationship between organizational citizenship behavior and psychological Decency at a high 

level. The main limitation of this study is that the field research is limited to health workers 

located in Gaziantep province. It is important to repeat the research in different regions, sectors 

or scopes in order to generalize the findings reached. 

 

Keywords: Emotion, Emotional Capital, Psychological Well-being, Organizational 

Citizenship 
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YENİLENMİŞ ÜRÜNLER 

RENOVATED PRODUCTS 

 

Öğr. Gör. Dr. Hilal DAVER 

 

Kocaeli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Medeni Hukuk, ORCID-ID: 

https://orcid.org/0000-0002-7961-1079 

 

 

Özet 

7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 24.3.2022’de kabul edilerek 1.4.2022’de 31796 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunla, 6502 sayılı Kanuna 57. maddesinden sonra gelmek üzere 

yenilenmiş ürünler kenar başlıklı madde eklenmiştir. Hükümde yenilenmiş ürün, “donanım, 

yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar” 

olarak tanımlanmış ve bu malların satışında teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti 

verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Yenilenmiş ürün kavramı 22.08.2020’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikle mevzuatımıza dahil olup 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda da yer verilmesiyle aynı doğrultuda düzenleme 

yapılmıştır. Teknolojik ürünlerin kısa sürelerde atık haline gelmesinin önüne geçmeyi 

amaçlayan ve çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra bu ürünlerine yeniden satışa sunulmasına 

imkân sağlayan hüküm oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı öncelikle ürünlerin 

yenilenmesi aşamasıyla ilgili hukuki süreci incelemektir. Bu bağlamda yetkili alıcının, 

yenileme merkezlerinin ve yetkili satıcının sorumlulukları açıklanacaktır. Ardından tüketiciye 

sunulan yenilenmiş ürünlerden kimlerin, hangi hükümler çerçevesinde, nasıl ve hangi sürelerde 

sorumlu tutulacakları özellikle garanti sorumluluğu çerçevesinde ele alınıp tespit edilecektir. 

Son olarak yenilenmiş ürünlerde satış sonrası hizmetler irdelenecektir.  

 

Anahtar kelimeler: yenilenmiş ürün, garanti sorumluluğu, ayıplı ifa 

 

Abstract 

The Law on the Amendment of the Law on the Protection of the Consumer with the Law No. 

7392 and the Law on Condominium Ownership was accepted on 24.3.2022 and published in 

the Official Gazette No. 31796 on 1.4.2022. With the Law, the article titled refurbished products 

has been added to the Law No. 6502 after article 57. In the provision, a refurbished product is 

defined as "used goods offered for resale by improving their hardware, software or physical 

properties" and it is obligatory to give a guarantee of at least one year from the date of delivery 

in the sale of these goods. The concept of refurbished product is included in our legislation with 

the Regulation on the Sale of Refurbished Products, which came into force on 22.08.2020, and 

a regulation was made in line with its inclusion in the Law on the Protection of the Consumer. 

The provision that aims to prevent technological products from becoming waste in a short time 

and allows these products to be offered for sale after being subjected to various processes is 

very important. The aim of our study is primarily to examine the legal process related to the 

renewal of products. In this context, the responsibilities of the authorized buyer, renewal centers 

https://orcid.org/0000-0002-7961-1079
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and authorized dealer will be explained.Then, who will be held responsible for the refurbished 

products offered to the consumer, within the framework of what provisions, how and for what 

period of time will be handled and determined especially within the framework of warranty 

responsibility. Finally, after-sales services for refurbished products will be discussed. 

 

Keywords: renovated products, warranty liability, defective fulfilment 
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THE COLONIZATION OF THE FUTURE – HOW THE END OF TIMES 

CONTINOUSLY INFLUENCE THE PRESENT. 

 

Dr. Monica MASTRANTONIO 1 

 

1University of York, Department of English and Related Literature, United Kingdom, 

0000-0002-3299-501X 

Abstract 

The development of the concept of colonization of the future is crucial to argue that the future 

is not neutral, but determined by sets of forces, which are political, economic, and cultural. 

Thus, each one tries to impose its vision upon others. The linear Jewish-Christian timeline, 

which includes a beginning, and an end constantly verge on the concept of Apocalypse 

(Armageddon), the end of times, and Utopia (the idea of Paradise on Earth), the turn of the 

millennium (the year 2.000), among other. All of these narratives either directly or indirectly 

impose their colonization of the future. The millennium bug, technology, data science all 

became important aspects of techno-futurism, bringing narratives, which dissociate present and 

future. This paper argues that the colonization of the future produces a future in which power 

is still in the hands of some, and not available to all humankind, neither equally distributed. 

Unless equality and diversity win the battle, humanity will continue as prisoner of 

organizations, which control the future and its narratives. The colonization of the future 

determines the future using technology and predictability. In this context, there seem to be no 

way out of a predictable future, which engenders history into Apocalypse. To colonize the 

future is the actual marathon, which tries to call the attention of everyone, to the fact that we 

may be the next endangered species. It may be concluded that the turn of the millennium, (the 

year 2000) brought a new time to society, but again, it does not seem that many individuals 

have been invited. The colonization of the future is, therefore, a key concept to discuss the 

forces that are creating the future, and to highlight the necessity to decolonize it.   

 

Keywords: Future narratives, Millennium, end of times, the colonization of the future 
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TANE TİPİ SAKIZ FASULYESİ GENOTİPLERİNDE EKİM SIKLIKLARININ 

TANE VERİMİ VE KURU MADDE MİKTARI ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF PLANT DENSITY ON GRAIN YIELD AND DRY MATTER 

ACCUMULATION OF CLUSTER BEAN GENOTYPES 

 

Müşerref MERTAŞ1*, Mevlüt AKÇURA2 

 

1ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Çanakkale        

ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-3595-116X 

2 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale 

ORCID No: https://orcid.org/0000-0001-7828-5163 

 

Özet 

Bu çalışma Balıkesir koşullarında şartlarında   2019 yılında sakız fasulyesinin kuru madde 

birikimi ve tane verimi üzerine etkisi olan bitki sıklıklarını belirlemek amacıyla iki sakız 

fasulyesi genotipi ile yürütülmüştür. Denemede sıra arası mesafe 20, 40 ve 60 cm olarak sıra 

üzeri mesafeler ise 10 ve 20 cm olarak ayarlanmış olup bölünen bölünmüş parseller deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırma da 2 farklı genotipin çiçeklenme 

başlangıç süresi(gün), ilk gerçek yaprak çıkış zamanı, çiçeklenme süresi(gün), bitki boyu, 

yaprak sayısı ve bakla bağlama dönemine ait gözlemler her parselde ayrı ayrı 10 bitkide 7’şer 

gün arayla alınmıştır. En son yapılan ölçümlerden sonra her genotipe ait ölçüm yapılan bitkiler 

ayrı ayrı hasat edilmiş olup yaş ve kuru ağırlıkları incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen 

veriler incelenen gözlemler sonucunda varyans ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. 

Haftalık ölçümler sonucunda bitki boyu 66,67-44,47 cm, yaprak sayısı 44,33-18 adet, yaş 

ağırlık 195,20-108,24 gr, kuru ağırlık 61,64-34,79 gr olarak bulunmuştur. Haftalık ölçülerde 

alınan bitki örneklerinde yaprak protein oranı %23,49-20,6 , gövde protein oranı %16,22-13,95, 

bakla protein oranı %17,19-15,81  yaprak kül oranı %10,3-8,59 , gövde kül oranı  %9,65-8,29 

,bakla kül oranı  %9,29-7,42  arasında değişim göstermiştir. Yaprakta incelenen özelliklerin en 

yüksek değerleri 4 nolu genotipin sıra arası 20 cm sıra üzeri 10 cm de bulunurken, gövdede 

incelenen özelliklerin en yüksek değerlerin çoğu 23 nolu genotipin sıra arası 60 cm sıra üzeri 

20 cm de bulunmuştur. Bakladaki incelenen özelliklerden en yüksek değerleri 23 nolu genotipin 

sıra arası 60 cm, sıra üzeri 10 cm de gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sakız Fasulyesi, ekim sıklığı, tane verimi, kuru madde birikimi 

 

Abstract 

This study was carried out to determine the effects of plant density on dry matter accumulations 

and grain yields of two cluster bean genotypes in Balıkesir conditions. Field trials were 

conducted as split block design with three replications in 2019, including three row spaces (20, 

40 and 60 cm) and two intra-row spaces (10 and 20 cm). Days to the initiation of flowering 

(days), days to flowering (days), days to the emergence of first true leafs (days), plant height, 

number of leaves and observations about pod setting period were determined by random 

samplings of 10 plants in each plot within 7 days intervals. Plants were harvested from the plots 
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separetely for the measurements of fresh and dry weights after the last plant samplings. 

Obtained data were evaluated with ANOVA and regression analyses. Results showed that plant 

heights of the cluster bean genotypes varied between 44,47 and 66,67 cm where number of 

leaves were found between 18,00 and 44,33 leaves, fresh weights 108,24 and 195,20 g and dry 

weights 34,79 and 61,64. Additionally, results of the weekly observations indicated that protein 

ratio varied between %13,95 and 16,22, protein ratio of pods %15,81 and 17,19, ash ratio of 

leaves %8,59 and 10,3, ash ratio of stem %8,29 and 9,65 and ash ratio of pods %7,42 and 

9,29.  In terms of leaf parameters, highest values were obtained from genotype no.4 in 20 cm 

row and 10 cm intra-row spaces when genotype no.23 grown in 60 cm row and 10 cm intra-

row spaces were found to have highest values in pod related traits. 

 

Keywords: Cluster bean, plant density, dry matter accumulation, grain yield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

116 

YEŞİL SENTEZ YÖNTEMİ KULLANILARAK FERULA EKSTRESİ İLE 

KAPLANMIŞ GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL ÜRETİMİ 

 

Muhammed Onur AVCI1, Melike KAYA KARAASLAN2 
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2Kocaeli Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, ORCID: 0000-0001-9078-8468 

 

Özet 

Ferula (çakşır otu) astım problemlerinde, sindirim, kas ve sinir sistemindeki birçok rahatsızlığın 

giderilmesinde kullanılan, analjezik özelliğe sahip bir bitkidir. Bu çalışmada, ferula ekstresinin 

bir indirgeyici ajan olarak kullanılmasıyla, gümüş nanopartiküllerin (AgNP’lerin) 

sürdürülebilir, çevre dostu ve toksisite oluşturmayan bir yöntem olan yeşil sentez ile üretimi 

gerçekleştirilmiş ve üretilen malzemenin morfolojik özellikleri TEM ve AFM ile karakterize 

edilmiştir. Ultraviyole-görünür (UV-Vis) spektroskopisi kullanılarak ferula ekstresi ile 

kaplanmış gümüş nanopartiküllerin (eAgNP’lerin) lokalize yüzey plazmon rezonans (LSPR) 

bandı incelenmiştir. Reaksiyon parametrelerinin optimize edilmesi ve küçük boyutlarda 

eAgNP’lerin üretilmesi için, farklı oranlarda bitki ekstresi ile AgNO3 çözeltisi kullanılmış ve 

üretilen numunelerin 420 ile 470 nm aralığında spektral profilleri incelenerek ideal oranlar 

belirlenmiştir. eAgNP’lerin morfolojik ve boyut özellikleri geçirimli elektron mikroskopu 

(TEM) analizi ile incelendiğinde başarılı bir kaplamanın oluştuğu anlaşılmıştır. TEM analizi 

sonuçları eAgNP’lerin küresel bir şekle sahip olduğu göstermiştir. Sentezlenen eAgNP’lerin 

çapının 10 ile 35 nm arasında değiştiği ve yaklaşık 23 nm ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

Malzemenin yüzey pürüzlülüğü atomik kuvvet mikroskopu (AFM) ile incelenmiştir. AFM 

analizi, ferula ekstresi ile yüzeyinin kaplanması nedeniyle gümüş nanopartiküllerin oldukça 

pürüzlü bir yapıya dönüştüğünü göstermiştir. Morfolojik analizler, biyomedikal ve farmakoloji 

sahalarında kullanım potansiyeli olan, ferula ekstresi ile kaplanmış küçük boyutlu ve kararlı 

yapıda gümüş nanopartiküllerin başarılı bir şekilde üretildiğini ortaya koymuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Yeşil sentez, Gümüş nanopartikül, Ferula 

 

Abstract 

Ferula is an herb with analgesic properties, used in asthma problems, relieving many ailments 

in the digestive, muscular and nervous systems. In this study, by using ferula extract as a 

reducing agent, silver nanoparticles (AgNPs) were produced by green synthesis, which is a 

sustainable, environmentally friendly and non-toxic method and the morphological properties 

of the produced material were characterized by TEM and AFM. The localized surface plasmon 

resonance (LSPR) band of silver nanoparticles coated with ferula extract (eAgNPs) was 

investigated using ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy. In order to optimize the reaction 

parameters and to produce eAgNPs in small sizes, different ratios of plant extract and AgNO3 

solution were used and the ideal ratios were determined by examining the spectral profiles of 

the produced samples in the range of 420 to 470 nm. The morphological and size properties of 

eAgNPs were examined by transmission electron microscope (TEM) analysis and it was 

understood that a successful coating was formed. TEM analysis results showed that eAgNPs 
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have a spherical shape. The diameter of the synthesized eAgNPs ranged from 10 to 35 nm, with 

an average of about 23 nm. The surface roughness of the material was investigated by atomic 

force microscope (AFM). AFM analysis showed that the silver nanoparticles turned into a 

highly rough structure due to the surface coating with ferula extract. Morphological analyzes 

revealed the successful production of small-sized and stable silver nanoparticles coated with 

ferula extract, which has the potential to be used in biomedical and pharmacology fields. 

 

Keywords: Green synthesis, Silver nanoparticle, Ferula 
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TORTİCOLİS TESPİT EDİLEN 13 RATIN MİKROBİYOLOJİK OLARAK 

İNCELENMESİ 

MICROBIOLOGICALLY EXAMINATION OF 13 RATS WITH TORTICOLIS 

DETECTED 
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Özet 

Laboratuvar deney hayvanlarında birçok bakteriyel enfeksiyon görülmektedir. Bu 

enfeksiyonlar hem yapılan deneylerin sürdürülebilirliğini hem de deney hayvan ünitesinin 

hijyenik koşullarını tehlikeye atmakta; diğer deney hayvanlarının, çoğu zoonoz özellikte olan 

enfeksiyonları nedeniyle çalışanları ve uzmanları tehlike altına sokmaktadır. Bu çalışmada 

deney hayvan ünitesinde klinik olarak belirgin derecede tortikollis ve kendi etrafında dönme 

semptomları görülen 13 adet ratın mikrobiyolojik yönden muayeneleri yapıldı. Mikrobiyolojik 

incelemeler sonucunda ratların beyninden yapılan ekimlerde yoğunlukla sırasıyla 

Staphylococcus xylosus (S. xylosus (6/13)), Staphylococcus capitis (S. capitis (5/13), A. urinae 

(Aerococcus urinae (3/13)), Staphylococcus cohnii (S. cohnii (2/13); kalpden Candida spp. 

(3/13), S. xylosus (3/13), S. capitis (2/13); karaciğerden A. urinae (2/13); akciğerden S. cohnii 

(2/13) ve Corynebacterium pseudogenitalum (C. pseudogenitalum (2/13)); böbrekten S. xylosus 

(2/13); dışkıdan Escherichia coli (E. coli (11/13)), Staphylococcus simulans (S. simulans 

(7/13)),  Streptococcus sanguis (S. sanguis (4/13)), S. capitis (2/13) ve kandan S. capitis (1/13) 

izole ve identifiye edilmiştir. Özellikle beyinden izole edilen S. capitis ve S. xylosu’un aynı 

zamanda organlardan da izole edilmiş olması muhtemel bir septisemi olduğunu kanıtlamakta; 

kandan yine bir hayvanda S. capitis izole edilmesi, bakteriyemi olduğunu göstermektedir. Bu 

bulgular eşliğinde deney hayvanlarında farklı Staphylococcus spp. türlerinin tortikolis 

yapabileceği; bununla birlikte septisemiye de neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Rat, septisemi, Staphylococcus capitis, tortikolis 

 

Abstract 

Many bacterial infections are seen in laboratory experimental animals. These infections 

endanger both the sustainability of the experiments and the hygienic conditions of the 

experimental animal unit; endanger workers and specialists due to infections of other 

experimental animals, most of which are zoonotic. In this study, 13 rats with clinically 

significant torticollis and spinning symptoms in the experimental animal unit were examined 

microbiologically. As a result of microbiological examinations, in the sowings made from the 

brain of rats, Staphylococcus xylosus (S. xylosus (6/13)), Staphylococcus capitis (S. capitis 

https://orcid.org/0000-0003-0697-3092?lang=en
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(5/13), Aerococcus urinae (A. urinae (3/13)), Staphylococcus cohnii (S. cohnii (2/13); Candida 

spp. (3/13), S. xylosus (3/13), S. capitis (2/13) from heart; A. urinae (2/13) from liver; S. cohnii 

(2/13) and Corynebacterium pseudogenitalum (C. pseudogenitalum (2/13)); kidney S. xylosus 

(2/13); stool Escherichia coli (E. coli (11/13)), Staphylococcus simulans (S. simulans) (7/13)), 

Streptococcus sanguis (S. sanguis (4/13)), S. capitis (2/13) and S. capitis (1/13) from blood 

have been isolated and identified. and S. xylosus also isolated from organs proves a possible 

septicemia, isolating S. capitis from blood in another animal shows bacteremia. Staphylococcus 

spp. species can cause torticollis; however, it should not be ignored that it may also cause 

septicemia. 
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BOŞLUKLU PERDELERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİNDE DOLU 

PERDELERİN FARKLI ELEMANLARLA MODELLENMESİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF MODELING OF SOLID WALLS WITH DIFFERENT 

ELEMENTS IN NONLINEAR ANALYSIS OF COUPLED SHEAR WALLS 

 

Abdul Rahım HALIMI 1, Kanat Burak BOZDOGAN 2 

 

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü,  

2Prof.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat 

Mühendisliği Bölümü, ORCID numarası 0000-0001-7528-2418 

 

Özet 

Boşluklu perdeler özellikle mimari gereksinimler için yaygın olarak kullanılan taşıyıcı 

sistemlerden birisidir. Dolu Perdeler yatay yükler altında hakim davranış olarak eğilme 

davranışı gösterirken çerçeve sistemler hakim davranış olarak kayma davranışı göstermektedir.  

Boşluklu perdeler ise hem eğilme hem de kayma davranışı göstermektedirler.  Dolu perdeler 

arasındaki bağ kirişleri kayma davranışını oluşturmaktadır. Şiddetli depremlerde binalar artık 

elastik davranış göstermemekte ve davranış doğrusal olmayan bölgede gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle binaların doğrusal olmayan davranışlarının doğru bir şekilde belirlenmesi büyük bir 

önem arz etmektedir. Bu bildiride boşluklu perdelerin doğrusal olmayan davranışı 

incelenmiştir.  Bu amaçla  literatürden alınan üç farklı örnek dikkate alınarak analizler yapılarak 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  Örneklerde dolu perde kısımlarının kabuk ve çubuk elamanla 

modellenmesinin elasto- plastik analize etkisi incelenmiştir. Elasto -plastik analiz için statik 

itme analizi ve zaman tanım alanında analizler SAP2000 programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  Çalışmada bağ kirişleri çubuk elemanlara 

modellenmiş olup plastikleşmenin yalnızca bağ kirişleri uçlarında olduğu kabul edilmiştir. 

Ayrıca çalışma kapsamında esnek temel durumu’da dikkate alınmıştır. Çözülen örneklerin 

sonucunda boşluklu perdelerde dolu perde kısımların çubuk elemanlarla modellenmesinin 

kabuk elemanla modellemeye çok yakın sonuçlar verdiği görülmüştür Sonuç olarak ön 

boyutlandırma aşamasında ve boşluklu perde davranışının daha az parametre ile anlaşılması 

açısından çubuk eleman kullanmanın uygun olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca zaman 

tanım alanında analizde beklendiği üzere çubukla modellemenin çözüm zamanını azalttığı 

görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Boşluklu perde, doğrusal olmayan analiz, kabuk eleman,çubuk eleman  

 

Abstract 

Coupled shear  walls  are one of the most widely used carrier systems, especially for 

architectural requirements. Solid Walls show flexural behavior as the dominant behavior under 

horizontal loads, while frame systems show shear behavior as the dominant behavior. Coupled 

shear walls  show both flexural and shear behavior. The coupling  beams between the solid 

walls create the shear behavior. In severe earthquakes, buildings do not show elastic behavior 

and the behavior takes place in a non-linear region. For this reason, it is of great importance to 
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accurately determine the nonlinear behavior of buildings.In this paper, the non-linear behavior 

of coupled shear walls is investigated. For this purpose, the results were evaluated by analyzing 

three different examples taken from the literature. The effect of modeling of solid wall sections 

with shell and frame elements on elastoplastic analysis was investigated. For Elasto-plastic 

analysis, static pushover analysis and time history analysis were performed using the SAP2000 

program and the results were evaluated. In the study, the coupling  beams are modeled as frame 

elements and it is assumed that plasticization occurs only at the ends of the coupling beams. In 

addition, within the scope of the study, the flexible base case was also taken into account. As a 

result of the solved examples, it has been seen that modeling the solid wall parts in coupled 

shear walls with frame elements gives very close results to modeling with shell elements. In 

addition, as expected in the analysis in the time history, it was seen that the frame  modeling 

reduces the solution time. 

 

Keywords: Coupled shear wall, nonlinear analysis ,shell element,frame element   
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ANESTEZİ TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN ERİŞKİN DÖNEMİ 

AŞILAMALARINA KARŞI BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Serdal SÖKMEN1, Egemen ÜNAL2. 
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Özet 

Bulaşıcı hastalıklara karşı en iyi korunma yöntemi aşılamadır. Sağlık personelleri özellikle de 

anestezi teknisyen/teknikerleri bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarla direkt temas etmektedir. Bu 

nedenle hem kendilerini hem de hastalarını korumak için bağışıklıklarını artırmak 

zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı anestezi eğitimleri veren sosyal medya sayfalarını takip 

eden anestezi teknisyeni/teknikerlerinin erişkin dönemi aşılama hakkındaki bilgi, tutum ve 

davranışlarının belirlenmesidir. Araştırmamızın etik kurul onayı Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Etik Kurulundan alınmıştır (Ref: SR/05 22-Eylül-2021). Çalışmamız 01.10.2021 

– 01.02.022 tarihleri arasında, kesitsel tipte, evreni sosyal medyada anestezi paylaşımı tapan 

sayfaları takip eden yaklaşık 5000 anestezi teknisyeninden oluşmaktadır. Katılımcıların 

%79,2’si kadın, %54,9’u 0-22 yaş grubunda, %96,1’i ön lisans ve üzeri eğitim mezunudur. 

Ankete katılanlara yaptığımız bilgi düzeyi sorularından “S5.Birden fazla aşı aynı anda 

yapılabilir” sorusuna %69,3’ü (n=1109), “S4.Aşılar sadece kas içine yapılabilir” sorusuna 

%52,1’i (n=835), “S3.Aşıların içerisinde bulunan yardımcı maddeler (etil, cıva, alüminyum 

hidroksit vb.) zarar verecek miktarda değildir” sorusuna ise %36,3’ü (n=581) yanlış cevap 

vermiştir. Tutum düzeyi sorularından “S7.Basında yer alan; aşıların otizm ve multiple skleroz 

gibi bazı psikolojik ve nörolojik hastalıklara yol açabileceğine dair iddialar, aşılamanın 

güvenilirliği hakkında endişelenmeme neden olmaktadır” sorusuna  % 60,1’i (n=961) 

“S8.Aşılar, sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış maddeleri içerir” sorusuna %50,8‘i (n=813) evet 

diyerek aşılanmaya karşı olumsuz baktıklarını belirtmiştir. Tüm bilgi sorularına doğru cevap 

verenlerin oranı yalnızca %0,4’dür (n=7). Her bilginin değerli olduğu bağışıklamada bilgi 

eksikliğinin giderilmesi için başta sosyal medya olmak üzere iletişim araçlarıyla halk sağlığı 

uzmanlarınca eğitimler verilmesi anestezi teknisyen/teknikerlerin bağışıklanmasının 

artmasında etkili olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Anestezi teknisyen/teknikeri, aşı, aşı karşıtlığı, erişkin aşılama. 
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DETECTION AND CLASSIFICATION OF TUMORS FROM BRAIN MR IMAGES 

WITH TRANSFER LEARNING METHODS 
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Yağcı3 
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Abstract 

Brain tumors are considered one of the most dangerous types of diseases that require modern 

and accurate methods in detecting this type of disease. Here comes the role of artificial 

intelligence in the medical field, where many medical problems have been solved through the 

creation and development of medical applications, using artificial intelligence algorithms. We 

have worked in our study to detect and classify (4) different types of brain tumors 

(Glioblastoma, Glioma, Meningioma and Pituitary Tumors). Where we used in our study two 

different sets of data, called the first set (training set), the training data set was collected from 

different sources of the Internet, and this set consists of (200 images) from (100 patients), and 

each patient has two different images. The second set (test data set) consisted of (24 images) 

from (6 patients) with brain tumors. The test set was collected from Hospital in Iraq. All images 

in the training and test dataset are of type (MRI). Our study is divided into three phases: The 

first phase is a method in which features are extracted from images using previously trained 

deep neural network models. The second stage: It is the stage of training machine learning 

algorithms on the features extracted from the images. The third stage: In this stage the testing 

and classification process was carried out using the test data set on the previously trained 

algorithms. The Gaussian Naïve Bayes algorithm achieved an accuracy of (95.8%) with the 

model (Densenet201). 

 

Key Words: Transfer Learning Methods, Deep Learning, Brain Tumor Classification, Machine 

Learning Algorithms.  
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ATASÖZLERİNDE RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK DAMGALAMA 

STIGMATIZATION TOWARDS MENTAL ILLNESSES IN PROVERBS 
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Özet 

Atasözleri halkların yüzlerce yıllık deneyimlerine dayanan düşünce birikimleridir. Atasözleri 

ait olduğu ulusun kültürünü yansıtmakla birlikte, o toplumun yaşam biçimi, bakış açısı, inanç 

ve gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunar. Atasözlerinde toplumun ruhsal hastalıklara 

yönelik bakış açısını da yansıtan ifadeler bulunmakta, toplumsal düzeyde ruhsal hastalıklara 

yönelik damgalamanın varlığı ortaya koymaktadır. Damgalama ise ruhsal hastalıkların tanı, 

tedavi ve rehabilitasyonunda önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye kültürü 

içinde ruh sağlığı bozulan bireyler için “deli” tanımlaması yapılmakta ve bu tanım bile içinde 

bir damgalamayı barındırmaktadır. Bu araştırma ile Türk Dil Kurumu Sözlükleri içindeki 

Atasözleri Sözlüğü’nde yer alan ve içinde “deli” kelimesi geçen atasözlerinin sayısını ve 

niteliğini incelemek amaçlanmıştır. İçerik analizi yöntemi ile niteliksel olarak planlanan bu 

araştırmada 01-07.06.2022 tarihleri arasında https://sozluk.gov.tr linki kullanılarak “deli” 

anahtar sözcüğü yazılmış ve gelen atasözleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 

araştırma kapsamına 27 atasözü alınmıştır. Atasözlerinde yapılan “deli” tanımlamalarından üç 

tanesinin olumlu, üç tanesinin bir durumu tanımlama/nötr, 21 tanesinin ise olumsuz anlam 

içerdiği görülmüştür. Atasözlerinin içerik analizleri yapıldığında ise olumlu anlatımlarda atak 

olmak ve cesur olmak gibi kavramlara atıf yapıldığı, olumsuzlarda ise iyileşmezlik, yakınları 

için utanç kaynağı olma, saldırganlık, kontrolsüzlük, ölçüsüzlük, çözümsüzlük, söz 

dinlemezlik, akılsızlık, bela kaynağı, farkında olmama ve iç görü yoksunluğu gibi kavramlara 

atıf yapılarak kullanıldığı görülmüştür. Bu bulgular ışığında atasözlerinde kullanılan ‘deli’ 

tanımlamasının genel olarak ruh sağlığına yönelik olumsuz tasvirler için kullanıldığı, kültürün 

önemli bir göstergesi olan atasözlerinde ruhsal hastalıklara yönelik damgalamanın güçlü bir 

şekilde var olduğu söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Atasözü, Damgalama, Deli 

 

Abstarct 

Proverbs are accumulations of thought based on hundreds of years of experience of peoples. 

While proverbs reflect the culture of the nation they belong to, they also provide important 

information about the lifestyle, perspective, beliefs and traditions of that society. There are 

expressions in proverbs that also reflect the society's perspective on mental illnesses, revealing 

the existence of stigmatization towards mental illnesses at the social level. Stigma emerges as 

an important obstacle in the diagnosis, treatment and rehabilitation of mental illnesses. In 

Turkish culture, the definition of "crazy" is made for individuals with impaired mental health, 
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and even this definition contains a stigma. With this research, it is aimed to examine the number 

and quality of the proverbs in the Dictionary of Proverbs in the Dictionaries of the Turkish 

Language Institution and in which the word "crazy" is mentioned. In this research, which was 

planned qualitatively with the content analysis method, the keyword "crazy" was written using 

the link https://sozluk.gov.tr between 01-07.06.2022 and the incoming proverbs were 

examined. As a result of the examination, 27 proverbs were included in the scope of the 

research. It has been observed that three of the definitions of "crazy" in proverbs have a positive 

meaning, three of them describe a situation/neutral, and 21 of them have a negative meaning. 

When the content analyzes of proverbs are made, positive expressions refer to concepts such as 

being aggressive and brave, and negative ones such as incurability, being a source of 

embarrassment for their relatives, aggression, lack of control, disproportionateness, 

insolubility, disobedience, mindlessness, a source of trouble, unawareness and lack of insight. 

It has been seen that the concepts are used by referring to them. In the light of these findings, it 

can be said that the definition of "crazy" used in proverbs is generally used for negative 

descriptions of mental health, and there is a strong stigma against mental illnesses in proverbs, 

which are an important indicator of culture. 

