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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 

(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 OTURUM BAŞKANI – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 İsminizin başına salon isminizi yazınız. (S-2 Ahmet KORKMAZ) gibi 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 



 
 

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri 
Kongre programı 

iii 

 

 

01.09.2021 

ÇARŞAMBA/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-1 / OTURUM BAŞKANI 

Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK 
 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Arş. Gör. Dr. Mustafa UYANIK Erciyes Üniversitesi 

AVUKATLIK ÜCRETİ VE KARŞI 

TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN 

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali 

DEMİRBOĞA 
Çukurova Üniversitesi 

YAPAY ZEKA VE SORUMLULUK 

HUKUKUNA ETKİSİ 

Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK Çukurova Üniversitesi 
KONKORDATODA ÇEKİŞMELİ 

ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 

Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK Çukurova Üniversitesi 

HUKUK MUHAKEMELERİ 

KANUNUNDA HÜKMÜN 

TAMAMLANMASI KURUMU 

HAKKINDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLERİN 

DEĞERLENDİRMESİ (HMK M. 305/A) 

Öğr. Gör Yasin ÇELİK 
Yozgat Bozok 

Üniversitesi 

ASİMETRİK TAHKİM 

SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK HUKUKU 

AÇISINDAN CAİZİYETİ 

Öğr. Gör Yasin ÇELİK 
Yozgat Bozok 

Üniversitesi 

TÜRK HUKUKUNDA ve ROMA 

HUKUKUNDA KANUN YOLLARI: 

ÖZELLİKLE İSTİNAF 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Volkan 

ÖZGÜVEN 
Çağ Üniversitesi 

VERGİ VE DİĞER KAMU 

ALACAKLARI AÇISINDAN KANUNİ 

TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Volkan 

ÖZGÜVEN 
Çağ Üniversitesi 

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ÖZEL 

ESASLARA ALINMASININ HUKUKA 

UYGUNLUĞU SORUNU 

Arş. Gör. Özlem AKINCI 

ALBAYRAK 

Adana Alparslan 

Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi 

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA 

BANKA PERSONELİ TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLEN USULSÜZ 

İŞLEMLERDEN BANKANIN HUKUKİ 

SORUMLULUĞU 

Arş. Gör. Özlem AKINCI 

ALBAYRAK 

Adana Alparslan 

Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi 

SİGORTA ETTİRENİN HAYAT 

SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİ CAYMA 

VE AYRILMA YOLUYLA SONA 

ERDİRMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali 

DEMİRBOĞA 
Çukurova Üniversitesi 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT 

SÖZLEŞMELERİNDE TAPU SİCİLİNE 

İTİMAT İLKESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE 

ETKİSİ 
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01.09.2021 

ÇARŞAMBA/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-2 / OTURUM BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERDOĞAN 
YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Assist. Prof.  Dr.  Mehmet Sami 

İSLAMOĞLU 

Assist. Prof.  Dr.  Suna KOC 

Biruni University 
İNFLUENZA A’YA BAĞLI GELİŞEN 

AKUT NEKROTİZAN ENSEFALOPATİ 

Dr. Fzt. Ayşe