 

Keywords: Proverb, Stigma, Crazy 
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6 HAFTALIK AİKİDO EĞİTİMİNİN GENÇ BİREYLERDE STATİK DENGE VE 

SALDIRGANLIK  DÜZEYİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF 6 WEEKS AIKIDO TRAINING ON STATIC BALANCE AND 

AGGRESSION LEVEL OF YOUNG INDIVIDUALS 

 

Mehmet SARUHAN1, Özhan BAVLI2 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; 6 haftalık Aikido egzersizlerinin genç bireylerde denge performansı ve 

saldırganlık düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya yaş ortalamaları  20,92±2,54 yıl 

olan ve daha önce herhangi bir spor dalında düzenli antrenmanlara katılmamış toplam 26 kişi 

gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 6 hafta boyunca haftada n2 gün  ve günde 90 dk olacak 

şekilde temel lisanslı eğitmen tarafından temel Aikido egzersizleri uygulanmıştır. Çalışma 

öncesi ve çalışma sonrasında katılımcıların statik denge performanslarını ölçmek için flamingo 

denge testi ve saldırganlık düzeyleri ölçmek için ise Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen 

ve Madran (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında tekrarlı ölçümler için Anova testi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda katılımcıların denge performanslarının öntest 

sontest ölçümleri değerlendirildiğince, bulguların anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir 

( öntest 10,08±4,62 hata, sontest 6,23±3,50 hata). Statik denge performansı anlamlı şekilde 

değişim göstermiştir. Buna karşın katılımcıların saldırganlık puanları öntest sontest skor,ları 

değerlendirildiğinde, bulguların anlamlı şekilde değişim göstermediği belirlenmiştir.  Elde 

edilen veriler ışığında: 6 haftalık düzenli Aikodo egzersizleri genç bireylerin statik denge 

performanslarına olumlu etki yaptığı ancak saldırganlık düzeylerine herhangi bir etki 

yapmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle 6  haftalık Aikido egzersizlerini genç bireylerde denge 

performansını geliştirici bir egzersiz türü olarak kullanılmasının uygun olabileceği 

söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Aikido, Denge, Saldırganlık        

 

Abstract 

The aim of this study; The aim of this study is to examine the effects of 6-week Aikido exercises 

on balance performance and aggression levels in young individuals. A total of 26 people 

voluntarily participated in the study, whose mean age was 20.92±2.54 years and had not 

participated in regular training in any sports branch before. Basic Aikido exercises were applied 

to the participants for 6 weeks, n2 days a week and 90 minutes a day, by a licensed trainer. The 

flamingo balance test was used to measure the static balance performance of the participants 

before and after the study, and the Buss-Perry Aggression Scale developed by Buss and Perry 

(1992) and adapted into Turkish by Madran (2012) was used to measure the aggression levels. 

The obtained data were analyzed using the Anova test for repeated measurements in the SPSS 

program. When the pretest and posttest measurements of the balance performances of the 

participants were evaluated at the end of the study, it was determined that the findings differed 
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significantly (pretest 10.08±4.62 errors, posttest 6.23±3.50 errors). Static balance performance 

changed significantly. On the other hand, when the aggression scores of the participants were 

evaluated, it was determined that the findings did not change significantly. In the light of the 

data obtained: It was determined that 6-week regular Aikodo exercises had a positive effect on 

the static balance performance of young individuals, but did not have any effect on their 

aggression levels. For this reason, it can be said that it would be appropriate to use 6-week 

Aikido exercises as a type of exercise that improves balance performance in young individuals. 

Keywords: Aikido, Balance, Aggression 

 

1. GİRİŞ 

Aikido, Japon Savaş Sanatlarının hepsini içine alan ve “Savaşın/savaşçının yolu” anlamına 

gelen Budo’nun dallarından birisidir (Kayatürk, 2017). Aikido’nun kurucusu, Aikido felsefesi 

ile uğraşan kişiler tarafından “Büyük Üstat” anlamına gelen “O’Sensei” adıyla anılan Morihei 

Ueshiba’dır (Olliges, 2008). Aikido kelime anlamı olarak “enerjiyle uyumlanma yolu” 

demektir. Aikido zihin, beden ve ruhu birleştirmeyi hedefleyen, bütün varlıklara uyumu, 

sevgiyi ve şiddete başvurmamayı aktarmayı hedefleyen bir sanattır (Olliges, 2008).  Aikido’nun 

savaş sanatı olmasının yanı sıra hayatı tanıtan ve hayata karşı saygılı olmayı öğreten ve 

gerçekten sınırsız özgürlüğün yolunun uyum olduğunu gösteren bir yol olduğunu söylemiştir. 

Aikido çalışmak insana kendisini savunmayı öğrettiği kadar bedenini dinlemeyi ve kişisel 

dengeyi de öğretir (Açıkalın, 2007). Tekniklere çalışmak bir süre sonra yaşamın her alanına 

yayılır ve hayatın içinde değişen koşullara karşı gelmek yerine uyum, içsel ve dışsal olarak 

dengede olmak öğrenilir (Emçioğlu, 1999). Aikido, O’Sensei tarafından 1925 yılında ortaya 

konulmuştur. O’Sensei, kendi oluşturduğu sanata 1922 yılında aiki-bujutsu ismini vermiş fakat 

1925 yılında ismin aiki-budo olması gerektiğine karar vermiştir. Japonya 1941 yılında bu savaş 

sanatını resmi olarak tanımıştır. 1956 yılından sonra da Aikido bütün dünyaya yayılmıştır 

(Kayatürk, 2017). Aikido branşının içinde tekniklerin oluşumu için gerekli duruş ve pozisyon 

çok büyük önem arz etmektedir. Bu duruş ve pozisyon kişinin dengesini en iyi şekilde 

koruyacak halde bulunmalıdır. Duruş ve pozisyonun dışında tekniğe giriş gelişme sonuç olarak 

bakıldığında bu 3 ana başlıkta vücudun pozisyonu değişmektedir. Değişen her pozisyonda 

vücudun dengesinin kesinlikle bozulmaması gerekmektedir. Bunlar birden fazla adımlama 

çeşidi olarak ortaya çıkmaktadır; Ayumi ashi, Tsugi Ashi, Tenkan, Tenkai, Irimi, Irimi Tenkan 

ve Kaiten olmak üzere toplamda 7 parçaya ayrılmaktadır.Biz bunlardan sadece 3 tanesi 

üzerinden ilerleyeceğiz. Bu adımlama egzersizleri teknik ile bütünleştiği zaman kişi gelen 

saldırıyı en dengeli şekilde karşılayarak kendini korumayı başarabilir. Burada yapılan bu 

adımlama egzersizlerinin bireyin gündelik yaşantısında yaşamına fiziksel anlamda katkısının 

olup olmayacağı konusuna değinmektedir. 

2. YÖNTEM 

Materyal & Metot  

Katılımcılar: Çalışmaya yaş ortalaması 20,92±2,54 yıl olan toplam 26 kişi (15 kadın ve 11 

erkek) gönüllü olarak katılmıştır. 

Veri toplama: 6 haftalık Aikido çalışması öncesi ve sonrasında katılımcıları statik denge ve 

saldırganlık düzeyleri test edilmiştir. Denge performansını test etmek için Flamingo denge testi 

kullanılmıştır. Testte; katılımcı 50 cm. uzunluğunda, 4 cm. yüksekliğinde ve 3 cm. genişliğinde 

tahta bir denge aletin üzerine çıkarak 1 dakika boyunca dengede kalmaya çalışır. Sporcu, seçili 

ayağı ile denge materyali üzerine çıkar ve dengesini sağlayabilmek, doğru pozisyonu test öncesi 

alabilmek için test yöneticisine tutunarak destek alır. Sporcu, daha sonra boşta kalan ayağını 

dizden arkasına doğru bükerek, aynı yöndeki eli ile tutar. Sporcu hazır olduğunda yardımcının 
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elini bırakır ve aynı anda kronometre çalıştırılır. Sporcu her dengesini kaybedişinde (yerle 

temas etme, ayağını bırakma) kronometre durdurulur ve sporcu hazır olduğunda tekrar 

başlatılır. 60 sn. süre içindeki toplam denge kaybetme sayısı kaydedilir (Deforche, 2003). 

Saldırganlık düzeyini test etmek için Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen ve Demirtaş 

(2013) tarafından Türkçe ’ye uyarlanarak güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılan Buss-Perry 

Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipinde (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: 

tamamen katılıyorum) 29 madde ve 4 boyuttan (fiziksel saldırganlık, öfke, düşmanlık, sözel 

saldırganlık) oluşmaktadır. Ölçeğin boyutlarındaki madde dağılımı “fiziksel saldırganlık” (2, 5, 

8, 11, 13, 16, 22, 25, 29), “öfke” (1, 9, 12, 18, 19, 23, 28), “düşmanlık” (3, 7, 10, 15, 17, 20, 24, 

26), “sözel saldırganlık” (4, 6, 14, 21, 27) şeklindedir. Ölçekte olumlu ifade taşıyan 9 ve 16 

numaralı maddeler ters kodlanmıştır.  

Aikido programı sertifikalı eğitmen tarafından, temel adımlamalar ve teknik becerilerin 

öğretildiği 6 hafta/2gün/ 90 dk olacak şekilde uygulanmıştır. Temel adımlama egzersizlerini 

içeren egzersizler aşağıdaki gibi tanımlanır: 

• Ayumi Ashi: Ayaklar belli bir açıklıkta olup, rakibe doğru dengeli bir şekilde arka 

arkaya atılan adım çeşididir. 

• Tsugi Ashi: Önde ve arkada sabit kalacak; bir ayağın öne, arkaya ve yana olacak şekilde 

hareket etmesi bu sayede rakibe karşı gard değiştirmeden 4 yöne de hâkim olabilmeyi sağlar. 

• Tenkan: Rakibin dengesini bozabilmek için ani bir dönüş ile yön değiştirerek rakip 

üstünde hakimiyet kurmayı sağlayan harekettir. 

• Geriye doğru dairesel adım.  

Verilerin analizi: elde edilen veriler SPSS programında tekrarlı ölçümler için varyans analizi 

kullanılarak test edilmiştir.  

3. BULGULAR 

Tablo 1.Katılımcıları tanımlayıcı özellikleri 

  Boy  
 

Kilo 
 

Yaş 
 

Kadın 161,6±6,08 53,7±6,662 20,27±1,1 

Erkek 173,09±6,204 67,4±3,171 21,82±3,6 

Toplam 166,46±8,344 59,5±8,746 20,92±2,54 

Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri Tablo1’de gösterilmiştir. Toplam 26 katılımcıya ait 

bulgulara bakıldığında ortalama yaşlarının 20,92±2,54 yıl olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların statik denge ölçümleri 

Cinsiyet 

Denge 

Ön  Son Fark 

Kadın 11,07±4,71 6,20±3,71 -4,8± 2,6** 

Erkek 8,73±4,34 6,27±3,38 -2,4 ±2,4 
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Toplam  10,08±4,62 6,23±3,50 -3,8±2,7* 

*Öntest-sontest arasında anlamlı fark 

**Cinsiyetler açısından öntest sontest arasında anlamlı fark 

Katılımcılarının denge ön ve son test sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde, 

kadınlarda ölçüm farkının erkeklerden daha fazla olduğu (-4,8± 2,6 hata) ve bunun istatistiksel 

anlamda farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların ön test ve son test sonuçlarında 

anlamlı bir farklılık oluşmaktadır (p<0.05).  

Tablo 3. Katılımcıların saldırganlık puanları ölçümleri 

Altboyutlar 

Kadın Erkek 

Ön Son Fark Ön Son Fark 

Fiziksel saldırganlık 21,333±6,4 22±5,2 0,3±7,07 22±4 21,45±5,4 -0,09±3,4 

Öfke 21,2±5,5 18±4,8 -2,86±4,35 17±4,2 16,55±3,1 -0,72±3,4 

Düşmanlık 22,067±7 23±5,7 0,6±4,54 24±3,5 21,73±4,3 -2,27±2,9 

Sözel saldırganlık 14,533±3,2 14±2,7 -0,8±3,29 15±2,3 14,27±3 -0,81±2,04 

 

Katılımcıların Saldırganlık ölçeği ön ve son test sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. Saldırganlık 

ölçeğinin tüm alt boyutlarında ölçümler arasında değişim olduğu ancak bu değişimin hem 

ölçümler, hem de cinsiyetler açısından istatistiksel bir anlam içermediği belirlenmiştir.  

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 6 haftalık aikido egzersizlerinin genç bireylerde statik denge ve saldırganlık 

puanları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aikido egzersizlerinin genç bireylerin 

denge performanslarına anlamlı düzeyde olumlu etki yaptığı tespit edilmiş ancak saldırganlık 

puanları üzerine anlamlı bir etki yapmadığı belirlenmiştir. Aikido ve denge performansı üzerine 

daha fazla çalışma sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın savaş sanatı ve saldırganlık 

düzeyi üzerine yapılan benzer çalışma sonuçlarına bakıldığında; Foster (1997)’in 

araştırmasında aikido yapan 69 kişiyle çalışmış, araştırma sonuçlarına göre kaygıyla aikido 

yapanlar arasında anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır. Aynı şekilde Jacobs (2009)’un 

araştırmasında aikido çalışmasının kaygı seviyesini düşürüp düşürmediği incelenmiş ancak iki 

değişken arasında anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır. Bayansalduz (2014) 260 tekvando 

yapan, 285 tekvando yapmayan katılımcıyla yaptığı çalışmada, tekvando yapanların 

yapmayanlara göre sürekli kaygının puanlarının daha düşük olduğunu ama anlamlı bir farklılık 

olmadığını tespit etmişlerdir. Genç bireylerin denge performansını geliştirmek için 6 haftalık 

aikido egzersizleri önerilebilirken, çalışma sonuçlarının etkisini daha iyi görebilmek için farklı 

yaş guruplarına farklı egzersiz sürelerinde çalışma bulguları ile bu sonuçların tartışılması 

gelecek çalışmalar için faydalı olabilir. 
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Özet 

Şizofreni insanın, duygu, düşünce ve davranış biçimini etkileyen, işlevselliğini azaltan ve 

semptomları nedeniyle toplumsal hayatı olumsuz etkileyebilen kronik ruhsal bir hastalıktır. 

Şizofreninin sadece hasta bireyin değil, ailesinin de sağlığını ve yaşam koşullarını olumsuz 

yönde değiştirerek derinden etkilediği bildirilmektedir. Özellikle toplum temelli ruh sağlığı 

hizmetlerine geçişle şizofreni hastalarının bakımları aile üyelerine daha fazla bırakılmış, bu 

durum şizofreninin bir aile hastalığına dönüşmesine neden olmuştur. Şizofreni tanısı alan 

bireylerin ailelerinde bakım verici rollerine bağlı olarak depresyon, anksiyete ve tükenmişlik 

gibi psikiyatrik semptomlar yaşadığı, ek olarak damgalanma, benlik saygısında düşme, moral 

bozukluğu, umutsuzluk ve stres yüklenmesi gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. 

Hastanın ailesinde hastalıkla birlikte sorunların, çatışmaların artması ve hasta bireyin yerine 

getiremediği sorumlulukların aile üyeleri tarafından üstlenilmesi, aile üyelerinin kendi rol ve 

sorumluluklarını yerine getirmede güçlükler yaşamasına, sosyal yaşamlarında, 

işlevselliklerinde ve önceliklerinde farklılıklar ortaya çıkmasına ve aile süreçlerinin derinden 

etkilenmesine neden olmaktadır. Türkiye’de yapılmış olan çalışmalarda şizofreni hastalarının 

ailelerine hastalık yönetimine yönelik psikoeğitimlerin verilmesinin ve ailenin 

desteklenmesinin bakım yükünü ve yaşanan sorunların azalmasında etkili olduğu belirtilmiştir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak bu derleme çalışmasında şizofreni hastalığının aile üzerine etkileri, 

bakım yükü kavramı, hastalıkla baş etme ve ailenin desteklenmesinde hemşirenin 

sorumluluklarına yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Şizofreni, aile, bakım yükü, hemşire 

 

Abstract 

Schizophrenia is a chronic mental illness that affects people's emotions, thoughts and behaviors, 

reduces their functionality, and can negatively affect social life due to its symptoms. It is 

reported that schizophrenia profoundly affects not only the patient's individual but also his 

family's health and living conditions by negatively changing it. Especially with the transition 

to community-based mental health services, the care of schizophrenic patients has been left to 

family members more, and this has caused schizophrenia to turn into a family disease. It has 

been observed that individuals diagnosed with schizophrenia experience psychiatric symptoms 
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such as depression, anxiety and burnout due to their caregiver roles in their families, and they 

also encounter problems such as stigma, low self-esteem, low morale, hopelessness and stress. 

The increase in problems and conflicts in the patient's family with the disease and the 

assumption of responsibilities that the patient cannot fulfill by the family members cause 

difficulties in fulfilling their roles and responsibilities, differences in their social lives, 

functionality and priorities, and family processes are deeply affected. In studies conducted in 

Turkey, it has been stated that providing psychoeducation for the families of patients with 

schizophrenia on disease management and supporting the family are effective in reducing the 

burden of care and the problems experienced. Based on all these, it is aimed to give information 

about the effects of schizophrenia on the family, the concept of care burden, the responsibilities 

of the nurse in coping with the disease and supporting the family. 

 

Key words: Schizophrenia, family, care burden, nurse 
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Özet 

Bu araştırma bir devlet üniversitesinde okuyan hemşirelik öğrencilerinin engelli bireylere karşı 

tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu tanımlayıcı araştırma Ekim 2021-

Nisan 2022 tarihinde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 570 hemşirelik öğrencisi ile 

yürütüldü. Veriler: Sosyodemografik Anket Formu, Engelli Bireye Karşı Duyarlılık Formu, 

Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeği ile toplandı, yüzdelik dağılım, ortalama, Mann 

Whitney U, Kruskal Wallies ile değerlendirildi. Öğrencilerin engelli bireylere karşı duygu alt 

boyutunda orta, davranış ve düşünce alt boyutunda olumlu tutuma sahip oldukları bulundu. 

Kadınların düşünce alt boyut puanı, davranış alt boyut puanı ve toplam puanı erkeklere göre 

anlamlı derecede yüksekti (p=0,000). İlde yaşayan öğrencilerin düşünce alt boyut puanı, 

davranış alt boyut puanı ve toplam puanı ilçe ve köyde yaşayan öğrencilere göre anlamlı 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

134 

derecede yüksekti (p<0.05). Engellilerle ilgili ders almayan öğrencilerin duygu alt boyut puan 

ortalaması, ders alan öğrencilere göre anlamlı derecede yüksekti, engelli derneklerinden birine 

üye olmayan öğrencilerin, düşünce alt boyut puan ortalamasının üye olan öğrencilere göre 

anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Bizim çalışmamızda öğrencilerin ağırlıklı 

olarak kadın olması, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre engelli bireylere karşı daha 

olumlu tutum sergilemesi sonucuna götürmüş olabilir. İlçe ve köyde yaşayan, engellilerle ilgili 

ders alan, engelli derneklerinden birine üye olan öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarının 

daha olumlu yönde değişmesi için sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler işbirliği içinde 

engellilere yönelik farkındalığı arttıracak panel, seminer gibi programlar düzenleyebilir, 

okullarda engellilerle ilgili kitap okuma, makale okuma gibi etkinliklerle birlikte öğrencilerin 

engelli bireylerle temasını arttırmak için engelli bireyler okula davet edilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, tutum, davranış 

 

Abstract 

This research was conducted to determine the attitudes and behaviors of nursing students 

studying at a state university towards disabled individuals. This descriptive study was 

conducted with 570 nursing students studying at a public university between October 2021 and 

April 2022. Data were collected with the Sociodemographic Questionnaire, the Disability 

Sensitivity Form, and the Multidimensional Attitudes towards the Disabled Scale, and were 

evaluated with the percentage distribution, mean, Mann Whitney U, Kruskal Wallies. It was 

found that the students had a moderate attitude towards disabled people in the sub-dimension 

of emotion, and a positive attitude in the sub-dimension of behavior and thought. Women's 

thinking sub-dimension score, behavior sub-dimension score and total score were significantly 

higher than men's (p=0.000). The thinking sub-dimension score, the behavior sub-dimension 

score and the total score of the students living in the province were significantly higher than the 

students living in the district and village (p<0.05). The emotional sub-dimension mean score of 

the students who did not take courses about the disabled was significantly higher than the 

students who took the course, and the mean sub-dimension score of the students who were not 

members of one of the disabled associations was found to be significantly higher than the 

students who were members (p<0.05). The fact that the students were predominantly female in 

our study may have led to the conclusion that female students exhibit more positive attitudes 

towards disabled individuals than male students. In order to change the attitudes of students 

living in towns and villages, who take lessons about the disabled, and who are members of one 

of the disability associations, towards the disabled, in cooperation with non-governmental 

organizations and universities, programs such as panels and seminars to increase awareness of 

the disabled can be organized, reading books and reading articles about the disabled in schools. 

Individuals with disabilities can be invited to the school in order to increase the contact of 

students with disabled individuals. 

 

Keywords: Disability, nursing, nursing students, attitude, behavior 
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Özet 

Bu çalışmada, Hemiplejik Serebral Palsi’ li (SP) çocuklarda alt ekstremite propriosepsiyon 

duyusunun gövde kontrolü ve dengeye olan etkisinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya 10-18 

yaş aralığında 16 hemiplejik SP’ li çocuk dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri 

kaydedildikten sonra, kaba motor fonksiyonları Kaba Motor Fonksiyon Ölçüm Skalası 

(GMFCS) ile, alt ekstremite normal eklem hareket açıklıkları universal gonyometre ile, alt 

ekstremite propriosepsiyonları aynı taraf ekstremiteyle eşleme, yer doğrulama, karşı taraf 

ekstremiteyle eşleme ile, gövde kontrolleri Gövde Kontrol Ölçüm Ölçeği (TCMS) ve dengeleri 

Pediatrik Denge Ölçeği (PBS) ile değerlendirildi. Katılımcılar alt ekstremite propriosepsiyon 

kaybı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Katılımcıların yaş ortalamaları 

13,31±2,82 yıldı. Propriosepsiyon kaybı olan yedi çocuk, olmayan ise dokuz çocuk vardı. 

Çocukların değerlendirme parametre ortalamaları TCMS’ ye göre 46,56±3,75 ve PBS’ ye göre 

52,12±2,80 olarak bulundu. GMFCS’ ye göre 11 çocuk seviye 1, 5 çocuk ise seviye 2 olarak 

bulundu. Alt ekstremite propriosepsiyonunun tüm alt parametrelerine bakıldığında, alt 

ekstremite propriosepsiyon kaybı olanlar ve olmayanlar arasında TCMS ve PBS arasında fark 

olmadığı görüldü (p>0.05). Çalışmanın sonucunda, hemiplejik SP’ li çocukların gövde kontrolü 

ve dengelerinin azaldığı belirlendi. Bu pilot çalışma, alt ekstremite propriosepsiyon kaybı 

gövde kontrolü ve denge üzerine bir etki göstermese de gelecekte daha büyük örneklemle 

yapılacak çalışmaların konuya farklı bakış açıları kazandıracağı düşünüldü.  

 

Anahtar kelimeler: Serebral palsi, propriosepsiyon, gövde dengesi 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to examine the effect of lower extremity proprioception sense on 

trunk control and balance in children with Hemiplegic Cerebral Palsy (CP). Sixteen children 

with hemiplegic CP between the ages of 10-18 were included in the study. After recording the 

sociodemographic information of the participants, gross motor functions were determined by 

gross motor function measurement scale (GMFCS), lower extremity normal joint range of 

motion by universal goniometer, lower extremity proprioception by ipsilateral extremity 

matching, location verification, contralateral extremity matching, trunk controls Trunk Control 
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Measurement Scale (TCMS) and balances were evaluated with Pediatric Balance Scale (PBS). 

Participants were divided into two groups as those with and without lower extremity 

proprioception loss. The mean age of the participants was 13.31±2.82 years. There were seven 

children with proprioception loss and nine children without. Evaluation parameter averages of 

the children were found to be 46.56±3.75 according to TCMS and 52.12±2.80 according to 

PBS. According to GMFCS, 11 children were found to be level 1 and 5 children were found to 

be level 2. When all the lower parameters of lower extremity proprioception were examined, it 

was seen that there was no difference between TCMS and PBS between those with and without 

lower extremity proprioception loss (p>0.05). As a result of the study, it was determined that 

the trunk control and balance of children with hemiplegic CP decreased. Although this pilot 

study did not show any effect on lower extremity proprioception loss on trunk control and 

balance, it was thought that future studies with larger samples would gain different perspectives 

on the subject.  

 

Keywords: Cerebral palsy, proprioception, trunk balance 
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Abstract 

Corrosion is the process of deterioration of metals by chemical reactions and is an important 

worldwide problem because of the economical and industrial damage. In fact, it would be more 

practical to adopt the prevention method with organic or inorganic chemicals rather than aiming 

to eliminate it completely. Among the various methods, the best know method of corrosion 

protection is the use of corrosion inhibitors. A large number of organic compounds were studied 

as corrosion inhibitor; unfortunately, most of the organic inhibitors used for these purposes are 

very expensive and hazardous to both human and the environment. Recently, researchers have 

paid attention to the development of eco-friendly and cheap inhibitors for the prevention 

corrosion. Among them, drugs have been investigated as corrosion inhibitors, owing to their 

natural origin, relatively cheap, and on-toxic characteristics. The aim of this work is to show 

the corrosion prevention ability of drug active ingredient by theoretical analysis. Nebivolol 

molecule selected for study is in a class of drugs called beta blocker and is used to treat 

hypertension. In this study DFT (density functional theory) Becke’s three parameter functional 

with the Lee, Yang, and Parr correlation functional (B3LYP) basis set have been applied with 

Orca 4.2.1 and Avogadro 1.2.0n software for the theoretical analysis of nebivolol molecule as 

corrosion inhibitors. In this connection, theoretical calculation was used for understanding the 

molecular behavior. With theoretical calculations molecule’s HOMO (highest occupied 

molecular orbital) energy and LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) energy has been 

determined and this results used for determine the theoretical corrosion inhibitor descriptions 

like energy gap (ΔE), ionization energy (I), electron affinity (A), electronegativity (χ), chemical 

potential (μ), hardness (η), softness (σ), fraction of electrons (ΔN), donation & back donation 

(Er). Also molecules ESP (electrostatic surface potential) investigated. Theoretical calculations 

showed that the nebivolol molecule play a major role for metal protection from corrosion. 

Keywords: Theoretical calculation, corrosion inhibitor, drug active ingredient, DFT 

method           
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Abstract  

Corrosion is a natural process that leads to the deterioration of metal by electrochemical or 

chemical interaction with its environment. Among the various methods, the corrosion inhibitor 

is one of the best know methods of corrosion protection and one of the most useful on the 

industry. Inhibition ability of many organic compounds have been extensively studied but most 

of the compounds that have been tested of being used as inhibitor are either toxic in nature or 

very expensive. Drugs constitute one of the potential classes of inhibitors due to their natural 

origin, relatively cheap, and non-toxic characteristics. Before experimental studies, many 

approaches and models have been developed for the purpose of providing theoretical ideas and 

the quantum mechanical methods are one of them. In recent years, corrosion studies with 

quantum mechanical methods have been the subject of many researches. Such studies are seen 

as an important step in the monitoring, testing of experimental methods, and even in the 

verification of experimental methods. The objective of this work is to theoretical study the 

corrosion inhibitive action of diclofenac drug by the help of theoretical analysis. Diclofenac 

molecule is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. In this study DFT (density functional 

theory) Becke’s three parameter functional with the Lee, Yang, and Parr correlation functional 

(B3LYP) basis set have been applied with Orca 4.2.1 and Avogadro 1.2.0n software for the 

theoretical analysis of diclofenac molecule as corrosion inhibitors. 

 

Keywords: Theoretical calculation, corrosion inhibitor, drug, DFT method 
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Özet 

Kavram karikatürleri öğrencilerin sahip olduğu olası düşünce biçimlerinin, insan, çizgi film 

kahramanları veya hayvan figürleriyle tartışıldığı ya da düşündürüldüğü çizimlerdir. 

Karikatürler, bireyleri güldürmek amacıyla kullanılırken, kavram karikatürleri kişileri 

eğlendirerek bilgilerini sorgulatmak amacıyla kullanılır. Öğrenme ortamında karikatür 

kullanmak, hem öğrencinin motivasyonunu arttırmakta hem de klasik yöntemlere kıyasla 

öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen öğretim materyali olarak görülmektedir. Kavram 

karikatürleri kâğıt üzerine çizilen üç veya daha fazla karakterin, öğrencilerin günlük hayatta 

karşılaşabilecekleri olaylarla bilimsel kavramların ilişkilendirilip tartıştırıldığı karikatürlerdir. 

Kavram karikatürlerinde, bir doğru görüş ve bununla birlikte genellikle öğrencilerin yanlışa 

düştüğü görüşler birlikte bulunur. Karikatürlerin birbirinden farklı görüşlerinin olması 

öğrencilerin fikir yürütmesini sağlayarak sınıfta daha fazla görüşün ortaya çıkmasını ve bir sınıf 

tartışmasının oluşmasını sağlar. Öğrenciler genellikle, kavram karikatürlerine olumlu cevap 

verirler, tartışmaya odaklanırlar, alternatif bakış açıları ileri sürer ve savunurlar.  Bu çalışmanın 

amacı, kavram karikatürleri tekniğinin, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına 

etkisini araştırmaktır. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen modelinde 

tasarlanmıştır. Araştırmaya 2018–2019 eğitim – öğretim yılı bahar döneminde Hatay ili 

Altınözü İlçesi’nde bir okulunun 6.sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırmanın uygulanmasında, 

6.sınıf Fen Bilimleri dersindeki “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin öğretimi kontrol grubuna 

geleneksel öğrenme yaklaşımı, deney grubunda ise yapılandırmacı yaklaşım da kavram 

karikatürleri tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her iki gruba öğretim öncesinde Başarı 

Testi ön-test olarak, öğretim sonrasında ise aynı test son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS Statistics 20.0 bilgisayar yazılımı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 

kavram karikatürleri tekniğinin öğrencilerin başarılarını arttırdığı gözlenmiştir. Bu bağlamda 

kullanılan kavram karikatürleri tekniğinin öğrencilerin başarılarını arttırmada etkili olduğu 

söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, kavram karikatürleri, akademik başarı 

 

Abstract 

Concept cartoons are drawings in which students' possible way of thinking is discussed or set 

thinking with  people, cartoons characters or figures. While cartoons are used to make people 

laugh, concept cartoons both entertain people and make them question their knowledge. Using 

cartoons in learning environment increases the motivation of students and it is seen as a 
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positively affecting material compared to classic methods. Concept cartoons are cartoons in 

which three or more characters drawn on paper, relate and discuss scientific concept with events 

that students May encounter in their daily life. In concept cartoons, there is a correct view, and 

views that students are mistaken. Different opinions in cartoons provide students to think, to 

have more ideas and create a class discussion. Generally, students have positive attitude towards 

concept cartoons, focus on the discussion, assert alternative perspective and defend these 

perspectives. The aim of this research is to search the effect of concept cartoons on 6th grade 

students' academic success. The research is designed as pre-test and post-test experimental 

lattern with contol group. 6th grade students in Hatay/Altınözü in spring term in 2019-2020 

educational year participated in the research. The teaching of the Science lesson "Force and 

Motion" unit in the 6th grade was carried out using the traditional learning approach in contol 

group, and the constructivist approach to the experimental group using the concept cartoons 

technique. Before teaching period, pre-test as Success Test and at the end of the teaching period, 

post - test was conducted to both groups. Data was analysed with SPSS Statistics 20.0 Software. 

It is observed that concept cartoons techmique increases the success of students. In this regard, 

it can be concluded that concept cartoons effective in increasing students' success. 

 

Keywords: Science education, concept cartoons. light, academic achievement 

 

1. GİRİŞ 

Kavram karikatürleri Keogh ve Naylor (1999) tarafından fen öğretiminde yapılandırmacılığa 

dayalı öğrenme – öğretme tekniği olarak geliştirilmiştir. Kavram karikatürleri öğrencilerin 

sahip olduğu olası düşünce biçimlerinin, insan, çizgi film kahramanları veya hayvan figürleriyle 

tartışıldığı ya da düşündürüldüğü çizimlerdir. Karikatürler, bireyleri güldürmek amacıyla 

kullanılırken, kavram karikatürleri kişileri eğlendirerek bilgilerini sorgulatmak amacıyla 

kullanılır (Keogh ve Naylor, 1999). Kavram karikatürleri, karikatürler ile karıştırılmaktadır 

ancak kavram karikatürleri mizah kavramını içermektense çoktan seçmeli maddeler 

şeklindedir. Kavram karikatürlerinin temelinde en az şekilde yazılı anlatım ve görsel öğeler ile 

ana konunun veya sorunun sergilenmesi yer alır (Baysarı, 2007).Öğrenme ortamında karikatür 

kullanmak, hem öğrencinin motivasyonunu arttırmakta hem de klasik yöntemlere kıyasla 

öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen öğretim materyali olarak görülmektedir (Bayülgen, 

2011).Önerilen öğretim yöntemi yaklaşımlarından biri olan kavram karikatürleri kavram 

şeklinde incelendiğinde; bilimsel olguların bir posterde karikatür olarak gösterilmesidir. 

Karikatürde, karakterler birbiriyle tartışma içinde olup öğrenciler daha sonra bu tartışmaya 

katılırlar (Kabapınar, (2005).Öğrenciler genellikle, kavram karikatürlerine olumlu cevap 

verirler, tartışmaya odaklanırlar, alternatif bakış açıları ileri sürer ve savunurlar.Kavram 

karikatürlerinde yer alan ifadeler öğrencilerin zihninde bir karmaşa oluşturur. Öğrenci hangi 

karikatürün doğruyu söylediğini bulmak için düşünür, araştırır, sorgular, olaylara ve olgulara 

eleştirel yaklaşır, karikatürlerin ortaya attığı fikirleri diğer öğrencilerle tartışır (Demir, 2008). 

Kavram karikatürleri birçok amaçla kullanılabilmektedir. Öğretmenler kavram karikatürlerini 

konuya başlarken, teori ile gerçek yaşam durumları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir konuyu 

irdelemek için, kendilerinin ya da öğrencilerin düşüncelerini incelemek ve kontrol etmek, 

tartışmayı ilerletmek ve olası araştırma konularını saptamak için; konunun sonunda ise 

öğrenmeyi gözden geçirmek ve fikirleri, yeni durumlarda ortaya koymak için 

kullanabilmektedirler (Demir, 2008). 

Kavram karikatürlerinin bir öğretim tekniği olarak kullanım biçimi, poster şeklinde hazırlanan 

kavram karikatürünün sınıfta tüm öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri bir yere asılmasıyla 

veya elektronik yansıtıcılar kullanılarak bilgisayardan duvara yansıtarak başlar. Öğretmen 
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kavram karikatüründe yer alan karakterlerin savundukları düşünce biçimlerini öğrencilere 

tanıtır. Bunu takiben, öğrencilere karakterlerden hangisinin düşüncesine katıldıklarını ve 

nedenlerini sorar. Öğrenciler hangi karakterin düşüncesine katıldıklarını ve nedenlerini ifade 

eder. Böylece, öğrencilerin düşünce biçimleri ve bu düşünce biçimlerinin altında yatan nedenler 

kısa bir süre içinde açığa çıkarılmış olur. Bu sırada öğrenciler fikirlerini söyleme ve 

arkadaşlarının fikirlerini duyma olanağı bulmuş olurlar. Bu durum, yapılandırmacı fen 

öğretiminin ilk basamağıdır. Bu çalışmada yapılandırmacı yaklaşımın kavram karikatürleri 

tekniğinin öğrencilerin başarılarına etkisi incelenmiştir. 

2. YÖNTEM  

Araştırmanın modeli, ön test son test kontrol gruplu deneysel yöntemdir. Bu model bize, daha 

önce oluşmuş grupların aynen alındığını; ancak random yoluyla bunlardan bir tanesinin deney 

grubu, diğerinin de kontrol grubu olarak atandığını; grupların bir kez uygulama başlamadan 

önce, bir kez de uygulama bittikten sonra ölçüldüğünü göstermektedir. Uygulamanın simgesel 

gösterimi aşağıda verilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). 

Tablo 1: Uygulamanın Simgesel Gösterimi 

Grup Ön test   İşlem Son test 

Deney Başarı Testi Kavram karikatürleri destekli yapılandırmacı öğrenme yöntemi Başarı Test 

Kontrol Başarı Testi Geleneksel öğrenme yöntemi Başarı Test 

Tablo 1’de gösterildiği gibi bu araştırmada yapılandırmacı öğrenme yönteminin kavram 

karikatürleri tekniğinin deney grubu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada araştırılacak 

özellikler çalışmanın amacına uygun olarak belirlenmiş, öğrenme ortamı çalışmaya uygun bir 

şekilde düzenlenmiştir. Çalışma grubu araştırmanın gerektiği gibi ve aksamadan 

yürütülebilmesi için 6. sınıfa ait en az iki adet şubenin olduğu Hatay ili Altınözü ilçesinde 

bulunan bir ilköğretim okulunda çalışma yürütülmüştür. Araştırmada, ilköğretim 6.sınıf 

öğrencilerinden oluşan 2 grup, rastgele seçilmiştir. Gruplardan biri deney grubunu, diğeri 

kontrol grubunu oluşturmaktadır. Uygulama için Fen Bilimleri dersindeki “Kuvvet ve Hareket” 

ünitesi seçilmiştir. Bu ünite kontrol grubuna Fen Bilimleri ders kitabı ile deney grubuna ise 

yapılandırmacı yaklaşım merkezinde kavram karikatürleri tekniği ile anlatılmıştır. Uygulamada 

Başarı Testi (BT) ön test ve son test olarak uygulanmıştır.  

1. Araştırmanın deseni 

Araştırmada, fen öğretiminde kavram karikatürleri tekniğinin, 6.sınıf Fen Bilimleri dersinde 

“Kuvvet ve Hareket” ünitesinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Bu araştırmada “yapılandırmacı öğrenme yönteminin kavram karikatürleri 

tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemek amacıyla, deneysel desenin 

deney-kontrol gruplu ön test – son test modeli kullanılmıştır. Büyüköztürk (2001)’e göre 

deneysel desenler, değişkenler arasında neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek amacıyla kullanılan 

desenlerdir. Bu çalışmada öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için “Başarı testi ön test 

ve son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Araştırma bu testten elde edilen veriler 

üzerinden yürütülmüştür. Araştırmanın uygulanma aşaması her iki grup için 8 hafta sürmüştür. 

Ön test ve son testten elde edilen veriler SPSS Statistic 20.0 bilgisayar yazılımı kullanılarak 

analiz edilmiştir.  
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2. Deneysel İşlemler  

1. Araştırma, 2018–2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Hatay ili Altınözü ilçesindeki 

bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören iki şubedeki öğrenciler üzerinde 

yürütülmüştür. 

2. Araştırmada bir deney ve bir de kontrol grubu yer almıştır. Deney ve kontrol gruplarının 

oluşturulmasında “yansız atama” yöntemi kullanılmıştır.  

3. Deney ve kontrol gruplarının seçiminde Başarı Testi ön test puanları göz önünde 

bulundurulmuştur. 

4. “Kuvvet ve Hareket” ünitesi kontrol grubunda ders kitabı temel alınarak, deney 

grubunda ise yapılandırmacı yaklaşım kavram karikatürleri tekniği ile desteklenerek 

sunulmuştur. 

5. Çalışma her iki grupta da araştırmacı tarafından, Fen Bilimleri dersinde 

gerçekleştirilmiştir.  

6. Çalışma sonunda, deney ve kontrol grubunun her ikisine de, son test olarak BT 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. 

3. Veri Toplama Aracı  

Başarı Testi (BT) Fen Bilimleri ders kitabından seçilen 6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde 

bulunan kazanımlar dikkate alınarak toplamda 52 soruluk başarı testi oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu test toplam 120 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda; her bir doğru 

cevabın 1 puan olarak hesaplandığı testten öğrencilerin aldıkları puanlar azalan sıralamaya göre 

dizilmiştir. Bu sıralamaya göre teste katılan 120 öğrencinin yüksek puanlı 35 kişilik üst grup 

ile düşük puanlı 35 kişilik alt grup belirlenmiş ve teste ait her bir sorunun madde analizi 

yapılmıştır. Madde analizi sonucunda ayırt ediciliği 0,30’dan küçük bulunan farklı kazanımlara 

ait maddeler testten çıkartılmıştır. Ayırt ediciliği 0,30’dan düşük olan aynı kazanıma ait 

sorulardan ise ayırt ediciliği daha düşük olan maddenin testten çıkartılmasına karar verilmiştir. 

Yapılan madde analizi sonucunda testten toplam 17 soru çıkartılmış ve 35 soruluk nihai test 

elde edilmiştir. Ölçümler sonucunda nihai testin güçlük değeri 0,60 ve ayırt ediciliği 0,42, 

güvenirlik değeri 0,80 olarak bulunmuştur. 

4. Deneysel İşlem Öncesi Grupların Denkliği 

Çalışma deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinden yürütülmüştür. Grupların 

denkliğini ortaya koymak için öğrencilerin; BT (Başarı Testi) ön test puanları dikkate 

alınmıştır. 

Tablo 2: Öğrencilerin Bağımlı Değişkenden Aldıkları Puanların Skewness ve Kurtosis 

Değerleri 
 

Skewness Kurtosis 

Ön-BT 0,062 -0,338 

Son-BT -0,215 -0,565 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin ön ve son testlerden aldıkları puanların 

skewness ve kurtosis değerlerinin +1, -1 sınırları içinde olması, bağımlı değişkenlerden elde 

edilen verilerin normal dağılım eğrisi gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Bu nedenle çalışmanın 

araştırma soruları parametrik istatistiksel analizlerle test edilmiştir. 
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5. Grupların Ön test Puanları Açısından Karşılaştırılması 

 Deney ve kontrol gruplarının Başarı Testi (BT) ön test puanlarının ortalamaları arasında bir 

fark olup olmadığına bağımsız örneklem t-testi analizi yapılarak bakılmıştır. Analiz sonuçları 

tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubu Ön-BT için Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

BT N X̄ s.s. df t P 

Deney 21 54 13,32 36 0,110 0,802 

Kontrol 23 53,5 12,78 

   

Tablo 3’te görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Başarı Testinden uygulama 

öncesi aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (t(38) 

= 0,110; P>0,05). Ayrıca, uygulama öncesi deney grubu öğrencilerinin ışık konusundaki başarı 

ortalamaları ile kontrol grubu öğrencilerinin başarı ortalamaları birbirine oldukça yakın olduğu 

görülmektedir. 

3. BULGULAR 

Bu kısımda bulgular ve bulgulara ait yorumlara yer verilmiştir. Verilerin analizi alt problemlere 

cevap verilerek tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmada Başarı Testi ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. Aşağıda bu uygulamalara ait verilerin analiz sonuçları ve bu sonuçlara ait 

yorumlar yer almaktadır. 

1. Grupların Son test Puanları Açısından Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarının Başarı Testi (BT) son test puanlarının ortalamaları arasında bir 

fark olup olmadığına bağımsız örneklem t-testi analizi yapılarak bakılmıştır. Analiz sonuçları 

tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4: Deney ve Kontrol Grubu Son-BT için Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

BT N X̄ s.s. df t P 

Deney 20 70,70 13,77 38 2,245 0,038* 

Kontrol 20 61,40 10,64 

   

*p<0,05 

Tablo 4’te görüldüğü gibi kontrol grubu öğrencilerinin kuvvet ve hareket ünitesine ait başarı 

testi puanlarının ortalamaları 61,40 iken, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı kavram karikatürleri 

tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin ki ise 70,70 olarak bulunmuştur. Ortalamalar 

arasındaki bu farkın anlamlı olup olmadığı P değerine bakılarak bulunabilir. Tabloda da 

görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son-BT puanlarının ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (t(38) = 2,245; P < 0,05). Yani uygulanan kavram 

karikatürleri tekniği öğrencilerin başarılarını arttırmada etkilidir 

2. Deney Grubu Ön Test – Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Kavram karikatürleri ile yapılan uygulamanın deney grubunda bir farklılığa neden olup 

olmadığı t testi ile analiz edilmiş, analiz sonuçları ve yorumları aşağıdaki tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Deney Grubu Ön-BT ile Son-BT için Tek Grup t-Testi Sonuçları 

Deney Grubu                N        X̄      s.s.          df      t P 

Ön Test 20 54,00 13,53 19 19,229 0,00* 

Son Test 20 72,95 13,77 

   

*p<0,05 

Tablo 5’te görüldüğü gibi deney grubu öğrencilerinin ön-BT ile son-BT puanlarının 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (t(19) = 19,229, P<0,05). Yani 

deney grubu öğrencilerinin çalışma öncesine oranla, çalışma sonucunda başarıları artmıştır. 

Deney grubunun başarısındaki bu artışın sebebinin, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının 

kavram karikatürleri tekniği ile yapılan öğretimin olduğu söylenebilir. 

3. Deney Grubunun Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması 

 Deney grubu öğrencileri için son-BT puanlarına göre başarıya cinsiyetin etkisinin olup 

olmadığı bağımsız örneklem t testinden yararlanılarak verilerin analizi yapılmış ve yorumlar 

aşağıda verilmiştir. 

Tablo 6: Deney Grubu Erkek ve Kız Öğrenciler İçin Son-BT için Bağımsız Grup t-Testi 

Sonuçları 

BT                N        X̄      s.s.          df      t P 

Erkek 7 55,67 19,11 18 -2,072 0,053 

Kız 13 72,19 15,84 

   

p>0,05 

Tablo 6’da görüldüğü gibi kavram karikatürleri tekniğinin uygulandığı deney grubu kız ve 

erkek öğrencilerinin son BT puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark yoktur (t(18) = -2,072; P > 0,05). Yani deney grubu öğrencileri için cinsiyet başarı üzerinde 

etkili olmamıştır. 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırmada yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının kavram karikatürleri tekniğinin Fen 

Bilimleri dersi Kuvvet ve Hareket ünitesinde öğrencilerin başarısına etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla yapılan kontrol gruplu ön test-son test modelindeki çalışma sonucu elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

• Geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubu ile yapılandırmacı 

yaklaşım merkezli kavram karikatürleri tekniğinin uygulandığı deney grubunun ön test 

sonuçlarının analizine göre, öğretime başlamadan önce öğrencilerin Fen Bilimleri dersi Kuvvet 

ve Hareket ünitesi ile ilgili bilgileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Yani deney ve kontrol grubu öğrencilerinin “Kuvvet ve Hareket” konusundaki bilgi düzeyleri 

birbirine yakındır. Öğretim bitiminde hem deney hem de kontrol grubuna uygulanan son test 

sonuçlarına göre;  
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• Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarıları testinden aldıkları son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre kavram karikatürleri 

tekniği öğrencilerin başarısını arttırmada etkili olmuştur. 

Literatürde, bu sonucu destekler nitelikte bazı çalışmalar yer almaktadır. Baysarı (2007), 

Durmaz (2007), Özüredi (2009), Özyılmaz-Akamca, Ellez ve Hamurcu (2009), Birisçi, Metin 

ve Karakaş (2010), Evrekli (2010), Gölgeli ve Saraçoğlu (2011) yapmış oldukları çalışmalarda 

kavram karikatürleri tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığını belirtmişlerdir. 

Bu sonuç çalışmamızı destekler niteliktedir. Ancak literatürde çalışma sonucumuzla 

uyuşmayan araştırmalara da ulaşılmıştır. Balım, İnel ve Evrekli (2008), Yarar (2010) 

çalışmalarının sonucunda kavram karikatürlerinin öğrencilerin başarılarına etkisinin olmadığını 

ifade etmişlerdir.Cinsiyete bağlı t testlerini gözden geçirdiğimizde, kavram karikatürlerinin 

kullanıldığı deney grubu kız ve erkek öğrencilerinin son-BT puanlarının ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Yani öğrencilerin başarısındaki 

artış ya da azalış, cinsiyetlerine bağlı değildir. Çepni,  Özsevgeç,  Sayıklan ve Emre (2009) 

tarafından yapılan çalışmada cinsiyetin,  öğrencilerin akademik başarıları üzerinde belirleyici 

bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Bu da çalışmamızın bu sonucunu destekler 

niteliktedir. Uygulama esnasında yapılan gözlemlere göre kavram karikatürlerinin sınıfta 

tartışma ortamı oluşturduğu ve öğrencilerin aktif katılımını sağladığı söylenebilir. Normalde 

derse pek katılmayan öğrencilerin de kavram karikatürleri ile ilgilendiği ve düşüncelerini 

açıklamada daha cesaretli hale geldiği gözlenmiştir. Kavram karikatürleri ile yapılan öğretimde 

her öğrencinin savunduğu kavramı belirtmesi ve bunu savunması sağlanırken, düşüncelerin 

karakterlere ait olmasından dolayı, öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanması konusunda, 

kavram karikatürleri cesaretlendirici rol üstlenebilirler. Öneriler Bu bölümde yapılan çalışmada 

elde edilen bulgulara dayanılarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.Araştırma, kavram 

karikatürlerinin öğrenci başarısında etkili olduğunu göstermiştir. Ancak çalışma “Kuvvet ve 

Hareket” ünitesi ile sınırlı kalmıştır. Diğer ünitelerde üzerinde de uygulanabilir.Araştırma, 

cinsiyetin başarı üzerinde bir farklılığa sebep olmadığını göstermiştir. Bu sonucun örneklem 

sayısından ve araştırmanın kısa süreli olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Daha büyük 

bir örneklemle yapılan ve daha uzun süreli çalışmalar daha sağlıklı sonuçlar verebilir. 

• Kavram karikatürleri bu çalışmada 6.sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Diğer 

kademeler üzerinde uygulanmalıdır. Hatta tüm öğretmen adaylarının kavram karikatürleri 

hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamalar yapması sağlanmalıdır. 

• Yapılandırmacı yaklaşımın hedeflerini gerçekleştirebilir özellikte olan kavram 

karikatürleri öğrencilerin ders kitaplarında ve öğrenci çalışma kitaplarında yer almalıdır.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin Pandemi sürecinde maske kullanımına bağlı karşılaştığı 

sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerini saptamaktır. Bu nedenle araştırma, nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülmüştür. Araştırmaya Malatya Bilim ve 

Sanat Merkezinde görev yapan çeşitli branşlardan 18 öğretmen katılmıştır. Veriler, 

araştırmacının hazırlamış olduğu görüşme formu ile google form üzerinden toplanmıştır. 

Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, önceden belirlenmiş bir çerçeveye 

bağlı bir şekilde nitel veriler işlenmiş, bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır. Ayrıca, görüşme 

formuna verilen yanıtların frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu sınıf ortamında maske kullanımına bağlı çeşitli sorunlar 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar sınıf ortamında maske kullanımına bağlı olarak; 

iletişimde sorun yaşadıklarını, maskenin öğrenci ve öğretmende dikkat dağıttığını, maske takılı 

durumdayken yeterli oksijen alınmadığını, öğrencilerin maske takmadıklarını ya da maskeyi 

çene altında tuttuklarını, konuşma zorluğu yaşadıklarını, maske takıldığında ders anlatmanın 

zor olduğunu, kendilerini psikolojik olarak iyi hissetmediklerini, gözlük buharlaşması meydana 

geldiğini, rahat hareket edemediklerini, maskenin yüzde iz bıraktığını ve maskeli takılı 

durumda ders anlatmanın çok zor olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar sınıf ortamında 

maske kullanımına bağlı sorunlara ilişkin çözüm önerileri olarak çocukların maske 

takmamasının daha sağlıklı olacağını, uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilere aşının zorunlu 

olması gerektiğini, çocuklara Covid-19 hastalığından bahsedilmemesinin daha iyi olacağını, 

maske hatırlatılması yapılması, ders saatlerinin düşürülmesi, sınıfların yeterince 

havalandırılması ve maske kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

Anahtar kelimeler: Bilsem, eğitim, maske, Pandemi 
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Abstract 

The aim of this research is to determine the problems faced by teachers related to the use of 

masks during the pandemic process and their suggestions for solving these problems. Therefore, 

the research was carried out with the phenomenology pattern, which is one of the qualitative 

research methods. 18 teachers from various branches working in Malatya Science and Art 

Center participated in the research. The data were collected through the interview form prepared 

by the researcher and the google form. Descriptive analysis method was used in the analysis of 

the data, qualitative data were processed depending on a predetermined framework, and the 

findings were defined and interpreted. In addition, the frequency and percentage distributions 

of the responses to the interview form were calculated. As a result of the analysis, the vast 

majority of teachers stated that they had various problems related to the use of masks in the 

classroom environment. Participants in a classroom environment depending on the use of a 

mask, that they have a communication problem, is a distraction and a teacher in student of the 

mask, the mask did not get enough oxygen while it is attached, or they are wearing the mask of 

the mask under the chin and the students holding, experiencing difficulty in speaking, the mask 

is inserted when the lesson is that it is difficult to tell themselves they didn't feel good 

psychologically, the glasses evaporation occurred, they can't move easily, the mask is mounted 

on a mask on the face imprint and noted that it is difficult to teach. Participants in a classroom 

environment the use of a mask-wearing the mask of recommendations for solution of problems 

related to children as it would be to be more healthy, to adopt distance education, the vaccine 

should be mandatory and students, children Covid-19 disease to be done, not to mention that it 

would be better to mask a reminder of hours reduction, and adequate ventilation should be given 

training regarding the use of a mask of the classes stated. 

 

Keywords: Bilsem, education, mask, pandemic   
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TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİNDE YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME 

VE ÖĞRENCİ GÜDÜLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

LEARNING BY EXPERIENCE IN DESIGN AND SKILLS WORKSHOPS AND ITS 

EFFECTS ON STUDENT MOTIVATION 

 

Betül UZGİDİM,  

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Erdek Muzaffer Gürer Ortaokulu Müdürü 

ORCID ID: 0000-0000-1776-2349 

 

ÖZET 

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA); öğrenci merkezli uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, 

yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel alan bir eğitim yaklaşımıdır. TBA'lar, çocukların 

derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve 

yaratıcı ürünlere dönüştürmelerine imkân sağlayan fiziksel alanlardır.Bilim, sanat, kültür, spor 

ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan 

TBA'lar; teknoloji çağının gerektirdiği problem çözme, takımla/ekiple iş birliği içinde çalışma, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme yeteneklerinin edinilmesi ve süreci 

temel alan bir yaklaşımla bilgiyi bir ürüne ve tasarıma dönüştürme becerilerinin 

kazandırılmasına imkan  sağlamaktadır.TBA'lar aracılığı ile eğitimin gerçek hayatla ilişkisinin 

kurulması, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaratıcılıklarının geliştirilmesi, 

öğrenme süreçlerinin beceri temelinde derin ve kalıcı hâle getirilmesi,  atölye ortamında  grup 

çalışmaları ile okul aidiyetinin artırılması, eğitimde duygu, düşünce ve eylem bütünselliği 

sağlanarak çocuğun tabiatına ve gelişimine uygun hareket edilmesi ve eğitimden istihdama 

sürdürülebilir bir zemin inşa edilmesi hedeflenmektedir.Uygulama dönemin Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk himayesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında pilot uygulama olarak 

başlatılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitim ve öğretim 

süreçlerinde "içerik ve uygulamanın geliştirilmesi" amacıyla ilkokuldan başlanarak tüm 

öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş 

becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılmasına yönelik çalışmaları destekleyen "Tasarım 

Beceri Atölyeleri"nin kurulması hedefi, tüm hızıyla devam etmektedir.Bu çalışmada Tasarım 

ve Beceri Atölyeleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile ilişkilendirilmiş ve bu 

uygulamanın öğrenci güdülenmesi üzerindeki etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurulan Tasarım ve Beceri Atölyelerinde yürütülen 

eğitim uygulamaları ve içerikleri incelenmiştir. Tarama modelindeki araştırmadaki veriler 

betimsel olarak analiz edilmiştir. Eğitim kademelerine göre farklılık gösteren atölyelerin 

öğrenci merkezli eğitimi temele alındığı görülmüştür. Bu atölyelerde öğretmen rehber 

rolündedir. Öğrenciler konuları yaparak ve yaşayarak öğrenmektedirler. Bu teknik ile bilginin 

daha kalıcı olması  sağlanmaktadır. Araştırmanın sonuçları ışığında önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım Beceri Atölyeleri, Yaparak Yaşayarak Öğrenme, Öğrenci 

Güdülenmesi. 

  

 

Abstract 
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Design Skills Workshops (TBA); It is an educational approach based on learning by doing and 

experiencing, in which student-centered applied education is at the forefront. PCAs are physical 

areas that allow children to associate the knowledge they have learned in lessons with life, and 

to transform this knowledge into practical applications and creative products. TBAs, which 

include workshops on every theme that touches life in the fields of science, art, culture, sports 

and life skills; It provides the opportunity to gain the skills of problem solving required by the 

age of technology, working in collaboration with a team/team, acquiring the skills of critical 

and creative thinking, acting interdisciplinary, and transforming knowledge into a product and 

design with a process-based approach. Establishing the relationship between education and real 

life through PCAs, developing the creativity of students in line with their interests and abilities, 

making the learning processes deep and permanent on the basis of skills, increasing the school 

belonging with group work in the workshop environment, ensuring the integrity of emotion, 

thought and action in education and contributing to the nature and development of the child. It 

is aimed to act appropriately and to build a sustainable basis from education to employment.The 

implementation was started as a pilot application in the 2018-2019 academic year under the 

auspices of Ziya Selçuk, the Minister of National Education. Within the framework of the 2023 

Education Vision of the Ministry of National Education, with the aim of "developing content 

and application" in education and training processes, the goal of establishing "Design Skills 

Workshops", which supports efforts to enable children to acquire skills associated with their 

skill sets, at all education levels, continues at full speed. In this study, Design and Skills 

Workshops were associated with the learning by doing and experiencing model, and the effects 

of this practice on student motivation were tried to be determined. In this direction, the 

educational practices and contents carried out in the Design and Skill Workshops established 

in schools affiliated to the Ministry of National Education were examined. The data in the 

research in the survey model were analyzed descriptively. It has been observed that the 

workshops, which differ according to the education levels, are based on student-centered 

education. In these workshops, the teacher acts as a guide. Students learn by doing and 

experiencing. With this technique, information is provided to be more permanent. Suggestions 

were made in the light of the results of the research.     

   

Keywords: Design Skills Workshops, Learning by Doing, Student Motivation 
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RESFEBE İLE DEĞERLERİMİ ÖĞRENİYORUM 

 

Yusuf SÖYLEMEZ, Nurgül SÖYLEMEZ, Zuhal Ayık YILDIRIM, İsmet YILDIRIM 

 

1 Öğretmen, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-4290-9322 

2 Öğretmen, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Malatya/Türkiye, 0000-0001-9158-6219 

3 Öğretmen, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi, Malatya/Türkiye, 0000-0003-2381-9433 

4 Öğretmen, Beydağı Anadolu Lisesi, Malatya/Türkiye, 0000-0003-2976-5712 

 

1. GİRİŞ 

Türk Dil Kurumuna göre değer: Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel 

değerleri kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü olarak tanımlamıştır. (1)Eğitim sisteminin 

öncelikli görevi, toplumun varlığını ve kültürünü koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. 

Bunun sağlanabilmesi için gelecek nesillerin bilgi, beceriyle ve ahlaki değer yargılarıyla 

donatılmış olması gerekmektedir. Okul, değerler eğitimi sürecini etkilemede yalnızca 

destekleyici ve yardımcı rolü üstlenebilir, fakat kişiyi rencide etmeyi değil, sözcüğün gerçek 

anlamını, seçme ve yargılama yoluyla aydınlatmayı ifade etmektedir (2). Öğretmenler; 

öğrencilerdeki değer oluşum sürecini oluşturamaz, fakat düzeltici ve tamamlayıcı olarak etki 

edebilirler. Öğrencilerin gereksinim duydukları analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi, 

işbirliği, takım çalışması, girişimcilik, sözlü ve yazılı iletişim becerileri, merak, hayal gücü, 

bilgiye erişme, bilgiyi analiz etmek gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinde ve 

akademik başarılarının artırılmasında akıl ve zekâ oyunları, eğitim sürecinin en önemli 

argümanlarından biri haline gelmiştir (3).Resfebe; resimler, harfler, objeler, semboller, sayılar 

bir arada kullanılmasıdır. Resfebe; kelime veya kelime gruplarının, harf, sayı ve resimlerle 

çizimin den elde edilmesiyle oluşturulan zihinsel oyunlar diye biliriz. Resfebe; harf, sayı ve 

resimlerin birlikte kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zekâ oyunudur (4). Resfebe 

öğrencilere bulmaca, şifre çözüyormuş gibi odaklanma ve dikkat gücünü 

arttırmaktadır.Harflerin, sayıların, renklerin, objelerin, şekillerin ve sembollerin farklı görmeyi 

öğretir. Planlı ve programlı hareket etmeyi öğretir, Hızlı düşünebilme ve karar verme becerisini 

geliştirir, Yeteneklerini daha iyi tanımasını ve geliştirmesinisağlar, Herhangibir konuya çözüm 

üretme alışkanlığı kazandırır. Resfebe kişinin çözüm bulma güdüsünü tetikleyerek zihinsel 

aktivite içine girerek düşünme ve yorumlama gücünü arttırır. Problemlere farklı çözüm önerileri 

getirir. Öğrencilere problem çözme, düşünme becerisi, yorumlama, bireysel farklı stratejiler 

geliştirme ve bunları hayata geçirme becerisi de vermektedir. Ezbercilik ten uzaktır, odaklanma 

ve dikkat yeteneği gelişir, öğrenciler arasında iletişim ve yardımlaşmayı arttırmaktadır. 

İnsanoğlu; bulunduğu zamanın gerekliliklerini yerine getirebilmek için eleştirel düşünceyi, akıl 

yürütmeyi, sonuçlar çıkarmayı, elde edilen sonuçları savunmayı, yargılamayı, hızlı ve pratik 

olmayı sağlayacak kişilere toplum ihtiyaç duyulmaktadır (Ellis ve Hunt, 1993) Bu bağlamda; 

değerler insanların duygu düşünce ve davranışlarını ilgilendiren çok yönlü bir kavramdır. 

Ülkemizde son yıllarda değerler ve değerler eğitimi konusunda yoğun bir araştırma ve 

bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir.  Değerler eğitimi uygulamalı olarak en fazla okullarda 

uygulandığını görüyoruz.  Okullarda değerler eğitimi adı altında öğrencilere evrensel ve temel 

değerlerimiz anlatılmaktadır. Son yıllarda değerlerimiz konulu resim, şiir, kompozisyon v.b 

yarışmalar düzenlenmekte sergiler açılmakta, hikayeler yazılmakta, Şiir dinletisi ile toplumu 

bir araya getirmeye yönelik etkinlikler yapılmaktadır. 
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Aynı zamanda her kademedeki öğrencilere farklı oyunlar ve etkinlikler öğreterek fiziksel ve 

zihinsel beceri kapasitelerini geliştirmektedir. Bu bağlamda problem çözmede zihinsel beceri 

arttırmada zekâ oyunları kullanılmaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara karşı problem 

çözme becerilerini iyi kullanmak gerekmektedir. Bu anlamda Değerler eğitiminin görsel 

algılama, problem çözme becerilerimizin geliştirmesinde Resfebe de önemli bir yere sahiptir. 

Bu bağlamda değerler eğitimi için Resfebe kullanılması ve  çalışmalar yapılması önem arz 

etmektedir. 

2. YÖNTEM 

Projemizde uygulama ve saha çalışması uygulanmıştır. Projemizi hayata geçirmek için baştan 

sona kadar sırasıyla şu aşamalardan geçilmiştir. 

• Problem tespit edildi. 

• Literatür taraması yapıldı. 

• Hipotez ileri sürüldü.  

• Lise öğrenci grubuna değerlerimiz ile resfebe konusunda eğitimler verildi.  

• Projemizde kullanacağımız değerlerimiz ile ilgili resfebeler çizildi(Şekil 1,Şekil 2, Şekil 

3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12). 

 

 

Şekil 1 Yardımseverlik Şekil 2 Adalet 

 

 

Şekil 3 Liderlik Şekil 4 Başarı 

 

 

Şekil 5 Duyarlılık Şekil 6 Empati 
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Şekil 7 Alçakgönüllülük Şekil 8 Hoşgörü 

 

 

Şekil 9 Kadına Saygı Şekil 10 Kardeşlik 

  

Şekil 11 Sempati Şekil 12 Sevgi 

• Bu projenin hipotezlerini sınamak için saha çalışması uygulandı(Şekil 14,Şekil 15). 

 

Şekil 14. Saha Çalışması 
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Şekil 15. Saha Çalışması 

• Sonuçlar yorumlanıp raporlaştırıldı.  

3. BULGULAR 

Saha çalışması sonuçları şu şekildedir. 

 

Tablo 2 . 

“Yardımseverlik” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi Çok İyi Çok İyi Çok İyi 

 

“Yardımseverlik” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 2’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 
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Tablo 3  

“Adalet” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
Orta  İyi Çok İyi Çok İyi 

 

“Adalet” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 3’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 yaşlarında 

olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 4 

“Liderlik” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
Orta  İyi Çok İyi Çok İyi 

 

“Lİderlik” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 4’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 
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göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 5 

“Başarı” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi  Çok İyi Çok İyi Çok İyi 

 

“Başarı” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 5’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 yaşlarında 

olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

 

Tablo 6 

“Duyarlılık” ile çalışma yapılan örneklem; 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi  İyi Çok İyi Çok İyi 
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“Duyarlılık” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 6’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 7 

“Empati” ile çalışma yapılan örneklem; 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi  Çok İyi Çok İyi Çok İyi 

 

“Empati” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 7’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 8 

“Alçakgönüllülük” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
Orta  Orta  İyi İyi 
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“Alçakgönüllülük” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 8’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 9 

“Hoşgörü” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
Orta İyi  İyi Çok İyi 

  

“Hoşgörü” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 9’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 10 

“Kadına Saygı” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
Kötü  Orta  Orta  İyi 
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“Kadına Saygı” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 10’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda 8,9,10değeri doğru 

çözümledikleri  7 yaş grubu öğrencilerinin ise değeri çözümleyemedikleri görüldü. 

 

Tablo 11 

“Kardeşlik” ile çalışma yapılan örneklem; 

 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi  Çok İyi Çok İyi Çok İyi 

  

 

“Kardeşlik” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 11’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

 

 

Tablo 12 

“Sempati” ile çalışma yapılan örneklem; 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 
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Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi  Çok İyi Çok İyi Çok İyi 

  

“Sempati” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 12’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 

yaşlarında olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

Tablo 13 

“Sevgi” ile çalışma yapılan örneklem; 

Yaş 7 8 9 10 

Öğrenci Sayısı 10 10 10 10 

Kız Öğrenci 8 5 6 5 

Erkek Öğrenci 2 5 6 5 

Bilişsel 

Becerileri 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

Yaş Düzeylerine 

Göre Benzer 

Özelliktedir 

En Baştaki 

Tutumları 
Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt Korku ve Tereddüt 

Değeri 

Çözümleme 
İyi  Çok İyi Çok İyi Çok İyi 

  

“Sevgi” ile çalışma yapılan örneklem Tablo 13’de gösterilmiştir.  Buna göre 7,8,9,10 yaşlarında 

olan örneklem grubunun bilişsel becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler 

göstermektedir. En başta korku ve tereddüt göstermelerine karşın, sonunda değeri doğru 

çözümledikleri görüldü. 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sonuç ve Tartışma 

• Lise öğrencilerine Resfebe ve değerlerimiz öğretildi. 

• Lise öğrencilere değerlerimiz ile ilgili resfebe çizimleri yaptırıldı. 

• Yapılan değer konulu resfebe çizimlerinin İlkokul öğrencileri üzerinde çözümlenerek 

etkileri ölçüldü. 

• Yapılan çalışmada ilkokul öğrencilerinin eğlenceli vakit geçirdikleri görüldü. 
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• Bazı öğrencilerin değerler için farklı örnekler yaptıkları görüldü. 

• İlkokul öğretmenleri değerler eğitimi dışında ki derslerde de resfebeyi kullanarak dersi 

daha dikkat çekici ve kalıcı öğrenmeye katkı sağlayacağının farkına vardı. 

• Çalışma yaptığımız sınıfların dışındaki diğer sınıf öğretmenleri de çalışmamızla 

yakından ilgilendiler. 

Öneriler 

• Kurs, eğitim vb. uygulamalarla toplumun algılama düzeyleri geliştirilebilir. 

• Toplumun daha iyi algılaması için farklı afişler hazırlanabilir. 

• Televizyon reklamlarında daha fazla yer verilebilir. 

• Çok seyredilen programlarda dikkat çekmek amacıyla afişler ürün yerleştirme şeklinde 

gösterilmelidir. 

• Yerel yönetimler insanları bilinçlendirici kongre, konser, sergi, yarışma vb. etkinlikler 

düzenleyerek dikkat çekebilir. 

• Özel sektör ve kamu kurumları çalışanları için hizmet içi eğitim düzenleyebilir. 

• Resfebe kullanılarak kelime kodlamaları yapılarak oyun haline getirilebilir. 

• Oyunlar okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde yapılabilir. 

• Özel eğitim kurumların da eğitim gören hafif zihinsel öğrencilere de uygulanabilir. 

 

5. KAYNAKLAR 

(1) .( https://sozluk.gov.tr/) 

(2) Giesecke; 2004:236 

(3) Ott ve Pozzi, 2012; Bottino ve diğerleri., 2013 

(4) Sprinkle, G. B. (2008). Discussion of Measuring and Motivating Quantity, Creativity, 

or Both. Journal of Accounting Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

162 

MYTH AS TRANSIENT EVERYDAYNESS: ROLAND BARTHES’ ESSAY ‘MYTH 

TODAY’ AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE REALM OF DESIGN 

 

Assist. Prof. Çağrı Barış KASAP 

 

Grafik (İngilizce) Bölümü Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 

Abstract 

Roland Barthes (The French Literary Critic/Essayist/Semiologist) has a lot of respect for the 

mundane and the everyday. In his writings about spaghetti, wrestling, cars etc., Barthes elevates 

these topics to the same level of importance suggesting that humanity’s most important cultural 

ideas can also be accessed through everyday works. The implications of treating mundane 

objects as having import is that we hold such objects and ourselves to account for the ways that 

shape our experiences and relationships and how they reflect and perpetuate our priorities and 

blind spots. This is where the application to design or its sister fields of user experience, 

interaction design, game design and the like becomes clear. If for example Grand Theft Auto, 

is just game, then then we do not need to take it seriously as a cultural artifact. However, if we 

treat it as a myth, then we can hold it accountable for the way it represents women, for the issues 

around gun violence, for the statements it makes about which kinds of people it is desirable to 

kill on sight, for what it says about games are for and about who owns public space. In very 

simplified words, for Barthes, myths are articulated as negative. However, it is easy to stand on 

one side of the fence and point fingers to others but it is very difficult not to create myths. Thus, 

how is it possible to recognize the tensions exposed by the myths in a field and yet to build 

something that contributes to the concept of permanence that lies beyond the everydayness of 

artifacts? In other words, how is it possible to criticize an everyday object which does not have 

a history yet try to write a historiography of objects at the same time? In this presentation, such 

questions will be tried to be answered.     

 

Keywords: Roland Barthes, Myth, Design  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

163 

GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATINDA HEDONİK VE EUDAİMONİA 

DENEMELERİ 

HEDONIC AND EUDAIMONIA EXPERIMENTS IN TRADITIONAL TURKISH 

MARBILING ART 

 

Tahsin BOZDAĞ 

 

Öğretim Görevlisi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel 

Türk Sanatları, 0000-0001-7412-9323 

 

ÖZET 

Sanatın bireyin olan olmayana hazır ve olmuş ise ruhi hazzın eserdeki ikmalidir. Sanatın bireyin 

mutluluk eksenindeki ruhi oluşu ’un neresindedir? Sanatta özellikle gelenekli sanatlarda 

sanatkarda ilhamın haz ve mutluluk noktasındaki eudaimonial yaşanmışlıkların sorunsalı 

merkezi bir ilgi alanı olmuştur. Gelenekli sanatkâr, Nikomakhos etiğinde hedonizm (zevk 

arayışının kapladığı yaşam) ve eudaimonia (iyi işlerden kaynaklanan mutluluk) arasında 

ayrımın veya yaşamakta olduğunun delillerini sanat eserinde sunacaktır. Düşünür ve sanatkarın 

sanatta, modern esenlik araştırmasının iki kavramsal olguda ayrıldığını önermek için birtakım 

artırımlar ve refoule duygular sanatkarın kendi yaşamı hakkında nasıl hissettiğine odaklanan 

hedonik ve yaşamla tam uyum içinde sanatında bir hayat yaşamaya odaklanan eudaimonik 

deneyimlerin zihinsel başlayan sürecinin olgunlaştıktan sonra yansıyanlar bütünüdür (Ryan & 

Deci, 2001). Gelenekli sanatlarda eudaimonisa; iyi olma kavramını sanatta ampirik olarak 

inceleme çabalarını ve bu çabaların kavramsal çağrışımları kanıtlanmış bir gerçekmiş gibi ele 

almanın sanat eserinin fikir çağrışımlarının seziş metaforuna kapılmadığının en temel 

oluşumudur. Gelenekli sanat eserinde, mutlulukla bulunabilecek ahlaki bir hiyerarşi olduğu ve 

eudaimonik mutluluğun hedonik refahtan daha nesnel, kapsamlı ve ahlaki olarak geçerli olduğu 

yönündeki örtük (ve bazen açık) argümanlar yer alır ( Annas, 2004 ). Gelenekli sanatların bir 

alt disiplini olan gelenekli Türk ebru sanatının felsefedeki köklerini ve plastik dil bağlamındaki 

iki boyutlu düzlemin ötesinde varlığının sanatkarın ruhi, hedonik ve eudaimonik mutluluk 

arasındaki ayrımına değinilmeye çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ebru, Eudaimonia, Hedonik, Sanat, Sezi 

 

Abstract 

If the art is ready for the non-personal, it is the fulfillment of the spiritual pleasure in the work. 

Where is the spiritual being of the individual on the axis of happiness? In art, especially in 

traditional arts, the problem of eudaimonial experiences at the point of inspiration, pleasure and 

happiness in the artist has been a central area of interest. The traditional artist will present in 

his artwork the evidence of the distinction between hedonism (life occupied by the pursuit of 

pleasure) and eudaimonia (happiness arising from good works) in the Nicomachean ethics, or 

that he is living. In order to suggest that the thinker and the artist in art, modern well-being 

research is separated in two conceptual phenomena, some augmentations and refoule feelings 

are the sum of the reflections after the maturation of the mental beginning process of hedonic 

and eudaimonic experiences, which focuses on how the artist feels about his own life, and 

focuses on living a life in his art in full harmony with life (Ryan & Deci , 2001). eudaimonisa 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760802303044
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760802303044
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in traditional arts; It is the most basic formation that the efforts to examine the concept of well-

being empirically in art and the conceptual connotations of these efforts as if it were a proven 

fact, that the idea connotations of the work of art do not fall into the metaphor of intuition. 

There are implicit (and sometimes explicit) arguments in traditional artwork that there is a moral 

hierarchy to be found with happiness, and that eudaimonic happiness is more objective, 

comprehensive, and morally valid than hedonic well-being (Annas, 2004). The roots of the 

traditional Turkish marbling art, which is a sub-discipline of traditional arts, in philosophy and 

its existence beyond the two-dimensional plane in the context of plastic language, the artist's 

distinction between spiritual, hedonic and eudaimonic happiness will be tried to be addressed. 

Keywords: Marbiling, Eudaimonia, Hedonic, Art, Sezi 

 

1.GİRİŞ 

Eudaimonia konusunda çalışma başlıkları incelendiğinde bu konu hakkında en kapsamlı 

çalışmalardan biri olarak inceleyen Aristoteles'tir. Aristoteles, beğeni ve idealar arasında ayrım 

yaptı, bu idealar arasında eudaimonia bireyler tarafından Aristoteles'in sanatta haz olarak 

yorumlandı. Aristoteles'in “eudaimonia adı verilen mutluluk görüşü” En büyük yaşamın, tüm 

potansiyeliyle ya da bazı içsel erdemlerle uyum içinde yaşanan yaşam olduğuydu 

(Rusu,1935). Bu kapsamda Rodin eudaimonik mutluluğu, 'nesnelci' mutluluk kavramıyla 

sanatta hedonik yaklaşımların temeli olarak ifadelendirir. Sanat eserinin tesadüften yoksun ama 

eudaimonik hazdan yoksun olamayacağını ifade etmektedir (Rusu, 1935). Gelenekli sanatlar 

öznel psikolojik duyguların yanında dan ziyade nesnel toplumsal değerleri yansıttığı şuur 

sahasında ilcaların bir bütünüdür. Gelenekli sanatlar derin bilgi, birikim ve etik gibi hazdan 

başka, eserin icrası lahzasında tin değerlerin de olduğunu bu eudaimonik ve hedonik 

yaklaşımların ‘mutluluğun kendisi bir duygu işlevi değil, erdemin bir işlevi olarak gelenekli 

sanatlarda kanidir. Geleneksel Türk sanatlarının bir alt disiplini olarak ebru sanatı bu noktada 

ele alındığında birçok insan için çekici olabilir, çünkü eudaimonik ve hedonik mutluluğun temel 

parçaları olarak dahil ederek, iki boyutlu düzlemde suyun renklerde sanatı izahın ötesinde bir 

arayışın hiçbiri olmayan bir hepsi halini almasıdır. Aristotelesçi görüş Geleneksel Türk ebru 

sanatında hedonizmin yani, mutluluk doğru eylemle kazanılmış olarak görülür fakat ayrı ayrı 

başka başka unsurların tek bir bütün, kısımları arasında tam bir mantık batının sanatkarda bir 

bütün vücuda getirmesi iyi duygular eudaimonia'nın ayrılmaz bir izahıdır. 

2.EUDAİMONİK VE HEDONİK MUTLULUK 

Salt mutluluk Objektivist görüşün ve öznelciler' (ya da 'mentalistler'), insanların esasen zevki 

arzuladıklarını ve acıyı en aza indirme olgusuna mutluluk olarak ifadeleştirmişlerdir. 

Mutluluğun hoş, duygusal yönünün göz ardı edilmemesi veya göz ardı edilmemesi gerektiğini 

vurgularlar (Nozick,1974). Epikuros mutluluğun, zevk ve acının hayattaki 'iyi ve kötü ‘nün 

yararlı göstergeleri olduğunu düşündü bu yaklaşıma yakın Bentham ve Hobbes da mutlulukla 

hazzın gücünü dile getirdiler çalışmalarında (Weinberger, 1990). Sanatta ve gelenekli 

sanatlarda mutluluk hazzın ve yaratmanın heyecanlanma kabiliyeti noktasında sanatkara 

mümkün kılındı. Geleneksel Türk ebru sanatında ise mutluluk var etmenin ötesinde bilinen 

unsurları yeni tertipler vücuda getirmek maksadıyla teknedeki hazzın derinliğinin algısı 

nispetinde ölçülmesini mümkün kıldı. 

3.GELENEKLİ SANATLARDA MUTLULUK VE NESNELCİLİK 

Felsefedeki nesnelci ve mentalist yaklaşımları karşılaştırırken, bir fark açıktır: nesnelci gelenek 

zihinsel durumlara şüpheyle yaklaşır, çünkü bireyin duyguları gerçek iyiliği yansıtabilir veya 

yansıtmayabilir. Bununla birlikte, psikoloji merkezi olarak zihinsel durumlarla ilgilidir ve öz 

bildirim kesinlikle eleştirilmiş olsa da mutluluk çalışmasında öz bildirimin kullanılması esastır 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760802303044
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(Annas  2004). Geleneksel sanatlara bakıldığında veya sanatın felsefesi bağlamında sanatkarın 

yaşamdaki deneyimlerini, yaşam memnuniyetini, kendi kaderini tayin etme ve yaşamdaki 

anlamını ölçmenin, doğrudan eserde ifade etme biçimi olarak nesnelci bir yaklaşım sergiler 

(Diener, 1984). Onlar hakkında soru sormaktan daha iyi bir yolu yoktur. Gelenekli sanatkâr Öz 

varoluşsal sürecini diğer metodolojilerle karşılaştırır ve diğer insanlar gibi ruhsal hazzı 

fenomenolojik bilgi çerçevesinin çok ötesinde davranışsal gözlemlerin esenliğin varlığını 

örneklendireceği belirsiz zamansal ve bağlamsal düşünceler olarak eserlerini sunar. Sanatkâr; 

mümkün olduğu kadar çok varlıkla, mümkün olduğu kadar çok mentalist ve nesnelci 

geleneklerle sempatileşmeyi bilen ötenin ötesindeki gerçeği görendir. Geleneksel Türk ebru 

sanatkârı Mentalist ve nesnelci gelenekler arasındaki gerçeklerin ne sadece idrakler, nede 

sadece sanatın şekil ile izahının sanatı anlamlandırmada yetersiz kalacağını ötesindeki kuvveti 

processuları anlamlandırma ben ile ben olmayan arayışı olarak görmektedir. 

4.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATINDA EUDAİMONİK VE HEDONİK 

Geleneksel Türk ebru sanasında sanatkâr gelenekli ve ustasına insanlar erdemli davranmayı 

özümser çünkü sanatın ruhunun nesneye bir düzen vermek olduğunu, düzensizliğin zihin için 

yokluk ifade ettiğini bilir(Derman,1977). Bu düzensizliğin düzene evirilmesinde sanatkâr kendi 

birliğini teknede arar, bu arayış teknede başlar özde ruha ve esere yansır. Sanatın simgesel bir 

eylem olmakta ideasında bulunan sanatkâr eseri var etme sürecinde yaratıyorum o halde varım 

ideası ile sürdürürken ardındaki üstünlük ve ardından gelen değerlilik halidir ((Segond 1930) 

Geleneksel Türk ebru sanatında teknede eserin icrasına başlayan sanatkâr ve sanatkarın eser 

ideası segond’ dun ifadeleri bağlamında ilerlese de sonrasında bu eylen süratle duygusal ve 

ruhsal bir içselleştirme eudaimoniasına dönüşür. Teknede duyu organları aracılığıyla başlayan 

fiziksel ilişki ilerleyen süreçte daha derinleşerek modernist estetik teorisi tarafından “haz” adı 

verilir (Ökten, 2021). Modernist estetik teorinin tanımın ötesinde bir boyuta ve bu boyutun 

esrarına da deruni idrakine ulaşmak bizi gerçek manadaki eudaimoniaya ulaştıracaktır sadece 

modernist estetik teoride durmak sadece bize haz duymakla yetinmekten ibaret 

kalacaktır.Sanatkarın Teknedeki  eudaimonia kavramsalını  tek bir boyut gibi görünmenin 

sanatta faydacı mantığın çok derininde bir idea olduğunu kavramaktadır. Eserin göze ve kulağa 

ilk çarpan oradan da sanatkarın ruh halindeki tazammun eden arayışların arılığının akisleridir 

(Dumas, 1934) Geleneksel Türk ebru sanatkarı belli bir zaman diliminde ve belli bir toplumsal 

yapıda ve bu iki yapının sanatkara belli bir düşündürme ve yaptırma istikameti vardır. 

Eudaimonianın hedonik ruh hallerini biran olsun sanatkarın tasavvurunda hissetmesinden çok 

ötede kabul görmez. Kabul gören tekneye boyaların dökülürken zaruri olarak menşedeki 

saflıkların dan bir şeyler kaybetmediği idrakidir. Bu idrak ustasından sanatkara olayları ve 

nesneleri şuura ilk görüntüsüyle yakalayıp teknede icrasına iştirakinin mümkün olmadığı onu 

hakikatin nazarında mümkün kılındığının idrakine ulaştırmasının arayışıdır. 

4.1.Geleneksel Türk Ebru Sanatında Şemalaştırma, Hedonik ve Eudaimonia Denemeleri  

Sanat eserinde sanatkarın sanat faaliyetinde çıkış tasavvuru disiplinsizlikle özlü disiplinlik 

arasında görünen veya yarı özlü olarak dışa vurumu şeklinde eserde bizi karşılar 

(Kashdan, 2004 ). Geleneksel Türk ebru sanatında bu örnekleri görmek son zamanlarda oldukça 

arttı. Geleneksel Türk ebru sanatı ve gelenekli Türk sanatlarında sanatkarın iradi bir ruh 

mahsulü şemaların başı boş olması idraki mümkün değildir. Sanatkarın şemalarının oluşumu 

heonik ve eudaimoniaların ötesinde birliğin iradi çalışmanın duygulu ruhunda meydana gelen 

mahsullerinde; hayallerin, fikirlerin ve icazet makamlarının şemasının icaplarına göre zihnin 

devamlı denetimi altında kalmayan ruh ile birbirini tamamlayan bir süreçtir. Geleneksel Türk 

ebru sanatında bu neviden bir ruh faaliyetinde, ebru sanatı eudaimonia kavramının aslına felsefi 

açıdan değinmese bile, araz bakımından değerli bir bakış açısı sunmaktadır. Eudaimonia 

başlangıçta nesnel bir terim olarak algılansa da yapılan çalışmalarda ve bireylerde öznel bir 

deneyim olarak inceleniyor. Hedonik ve eudaimonia bireyi, kendini gerçekleştirme noktasında 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760802303044
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760802303044
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özyetilerine, ulaşıp ulaşmadığını veya erdemli ya da üst akıl olarak nitelenen noktaya 

ulaşmadaki sorunsalların bir bütünü olarak hareket etmektedir. Gelenekli sanatların özü ise bu 

hedonik sorgulamanın ötesinde bir arayış bütünüdür. Gelenekli sanatların bir alt disiplini olarak 

ebru sanatı başlangıçta bu hedonik sorularla çok ilişkili olsa da öz olarak çok daha ötesindeki 

bir arayış bütünüdür.Hedonik ve eudaimonia bireyi mükemmel bir kişi olmak için harekete 

geçip geçmediği gibi sorularla üst akıl arayışı hedonik bireyi daha da şematik kavram karmaşası 

içerisine taşıyabilir (Elliot ve Thrash, 2002 ). Geleneksel Türk ebru sanatının üst akla 

yolculuğuna vakıf olan birey veya bu arayışı aralayan ustası sanatkarın şemasında teorik 

kavramların ötesinde bir boyutsala taşıması usa ulaşmadaki şematik karmaşıklık katmanının 

çözümlenmesindeki sadece ilk merhalesidir. 

5.SONUÇ 

Hedonik ve eudaimonia terimlerinin felsefi düşüncede ifade ediliş kapsamı oldukça yaygındır. 

Bu düşüncelerin özellikle üst akıl kavramının bir bağlamda gerçek insanların varoluşsal 

nedenlerinin farkındalık epidemisini anlamak, incelemek ve çözümlemek sürecinde gelenekli 

sanatlar bağlamında yordama sanat ve düşünce özeline indirgemek çalışmanın çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Hedonik bireyin sanatsal erdemindeki 'uygun hırsı', 'alçakgönüllülüğü', 

'doğruluğu' veya kaygıları arayışı ne doğrultuda “eudaimonia” himayesi sınırlarını aşabilir. İki 

boyutlu düzlemde renk değerlerinin Hedonik ve eudaimonia bireyinin sorunsalında başlayıp 

birlik arayışına evirilen teoriyi bireyde yaşam anlatılarını ortaya çıkarmaktır. 

Geleneksel Türk ebru sanatında sanatkarın hedonik arzularının bilinçaltında sublimational 

evirilmesinin derinliğinde tekneye zuhur edip sonra ruha yansıyan görünürde renk manada 

birlik hakikatidir. Ebru sanatkarı sanat dürtü selliğindeki en derin metaforların dışa 

vurulamamış ve gayri şuur çeperinde anlamlandırılamayan Hedonik ve eudaimonia 

muharririnde arayışıdır. Sonuç olarak ebru sanatı bireyin arayış bütünü bağlamında dışa 

vurumunum üst akla yanılsaması ve bu yanılsamaların bir hedonizmi olarak izahının en derin 

ruhi teksifleridir.  
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ÖZET 

Sanatta estetik bir duygulanım ideasının yaratımında renk olgusal boyutta kendine geniş bir yer 

bulmaktadır. Sanat eserinde birkaç özniteliğin panteist bir ilişkinin ötesine ulaşmasında 

renklerin olgusal ve ifadesel anlamın özgünlüğüdür. Geleneksel Türk ebru sanatında renklerin 

dürtüselliği duyumsal tonalite, tek bir duyumsallık tarafından sezilir, kültürel ve bireysel açıdan 

sanatkârın belirlenmiş özler birliğini iki boyutlu düzlemde renklerle dolaysız ve bütünsel 

biçimde sunmasıdır. Ebru sanatında nitelik, bir olguyu, koşul veya tanım olarak renklere 

tanımlar. Geleneksel Türk ebru sanatında hangi renge yönelik bir renk özelliği veya fenomeni 

armoni ya kısmen sanatkârın iradesinde algısı durumsalında yönlendirilir. Teknede renklerin 

bir diğeri üzerinde renk uyumu elde etme, sanatkarın eylemi, zaman ve mekânda doğal bir 

eylem oluşturmanın, ruh hallerini açığa vurmanın ve uzlaşım bir renk armonisinin icrası 

biçimidir. Teknede kullanılan renk değerlerinin, yoğunluğu sayesinde dürtü saptanabilirdi, 

sanatkarın tonun ara değerleri arasındaki yaklaşımları ve bu değerlerin etkinlik oranı keyfi 

değildir. Sanatkarın sentezlenmiş renk dürtüseliğine bir referans kullanılan rengin miktarları 

veya oranları, alan anlamlara gelebilir. Renk alanlarının mutlak ölçeği bilimsel olarak, gözün 

gördüğü bir kromatik alanın açısal boyutu veya renk alanının göreli boyutunun ötesinde bir 

içsel arayışın derin ifadesine aralık açabilir. Kromatik alanın ötesinde bu arayışı ebru sanatı 

icrası ve eserin iki boyutlu düzlemde organik güzelliğe duygusal bir form, duyumsal tonalite ve 

tek bir duyumsallık yalınlığında özler birliğini ön gören bütünsel bir biçim arayışıdır 

. 

Anahtar Kelimeler: Dürtü, Ebru, Sanat, Renk 

 

Abstract 

There is a broad consensus among the artists that the traditional arts have the ability to produce 

original and valuable things. The value condition of the work is generally not considered 

necessary in the periphery of the contradiction of the essence of the traditional arts, to see the 

worthless originality states as devoid of unity and nothingness (Derman, 1977). Contrary to the 

idea of many thinkers, or as Kant claims, since a work of art can also be 'original nonsense; The 

idea of creation in the traditional art of "seeking at all times" expressed by Yunus is the pure 

state of the impulse. These two ideas are widely discussed both in plastic arts and by traditional 

artists. Some definitions of impulsivity and creative expression are quite self-aware of the 

context of each other. For some artists, it is the ability to produce something creative, new, 

surprising and valuable, while for some artists, impulsiveness is the objectified self-pleasure of 

colors (Miller, 2003). Impulsivity or creative doesn't count as just any mediation action. When 
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we see that the artist creates a beautiful work as a result of combining colors with tragacanth 

on the boat in an irregular order, the artistic feeling of man is the inorganic impulsiveness of 

inner and outer impulse. The impulse is not accidental, but compatible with creativity, because 

color values are not merely creative, but a form of intuition, direct unity, which presupposes a 

unity of essences. The traditional Turkish marbling artist is at the core of the life-actuality of 

the tendencies that are beyond the impulses (Tanarslan, 1988). This self has the consciousness 

of evaluation that will evaluate its self and therefore will know when to stop and when to move 

forward. The types of action that are creative on the two-dimensional plane are at least the 

aesthetic enjoyment of the objectified self that exhibits some degree of color, some degree of 

impulse, although a relevant purpose is not accidental. 

Keywords: Impulse, Marbling, Art, Color 

1.GİRİŞ 

Gelenekli sanatlarda özgün ve değerli şeyler üretme yetisinin olduğu konusunda geniş bir fikir 

birliği sanatkârlar nezdinde kabul görmektedir. Eserin değer koşulu, değersiz özgünlük 

durumlarını birliği hiçliğinden yoksun olarak görmek gelenekli sanatların özünün aykırılığı 

çeperinde için genellikle gerekli kabul edilmez (Derman, 1977). Birçok düşünürün ideası gibi 

veya Kant'ın iddia ettiği gibi, sanat eserinin 'orijinal saçmalık da olabileceğinden, tam tersi bir 

ifadeyle; Yunusun dillendirdiği ‘herdem de arayış’ gelenekli sanatta yaratımın ideası dürtünün 

arı halimidir. Bu iki idea hem plastik sanatlarda hem de gelenekli sanatkârlar tarafından geniş 

çapta irdelenmektedir. Dürtüsellik ve kreatif ifadelerin bazı tanımları birbiri bağlamından 

oldukça farkındalıklar barındırır. Bazı sanatkârlar için kreatif yeni, şaşırtıcı ve değerli bir şey 

üretme yeteneği iken bazı sanatkârlar için dürtüselliğin renklerin nesneleştirilmiş kendilik 

zevkidir (Miller, 2003). Dürtüsellik veya kreatif yalnızca herhangi bir aracı eylemi olarak 

sayılmaz. Teknenin üzerine sanatkarın düzensiz bir sıralamayla renkleri kitreyle buluşturması 

sonucu güzel bir eser ortaya çıkardıklarını gördüğümüzde insanın sanatsal duygusu içsel ve 

dışsal dürtünün inorganik dürtüselliğidir. Dürtü tesadüfi değil, yaratıcılıkla uyumludur, çünkü 

renk değerleri, salt kreatif değil, bir özler birliğini öngören sezi dolaysız bütünlüğün bir 

biçimidir. Geleneksel Türk ebru sanatkarı dürtülerin ötesinde kaynaklı eğilimlerin yaşam 

fiiliyatının özündedir (Tanarslan,1988). Bu öz benliğini değerlendirecek ve dolayısıyla ne 

zaman duracağını ne zaman ilerleyeceğini bilecek değerlendirme şuuruna vakıftır. İki boyutlu 

düzlemde yaratıcı olan eylem türleri, en azından ilgili bir amaç, tesadüfi olmamakla birlikte, bir 

dereceye renk, bir dereceye kadar dürtü sergileyen nesnelleştirilmiş kendiliğin estetik zevkidir. 

2.DÜRTÜSELİK VE KREATİF 

Kreatif sanatçının belirli kapasitelere sahip bir sezi özelliği olduğunu nesneyle kendini keşfetme 

sürecidir (Evenden, 1999). Nesnenin ötesinde yaratıcı süreçlerin (olay dizilerinin) eylemler 

olduğu sonucu çıkmaz, yalnızca bu tür süreçlerin aracılarda gerçekleşmesi gerekir. Bununla 

birlikte, yaratıcı süreçlerin hiçbir zaman eylem olmadığı ileri sürülürse, faillerde meydana 

gelmeleri gerekse bile, bu, faillik iddiasının gerçekten doğru olup olmadığı konusunda şüpheye 

neden olur: eğer yaratıcı süreçler hiçbir zaman eser bağlamında değil devinim haline getirilmiş 

irade ya da esindir (Corazza, 2019). Kreatif biliş görüşü, sanatsal fenomenlerin bir temsili 

olarak pek uygun değildir. Sanatsal yaratım dar bir bağlamda ele almak ve çıkarımlarda 

bulunmanın belli ifadesel çağrışımlara sahip pratik bir eylem olmanın ötesinde bir 

duygulanımdır (Petry 2002). Eserin yaratımında nasıl olduğunu görmek, önce doğal olarak 

duyguları ve ruh hallerini açığa vurmanın içerdiği fikri çok sayıda yetiyi beraberinde getirir. 

Estetik teoriden, sanatsal eylemlerin yaratıcı yaratımla ilgili olduğu kadar yeniden kreatif 

dürtüler ile ilgili olabileceğini biliyoruz (Hepburn 1992). Kreatif dürtüler bilişle ilgili olduğu 

renk değerleri bağlamının çok ötesinde sanatla ilgili olduğu kadar duyguyla da ilgili olabilir 

(Anderson 1996). 
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3.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI VE RENK 

Geleneksel Türk ebru sanatında teknede sanatkarın paratelik zihin durumu, algısal yordama ve 

us tinindeki yönelimin davranışın birliğe yönelik olduğu durumdur. Tekne başında devinim 

haline geçen irade ve buna eşlik eden duyumları ile birlikte, tasarlanan herhangi bir 

kompozisyon aslında davranış için bir görünür olana ait iken, bu içsel anlam esastır (Jia, 2015). 

Ebru sanatkarı renk değeri bağlamında içsel anlama başka bir deyişle, içinde bir anlam var 

çizgiselin ötesinde renk değerlerine dayanan fenomenal alanın odağında olduğu ve renk 

paratelik durumda odaktadır. Resim sanatının aksine Flaman ressamlar gibi incelikle 

aydınlatılmış renk değerleri veya Barok ressamları gibi dolgun ve kaba değerler tercih etmez 

kendi gelenekli değerlerinden taviz vermez (Harwey, 1987). Asırlardır süre gelen renk değerleri 

sanatkarı kendi algı evreninde empatik bir ilgi uyandırır. Empatik uyarılma ile ilişkili durum 

olan renk, durumda tercih, ruh haline etki eden gelenekli sanat tavırları içerir. Renk değerlerinin 

etkisi ebru sanatında sanatkarın bakış ilişkisi, simgeci vurgu, leitmotif vurgusu ve lirizim 

duygusu, duygusal boyutlama, olgularına sanatkarın yaklaşmasında ana unsur teşkil eder ( 

Lyons, 1987). 

4.GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI VE KREATİF DÜRTÜSELLİK 

Renk değerlerinin olgulardan hareketle kreatif dürtüsellik sanatkarın idea ozmosunu derinden 

etkiler (Medneck, 1962). İki boyutlu düzlemde bu etki sanatkarı birlik arayışında ideaların us 

arayışına götürürse, sanatkarın birlik arayışındaki idea sorunsalını sanatkâr bilmek zorundadır. 

Sanatkâr bu arayış sürecini kendi yaratıcı ideasının ötesinde idrakine vakıf ise, o zaman sonunu 

bilemez: çünkü eğer sonu biliyor veya bildiğini sanıyorsa, zaten birlik arayışında değil etki 

altında bir dürtüsellik sığlığında olmuştur. Batını şümulde bir sanatkâr arayışın ne olduğunu 

veya kendi olgusalında birliğin ne olduğunu zaten bilemez (Panofsky, 1924). Geleneksel Türk 

ebru sanatına kadim vakıf olan veya olmaya vakıf sanatkâr kreatif dürtüsellik ile başlayan 

yaratıcı süreci, araçları sonuca götürmekten ibaret değil bunun sadece ilk merhale olduğunun 

şuurundadır. Böyle bir üst aklın izahında kreatif dürtüselliği kendi sanat yaratımı gibi dar bir 

izaha hapsi ilk yaratım süreci olan ilham perdesinin ötesinde nitelendirilir. 

 5.SONUÇ 

Geleneksel Türk ebru sanatında kreatif dürtüselliğin yaratım sürecinin ilhamı olarak saf 

biçimsel bir bakış açısının ötesinde düşünür. Ebru sanatkarı kreatif dürtüselli eleştirel yargısıyla 

detaylandırılır. Kreatif sürecin, sanatçının ilk ilham kaynağı olan başlangıç ile başlayarak, 

eserin gelişen durumu tarafından yönetilen nedensel olarak bağlantılı bir olaylar dizisi olduğunu 

bu nedenselliğin birlik arayışının bir meteforu olduğunun idrakine vakıf olur. Tekne üzerinde 

sanatkarın irade yorumsalı ve önceden tasarlanmış bir şey olamayacağı gerekçesiyle, araç-

sonuç terminolojisinin sanatsal ifade sürecine uygulanabileceğini, prioriteleolojik olgudan 

olgusala sorgular. İlk olarak, kreatif dürtüselliği ruhunda hisseden ebru sanatkarı nihai sanat 

eserinin nasıl olması gerektiğine kesin olarak karar vermiş olması anlamında, amacın tamamen 

önceden belirlendiği teleolojik bir süreci düşünselden eylemsele tasarlar. İki boyutlu düzlemede 

bu tür bir süreç bile kreatif dürtüsellikle uyumludur. Çünkü amaçların olduğu kadar araçların 

da yaratıcılığı vardır (Landauer, 1988).  

Geleneksel Türk ebru sanatı sanatkarının başlangıç noktasında belirsiz veya belirli bir amacı 

olabilir. Ebru sanatkarının belli belirsiz dürtüselliği zamanla duyumsal bir tenoliteye dönüşüp 

eserin olgusal ve ifadesel anlamında kendini arayış içinde bulur. Yani süreç teleolojiktir ve 

teknede başlayan dürtüsellik ve birliğe ulaşma konusundaki müzakere, yalnızca araçsal araçları 

(onu gerçekleştirecek olan eylemler) değil, aynı zamanda kurucu araçları da (amaca ilişkin daha 

kesin tanımlamalar) dikkate almaktan oluşur.  
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Sonuç olarak geleneksel Türk ebru sanatında Sanatkarın kreatif dürtüsel eylemlerin yetenek 

sergilemesi gerektiği bu eylemler doğrultusunda özgün ve değerli öğeleri ustalıkla bedeninden 

özüne ruhunu alıp götüren, ulvi ve vakur bir birlik arayışının dürtüselliğinde aramalıdır. 
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Özet 

Yapılmış olan bu çalışmanın temel amacı; engelli bireylerin “engellilik” kavramına ilişkin sahip 

oldukları zihinsel imgeleri tespit etmek ve tespit edilen bu imgeleri çeşitli kategorilerde 

sınıflandırarak engelli bireylerin zihinsel imgelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya katılan 

engelli bireylerin “engellilik” kavramına ilişkin zihinsel imgelerini ortaya çıkarmak amacıyla 

“Engellilik…………….benzer, çünkü……….” ifadesini tanımlamaları istenmiştir. Bu cümle 

bu çalışmanın temel veri kaynağıdır. Ayrıca anket formunda engelli bireylerin zihinlerindeki 

engellilik imgesinin (metafor) ne olduğu, bu imgenin bazı demografik etkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla cinsiyet, yaş ve engel türü sorularına da yer 

verilmiştir.  Öncelikle 100 engelli birey üzerinden toplanan veriler doğrultusunda toplam 8 

farklı kategori oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi için SPSS 25 

paket programından yararlanılmıştır. Engelli bireylerin demografik özellikleri ve zihinsel 

imgelerinin sınıflamasına ilişkin işaretlemeleri SPSS25 paket programına girilmiştir. Engelli 

bireylerin demografik özelliklerinin ve zihinsel imge sınıflamalarının analizinde betimsel 

istatistik tekniklerinden yüzde (%), frekans (f) ve çapraz (cross) dağılımları elde edilerek 

analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo, grafik ve çağrışım burcuna aktarılarak 

yorumlanmıştır. Engelli bireylerin engellilik algısı göz önüne alınarak oluşturulan metaforların 

8 farklı kategoride toplandığı görülmüştür. Engelli bireyler açısından engellilik; Acizlik, 

Yoksunluk, Bozukluk, Farksızlık, Mücadele, Sorun, Avantaj ve Diğer şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Engelli bireylerin engellilik ile ilgili en çok geliştirdikleri engellilik 

kategorisi “engellilik yoksunluktur” kategorisidir. Ayrıca yapılmış olan analizlere göre, engelli 

bireylerin demografik özelliklerinin konuya dair zihinsel imgelerinde farklılık oluşturduğu 

görülmüştür. Yapılan araştırma sonucunda, araştırmanın amaç bölümünde belirtilen sorulara 

cevap bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Engellilik, Engelli birey, Metafor. 

 

Abstract 

The main purpose of this study is; to identify the mental images of disabled individuals 

regarding the concept of "disability" and to classify these images in various categories to reveal 

the mental images of disabled individuals. In order to reveal the mental images of the disabled 

individuals participating in the research regarding the concept of “disability”, 

“Disability……………….similar, because……….” were asked to define the expression. This 

sentence is the main data source of this study. In addition, gender, age and disability type 

questions were included in the questionnaire in order to determine what the disability image 

(metaphor) is in the minds of disabled individuals and whether this image differs according to 
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some demographic factors. First of all, 8 different categories were created in line with the data 

collected from 100 disabled individuals. SPSS 25 package program was used for the analysis 

of the data obtained as a result of the research. The demographic characteristics of the disabled 

individuals and the classification of their mental images were entered into the SPSS25 package 

program. In the analysis of demographic characteristics and mental image classifications of 

disabled individuals, percentage (%), frequency (f) and cross distributions were obtained from 

descriptive statistical techniques and analyzes were made. Analysis results were interpreted by 

transferring them to tables, graphics and association signs. It has been observed that the 

metaphors created by considering the disability perception of disabled individuals are gathered 

in 8 different categories. Disability in terms of persons with disabilities; It is classified as 

Impotence, Deprivation, Disorder, Indifference, Struggle, Problem, Advantage and Other. The 

disability category that people with disabilities develop the most in relation to disability is the 

category of "disability is deprivation".In addition, according to the analyzes made, it was seen 

that the demographic characteristics of the disabled individuals made a difference in their 

mental images of the subject. As a result of the research, answers to the questions stated in the 

purpose part of the research were found. 

 

Keywords: Disability, Disabled individual, Metaphor 
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ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE ŞEHİTLİK DEĞERİ 

MARTYRY VALUE FOR SUPERIOR AND SPECIALLY TALENT STUDENTS 

 

Arzu BOZDAĞ TULUM1 

 

1Dr, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi, Sosyoloji, 0000-0001-6925-0145 

 

Özet 

Çalışmanın amacı; üstün ve özel yetenekli öğrencilerin şehitlik kavramına ilişkin zihinsel 

imgelerini tespit etmek ve bu imgeleri çeşitli kategorilerde sınıflandırarak üstün ve özel 

yetenekli öğrencilerin zihinsel imgelerini ortaya çıkarmak ve literatüre katkıda bulunmaktır. Bu 

araştırmada; nitel ve nicel yöntemin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Nicel yöntem olarak anket tekniği, Nitel yöntem olarak fenomenoloji (olgubilim 

dseni) tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir 

Bilim ve Sanat merkezine devam eden 100 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan üstün 

ve özel yetenekli öğrencilerin “şehitlik” kavramına ilişkin metaforlarını ortaya çıkarmak 

amacıyla “Şehitlik…………….benzer, çünkü……….” ifadesini tamlamaları istenmiştir. Bu 

cümle çalışmanın temel veri kaynağıdır. Ayrıca anket formunda şehitlik imgesinin bazı 

demografik etkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için cinsiyet, yaş, sınıf 

seviyesi sorularına da yer verilmiştir. Öncelikle 100 üstün ve özel yetenekli öğrenci üzerinden 

toplanan veriler doğrultusunda toplam 8 farklı kategori oluşturulmuştur. Elde edilen 

demografik özellikleri içeren verilerin analizi için SPSS 25 paket programından 

yararlanılmıştır. Demografik özellikleri ve zihinsel imgelerin sınıflamalarının analizinde 

betimsel istatistik tekniklerinden yüzde (%), frekans (f) ve çapraz (cross) dağılımları elde 

edilerek analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları tablolara aktarılarak yorumlanmıştır. Üstün ve 

özel yetenekli öğrencilerin “şehitlik” algısı göz önüne alınarak oluşturulan metaforların 8 farklı 

kategoride toplandığı görülmüştür. Üstün ve özel yetenekli öğrenci açısından şehitlik; “Milli 

Bir Değer”, “Doğa Unsuru Bir Değer”, “Aydınlatıcı Bir Değer”, “Soyut Bir Değer”, “Metafizik 

(Doğa Üstü) Bir Değer”, “İnsani Bir Değer”, “Ölümsüz Bir Değer”, “Yol gösterici Bir Değer” 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin “şehitlik” algısının cinsiyet, 

yaş ve sınıf seviyesi değişkenleri açısından farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Şehitlik, Üstün ve Özel Yetenekli Öğrenci, Metafor. 

 

Abstract 

The aim of the study; To determine the mental images of gifted and talented students regarding 

the concept of martyrdom and to classify these images in various categories to reveal the mental 

images of gifted and talented students and to contribute to the literature. In this study; mixed 

research method, in which qualitative and quantitative methods are used together, was used. 

Questionnaire technique was used as a quantitative method, and phenomenology 

(phenomenological design) technique was used as a qualitative method. The sample of the 

research consists of 100 students attending a Science and Art center in the Eastern Anatolia 

Region. In order to reveal the metaphors of the "martyrdom" of the gifted and talented students 

participating in the research, "Martyrdom……………….similar, because………." were asked 

to complete the statement. This sentence is the main data source of the study. In addition, 
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gender, age, grade level questions were also included in the questionnaire in order to determine 

whether the image of martyrdom differed according to some demographic factors. First of all, 

8 different categories were created in line with the data collected from 100 gifted and talented 

students. SPSS 25 package program was used for the analysis of the data containing 

demographic characteristics. In the analysis of demographic characteristics and classifications 

of mental images, analyzes were made by obtaining percentage (%), frequency (f) and cross 

distributions from descriptive statistics techniques. Analysis results were interpreted by 

transferring them to tables. It was seen that the metaphors created by considering the 

"martyrdom" perception of gifted and talented students were collected in 8 different categories. 

Martyrdom in terms of gifted and talented students; “A National Value”, “An Element of Nature 

Value”, “An Illuminating Value”, “An Abstract Value”, “A Metaphysical (Supernatural) 

Value”, “A Human Value”, “An Immortal Value”, “Guiding It is classified as “One Value”. It 

has been determined that gifted and talented students' perception of "martyrdom" differs in 

terms of gender, age and grade level variables. 

 

Keywords: Martyrdom, Gifted and Talented Student, Metaphor.. 
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ATASÖZLERİNDE RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK DAMGALAMA 

STIGMATIZATION TOWARDS MENTAL ILLNESSES IN PROVERBS 

Hilal SEKİ ÖZ1, Didem AYHAN2 

1Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, 

ORCID: 0000-0003-2228-9805 

2Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, 

ORCID: 0000-0001-6687-6564 

Özet 

Atasözleri halkların yüzlerce yıllık deneyimlerine dayanan düşünce birikimleridir. Atasözleri 

ait olduğu ulusun kültürünü yansıtmakla birlikte, o toplumun yaşam biçimi, bakış açısı, inanç 

ve gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunar. Atasözlerinde toplumun ruhsal hastalıklara 

yönelik bakış açısını da yansıtan ifadeler bulunmakta ve toplumun ruhsal hastalıklara yönelik 

damgalama düzeyini ortaya koymaktadır. Damgalama ise ruhsal hastalıkların tanı, tedavi ve 

rehabilitasyonunda önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye kültürü içinde ruh 

sağlığı bozulan bireyler için “deli” tanımlaması yapılmakta ve bu tanım bile içinde bir 

damgalamayı barındırmaktadır. Bu araştırma ile Türk Dil Kurumu Sözlükleri içindeki 

atasözleri sözlüğünde, içinde “deli” kelimesi yer alan atasözlerinin sayısının ve niteliğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. İçerik analizi yöntemi ile niteliksel olarak planlanan bu araştırmada 

01-07.06.2022 tarihleri arasında https://sozluk.gov.tr linki kullanılarak “deli” anahtar sözcüğü 

ile atasözleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda araştırma kapsamına 27 atasözü 

alınmıştır. Atasözlerinde yapılan “deli” tanımlamalarından üç tanesinin olumlu, üç tanesinin bir 

durumu tanımlama/nötr, 21 tanesinin ise olumsuz anlam içerdiği görülmüştür. Atasözlerinin 

içerik analizleri yapıldığında ise olumlu anlatımlarda atik olmak ve cesur olmak gibi kavramlara 

atıf yapıldığı, olumsuzlarda ise iyileşmezlik, ölçüsüzlük, kontrolsüzlük, saldırganlık, farkında 

olmamak, akılsızlık, hasta yakını için utanç gibi kavramlara atıf yapılarak kullanıldığı 

görülmüştür gibi kavramlara atıf yapılarak kullanıldığı görülmüştür. Bu bulgular ışığında 

atasözlerinde kullanılan ‘deli’ tanımlamasının genel olarak ruh sağlığına yönelik olumsuz 

tasvirler için kullanıldığı, kültürün önemli bir göstergesi olan atasözlerinde ruhsal hastalıklara 

yönelik damgalamanın güçlü bir şekilde var olduğu söylenebilir.    

Anahtar Kelimeler: Atasözü, Damgalama, Deli 

Abstract 

Proverbs are accumulations of thought based on hundreds of years of experience of peoples. 

While proverbs reflect the culture of the nation they belong to, they also provide important 

information about the lifestyle, perspective, beliefs and traditions of that society. There are 

expressions in the proverbs that reflect the society's point of view towards mental illnesses and 

reveal the level of stigmatization of the society towards mental diseases. Stigma emerges as an 

important obstacle in the diagnosis, treatment and rehabilitation of mental illnesses. In Turkish 

culture, the definition of "crazy" is made for individuals with impaired mental health, and even 

this definition contains a stigma. With this research, it is aimed to examine the number and 

quality of the proverbs containing the word "crazy" in the proverbs dictionary in the Turkish 

Language Institution Dictionaries. In this research, which was planned qualitatively by content 

analysis method, proverbs were examined with the keyword "crazy" by using the link 

https://sozluk.gov.tr between 01-07.06.2022. As a result of the examination, 27 proverbs were 

included in the scope of the research. It has been observed that three of the definitions of "crazy" 

in proverbs have a positive meaning, three of them describe a situation/neutral, and 21 of them 
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have a negative meaning. When the content analyzes of the proverbs were made, it was seen 

that in positive expressions, concepts such as being agile and being brave were referred to, 

while in negative expressions, it was seen that they were used by referring to concepts such as 

incurability, intemperance, lack of control, aggression, unawareness, foolishness, shame for the 

patient's relative. In the light of these findings, it can be said that the definition of "crazy" used 

in proverbs is generally used for negative portrayals of mental health, and there is a strong 

stigma against mental illnesses in proverbs, which are an important indicator of culture. 

Keywords: Proverb, Stigma, Crazy 

1. GİRİŞ 

Her ulusun kendi deneyimleri ve bilgeliğiyle oluşturduğu atasözleri o toplumun yaşayış biçimi, 

düşünce tarzı, inanç biçimi ve tutumlarını yansıtırken, kültürüyle ilgili önemli ipuçları da verir 

(Aksan, 2007). Atasözleri anonim özellik taşırlar, atalardan kaldığı kabul edilir ve genel kural 

niteliğindeki kısa, özlü, kalıplaşmış sözlerdir (Korkmaz, 2007). Ayrıca eski nesillerin uzun 

denemelere dayanan hükümlerini içeren, bilgece düşünce veya öğüt olarak kullanılan, 

kalıplaşmış söz biçimleri bulunan ve herkesçe benimsenmiş özlü sözler olarak 

tanımlanmaktadır (Topaloğlu, 1989). Atasözlerinin o toplumun bakış açısını sunan özellikleri 

nedeniyle, ruhsal hastalıklara yönelik damgalamaya yönelik ipuçlarını da içinde barındırırlar. 

Damga sözcük anlamı olarak delik, delmek, yara, iz anlamına gelmektedir, fakat günümüzde 

daha çok “kara leke” anlamında kullanılmaktadır. Damganın bu anlamda kullanımı orta çağda 

suçluluğun göstergesi olarak toplumda suçluların ifşa edilmesi için kızgın demirle 

dağlanmalarına dayanır (Taşkın, 2007). Damgalama ise, bireyin içinde yaşadığı toplumun 

“normal” saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle, toplumu oluşturan diğer bireyler 

tarafından, bireyin saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulmasıdır. Damgalanan bireye 

damgalanma nedeniyle, gerçeğe dayanmaksızın, adını kötüye çıkaran utanç verici bir özellik 

yüklenmekte, bir iz, etiket, leke varlığı atfedilmektedir (Avcil ve ark., 2016). Ruhsal hastalığı 

olan bireyler toplum içinde en çok damgalanan gruptur. Ruhsal hastalıkların damgalanması, 

hastalık belirtilerinin açıklanamadığı ve toplumun korkuya kapıldığı ilk çağlara kadar dayanır 

(Açıkgöz ve Akkuş, 2018). Kontrol dışılığa bağlı korku, hastalardan uzaklaşmaya ve hastaların 

toplumdan dışlanmasına neden olmuştur. Ruhsal hastalık tanısı alan bireyin damgalama 

sonucunda hastalık öncesinde sahip olduğu bütün olumlu kimlik özellikleri toplum tarafından 

kaldırılır, yerine “lekeli bir kimlik” manasında “deli” damgası vurulur (Taşkın, 2007).  

Delilik kavramı kültüre göre değişen bir kavram olup, sadece “akılsız olma” yı temsil 

etmemekte, genel olarak kültüre ilişkin normatif iskelete uygun davranış kalıplarını 

sergilemeyen "anormal" kimseleri tanımlamaktadır (Bilge ve Çam, 2012). Normalin tanımı, 

toplum üyeleri tarafından toplumsal yaşantı içerisinde yapılır ve bu tanıma uygunluk 

göstermeyen kimseler, toplum belleğinde yer alan kodlara uygun davranmadıkları için deli 

olarak kodlanırlar. Toplum, kendi küçük mekanizmalarını kurarak, çoğunluktan farklı davranış 

pratikleri olanların “deli” olduğu görüşü üzerinde uzlaşır (Hancığaz, 2016). Toplum bireyi 

yargılar, şablonlar yardımıyla okumaya çalışır ve etiketleyip bir kenara koyar. 'Normal' olanın 

kolektif bir akıl tarafından belirlendiği toplumsal yaşantı içerisinde tehlike olarak görülen 

delilik, Sass (2016) tarafından "İnsan davranış ve deneyiminin düzenlenmesinde akılcı 

faktörlerin rolünün azaldığı ya da hatta kaybolduğu durumdur." olarak tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla “deli” sıfatı, başlı başına bir damgalama aracıdır. 

Ruhsal hastalıklara yönelik damgalamanın tarihi oldukça eski dönemlere kadar gider ve bu 

doğrultuda tüm yansımaları şarkı sözlerine, edebi metinlere, atasözleri ve deyimler içinde yer 

almaktadır. Özellikle ruhsal sorunu olan bireylere yönelik kullanılan “deli” atıfı, kültürün 

önemli bir temsili olan atasözlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Damgalamayla mücadele 

ederken, içinde bulunulan toplumun bakış açısını belirlemek önemlidir ve atasözleri o toplumun 
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bakış açısını sunmada önemli ipuçları verir. Bu bağlamda bu araştırma ile Türkiye toplumuna 

ait atasözlerinin ruhsal hastalıklara yönelik damgalama düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

2. YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte bu araştırma ile Türk Dil Kurumu Sözlükleri içindeki atasözleri sözlüğünde 

içinde “deli” kelimesi yer alan atasözlerinin sayısı ve niteliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

İçerik analizi yöntemi ile niteliksel olarak yapılan bu araştırma 01-07.06.2022 tarihleri arasında 

gerçekleşmiştir. Araştırma verilerini elde etmek için “https://sozluk.gov.tr” adresi kullanılmış, 

“Sözlükler” sekmesinden “Atasözleri ve deyimler sözlüğü” seçilmiş ve “deli” anahtar sözcüğü 

yazılarak gelen sonuçlar incelenmiştir 

(www.tdk.gov.tr/index.php?option:com:atasözleri&view=atasözleri). Araştırmanın odağı 

atasözleri olduğu için deyimler araştırma dışında bırakılmıştır ve sadece atasözleri dahil 

edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda araştırma kapsamına içinde “deli” kelimesi geçen 27 

atasözü alınmıştır. 

3. BULGULAR 

Yapılan incelemede içinde ‘deli’ kelimesi geçen 27 atasözü olduğu görülmüştür. Bu atasözleri 

aşağıdaki tabloda, anlamları ile birlikte sunulmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Türk Dil Kurumu Atasözleri sözlüğünde içinde ‘deli’ geçen atasözleri 

No Atasözü Anlamı 

A1 Ağlama ölü için, ağla deli için 
Yakınlarından biri ölenin acısı zamanla küllenir ancak bir yakını deli 

olanın acısı hiçbir zaman dinmez 

A2 
Akıllı köprü arayıncaya dek 

deli suyu geçer 
Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır 

A3 
Akıllı düşününceye kadar deli 

çocuğunu (oğlunu) everir 

Kendilerini akıllı sananlar çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az 

başarı gösterir. 

A4 Atın dorusu, yiğidin delisi 
Atın doru renkli olanı, kişinin ise gözünü budaktan esirgemeyeni 

makbuldür. 

A5 

Bir adama kırk gün (deli dersen 

deli, akıllı dersen akıllı olur) ne 

dersen o olur 

Sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular 

yerleştirilebilir. 

A6 
Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk 

akıllı çıkaramazmış 

Bir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar; yapılan iş, hiçbir 

kurala uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat 

başaramaz 

A7 
Deli deli akanı, bura bura 

tıkarlar 
Aşırı ve ölçüsüz davrananlara karşı önleyici, sert tedbirler alınır 

A8 Deliden al uslu haberi Deli, sır saklamasını bilmediği için haberin doğrusu ondan alınır 

A9 Deli arlanmaz, soyu arlanır 
Densizce, delice iş yapanlar yaptıklarından utanacak durumda değillerdir 

ama ailesi, yakınları onların davranışlarından üzüntü duyarlar, utanırlar 

A10 
Deli deliden hoşlanır, imam 

ölüden 
Kişi, kendisine benzeyen veya yarar sağlayacağı kimseden hoşlanır 
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A11 
Deli dostun olacağına akıllı 

düşmanın olsun 

Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar 

doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, 

akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir 

alınabilir. 

A12 

Deli deliyi görünce çomağını 

(veya değneğini) saklar (veya 

gizler) 

Saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir 

A13 
Deli ile çıkma yola, başına 

getirir bela 
Deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar 

A14 Deli ile devletli bildiğini işler 
Delilerle, yetkili kimseler kimsenin sözünü dinlemez, bildiklerini 

yaparlar 

A15 Deliye her gün bayram 
Her fırsattan yararlanan bayrammış gibi davrananlar ve her şeyi eğlenceli 

yönden ele alırlar, dertsizlik 

A16 Deliye taş atma, başını yarar 
Davranışlarında çılgınlık bulunan kimseye dokunma yoksa sana öyle 

çılgınca saldırır ki yaptığına pişman olursun 

A17 
Deliye bal tattırmışlar, çarşıda 

katran bırakmamış 

Aklı kıt olan kimse, bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi, 

gerçekten ona benzemese de elde etmeye çalışır 

A18 Gördün deli, savul geri! Dengesiz kimselerden uzak durmak gerekir 

A19 
Oğlum deli malı neylesin, 

oğlum akıllı malı neylesin 

En değerli mal akıldır. Akıllı evlat malı kendi kazanır. Akılsız olan ise 

kendisine bırakılan malı har vurup, harman savurur. Ona sahip çıkamaz 

A20 
Parayı zapt etmek, deliyi zapt 

etmekten zordur 

Parayı sağa sola harcayıp çar çur etmemek, onu elde tutabilmek çok 

zorudur 

A21 
Taş ne kadar ıslanırsa, deli o 

kadar uslanır 
Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır. 

A22 Demir ıslanmaz, deli uslanmaz Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır. 

A23 Sarhoştan, deli bile korkar 
Sarhoş olmak delirmekten de beterdir, sarhoş insan kendini 

denetleyemez, delinin yapmayacağı şeyleri yapar. 

A24 
Karaya sabun, deliye öğüt 

neylesin 
Özü bozuk olan şey, düzeltme çabalarıyla iyi duruma getirilemez. 

A25 İki deliye bir uslu koymuşlar 
Birbirleriyle anlaşamayan, kavga eden iki kişinin arasını bulacak bir 

akıllının olması gerekir. 

A26 
Düğün olur iki kişiye, kaygısı 

düşer deli komşuya 

Akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın 

diye çabalar. 

A27 
Deli kız düğün etmiş, kendi baş 

sedire geçmiş 

Densiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk 

yerine koyar. 

 

Atasözlerinin içerik analizleri yapıldığında ise genel olarak ‘deli’ kelimesinin ruh sağlığına 

yönelik olumsuz bir tasvir için kullanıldığı, olumlu anlatımlarda atik olma ve cesur olma gibi 

kavramlara atıf yapıldığı, olumsuzlarda ise iyileşmezlik, ölçüsüzlük, kontrolsüzlük, 

saldırganlık, farkında olmamak, akılsızlık, hasta yakını için utanç, çözümsüzlük, söz 
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dinlemezlik, bela kaynağı ve kötü bir durumu tanımlamak gibi kavramlara atıf yapılarak 

kullanıldığı görülmüştür (Tablo 2).  

Tablo 2. Atasözlerinin kullanım şekli ve içerdiği ana temaya göre dağılımları 

Kullanılma şekli Ana tema Atasözü no 

Olumlu kullanımlar 

Cesur olmak A2, A4 

Atik olmak A2, A3 

Nötr kullanımlar Tanımlama A5, A10, A15 

Olumsuz kullanımlar 

İyileşmezlik A1, A21, A22, A24 

Ölçüsüzlük A7, A16, A17, A27 

Kontrolsüzlük A8, A20, A24 

Saldırganlık A12, A16, A18 

Farkında olmamak A9, A19, A27 

Akılsızlık A6, A11, A26 

Hasta yakını için utanç A1, A9 

Çözümsüzlük A6, A25 

Söz dinlemezlik A14 

Bela kaynağı  A13 

Kötü bir durumu tanımlamak A23 

Bazı atasözleri birden fazla tema içermektedir.  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ruhsal damgalamanın atasözlerindeki durumunu incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırmada genel olarak “deli” kelimesinin ruh sağlığına yönelik olumsuz bir tasvir için 

kullanıldığı, olumlu anlatımlarda ise atik olma ve cesur olma gibi kavramlara atıf yapıldığı 

görülmüştür. Deliliğin tarih içinde kültürel kullanımında her zaman olumsuz anlamlara atıf 

yapılmadığı, düşünce ve davranışlarda anormalliklerle seyreden delirme hâlinin halk 

düşüncesinde, “velilik” gibi keramet sahipliği, güç ile ilişkilendirildiği görülmüştür (Arslan ve 

Erdem, 2021). Tarih içinde yine Erasmus’un (1509) baş yapıtı olan “Deliliğe Övgü” kitabında 

da delilik olumlu bir tasvir için kullanılmıştır. Deliliğe Övgü yapıtında egemen olan iki temel 

görüş bulunmaktadır. Bunlardan birine göre gerçek bilgelik, deliliktir. Öteki görüşe göre ise 

“Kendini bilge sanmak, gerçek deliliktir. İnsana yeryüzünde yaşama gücü kazandıran şey, 

gerçek bilgelik olma niteliğiyle doğrudan doğruya deliliğin kendisidir” olarak ifade edilmiştir 

(Deliliğe Övgü-Vikipedi (wikipedia.org). Kültürümüzde delilik, zaman zaman toplumun genel 

değerlerine aykırı davranan, zaman zaman toplumun bireye tanıdığı özgürlüğün sınırlarını 

zorlayan insanları yüceltmek için de kullanılır. Bu insanlar, toplum tarafından bir yandan “deli” 

olarak anılırken, bir yandan da saygı görürler. Araştırmamızda atasözlerinde delilik kavramı ile 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Delili%C4%9Fe_%C3%96vg%C3%BC
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atik olma, cesur olma gibi pozitif özellikler tanımlanmakta, hatta akıllı diye atfedilen 

bireylerden daha çok başarı sağlayabileceği ve sonuç alabileceği vurgusu yapılmaktadır. 

Atasözlerinde “deli” kelimesinin genel olarak olumsuz bir özellik içeren iyileşmezlik, 

ölçüsüzlük, kontrolsüzlük, saldırganlık, farkında olmamak, akılsızlık, hasta yakını için utanç, 

çözümsüzlük, söz dinlemezlik, bela kaynağı ve kötü bir durumu tanımlama gibi kavramlara atıf 

yapılarak kullanıldığı görülmüştür. Anormal davranışlar, insanlığın her döneminde dikkat 

çeken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Bayraktar, 2022). Tarih öncesi kültürler 

genellikle anormal davranışlara doğaüstü bir bakış açısından bakmış ve bunu kişinin kontrolünü 

ele geçiren kötü ruhların, şeytanların, tanrıların veya cadıların işi olarak görmüşlerdir. Ruhsal 

hastalığı olanların damgalanması ve dışlanması, büyük bir olasılıkla kökenini tarihteki bu yanlış 

açıklamalardan almaktadır (Avcil ve ark., 2016). Benzer şekilde insanlık tarihinin güçsüzlük ve 

bilgisizlik dönemlerinde ruhsal hastalık belirtiler açıklanamadığı ve anlaşılmaz olduğu için 

insanların korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Hastaların uygun olmayan ve belki de 

beklenmedik davranış ve düşünceleri toplumda korkuya ve huzursuzluğa sebep olmuş ve bu 

kontrol dışılık, hastaların dışlanmasına neden olmuştur (Bilge ve Çam, 2010). Ruhsal 

hastalıklar o zamandan bu yana insanları korkutmaya, tedirginlik ve anksiyete yaratan bir 

durum olmaya devam etmektedir. Kültüre bağlı olarak şiddeti değişmekle birlikte ruhsal 

hastalığı olanların sosyal yönden reddedildiği ve bu kişilerden uzak kalma eğilimlerinin olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte hastaların sosyal olarak reddedilmeleri ya da dışlanmaları, bu 

kişilerin saldırgan ya da tehlikeli oldukları düşüncesinden köken almaktadır (Çam ve Çuhadar, 

2011). Hastaların tehlikeli oldukları inancına ek olarak, bu hastaların iyileşemeyeceklerine 

yönelik inanç da başka bir damgalama olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada atasözlerinin 

ruhsal hastalığa yönelik damgalamada kalıplaşmış ifadelerle benzer içeriklere sahip olduğu, bu 

durumun tarih içinde ruhsal hastalıklara atfedilen yargılarla paralel olmalarından kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Alanyazında ruhsal hastalıkların damgalamasına yönelik bazı etkenler tanımlanmıştır. Bu 

etkenlerden ilki korku ve dışarıda bırakmadır; “ruhsal hastalıklı bireylerden korkulmalıdır ve 

bu nedenle toplumun dışında tutulmalıdırlar” inancıdır. İkincisi ise otoriterliktir; “ruhsal 

hastalıklı bireyler sorumsuzdur, bu nedenle kararlar diğerleri tarafından verilmelidir” inancıdır. 

Üçüncüsü, yardımseverliktir; “şiddetli ruhsal hastalığı olan bireyler çocuk gibidir ve bakıma 

ihtiyaçları vardır” inancıdır (Bahar, 2007). Ruhsal hastalığı olan bireyler hastalıklarının nedeni 

için sorumlu olarak görülmektedirler. Bu tutumlar ayırımcı davranışlara öncülük etmekte, 

ruhsal hastalığı olan bireyin toplumun içindeki sağaltımını engellemektedir (Bilge ve Çam, 

2010). Örneğin, şizofreni hastalarda toplum içinde tedavi, hasta için çok büyük bir önem 

taşımaktadır. Çünkü tedavide hastaların kendi aile ve toplumsal ortamları içinde tedavi 

edilmelerinin daha olumlu rol oynadığı ortaya konmuştur. Bu hastaların uzun süreli hastanede 

tutulmalarının, hastalığın kendi doğasından ötürü kişide oluşturduğu toplumsal izolasyonu daha 

da arttırıp, çevreyle ilişkilerini ve bağlarını gitgide koparmasına yol açtığı ve onu kendi 

dünyasında yalnız bıraktığı anlaşılmıştır (Hancığaz, 2016). 

Sonuç olarak, geçmişten günümüze ruhsal rahatsızlığı olan bireylere karşı iki farklı bakış 

açısının olduğu söylenebilir. Bu bakış açılarından birincisi “damgalama” şeklinde olumsuz bir 

tutum iken diğeri ise “velilik” şeklinde olumlu bir tutumdur. Araştırma kapsamında da hakim 

olan yargı olumsuz yönde olsa da, deliliğe atfedilen olumlu özelliklerin de olduğu 

görülmektedir. Ruhsal hastalığı olan bireyler için damgalamanın yıkıcı etkileri olduğu, 

damgalama ile mücadelenin sanat, edebiyat, dil bilimi gibi pek çok alanda yapılması gerektiği, 

bu bağlamda toplumu oluşturan bireylerin inşa ettiği ve kültürü temsil eden atasözlerindeki 

damgalamaya farkındalık geliştirerek, toplumsal düzeyde ele alınması gerektiği söylenebilir. 
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Özet  

Şizofreni insanın, duygu, düşünce ve davranış biçimini etkileyen, işlevselliğini azaltan ve 

semptomları nedeniyle toplumsal hayatı olumsuz etkileyebilen kronik ruhsal bir hastalıktır. 

Şizofreninin sadece hasta bireyin değil, ailesinin de sağlığını ve yaşam koşullarını olumsuz 

yönde değiştirerek derinden etkilediği bildirilmektedir. Özellikle toplum temelli ruh sağlığı 

hizmetlerine geçişle şizofreni hastalarının bakımları aile üyelerine daha fazla bırakılmış, bu 

durum şizofreninin bir aile hastalığına dönüşmesine neden olmuştur. Şizofreni tanısı alan 

bireylerin ailelerinde bakım verici rollerine bağlı olarak depresyon, anksiyete ve tükenmişlik 

gibi psikiyatrik semptomlar yaşadığı, ek olarak damgalanma, benlik saygısında düşme, moral 

bozukluğu, umutsuzluk ve stres yüklenmesi gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. 

Hastanın ailesinde hastalıkla birlikte sorunların, çatışmaların artması ve hasta bireyin yerine 

getiremediği sorumlulukların aile üyeleri tarafından üstlenilmesi, aile üyelerinin kendi rol ve 

sorumluluklarını yerine getirmede güçlükler yaşamasına, sosyal yaşamlarında, 

işlevselliklerinde ve önceliklerinde farklılıklar ortaya çıkmasına ve aile süreçlerinin derinden 

etkilenmesine neden olmaktadır. Türkiye’de yapılmış olan çalışmalarda şizofreni hastalarının 

ailelerine hastalık yönetimine yönelik psikoeğitimlerin verilmesinin ve ailenin 

desteklenmesinin bakım yükünü ve yaşanan sorunların azalmasında etkili olduğu belirtilmiştir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak bu derleme çalışmasında şizofreni hastalığının aile üzerine etkileri, 

bakım yükü kavramı, hastalıkla baş etme ve ailenin desteklenmesinde hemşirenin 

sorumluluklarına yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Şizofreni, aile, bakım yükü, hemşire 

Abstract 

Schizophrenia is a chronic mental illness that affects people's emotions, thoughts and behaviors, 

reduces their functionality, and can negatively affect social life due to its symptoms. It is 

reported that schizophrenia profoundly affects not only the patient's individual but also his 

family's health and living conditions by negatively changing it. Especially with the transition 

to community-based mental health services, the care of schizophrenic patients has been left to 

family members more, and this has caused schizophrenia to turn into a family disease. It has 

been observed that individuals diagnosed with schizophrenia experience psychiatric symptoms 

such as depression, anxiety and burnout due to their caregiver roles in their families, and they 

also encounter problems such as stigma, low self-esteem, low morale, hopelessness and stress. 

The increase in problems and conflicts in the patient's family with the disease and the 

assumption of responsibilities that the patient cannot fulfill by the family members cause 

difficulties in fulfilling their roles and responsibilities, differences in their social lives, 

functionality and priorities, and family processes are deeply affected. In studies conducted in 

Turkey, it has been stated that providing psychoeducation for the families of patients with 

schizophrenia on disease management and supporting the family are effective in reducing the 

burden of care and the problems experienced. Based on all these, it is aimed to give information 
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about the effects of schizophrenia on the family, the concept of care burden, the responsibilities 

of the nurse in coping with the disease and supporting the family. 

Key words: Schizophrenia, family, care burden, nurse 

1. GİRİŞ 

Şizofreni çoğu hastalıktan farklı olarak insanın, duygu, düşünce ve davranış biçimini etkileyen 

daha çok gençlik yıllarında başlayıp işlevselliğini azaltan ve yaşam boyu süren, sosyal 

çevresiyle çatışmalar ve uyumsuzluk yaşatarak toplumsal hayatı olumsuz etkileyen kronik 

ruhsal bir hastalıktır (Tanrıverdi, 2008:1). Şizofreni psikiyatrik hastalıklar arasında birey, aile 

ve toplum için en yıkıcı olanıdır. Bunlardan dolayı şizofreni, hastanın ve ailesinin sağlığını ve 

yaşam koşullarını olumsuz yönde değiştiren ve derinden etkileyen bir hastalıktır (Tanrıverdi, 

2008:1). Son yıllarda şizofreni hastalarının sağlık durumları stabil olduğu sürece ruh sağlığı 

kurumlarında bakımı yerine, toplum içinde bakım yaklaşımı yönünde bir değişim yaşanmıştır. 

Bu yaklaşım, hastanın ailesinin bakımda öncü rolü üstlenmesine ve daha fazla sorumluluk 

almasına yol açmıştır (Nergiz, 2019:1). 

Şizofreni tanısı alan bireylerin ailelerinde bakım verici rollerine bağlı olarak şiddetli psikiyatrik 

bozukluklara özgü özellikle depresyon ve anksiyete semptomları gözlemlenmiştir (Algönül, 

2017:11). Buna ek olarak damgalanma, benlik saygısı ve öz-etkililik kaybı, moral bozukluğu, 

umutsuzluk ve depresyon gibi ruhsal zorluklar ortaya çıkarak tedaviye uyumu etkileyebilmekte 

ve hasta ile ailesinin bağımsız ve özgüvenli yaşamasını sınırlandırmaktadır (Özçelik Karaağaç 

ve Yıldırım, 2018:80). Bir çalışmada ailenin artan yükü ve olumsuz bakım verici rolünün hasta 

ve diğer aile üyelerinin benlik saygısını etkilediği ve toplumsal etkenlere göre ailesel etkenlerin 

daha önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır (Huang vd., 2012:482). Özellikle 

damgalanmanın olumsuz benlik üzerinde önemli etkisi vardır. Şizofreni hakkında toplumun 

önyargıları hasta ve ailesini zorlu yaşam şartlarıyla baş başa bırakmakta, örselemekte ve aile 

ilişkilerini zedelemektedir (Tanrıverdi, 2008:18). 

Şizofreni hastalarına bakım verenlerin ve diğer aile üyelerinin, hastalarla etkileşimleri 

sonucunda kendi yaşamlarına yönelik aktivitelerini yerine getirmede zorlanmaları da 

muhtemeldir.  Bu nedenle aile içindeki ilişkilere sadece hasta odaklı bakılmamalı ve ailenin 

tüm fertlerinin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Hastanın ailesinde hastalıkla birlikte sorunların 

artması ve şizofren bireyin yerine getiremediği sorumlulukların aile üyeleri tarafından 

üstlenilmesi, aile üyelerinin kendi rol ve sorumluluklarını yerine getirmede güçlükler 

yaşanmasına, sosyal yaşamlarında, işlevselliklerinde ve önceliklerinde farklılıklar ortaya 

çıkmasına ve aile süreçlerinin derinden etkilenmesine neden olmaktadır (Uslu ve Buldukoğlu, 

2016:47). Yaşanılan sorunlarla baş edebilmeleri, hastalık yönetimi hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmaları, gereksinen kurum desteğinin optimal sağlanması ve olası psikiyatrik sorunlara 

karşı önleyici ve tedavi edici ruhsal desteğin sağlanması yönünden ruh sağlığı uzmanları 

tarafından özenle ele alınmaları gerekmektedir. 

2. ŞİZOFRENİNİN AİLE ÜZERİNE ETKİLERİ 

Aile, biyolojik olarak insan türünün süreğenliğini sağlayan, toplumsallaşmayı başlatan, 

psikolojik, ekonomik, hukuksal birliği olan, belli kurallar çerçevesinde ilişkilerin kurulduğu, 

gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarıldığı toplumsal bir yapıdır. Hemen hemen bütün 

hastalıklarda hastanın ailesi, en fazla fayda sağlayan ve en çok kabul gören iyileştirme 

kaynağıdır. Hasta bireyleri ve ailelerini derinden etkileyen şizofreni hastalığının tedavi 

sürecinde de aileler büyük sorumluluklar üstlenmektedirler. Şizofreni özellikleri bakımından 

aile üyelerinin ilişkilerinde ve yaşamlarında daha önemli değişikliklere ve geri dönülemez 

yıkımlara neden olabilmektedir. Şizofreninin, hasta birey kadar yakın çevresini de etkilediği 

bilinmektedir. Ailedeki bir bireyin şizofreni tanısı alması, çok kötü bir kaza geçirmesi veya 
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ölümcül bir hastalık haberi aldıklarındaki hisleriyle eş değer olabilmektedir. Hastalığın aile 

bireyleri üzerindeki etkisi hastalığın seyri ve şiddetiyle yakından ilişkilidir. İlk psikotik 

epizodunu geçiren bir hastanın ailesi şaşkınlık, şok, inkar ve korku içindeyken, yedinci kez 

hastaneye yatırılan bir bireyin aile üyeleri bıkkınlık, öfke ve üzüntü yaşıyor olabilirler 

(Gülseren, 2002:143). Yapılan görüşmelerde birçok aile üyesi şizofreni hastalığı olan biri ile 

yaşamaya sıcak bakmadıklarını belirtmişlerdir. Aile üyeleri, hastalık sürecinin belirsiz olması, 

yalnızlık, hasta ile iletişim kuramama, hastanın şiddet eğilimi, bilinçsiz davranışları ve ani 

duygusal tepkilerden korkmaktadırlar (Taşdemir ve Keskin, 2014:118). 

Toplumda var olan şizofreniye yönelik damgalama da hasta ve hasta yakınlarının yaşam 

kalitesini bozmakta ve hastadaki yeti yitimini attırmaktadır. Damgalama çaresizlik ve 

mutsuzluğa, sosyal izolasyona, hastalığın gizlenmesine, tükenmişlik, kaygı gibi duygusal 

tepkilere ve bakım yükünün artmasına yol açmaktadır (Rüzgar, 2021:18). Buna ek olarak 

damgalanma, benlik saygısı ve öz-etkililik kaybı, moral bozukluğu, umutsuzluk ve depresyon 

gibi ruhsal zorluklar ortaya çıkarak tedaviye uyumu etkileyebilmekte ve hasta ile ailesinin 

bağımsız ve özgüvenli yaşamasını sınırlandırmaktadır (Özçelik Karaağaç ve Yıldırım, 

2018:80). Ruhsal hastalıkların içinde en fazla şizofreni hastalarının damgalanmaya maruz 

kaldığı bildirilmektedir (Assefa vd., 2012:239). 

Ailedeki her üye, şizofreni tanısı almış birey ile yakınlığına göre farklı açılardan etkilenmekte, 

hastanın rollerini yerine getirememeye başlamasıyla bireysel kayıplar daha fazla 

yaşanmaktadır. Aile içinde ebeveynlerin hastalığı aile sistemini daha derinden etkilemekte, 

hasta birey baba rolündeyse ev içinde şiddetin artması veya ekonomik sorunların artması söz 

konusu olabilmektedir. Eğer anne hasta ise çocukların bakımı aksayabilmekte, duygusal ve 

fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması, ihmal ve istismarın ortaya çıkması gibi sorunlar 

görülebilmektedir. Bu nedenlerle çocukların eğitim süreci kesintiye uğramakta, akademik 

başarıları düşmekte, çocuk işçilik ya da erken evlilik gibi yetişkinlik çağına olumsuz sonuçları 

yansıyan sorunlar oluşabilmektedir. 

3. BAKIM YÜKÜ KAVRAMI 

Yük kavramı, aile içerisinde hasta bir kişinin olması ve ona bakım verme dolayısıyla aile 

üyelerinin yaşadığı zorlukları ifade etmekte (Whinefield ve Harvey, 1994:557), nesnel ve öznel 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Nesnel yük; hasta bireyin rahatsız edici davranışları, tedavi ve 

rehabilitasyon sürecinin getirdiği ekonomik zorluklar, aile üyelerinin günlük yaşamlarındaki 

kısıtlanmalar, aile üyelerinin beden ve ruh sağlığının bakım verme sürecinden olumsuz 

etkilenmesi gibi aile yükünün doğrudan gözlemlenebilir ve doğrulanabilir yönünü ifade 

etmektedir (Sales, 2003:33; Atagün vd., 2011:513). Öznel yük ise, aile üyelerinin hastalığın 

getirdiği nesnel yüklerle baş etmeye çalışırken karşılaştıkları güçlükler ve içinde bulundukları 

duruma karşı hissettikleri duygusal tepkiler olarak tanımlanmaktadır (Awad ve Voruganti, 

2008:149). Bunlar; üzüntü, utanç, sıkıntı, kaygı, korku gibi duyguları içermektedir ve kişisel 

olarak farklı düzeylerde hissedilebilir (Yılmaz, 2019:3). 

Şizofrenide bakım yükü kavramı daha çok bakım verenin yaşadığı sorunlar veya zorlanmalar 

açısından tanımlanmaktadır. Bununla birlikte bakım yükünün, bakım vermenin kişide yarattığı 

duygusal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik etkilerin yanında suçlanma, utanma, suçluluk hissi 

ve kendini suçlama gibi kişiye acı veren boyutları da bulunmaktadır. Şizofreni tanılı bireylerin 

ailelerinin bakım yükü arttıkça, aile içi ve sosyal ilişkilerde bozulmalar meydana gelmekle 

birlikte, bakım vericilerin stres düzeyleri de yükselmektedir. Nitekim geçmişte hastalık 

yönetimi için verilen psikoeğitim programlarının daha çok hastaya odaklandığı, ailenin yüküne 

olan vurgunun daha az olduğu görülürken, günümüzde bakım yükünün de azaltılması için aile 

üyelerine odaklanıldığı görülmektedir (Danış, 2019:16). 
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4. HASTALIKLA BAŞ ETME VE HASTALIK YÖNETİMİ 

Şizofreni tedavisi yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla 

birlikte hastalık semptomlarını azaltma ya da ortadan kaldırmaya yönelik antipsikotik tedaviler 

başta olmak üzere temel de farmakolojik tedavilerin düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. 

Ayrıca hastanın hastalık kaynaklı sorunları ve yeti kaybıyla ile etkin baş etmesi için 

rehabilitasyon süreci önem kazanmakta ve yaşam boyu devam edebilecek psikoeğitimsel beceri 

programlarına destek duyulmaktadır. Bu noktada Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin önemli 

bir işlevi olmakta; düzenli kurum takibi sağlanmakta ve hastaların ilaç uyumları artmakta iken, 

hastaların bağımsız olarak rollerini yerine getirebilmesi için pek çok alanda destek sunulması 

ile ailenin de bakım yükü paylaşılmaktadır.  

Şizofreni tanılı hastalara bakım verenlerin, hastalığın kronik olması ve bakımı üstlenen aile 

üyelerinin günlük hayatının değişmesi, sosyal aktivitelerinin azalması gibi durumlar baş etme 

mekanizmalarını olumsuz etkilemektedir (Gülbol, 2020:98). Uygulanan tedavilerle ortadan 

kaldırılmaya çalışılan şizofreni semptomları, tedaviye rağmen devam edebilmekte, pek çok 

hasta ve yakınının baş etmeye çalıştığı görülmektedir (NIMH, 2015). Ayrıca bakım verenlerin 

hastalık hakkında yetersiz bilgiye sahip olması da bu süreci zorlaştırmakta ve tükenmişliğe 

kadar gidebilen ruhsal sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır (Haley vd., 2011:303). Aileler 

hastalarının yıkıcı semptomlarıyla baş etmeye ek olarak değişen yaşam tarzları, azalan sosyal 

ilişkileri ve bozulan ekonomik durumlarıyla da başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Bu baş 

etme sürecinde aileler sıklıkla utanç, suçluluk, endişe, öfke ve üzüntü gibi duygular 

yaşayabilmektedirler. Tüm yaşanılan bu duygular ve alınan sorumluluklar aile üyelerinin baş 

etme ve uyum becerilerini olumsuz etkilemekte, bireylerde anksiyete, depresyon ve suçluluk 

duyguları görülmektedir. Ailelere baş etmelerinde katkı sağlayacak bilişsel terapi uygulamaları 

veya ailenin duygusal yükünü de kapsayacak şekilde oluşturulan psikoeğitim programları 

düzenlenerek yardım edilebilmektedir. Psikoeğitim programlarının, gereksinen bilgi eksikliğini 

giderme, etkili baş etme yöntemlerinin öğretilmesi gibi katkılarının yanı sıra aile üyelerine 

psikolojik ve sosyal destek sağlaması bakımından da önemli bir rol oynadığı bildirilmektedir 

(Özkan, & Eskiyurt, 2016:228). 

5. AİLENİN DESTEKLENMESİNDE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI 

Şizofreni hastasının bakımı planlanırken, birey kadar aileye de odaklanılmalı ve aile merkezli 

bakım sunulmalıdır. Şizofreni hastasının bakımından sorumlu olan psikiyatri hemşirelerinin bu 

doğrultuda özel bir konumu bulunmaktadır. Amerikan Hemşireler Birliği’ne göre psikiyatri 

hemşiresi “Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını geliştiren, ruhsal hastalık ve acı çekme 

yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılarda anlam bulmada 

profesyonel bir hemşirenin yardım ettiği kişilerarası bir süreç’ olarak tanımlanmaktadır. Bu 

bağlamda psikiyatri hemşirelerinin sahip olduğu yetkinliklerle birlikte danışman, terapist ve 

eğitici rolleriyle hasta bireyi ve ailesine bu süreçle baş etmesi ve hastalık yaşantısında bir anlam 

bulmasını sağlayacak girişimlerde bulunması gereklidir (Gülseren, 2010: 210; Yıldırım vd., 

2013:1). 

Şizofreni tedavisinde hastalık belirtilerinin ortadan kaldırılması ya da önlenmesiyle birlikte 

aynı zamanda hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yaşadığı toplumda etkin bir şekilde 

üretkenliğini sağlayarak yaşaması hedeflenmektedir (Aydın vd., 2009: 210; Bademli ve 

Duman, 2013: 473). Psikiyatri hemşirelerinin hastalığın tedavi ve bakımında terapötik ortamı 

oluşturması ve terapötik iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kullanması hastalığın iyileşme 

sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Hemşireler, hastaya ve ailesine yönelik uyguladıkları 

psikoeğitim programları ile tedavide iş birliğini artırarak, hastalıkla yaşamanın öğrenilmesinde, 

topluma uyum sağlanmasında, damgalanmayı azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada önemli 

avantajlar sağlarlar. Bu süreçte de hasta yakınlarının hastalıkla ilgili bilgi eksikliğini gidermek, 
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yanlış bilinenleri düzeltmek, hastalarına karşı doğru tutum ve davranış göstermelerini sağlamak 

hemşirelik bakım sanatının beklenen yönüdür. Böylece ailenin sosyal ilişkiler geliştirme 

yönünden hastayı desteklemesi, bakım verme sırasında karşılaştığı sorunları ve yükünü 

azaltması sağlanabilmektedir (Rüzgar, 2021:18). Hemşireler bu süreçte bakım verenlerin, 

bakım yükü stresini azaltarak yaşadıkları güçlüklerle baş etmeleri için stratejiler ve müdahaleler 

geliştirebilirler (Harmancı ve Çetinkaya Duman, 2016:85). 

6. SONUÇ 

Ülkemizde yapılan pek çok araştırmada şizofrenin birey kadar aileyi de derinden etkilediği, bu 

nedenle ailelere yönelik psikoeğitimsel yaklaşımların uygulanmasının, hastalık hakkındaki 

bilgi düzeyinin artmasına ve ailenin hastalık yönetimine katkı sağlayarak, bakım yükünü de 

azaltmada yararlı olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla şizofreni hastalarının bakımını üstlenmiş 

olan aile üyelerini de kapsayan aile merkezli ruh sağlığı hizmetinin sunulmasının, hasta birey 

kadar aile üyelerinin yaşadıklarına da odaklanılmasının ve ailenin desteklenmesinin gerekli 

olduğu söylenebilir.  
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Özet 

Mimarlık eğitiminin en önemli bileşenlerden biri olan tasarım stüdyoları, Covid-19 

pandemisiyle birlikte mekândan bağımsız ve acil olarak dijital ortamlara taşınmak zorunda 

kaldı. Bu çalışmanın amacı bu zorunlu tecrübeyi de göz önüne alarak Türkiye’de iki farklı 

mimarlık okulundan (Fırat ve Balıkesir Üniversitelerinde) öğrenci görüşlerine göre tasarım 

stüdyolarının dijitalleştirilip dijitalleştirilemeyeceğinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda 

amaçlı örnekleme yöntemi ile 71 öğrenci görüşleri alınmıştır. Katılımcılardan toplanan görüşler 

içerik ve betimsel analizlere tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda, birlikte çalışma, fikir 

paylaşımı ve tartışmaların gerçekleştirileceği fiziki ortamların ortadan kalkması tasarım 

stüdyolarının dijital ortamlara taşınmasındaki en büyük sıkıntı olduğu görülmüştür. Bunun yanı 

sıra uzaktan eğitimin sunduğu avantajların, tasarım stüdyolarının dijitalleştirilmesinde bazı 

öğrenciler için hala cazibesini sürdürmekte olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar kelimeler:Tasarım stüdyosu, dijital tasarım stüdyosu, yüz yüze eğitim, mimarlık 

eğitimi      

Abstract 

Design studios, one of the most important components of architectural education, had to move 

to digital environments independently and urgently with the Covid-19 pandemic. The aim of 

this study is to evaluate whether design studios can be digitized or not, according to the opinions 

of students from two different architectural schools (Fırat and Balıkesir Universities) in Turkey, 

taking into account this compulsory experience. In this context, 71 students' opinions were 

taken with the purposeful sampling method. The opinions collected from the participants were 

subjected to content and descriptive analysis. As a result of the analysis, it has been seen that 

the biggest problem in the transfer of design studios to digital environments is the disappearance 

of physical environments where collaboration, sharing ideas, and discussions will take place. 

In addition, it has been revealed that the advantages of distance education remain attractive for 

some students in the digitization of design studios. 

Keywords: Design studio, digital design studio, face-to-face education, architectural 

education.  
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1. GİRİŞ 

Mimarlığın müfredat programları, sanat ve estetik eğitiminin verilmesinin yanı sıra 

mühendislik yeterliliklerinin kazandırılmasını da dikkate alarak hazırlanmaktadır. Kimi zaman 

ayrıntı ve uygulamalarda küçük farklılıklar olsa da mimarlık eğitimi, dünyanın hemen hemen 

her yerinde tasarım stüdyolarının merkezde bulunduğu eğitim programlarıyla 

gerçekleştirilmektedir.  

Günümüzde yaratıcılık ve rasyonaliteyi eş zamanlı mümkün kılan ve teşvik eden tasarım 

mekanları, mimarlık için ayrı bir öneme sahiptir (Ramaraj, 2017). Mimarlık eğitiminin temeli 

olarak kabul edilen tasarım stüdyoları da; yaratıcı öğrenme ortamı sağlayarak çok işlevli 

etkileşim alanı elde etme, dönüştürülebilir kişisel alan ve sürdürülebilir bir tasarım süreci 

sağlama gibi fırsatlar sunmaktadır (Sabrina Ismail, 2017). Özellikle mimari ideolojiyi ve 

düşünce biçimini şekillendirmedeki önemiyle mimarlığın birinci sınıf öğrencileri için stüdyo 

eğitimi alma ve yaratıcı öğrenmeyi edinme çok daha önemlidir. Doğal tasarım ortamı, 

etkileşimli bir tartışma alanı, özel ve kişisel alan olması nedeniyle tasarım stüdyoları mimarlığın 

bu bağlamda en önemli ve etkili tasarım alanları olarak kabul görmektedir (Sabrina Ismail, 

2017).  

Mimarlık eğitiminin başından sonuna kadar her aşamasında farklı seviyelerdeki öğrencilerin 

sosyalleşmesi, tartışma ve mesleki görgü düzeylerinin artmasında önemli rol oynayan stüdyo 

ortamları, Covid-19 pandemisiyle birlikte bütün dünyadaki mimarlık okullarında dijitalleşmiş 

ve yapılan uygulamalar önemli dönüşümler geçirmiştir. Pandemi süreci, hemen her mimarlık 

okulunda geleneksel “stüdyo kültürünü” tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu durum alışılagelmiş 

öğretim yöntemlerine alternatif uzaktan eğitim modellerinin oluşturulmasına ve daha öncesinde 

karşılaşılmamış pedagojik problemlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur (Iranmanesh & 

Onur, 2021). Bu sorunların bir kısmı teknolojik imkânlarla kısmen çözülse de özellikle tasarım 

stüdyosu ortamını henüz deneyimlememiş olan 1. sınıf öğrencilerin mimarlık formasyonuna 

alışmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bununla birlikte tasarım eğitiminin stüdyoda alınmasına 

alışkın olan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde bu yeni tecrübenin ileriye dönük eğitim sürecinde 

bazı potansiyel problemlere sebebiyet verebileceği ve uzun vadede meslek yaşamlarını 

etkileyebileceği de düşünülmektedir. 

Mimarlık formasyonunda, geleneksel yöntem olan yüz yüze eğitim modeli ile pandemi öncesi 

sınırlı uygulamalarla, pandemi süreciyle birlikte de küresel çapta tecrübe edilen uzaktan eğitim 

modeli pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir (Sidawi 2015; Masdéu & Fuses, 2017; Al-

ayash & Hussein, 2020; Bingöl, 2020; Elrawy & Abouelmagd, 2021). Mimarlık eğitiminin 

ağırlık merkezi olan tasarım stüdyoları, öğreticilerin bir eğitici eşliğinde benzetimler 

üretebildikleri, sosyal ve kültürel etkileşimlerin gerçekleştirildiği fiziki ortamlardır (Jones & 

Bubb, 2021). Pandemi süreci ve yaşanan kapanmalarla tecrübe edilen uzaktan tasarım stüdyosu 

yürütme faaliyetleri, hem eğitmenler hem de öğrencilerin tasarım eğitimlerinde bazı 

aksaklıklara neden olmuştur. Ancak alanyazında bu aksaklıkların en aza indirilmesi için tasarım 

stüdyolarının nasıl dijitalleştirebileceğini öğrenci perspektifinden inceleyen herhangi bir 

çalışmaya rastlanamamıştır. 

Stüdyo mekânının tasarımı öğrenmedeki değeri, tasarın özgünlüğüne katkısı, öğrencinin hayal 

gücü yanında sezgisel ve pratik bağlamlarla da çalışma becerisini artırmada önem arz 

etmektedir. Bu sayede öğrenciler sanatsal, rasyonel ve pragmatik düşünce dengesini optimize 

ederek tasarımlarını üretebilme fırsatı bulurlar (Ibrahim & Utaberta, 2012). Stüdyo ortamı 

sunmuş olduğu sosyal ve fiziksel altyapı yanında, öğrenci çalışmalarına referans olabilecek, 

onlara ilham verip özgün ürünler ortaya çıkarmalarına yardımcı materyal/donatılarla da 

desteklenmektedir. Bu amaçla öğrencilerin stüdyolardaki çalışma masalarında bulunan fiziki 

maket/prototipler ve ortamdaki dergi/yayınlar yardımıyla, çalışma gruplarıyla bir arada eskiz 
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kullanarak/tartışarak çalışma geleneğine sahip olurlar (Vyas vd., 2013). Tasarlama eyleminin 

geleneksel olarak gerçekleştirildiği stüdyo ortamlarında, alışılanın aksine eğitmen ve 

öğrencilerin bir arada bulunamama, tasarlanan eserleri aynı anda görememe, üzerlerine 

istedikleri gibi iyileştirmeler yapamama ve tartışma fırsatı bulamama gibi faktörler, süreci her 

iki taraf için de zorlu hale getirmiştir (Silva & Lima, 2008).  

Yaşanan pandemi sürecinde uzaktan tasarım eğitimi alan öğrencilerin stüdyo ortamında tecrübe 

edip kazanmaları gereken yeterliliğin pandemi sürecinde nasıl etkilendiği önemlidir. Bu 

nedenle de stüdyonun mimarlık fakültesi öğrencileri için ne anlama geldiği, tasarım 

stüdyolarının uzaktan yapılmasının öğrencilerin perspektifinden ele alınmasının yanı sıra 

bundan sonra yapılacak uygulamalarda stüdyoların dijitalleştirilip dijitalleştirilemeyeceği ile 

ilgili değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. Mimarlık mesleğinin temellerinin atıldığı 

sanat altyapısının kazandırılmasında başarılı bir yöntem olarak yüzyıllardır var olan stüdyo 

kültürünün uzaktan gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciler tarafından kabul gören / 

görmeyen yönlerinin tespiti ve uzaktan eğitim sürecinde eksikliğinin giderilmesi için alınacak 

tedbirler bu anlamda önem taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada pandemi süreciyle 

birlikte, tasarımın temelini oluşturan usta-çırak eğitimi yöntemine imkân sağlayan stüdyo 

mekânlarının mimarlık eğitimi için ne denli önemli olduğu ve tasarım stüdyolarının dijital 

platformlara taşınıp taşınamayacağına ilişkin görüşler incelenmiştir. Bu amaçla da aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

1. Tasarım stüdyosu mimarlık fakültesi öğrencileri için ne anlama gelmektedir?  

2. Öğrenci görüşlerine göre tasarım stüdyoları dijitalleştirilebilir mi? 

2. METHOD 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Tasarım stüdyolarının ne anlama geldiğini ve dijitil ortama taşınıp taşınamayacağına ilişkin 

mimarlık fakültesi öğrencilerinin görüşlerinin incelendiği bu çalışma, nitel araştırma 

desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) olarak yürütülmüştür. Olgubilim, yaşanmış 

deneyimleri değerlendirmeye odaklanan bir yöntemdir (Jasper, 1994; Miller, 2003). Olgubilim, 

farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 

odaklanmaktadır. Bu araştırmada olgu olarak tasarım stüdyoları ele alınmış öğrenci gözünden 

tasarım stüdyosu deneyimleri incelenmiştir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışmanın amacı doğrultusunda amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem, 

evren özellikleri hakkında bilgiye dayanılarak ve araştırmanın amacına göre seçilen örnekleme 

türüdür (Christensen vd., 2014). Bu kapsamda araştırmacıların görev yaptıkları üniversitelerde 

(Fırat Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi) mimarlık fakültesinde eğitim gören her sınıf 

düzeyinden öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Görüş bildiren öğrencilerin 30’u erkek 

41’i kadındır; 40’ı Balıkesir Üniversitesinde 31’i Fırat Üniversitesinde eğitim görmektedir; 

öğrencilerin 26’sı 1. sınıf, 16’sı 2. sınıf, 12’si 3. sınıf ve 17’si 4. sınıf öğrencileridir.  

2.3. Verilerin Toplanması  

Nitel araştırmalarda veri toplamak için en çok tercih edilen tekniklerden biri olan görüşmeler 

(Creswell, 2013) olgubilim araştırmalarının başlıca veri toplama araçlarıdır. Araştırmacılar 

özellikle olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak için görüşmeler yaparlar 

(Yıldırım & Şimşek, 2006).  

Veri toplama aracı oluşturulurken araştırmanın amacı doğrultusunda mimarlık fakültesinde 

görev yapan araştırmacılar tarafından beş sorudan oluşan bir form hazırlanmıştır. Daha sonra 
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bu sorular bütün araştırmacılar tarafından çevrimiçi bir toplantıda tartışılarak anket soruları 

revize edilmiştir. Hazırlanan anket soruları araştırmacılar tarafından mimarlık fakültesinde 

öğrenim gören 10 öğrenciye doldurtulmuş ve daha sonra anket sorularının anlaşılırlığı ve sayısı 

ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin sorular ile ilgili yaptıkları eleştiriler de dikkate 

alınarak taslak anket formu tekrar düzenlenmiştir. Daha sonra araştırmacılar haricinde iki alan 

uzmanına çalışmanın amacı anlatılmış ve öğrencilere sorulmak için oluşturulan sorular 

inceletilmiştir. Anket sorularının kapsam bakımından uygunluğu tekrar tartışılarak anket 

formlarına son halleri verilmiştir.  

Öğrenciler için hazırlanan anket formunda yer alan açık uçlu sorular şu şekildedir:  

1. Tasarım stüdyosu sizin için ne ifade ediyor?  

2. Sizce tasarım stüdyoları dijitalleştirilebilir mi?  

a. Evet dijitalleştirilebilir. Çünkü…. .  

b. Hayır, dijitalleştirilemez. Çünkü…. .  

2.4. Verilerin analizi  

Araştırma verilerinin analizine geçilmeden önce görüşler anket sisteminden elektronik formlara 

dönüştürülmüştür. Daha sonra nitel verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Bunun için 

ilk olarak öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı elektronik formlar S1’den başlayarak S71’e kadar 

kodlanmıştır. 

Tasarım stüdyolarının ne anlama geldiği ve dijitalleştirilip dijitalleştirilemeyeceğine ilişkin 

görüşlerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan 

verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla birbirine benzeyen 

veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş ve bunlar okuyucunun 

anlayabileceği bir şekilde düzenlenerek yorumlanmıştır.  

Veriler analiz edildikten sonra araştırmacılar dışında eğitim fakültesinde ve mimarlık 

fakültesinde görev yapan iki alan uzmanı veri analiz sürecine dâhil edilmiştir. Uzmanlara 

kodlamaların nasıl yapıldığı anlatılmış ve onların da tekrar analiz yapmaları istenmiştir. 

Yapılan analizin güvenirliği için Miles ve Huberman (1994) güvenirlik formülü 

“Güvenirlik=Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)” kullanılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda, Miles ve Huberman güvenirlik formülü değeri birinci araştırma sorusu için .92, 

ikinci araştırma sorusunun birinci teması için .99 ve ikinci teması için .94 bulunmuştur. Bu 

değerler görüşme verilerinin güvenilir olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrenci görüşlerini çarpıcı 

bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  

3. BULGULAR 

3.1. Tasarım stüdyosu mimarlık fakültesi öğrencileri için ne ifade etmektedir?  

Tasarım stüdyosu ortamının mimarlık eğitimi için ne denli önemli olduğunu ortaya koymayı 

amaçlayan çalışmanın bu bölümünde “Tasarım stüdyosu sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna 

ilişkin görüşlerden elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda “Tasarım stüdyosu nedir?” 

teması oluşturulmuştur. Temaya ilişkin kategoriler ve kodlar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1 

Tasarım stüdyosu nedir temasına ilişkin bulgular 

Tema Kategori f 

Beceri ve yeteneklerin geliştirildiği ortam Yenilikçi fikirler üretme 7 



Ases International Scientific Research Conference 

June 24-26, 2022, Mersin, Türkiye 

Conference Book 

 

192 

Görsel zekayı geliştirme 1 

Beceri geliştirmek 3 

Hayal gücünü genişletme 2 

Soyut düşünmeyi sağlama 2 

Etkili iletişim ortamı 
 

Kritikler yapma 3 

Geri dönüt sağlama 1 

Tartışma 10 

Bilgi/fikir paylaşma 15 

Yardımlaşma 5 

İletişim kurma 9 

Beyin fırtınası 3 

Birlikte çalışma 13 

Soyut bilginin somutlaştığı ortam 
 

Fikirlerin somutlaştırılması 7 

Uygulama yapma 5 

Üretmek 4 

Tasarım geliştirmek 4 

Hayalleri tasarıma dönüştürme 3 

Tasarlama 9 

Bilgiyi tasarıma aktarma 4 

Özgür tasarım 2 

Deneyim sağlama 2 

Gelişmek 2 

Öğrenmek 3 

Etkili ve motive edici ortam  
 

Verimli çalışma ortamı 2 

Heyecan verici çalışmalar yapma 1 

Motive olma 2 

Rahat çalışma ortam 9 
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Özelleştirilmiş tasarım ortamı 2 

Etkili atölye/labratuvar ortamı 3 

Çizim ve proje yapma kolaylığı 4 

İlham verici ortam 3 

Tablo 1’de görüldüğü üzere “Tasarım stüdyosu nedir?” teması altında etkili iletişim ortamı 

(f=59), soyut bilgilerin somutlaştığı ortam (f=45), etkili ve motive edici ortam (f=26), beceri ve 

yeteneklerin geliştirildiği ortam (f=15) kategorileri yer almaktadır.  

Görüşlerden elde edilen verilerin çözümlenmesine göre tasarım stüdyoları; öğrencilerin bilgi, 

beceri ve yeteneklerini birlikte çalışarak geliştirdikleri, soyut olarak öğrendikleri bilgilerin 

projelere ve tasarımlara dönüştürüldüğü etkili ve motive edici ortamlar olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışmada görüş bildiren öğrencilerin görüşlerinden dikkat çekenler özüne 

sadık kalınarak aşağıda sunulmuştur.  

“Tasarım stüdyosu bize öğretilen bilgilerin hafızamızda daha fazla yer etmesine ve görsel 

zekâmızın gelişmesine neden olur, tasarımlarımızın amaçlarını öğrenerek ve arkadaşlarımızla, 

öğretmenlerimizle istişare ederek daha anlamlı bir şekilde yapmamızı sağlar” (S15; beceri ve 

yeteneklerin geliştirilmesi; fikir paylaşma, etkili iletişim olanağı sunma).  

 “Tasarım stüdyolarının öğrencilerin özgür ve yaratıcı şekilde hayal gücünü tasarımlarına 

aktarmasına olanak sağlayan ve gerekli imkânların kullanılmasına elverişli çalışma ortamları 

olması gerektiğini düşünüyorum” (S30; hayalleri tasarıma dönüştürme - özgür tasarım, soyut 

bilginin somutlaştırılması).  

“Stüdyo, birer tasarımcı adayı olan öğrencilerin bireysel olarak veya gruplar halinde tasarım 

problemlerine deneme ve yanılma yoluyla çözüm aradıkları, çözüm ararken stüdyo yürütücüsü 

ile karşılıklı iletişimde bulundukları ve böylelikle de tasarım yapmayı öğrendikleri atölyeler 

olarak da adlandırabilirim” (S63; tasarlama, soyut bilginin somutlaştırılması; kritikler yapma-

iletişim kurma, etkili iletişim olanağı sunma).  

 “Tasarım stüdyoları öğrencilerin tasarımlarını yaparken bir arada olmanın verdiği avantajla 

zihinlerinin daha canlı ve üretici olmasını sağlayan ortamlardır” (S66; fikir paylaşma-tartışma, 

etkili iletişim olanağı sunma).  

2.  Tasarım stüdyoları dijitalleştirilebilir mi?  

Mimarlık fakültesinde eğitim gören öğrencilerin eğitimleri sürecinde tasarım stüdyolarının 

dijitalleştirilip dijitalleştirilemeyeceğine ilişkin olarak  “Sizce tasarım stüdyoları 

dijitalleştirilebilir mi?  Evet dijitalleştirilebilir. Çünkü….. ve  Hayır dijitalleştirilemez. 

Çünkü….. şeklinde soru sorulmuştur. Evet dijitalleştirilebilir. Çünkü… diyen öğrencilerin (n=6) 

ilişkin görüşleri “Dijitalleştirilebilir” teması altında birleştirilirken Hayır dijitalleştirilemez. 

Çünkü… diyen öğrencilerin (n=65) görüşleri “Dijitalleştirilemez” teması altında 

birleştirilmiştir.  

Evet dijitalleştirilebilir. Çünkü… ye ilişkin görüşlerin çözümlenmesi ile oluşturulan 

“Dijitalleştirilebilir” temasına ait kategoriler ve kodlara ilişkin bulgular Tablo 2’de 

görülmektedir.   

Tablo 2 

Tasarım stüdyoları dijitalleştirilebilir kategorisi 
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Kod Kod Üniversite Cinsiyet Sınıf 

Alternatif öğrenme ortamı  S9 BU Erkek 1 

Dijital stüdyo ortamı oluşturulabilir S68 FU Erkek 4 

Her yerde çalışma imkânı  S11 BU Erkek 1 

Kendi başına çalışma imkânı  S65 FU Erkek 3 

Projelerin daha dikkatli incelenmesi S70 FU Erkek 4 

Projeler çevrimiçi olarak birlikte incelenmesi S70 FU Erkek 4 

Daha fazla gelişim imkânı S64 FU Erkek 3 

Tasarım tartışmalarını tekrar izleme imkânı S70 FU Erkek 4 

Tablo 2’de görüldüğü üzere tasarım stüdyolarının dijitalleştirilebileceğine yönelik görüş 

bildiren öğrencilerin (n=6); 1. Sınıf (n=2; S9-BU, S11-BU), 3.  Sınıf (n=2; S64-FU, S65-FU ) 

ve 4. Sınıf (n=2; S68-FU, S70-FU) öğrencileri olduğu görülmüştür. Dijitalleştirilebilir teması 

altında altı kategori ortaya çıkmıştır: alternatif öğrenme ortamı (f=1), dijital stüdyo ortamı 

oluşturulabilir (f=1), her yerde çalışma imkânı (f=1), kendi başına çalışma imkânı (f=1), 

projelerin daha dikkatli incelenmesi (f=1), projeler çevrimiçi olarak birlikte incelenmesi (f=1), 

daha fazla gelişim imkânı (f=1). 

Görüşlerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen kodların genelde tasarım stüdyolarının 

dijitalleştirilmesinin sağlayacağı faydalardan ziyade uzaktan eğitimin sağladığı avantajları 

işaret ettiği görülmektedir. Tasarım stüdyolarının dijitalleştirilebileceğine ilişkin görüş bildiren 

öğrencilerin görüşlerinden dikkat çekenler özüne sadık kalınarak aşağıda sunulmuştur.  

“Tasarım özgünlük içeren ve kişinin kendine ait fikirlerini sergilendiği bir kavramdır. Bu 

yüzden tasarım için stüdyoda çalışıp çalışmamak çok önemli değildir her yerde çalışılabilir ” 

(S11; her yerde çalışma imkanı).  

 “Tasarımlarımız üzerinde tartıştıklarımızı daha sonra tekrar izleme fırsatımız oluyor ” (S70; 

tasarım tartışmalarını tekrar izleme).  

“Uzaktan eğitimde de öğrenebiliyorum ” (S9; kendi başına çalışma imkanı) 

Mimarlık fakültesinde eğitim gören öğrencilerin  “Sizce tasarım stüdyoları dijitalleştirilebilir 

mi?  sorusunun Hayır dijitalleştirilemez. Çünkü….. şeklindeki soru devamına verdikleri 

cevapların  analiz bulguları Tablo 3’te görülmektedir.   

Tablo 3 

Tasarım stüdyoları dijitalleştirilemez teması 

Kategori Kodlar f Katılımcı Kodu 

Motivasyon 

Motivasyon sağlar 4 S5, S25, S49, S57 

İlham verir 4 S2, S17, S26, S67 

Kolay odaklanma sağlar 3 S5, S47, S22 

Daha anlaşılır ders ortamı 3 S3, S39, S47  
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Verimli çalışma ortamı 

sağlama 

Uygun çalışma ortamı sağlar 5 S12, S19, S34, S45, S62 

Verimli ortam 5 S14, S34, S45, S50, S55 

Beceri geliştirme 

Yaratıcı ve mantıklı projeler yapma 1 S1 

El becerisi geliştirme imkânı sağlar 1 S6 

Yaratıcılığı artırır 2 S1, S12 

Üç boyutlu algıyı rahat kullanma 

imkânı sağlar 
1 S32 

Bakış açısını genişletir 2 S34, S40 

Daha kolay tasarım fikirleri 1 S36 

Yeni fikirler üretme 1 S51 

Etkili iletişim 

Fikir alış verişinde bulunabilmek 9 
S1, S4, S16, S43, S44, S46, S49, 

S56, S61 

Tartışma imkânı sağlar 7 S17, S20, S26, S40, S56, S57, S67 

Beyin fırtınası imkânı 1 S42 

Eleştiri almayı sağlar 5 S6, S29, S30, S42, S69 

Etkileşim sağlar 6 S21, S30, S36, S41, S47, S51 

İletişimi kolaylaştırır 10 
S13, S19, S21, S25, S32, S37, S52, 

S55, S57, S63 

Kollektiflik 

Topluluk içerisinde çalışma imkânı 

sağlar 
1 S3 

Grup çalışması 3 S24, S38, S53 

Yardımlaşma olanağı sağlar 2 S27, S69 

Destek alma imkânı 4 S49, S59, S62, S67 

Anlık yardım alama imkânı sağlar 2 S5, S16, S22 

Geri bildirim 

Verimli dönüt 3 S7, S20, S63 

Anlık değerlendirme 1 S10 

Tasarım değerlendirme 1 S10 

Kolay yanıt 2 S15, S53 

Deneyim sağlama Deneyim sağlar 3 S27, S32, S52 
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Etkili eğitim 5 S21, S28, S47, S50, S53 

Tablo 3’te görüldüğü üzere tasarım stüdyolarının dijitalleştirilemeyeceğine ilişkin görüş 

bildiren öğrencilerin (n=65) çoğunlukta olduğu görülmektedir. Görüşlerin çözümlenmesi 

sonucunda Dijitalleştirilemez teması altında yedi kategori ortaya çıkmıştır: Öğrenciler en çok 

tasarım stüdyolarının etkili iletişime olanak sağladığı (f=38), motive edici (f=11), verimli 

çalışma (f=13), öğrencilerin becerilerini geliştirdiği (f=9) kolektif çalışma imkanı sağladığı 

(f=12), geri bildirimlerin yüzyüze ve anında yapıldığı (f=7) ve öğrencilere deneyim sağladığı 

(f=8) için dijitalleştirilemeyeceğini belirtmişlerdir.  

Tasarım stüdyolarının dijitalleştirilebileceğine ilişkin görüş bildiren öğrencilerin görüşlerinden 

dikkat çekenler özüne sadık kalınarak aşağıda sunulmuştur.  

“Tasarım stüdyosu daha iyi bir ortam, bilgi, topluluk içerisinde çalışma imkânı sağlıyor” (S3; 

daha anlaşılır ders ortamı, uygun ortam sağlama; topluluk içerisinde çalışma imkânı sağlar, 

kolektiflik).  

“Hocaların anlattığı şeyleri yüz yüze daha iyi anlayabileceğimi ve bir problemim olduğunda 

daha çabuk ve etkili bir şekilde çözebileceğimi düşünüyorum” (S17; ilham verir, motivasyon; 

tartışma imkanı sağlar, etkili iletişim).  

“Yaptığımız tasarımları, projeleri stüdyo ortamında hocalarımızın deneyimlerinden 

yararlanarak somut bir biçimde ortaya koyma imkânına sahibiz” (S24; grup çalışması, 

kolektiflik).  

“Uzaktan eğitimle bakış açım hocalarımın bana anlattığı ve benim üzerine düşündüğüm kadar 

olur, ancak yüz yüze ortamda bakış açımı genişletecek arkadaşlara sahibim” (S40; bakış açısını 

genişletir, beceri geliştirme, tartışma imkânı sağlar, etkili iletişim).  

“Arkadaşlarla tartışarak birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu ve sıkı çalışma 

ortamımızın olduğunu birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum” (S57; motivasyon sağlar, 

tartışma imkânı sağlar, iletişimi kolaylaştırır).  

“Stüdyo ortamlarında hocalarımızla iletişimimiz daha sağlıklı olabiliyor. Takıldığım yerlerle 

ilgili sorularımı daha hızlı sorabiliyorum ve geri dönüşleri daha kolay olabiliyor” (S63; 

iletişimi kolaylaştırır, verimli dönüt).  

4. SONUÇ  

Bu çalışma, tasarım stüdyolarının mimarlık eğitimindeki önemini ve dijital ortama 

taşınabilirliğini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre stüdyo 

ortamının öğrenciler açısından sağladığı en büyük faydanın; birlikte çalışma, fikir paylaşımı ve 

tartışmaların gerçekleştirildiği etkili bir iletişim alanını yarattığı ifade edilebilir. Çalışmalardan 

elde edilen bulgularla genel bir çıkarım yapıldığında, stüdyo mekânları öğrenciler için “bilgi, 

beceri ve yeteneklerin birlikte çalışarak geliştirildiği, soyut olarak öğrenilen bilgilerin projelere 

ve tasarımlara dönüştürüldüğü etkili ve motive edici ortamlar” olarak tanımlanabilir. 

Çalışmanın ikinci sorusundan elde edilen cevaplar incelendiğinde tasarım stüdyolarının 

dijitalleştirilebileceğine yönelik görüş bildiren öğrencilerin sayısının, dijitalleştirilemeyeceğine 

ilişkin görüş bildiren öğrencilerden az olduğu görülmüştür. Tasarım stüdyolarının neden 

dijitalleştirilebileceğine ilişkin görüş bildiren öğrencilerin iki tanesi 1. sınıf, iki tanesi 3. sınıfta 

iki tanesi de 4. sınıf öğrencisidir. Bu öğrencilerin görüşleri incelendiğinde, tasarım 

stüdyolarının gerçek yapısının veya kullanım amaçlarının dijital ortama taşınması ile ilgili kesin 

bir öneri veya neden belirtilmemiştir. Genel olarak yüz yüze yapılacak etkinliklerin çevrimiçi 

ortamlarda da yapılabileceği fikrine odaklanılmıştır. Elde edilen bulguları destekler nitelikte, 

öğrencilerin yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitimi tercih ettiklerini ortaya koyan araştırma 
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(Dilmaç, 2020; Gautam, 2020; Dumbauld, 2020; Qureshi, 2019) sonuçları bulunmaktadır. 

Çalışmalar incelendiğinde mevcut uygulamadaki gibi, uzaktan eğitimin, teknolojideki 

ilerlemelerden faydalanılması, eğitime ulaşmada eşitliğin sağlanması, eğitim maliyetlerinin 

azaltılması ve kaydedilen derslerin tekrar izlenilebilmesi gibi genel kanılara varıldığı 

düşünülmektedir. Başka bir ifade ile belirtilen görüşlerin, uzaktan eğitimin sağladığı avantajlara 

odaklandığı anlaşılmaktadır.  

Çalışmanın bir diğer sonucunun, tasarım stüdyolarında yapılması gereken uygulama ve tasar 

derslerinin tamamen dijitalleştirilemeyeceği olduğu söylenebilir. Uzaktan eğitimin tasarım 

stüdyoları özelinde ele alındığı araştırmalarda; -bu çalışmada da elde edilen sonuçları 

doğrulayacak- şekilde stüdyo ortamlarının dijitalleştirilmesinin, öğrencilerin pek çok zorlukla 

karşılaşması (Dilmaç, 2020; Aristovnik vd., 2020; Ahmad vd., 2020) ve özellikle işbirliği, 

iletişim ve akrandan öğrenme süreçlerinin kesintiye uğraması (Schwarz vd., 2020; Gürsul & 

Keser, 2009) gibi öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilememesi nedeniyle tercih edilmediği 

ifade edilmektedir. Buradan hareketle -1. Sınıf öğrencilerinin- daha önce tasarım stüdyosu 

tecrübelerinin bulunmaması nedeniyle, stüdyoların geleneksel / dijital uygulamaları arasındaki 

farkı doğru değerlendiremedikleri düşünülmektedir.   

Mevcut çalışmada; öğrencilerin tasarım stüdyolarının dijital ortama taşınabilirliğine ilişkin 

görüşlerine bakıldığında, genel olarak tasarım stüdyolarının etkili iletişime olanak sağladığı için 

dijitalleştirilemeyeceğini belirtmişlerdir. Çünkü bu araştırmanın sonucuna göre; tasarım 

stüdyoları öğrencilerin fikir alışverişinde bulundukları, tartıştıkları, beyin fırtınası yaptıkları, 

çalışmaları eleştirdikleri, rahat etkileşimde bulundukları ortamlardır. Ayrıca tasarım stüdyoları 

öğrencilerin birlikte etkileşimde bulunmalarının yanında tasarım sürecinde bireysel veya grup 

çalışmalarına imkân tanımaktadır. Tasarım stüdyolarında çalışan öğrenciler, stüdyo mekânının 

öğrenme üzerindeki olumlu ve destekleyici katkısından faydalanarak, tasarım becerisini 

geliştirme, deneyim kazanma ve etkili - doğru karar verme yetisini de elde etmektedirler.    

5. ÖNERİLER 

Yapılan araştırmada öğrenci görüşlerine göre, tasarım stüdyolarının tamamen 

dijitalleştirilemeyeceği sonucunu ortaya koyarken hibrit bir yöntem kullanılabileceğine işaret 

etmektedir. Acilen ve zorunlu olarak diğer alanlarda olduğu gibi; tasarım eğitimine de dâhil 

olan ve tamamen hazırlıksız yakalandığımız uzaktan eğitim sürecinin, eksikliklerinin giderilip 

olumlu özelliklerinin eğitim programlarına dâhil edilmesiyle mevcut formasyonun 

iyileştirilmesi söz konusu olabilir. Buradan hareketle araştırmada özellikle tasarım 

stüdyolarının dijitalleştirilebileceğini belirten öğrencilerin görüşlerinden de faydalanarak; 

tasarım projelerinin jüri ve son incelemelerinin dijital platformlarda yapılabileceği, bu sayede 

öğrencilerin öğretim elemanları veya arkadaşları tarafından yapılan eleştirileri tekrar tekrar 

dinleyebilecekleri belirtilebilir. Bu durum, tasarım stüdyolarında yapılan eleştirilerin, beyin 

fırtınalarının veya etkileşimin daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayacak ve eğitici ile öğrenci 

arasındaki tashihlerden kaynaklı yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir.  
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Özet 

Tasarlama eyleminin fikirle başlayıp bilginin yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımıyla birlikte ürüne 

dönüşme süreci Covid-19 pandemisine kadar geleneksel eğitim yöntemiyle gerçekleşmekte 

iken, mimarlık dâhil pek çok disiplinin eğitim sürecinde de önemli revizyonlara neden 

olmuştur. 2020 yılında dünya çapında mimarlık okullarındaki programların, uzaktan eğitime 

geçişiyle birlikte, tasarım derslerinin, geleneksel yöntemler dışında uzaktan eğitimle tecrübe 

edilmesi sıra dışı bir deneyim yaşatmıştır. Bu nedenle de bu çalışmada Covid-19 pandemisi 

sürecinde eğitimlerini uzaktan eğitimle sağlamak zorunda kalan mimarlık fakültesi 

öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarını incelenmek amaçlanmıştır. Çalışma tarama 

modelinde yürütülmüştür ve Türkiye’de yer alan 20 üniversitenin mimarlık fakültelerinde 

tasarım eğitimi alan 970 öğrencinin görüşü sistematik örnekleme yöntemi ile alınmıştır. 

Çalışma sonunda mimarlık fakültelerinde eğitim alan 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yaratıcı 

düşünce ve tasarlama becerisini serbest el çizimleri ile edindiği ilk iki yılda, usta-çırak ilişkisi 

ve akran etkileşimiyle desteklenmesinin faydalı olacağı ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 

bilgisayar programlarına hâkim olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri için ise uzaktan eğitim süreciyle 

desteklenen hibrit eğitimiyle istenen başarının elde edilebileceği görülmüştür. Yaşanan dönem 

ile tecrübe edilen sürecin sorgulandığı öğrenci anket sonuçlarına göre; proje ve tasarım dersleri 

dışında olan teorik derslerin uzaktan eğitimin sağlandığı hibrit sisteme geçilmesinde herhangi 

bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Hibrit tasarım eğitim uygulamalarının öğrenci 

seviyelerine göre düzenlenmesi, yaratıcılığı ve etkileşimi tasarım derslerinde korumayacağı, 

gerekli görüldüğü takdirde teorik derslerin ise uzaktan eğitime imkan sağlayan bir formasyon 

eğitimiyle sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tasarlama, tasarım dersi, uzaktan eğitime yönelik tutum       

   Abstract 

The COVID-19 pandemic, which has caused significant changes in almost every field globally, 

has also caused significant revisions in the education process of many disciplines, including 

architecture. With the transition of the programs in architecture schools worldwide to distance 

education in 2020, it has been an extraordinary experience to design lectures with distance 

education apart from traditional methods. For this reason, this study aims to examine the 
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attitudes of the architecture faculty students, who had to provide their education through 

distance education during the Covid-19 pandemic, towards distance education.  The study was 

carried out in the survey model and the views of 970 students studying design in architecture 

faculties of 20 universities in Turkey were taken by systematic sampling method. At the end of 

the study, it was revealed that it would be beneficial to support the 1st and 2nd-year students of 

architecture faculties with master-apprentice relationships and peer interaction in the first two 

years when they acquired their creative thinking and design skills with freehand drawings. On 

the other hand, it has been seen that the desired success can be achieved with hybrid education 

supported by distance education process for 3rd and 4th-grade students who have command of 

computer programs. According to the results of the student survey in which the experienced 

period and the experienced process were questioned; It has been concluded that there is no harm 

in switching the theoretical courses other than the project and design courses to the hybrid 

system where distance education is provided. It is thought that arranging hybrid design 

education applications according to student levels will not protect creativity and interaction in 

design courses, and if necessary, theoretical courses can be provided with a formation education 

that allows distance education. 

Keywords: Design, design course, attitude towards distance education 

1. GİRİŞ 

Tasarlama kavramı, tanımlanan problemin çözüm eyleminin gerçekleştirildiği bütüncül bir 

süreci ifade etmektedir (Maden, 2020:108). Bu eğitim, ihtiyaca yönelik olarak bir şehir veya 

bölgenin ele alındığı makro düzlem yanında kalem veya kişisel bir eşyanın tasarımını içeren 

mikro alanda yer alan herhangi bir şeyin ‘bir tasarım problemi’ olarak ele alınıp çözülebilmesini 

içeren sistematik bir süreçtir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de tasarım 

eğitiminin verildiği en kapsamlı kurumlar mimarlık okulları/fakülteleri olarak kabul 

edilmektedir. Tasarlama eyleminde önemli bir parametre olan fonksiyon kadar, estetik ve farklı 

kullanıcı taleplerinin karşılanma kapasitesi nedeniyle sanat ve estetiğe dair bir formasyona da 

ihtiyaç duymaktadır.  

Mimarlık eğitiminde gerçekleştirilen tasarım dersleri, eğitimcinin bilgi birikiminin öğrenciye 

doğrudan aktarıldığı eğitim süreçleridir. Tasarım derslerinde işbirliği ve etkileşim içinde 

öğrencinin analitik ve görsel yeteneklerinin açığa çıkarılması ve özgün tasarımlar 

gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir (Vyas et al., 2013). Tasarımla ilişkilendirilen yaratıcılık, 

var olan eylem/düşünce/tasarıları yeni biçimlerde bir araya getirme, bunları yeni durumlara 

uygulayarak farklı eylem yada düşünce üretme süreci olarak ele alınmaktadır (Bateson & 

Martin, 2014:62). Bu nedenle de tasarlama eğitiminin verildiği tasarım derslerinin yoğun olarak 

yer aldığı mimarlık okullarındaki programların (mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, 

endüstri ürünleri tasarımı), mekândan bağımsız olamayacağı ve stüdyo ortamına bağlı bir 

formasyona da ihtiyaç duyduğu ifade edilebilir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğrencilerin aktif etkileşimiyle yürütülen 

dersler. 

Tasarım dersleri, öğrenme çıktılarını desteklemenin yanı sıra öğrencilerin hem dersin 

eğitmeninden hem de diğer sınıf arkadaşlarından pek çok şey öğrenebileceği önemli etkileşim 

ve yaratıcılık atmosferleri olarak kabul edilen stüdyolarda verilmektedir (Lueth, 2008). 

Stüdyolar, öğrencilerin esnek ve yaratıcı düşünme yetisinin geliştirilmesine katkı sağlarken, 

bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı herhangi bir tasarım problemi üzerinde çok yönlü 

tartışmaların gerçekleştirilmesine imkân vermektedir (Şekil 2). Stüdyolarda işlenen tasarım 

derslerinde, öğrencilerin teknik çizimler aracılığı ile yeni bir dil kullanarak temsil becerilerini 

geliştirmeleri ve mimari düşünce tarzını edinmeleri hedeflediğinden (Ledewitz, 1985), eğitim 

yöntemi ne olursa olsun tasarım derslerinde aslolan ‘stüdyo’ mekânının ilham verici atmosferi 

ve etkileşime açık ortam oluşudur.  

  

Şekil 2. Tasarım stüdyolarında öğrencilerin yaratıcılığını destekleyen çalışma ortamı. 

1.  Uzaktan Eğitimde Tasarım Stüdyosu 

Uzaktan eğitim, diğer pek çok alanda olduğu gibi -özellikle bilgisayar ve yazılım 

teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak- uzun yıllardır mimarlık eğitiminde de önemli 

gündem maddesi olmuştur (Abdellatif & Calderon, 2007; Cote vd., 2006; Marques, Goulette, 

& Bonnal, 2003). Ancak pandemi ile birlikte -aniden ve zorunlu olarak- dijital araç ve 

kaynaklarla mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilmek durumunda kalınmıştır. Eğitim-

öğretim faaliyetleri, öncesinde bu durumu deneyimlememiş olan eğitmen ve öğrencilerin 

olumlu/olumsuz pek çok tecrübeyi de bir arada edinmelerine neden olmuştur (Allu-Kangkum, 

2021).  

Fiziksel olarak deneyimlenen tasarım eğitimi üzerinde önemli değişimler yaratan uzaktan 

eğitim süreci, yaşanan küresel pandemi sebebiyle mimarlık eğitiminde de yeni arayışların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Daha öncesinde de alternatif bir eğitim yöntemi olarak, 

mimarlık fakülteleri için uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar mevcuttur (Juvancic et al., 2012; 

Öztürk, 2016; Sidawi, 2015). Sürecin tecrübe edilmesi ile birlikte, öncelikle  alternatif öğretim 

yöntemleri denenerek eğitimci ve öğrencilerin yeni eğitim düzenine alışma ve bununla ilgili 

memnuniyet düzeyleri çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur (Alnusairat, Al-Maani, & Al-

Jokhadar, 2021; Asadpour, 2021; Ceylan et al., 2021; Elrawyi & Abouelmagd, 2021; Güngör 

& Sivri, 2020). Bu bağlamda öğrencilerin süreç içerisinde, kaygı düzeylerini değerlendirmek 

amacıyla yürütülen çalışmalar da söz konusudur (Dravta et al., 2020; Odriozola-Gonzalez, 

Planchuelo-Gómez, Irurtia, & de Luis-Garcíai 2020). 

Uzaktan eğitimin etkin bir şekilde uygulanması ve verilen eğitimden azami randıman 

alınabilmesi için, öğrencilerin yeni deneyimledikleri bu öğrenme/öğretme koşullarına yönelik 

tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin avantaj ve 
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dezavantajları değerlendirilerek elde edilen deneyimle, eğitim programlarının sonraki 

dönemlerinde doğabilecek aksaklıkların erken belirlenmesi sağlanabilecektir. Buradan 

hareketle tespit edilecek eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin de 

geliştirilebilmesi mümkün olacaktır. 

Alanyazında pandemi öncesinde ‘uzaktan eğitimin’ tasarım eğitimi için uygunluğunun ve 

öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının değerlendirildiği bazı çalışmalar (Obeidat & 

Amor, 2013; Sidawi, 2015) yer almıştır. Ancak pandemi ile birlikte uzaktan eğitimde tasarım 

derslerinin akademik başarıya etkisi ve bu derslerde ortaya çıkan olumlu/olumsuz durum ve 

tutumların tespiti yanında yaşanan sürecin kısa vadedeki etkilerini değerlendirmek üzere pek 

çok çalışma gerçekleştirilmiştir (Ceylan, Şahin & Seçmen, 2021; Iranmanesh & Onur, 2021; 

Şekerci, Mutlu Danacı & Kaynakçı Elinç, 2021; Asadpour, 2021; Milovanovi´c et al., 2020). 

Türkiye’de farklı isimler altında (Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi vb.) tasarım eğitimi veren kurumlar olmakla birlikte bu 

çalışma kapsamında genel bir ifade olarak mimarlık fakültesi kullanılmıştır. Bu çalışmada da 

uygulama derslerinin ağırlıklı olduğu mimarlık fakültelerinde Covid-19 pandemi sürecinde 

tasarım stüdyolarının dijitalleşmesi sonucunda mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını incelemektir.  Araştırmada aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

• Mimarlık fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutum 

düzeyleri nedir? 

• Mimarlık fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutum 

düzeyleri öğrencilerin cinsiyetleri, eğitim gördükleri sınıf ve internete erişim durumlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

1.  Araştırmanın Modeli 

Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada mimarlık fakültesi öğrencilerinin Covid-19 

sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyleri incelenmiştir. Tarama modeli, geçmişte 

veya şu anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi (Karasar, 2009) amaçlayan 

araştırma modelidir.  

2.  Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye’de öğrenim gören mimarlık 

fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Bu evrenden sistematik örnekleme yöntemi ile veriler 

toplanmıştır. Sistematik örnekleme, basit rastgele örneklemeye alternatif olarak uygulamada 

yaygın olarak kullanılan popüler bir yöntemdir. Birimlerin belli bir sistematik izlenerek 

bulunan bir aralık ve başlangıç noktasına dayalı olarak örnekleme seçilmesidir. Sistematik 

örnekleme kapsamında Türkiye’deki yedi coğrafi bölgede mimarlık fakültesi bulunan 

üniversitelerin listesi çıkarılmış akabinde üniversite ve öğrenci sayısı ile orantılı bir şekilde her 

bölgeden çalışmaya dâhil edilen olan üniversite ve öğrenci sayısı belirlenmiştir. Toplam 20 

üniversitede uygulanan anket formunu dolduran öğrencilerin %67.1’i (n = 651) kadın, %32.9’u 

(n = 319) erkektir. Öğrencilerin %32.6’sı (n = 316) 1. sınıf, %30.1’i (n = 292) 2. sınıf, %19.9’u 

(n = 193) 3. sınıf ve %17.4’ü n = (169) 4. sınıf öğrencisidir ve %3.5’i (n = 35) internete 

erişimlerinin olmadığını belirtmişlerdir. 

3.  Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması  
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Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde 

öğrencilerin demografik bilgileri ile ilgili soruların yer aldığı Kişisel Bilgiler, ikinci bölümde 

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği yer almıştır. 

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği; Çelik ve Uzunboylu (2020) tarafından geliştirilen 

ölçek, kullanışlılık (M1, M3, M5, M7, M9, M11, M16), uzaktan eğitim tercihi (M2, M12, M14), 

sosyal bulunuşluluk eksikliği (M4, M8, M13, M15) ve yüz yüze eğitim tercihi (M6, M10) 

olmak üzere dört boyut ve 16 maddeden oluşan 5’li likert tipindedir. Ölçekte ters madde 

bulunmamakta ve toplam varyansın %54.4’ünü açıklamaktadır. Yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi [χ2 (98, N = 305) =208.89, p < 0.01; GFI = 0.92; CFI = 0.92; IFI = 0.92; SRMR = 0.055; 

RMSEA = 0.061] ölçek yapısının doğrulandığını göstermiştir. 

4.  Verilerin Analizi  

Araştırma verileri, veri analiz programları ile analiz edilmiştir. Betimsel analizde frekans, 

ortalama, yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyeti, eğitim gördükleri 

sınıf ve internete erişim durumlarının uzaktan eğitime ilişkin tutum düzeylerinde farklılaşmaya 

neden olup olmadıklarını belirlemek için ilk olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığına 

bakılmış ve tekli normallik şartının sağlandığı görülmüştür. Bu nedenle gruplar arası 

karşılaştırma testleri olarak iki grup olan durumlarda t-testi, ikiden fazla grubun karşılaştırıldığı 

durumlarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın 

görüldüğü durumlarda farkın kaynağını bulmak amacıyla post hoc testlerinden Tukey testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.  

Araştırmada 1.00-1.80 arasında aritmetik ortalamaya sahip olan maddelerdeki benimsenme 

düzeyi “Hiç Katılmıyorum”, 1.81-2.60 arasındakiler “Katılmıyorum”, 2.61-3.40 arasındakiler 

“Kararsızım”, 3.41-4.20 arasındakiler “Katılıyorum” ve 4.21-5.00 arasındakiler “Tamamen 

Katılıyorum” olarak yorumlanmıştır.  

3. BULGULAR 

Araştırmaya katılan mimarlık fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının 

ölçeğin geneli ve alt boyutları bağlamında bulguları Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1 

Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarına ilişkin bulgular 

 Boyutlar  N X sd Skewness Kurtosis 

Kullanışlılık 970 3.31 .69 -.015 -.130 

Uzaktan Eğitim Tercihi 970 2.39 .93 .442 -.298 

Sosyal Bulunuşluk Eksikliği 970 3.52 .86 -.507 -.141 

Yüz Yüze Eğitim Tercihi 970 3.56 .91 -.719 .214 

Tablo 1 incelendiğinde, öğrenciler Kullanışlılık (  = 3.31) ve Uzaktan Eğitim Tercihi (  = 

2.39) alt boyutlarına “Kararsızım” ve Sosyal Bulunuşluk Eksikliği (  = 3.52) ve Yüz Yüze 

Eğitim Tercihi (  = 3.56) alt boyutlarına da ise “Katılıyorum” düzeyinde görüş 

bildirmişlerdir.  

Mimarlık fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına bakmak için yapılan t-testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2 

Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık analizi 

                                         Cinsiyet N X sd t df p 

Kullanışlılık 

Kadın 651 3.27 .67 

-2.742 592.11 .006* 

Erkek 319 3.40 .72 

Uzaktan Eğitim Tercihi 

Kadın 651 2.33 .88 

-2.979 561.80 .003* 

Erkek 319 2.53 1.24 

Sosyal Bulunuşluk Eksikliği 

Kadın 651 3.56 .84 

2.340 968 .020* 

Erkek 319 3.43 .917 

Yüz Yüze Eğitim Tercihi 

Kadın 651 3.60 .89 

2.217 968 .027* 

Erkek 319 3.47 .95 

Analiz sonuçları incelendiğinde mimarlık fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik 

tutumları Kullanışlılık (t(592.114) = -2.74; erkek = 3.40; kadın = 3.27) ve Uzaktan Eğitim 

Tercihi (t(561.808) = -2.979; erkek = 2.53; kadın = 2.33) alt boyutlarında erkek 

öğrencilerin, Sosyal Bulunuşluk Eksikliği (t(968) = 2.34; erkek = 3.43; kadın = 3.56) ve 

Yüz yüze Eğitim Tercihi (t(968) = 2.21; erkek = 3.47; kadın = 3.60) alt boyutlarında ise 

kadın öğrencilerin lehine anlamlı farklılık görülmektedir. Bu sonuca göre göre Kullanışlılık ve 

Uzaktan Eğitime Tercih alt boyutlarında erkek öğrencilerin, Sosyal Bulunuşluk Eksikliği ve 

Yüz yüze Eğitim Tercihi alt boyutlarında ise kadın öğrencilerin daha olumlu tutum gösterdikleri 

söylenebilir.  

Mimarlık fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının internet erişim 

durumlarına göre karşılaştırılması için yapılan t-testi sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3 

Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarının İnternet erişim durumuna göre farklılık 

analizi 

İnternet erişim durumu (eğitim amaçlı) N X sd t df p 

Kullanışlılık 

Yok 34 3.07 .59 

-2.11 968 .035 

Var 936 3.32 .69 

Uzaktan Eğitim Tercihi 

Yok 34 2.26 .94 

-.82 968 .408 

Var 936 2.40 .93 

Sosyal Bulunuşluk Eksikliği Yok 34 3.76 .90 1.63 968 .103 
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Var 936 3.51 .86 

Yüz Yüze Eğitim Tercihi 

Yok 34 3.49 .96 

-.47 968 .635 

Var 936 3.56 .91 

Tablo 3’te Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin sadece Kullanışlılık [t(968) = -2.11, 

p<.05] boyutunda internete erişim durumuna göre anlamlı farklılık görülmektedir. Ölçeğin 

genelinde [t(968) = -.79] ve Uzaktan Eğitim Tercihi [t(968) = -.82], Sosyal Bulunuşluk 

Eksikliği [t (968) = -1.63] ve Yüz Yüze Eğitim Tercihi [t(968) = -.47] alt boyutlarında internete 

erişim durumuna göre anlamlı farklılık (p>.05) görülmemektedir. 

Öğrencilerinin sınıf değişkeni dikkate alınarak, uzaktan eğitime yönelik tutumlarının alt 

boyutlara ilişkin verileri değerlendirmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Verilerin homojen dağılması nedeniyle Tukey testi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 

4’te sunulmuştur.  

Tablo 4 

Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre farklılık analizi 

Boyut  
 

Sınıf N X sd 
Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ort 
F p Tukey 

Kullanışlılık 

1 316 3.11 .623 
Gruplar 

arasında 
29.83 3 9.94 

21.97 .000 

2>1 

3>1 

4>1 

3>2 

4>2 

4>3 

2 292 3.29 .677 

3 193 3.44 .744 
Grup 

içinde 
437.16 966 .45 

4 169 3.60 .670 

Toplam 970 3.31 .694 Toplam 467.00 969  

Uzaktan 

Eğitim 

Tercihi 

1 316 2.13 .823 
Gruplar 

arasında 
41.52 3 13.84 

16.68 .000 

2>1 

3>1 

4>1 

3>2 

4>2 

2 292 2.39 .909 

3 193 2.57 .969 
Grup 

içinde 
801.14 966 .82 

4 169 2.68 .997 

Toplam 970 2.39 .933 Toplam 842.66 969   

Sosyal 

Bulunuşluk 

Eksikliği 

1 316 3.58 .851 
Gruplar 

arasında 
8.75 3 2.91 

3.90 .009 

1>3 

1>4 

2>3 

2>4 

2 292 3.60 .792 

3 193 3.42 .933 
Grup 

içinde 
722.41 966 .74 

4 169 3.37 .928 

Toplam 970 3.52 .869 Toplam 731.16 969   

1 316 3.66 .886 8.11 3 2.70 3.22 .022 1>3 
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Yüz Yüze 

Eğitim 

Tercihi 

2 
292 3.58 .889 

Gruplar 

arasında 

3 193 3.41 .971 
Grup 

içinde 
810.03 966 .83 

4 169 3.50 .950 

Toplam 970 3.56 .919 Toplam 818.15 969   

Tablo 4 incelendiğinde mimarlık fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları 

bütün alt boyutlarda sınıf değişkenine göre p<.05 düzeyinde anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Kullanışlılık alt boyutuna göre alt boyutunda, anlamlı farklılık [f (3,966) = 

21.97, p <.05] 1 sınıf ( =3.11) ile 2. ( =3.29), 3. ( =3.44) ve 4. sınıflar ( =3.60), 2. sınıf 

ile 3 ve 4. sınıflar, 4. sınıf ile 3. sınıf arasında olduğu görülmüştür. Uzaktan eğitim tercihi alt 

boyutunda da anlamlı farklılığın [f (3,966) = 16.68, p <.05] 1 sınıf ( =2.13) ile 2. ( =2.39), 

3. ( =2.57) ve 4. sınıflar ( =2.68), 2. sınıf ile 3 ve 4. sınıflar arasında olduğu görülmüştür. 

Sosyal bulunuşluk eksikliği alt boyutunda da anlamlı farklılığın [f (3,966) =3.90, p <.05] 1 sınıf 

öğrencileri ( =3.58) ile 3. ( =3.42) ve 4. sınıflar ( =3.37), 2. sınıf ( =3.60) ile 3. ve 4. 

sınıflar arasında olduğu görülmüştür. Yüz yüze eğitim tercihi alt boyutunda da anlamlı 

farklılığın [f (3,966) =3.22, p <.05] 1. sınıf öğrencileri ( =3.58) ile 3. ( =3.42) arasında 

olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Türkiye’de mimarlık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin Covid-19 

pandemisi ile birlikte uzaktan eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Mimarlık fakültesi öğrencileri uzaktan eğitimin kullanışlılık ve tercih edilme yönleri ile 

kararsızım düzeyinde görüş bildirirken, sosyal bulunuşluk eksikliği ve yüz yüze eğitim tercihi 

bakımından katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Elde edilen bu bulgu, mimarlık 

fakültesi öğrencilerinin yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime oranla daha fazla tercih ettiklerini, 

uzaktan eğitimi yeteri kadar kullanışlı bulmayarak sosyal bulunuşluk eksikliği hissettiklerini 

göstermiştir.  

Genel olarak erkek ve kadın öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları bütün alt boyutlarda 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Çalışma sonunda erkek öğrencilerin 

uzaktan eğitimi daha etkili kullandıkları, uzaktan eğitimi daha çok tercih ettikleri, bununla 

birlikte kadın öğrencilerin ise daha fazla sosyal bulunuşluk eksikliği hissettikleri ve yüz yüze 

eğitimi daha çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda, katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarının sadece kullanışlılık 

alt boyutunda internet erişim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın 

internet erişimine sahip kişilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Eğitim amaçlı olarak öğrenciler, 

uzaktan eğitim derslere katılmak, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik araştırmalar 

yapmak ve eğitmenleri/akranlarıyla iletişim kurabilmek için internet kullanımına ihtiyaç 

duymaktadır. Buna bağlı olarak internete erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerin derslere katılım, 

kaynaklara ulaşma ve dersin eğitmeni ve akranlarıyla iletişim kurma olanakları da azalmaktadır. 

Uzaktan eğitimin internet erişim olanaklarıyla ilgili olması nedeniyle, çalışmanın sonuçları 

değerlendirildiğinde internet erişimine sahip olan öğrencilerin uzaktan eğitimin kullanışlılığına 

ilişkin algılarının daha yüksek olduğu söylenebilmektedir.  
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Katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre karşılaştırma analizi 

incelendiğinde, tüm alt boyutlarda sınıf düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu 

farklılığın Kullanışlılık ve Uzaktan Eğitim Tercihi alt boyutlarında 1 sınıf ile 2. sınıf; 3. sınıf 

ve 4. sınıflar; 2. sınıf ile 3 ve 4. sınıflar arasında olduğu belirlenmiştir. Kullanışlılık ve Uzaktan 

Eğitim Tercihi alt boyutları, deneyimli öğrencilerin lehine anlamlı olduğu görülmüştür. Sosyal 

bulunuşluk eksikliği alt boyutunda da anlamlı farklılığın 1. sınıf öğrenciler ile 3. ve 4. Sınıflar; 

2. sınıf ile 3. ve 4. sınıflar arasında olduğu görülmüştür. Sosyal bulunuşluk eksikliği alt boyutu 

ise deneyimsiz öğrencilerin lehine anlamlıdır. Yüz yüze eğitim tercihi alt boyutunda da anlamlı 

farklılığın 1. sınıf öğrencileri ile 3.sınıf arasında olduğu görülmüştür. Bu yönüyle yüz yüze 

eğitim tercihi alt boyutu da deneyimsiz öğrencilerin lehine anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Bu verilerle birlikte Covid-19 sürecinin hala küresel bazda etkilerinin yaşandığı günümüz 

mimarlık fakültelerindeki eğitim formasyonu için yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tasarım stüdyolarına ihtiyaç duymadan tasarlama eylemini 

kesintisiz yürütebilmesi; aynı öğrencilerin tamamladığı 1. ve 2. sınıf tasarım eğitimlerinde 

eğitmen ve arkadaş etkileşimlerinin öğrenme ve proje geliştirmede önemli katkı sağladığı fikri 

doğmuştur. Eğitimin ilk iki yılında temelleri atılan yaratıcı düşünce ve tasarlama becerisinin 

diğer yıllarda öğrenci gayretiyle de tamamlanabileceği ve geliştirilebileceği tecrübe edilmiştir. 

Bilgisayar programlarına da hâkim olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim süreciyle 

desteklenen hibrit eğitimle istenen başarıyı elde etme yeteneğine sahip olabilecekleri ortaya 

konmuştur. 

Ancak 1. ve 2. sınıflar için tasarım ruhu ve becerisi henüz edinilemediğinden, durum oldukça 

farklıdır. Yaratıcı düşüncenin eğitmence verilmesi, arkadaşlarıyla etkileşimin ve akranlarından 

da öğrenmenin değeri yadsınamaz. Bu bağlamda tasarım mekânlarında fiziksel olarak bulunma 

ve ortamı teneffüs etme tecrübesinin, öğrenmedeki önemi anket sonuçlarıyla da ortaya 

konmuştur. Buradan hareketle, serbest el çizimlerine ağırlık verilen bu ilk iki yılın, usta-çırak 

ilişkisi ve akran etkileşimiyle desteklenmesi faydalı olacaktır. Yaşanan dönemi tecrübe eden 

öğrenci anket sonuçlarına göre; proje ve tasarım dersleri dışında olan teorik derslerin uzaktan 

eğitimin sağlandığı hibrit sisteme dönmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Tasarım 

okullarında uygulamaya geçmesi gereken hibrit tasarım eğitim uygulamalarının öğrenci 

seviyelerine göre ayarlanması yanında yaratıcılığı ve etkileşimi tasarım derslerinde korumanın 

yanı sıra, istenildiği ya da gerekli görüldüğü takdirde teorik derslerin uzaktan eğitimle 

verilmesine imkan sağlayan bir formasyon eğitiminin uygulanabilir olduğu düşünülmektedir. 
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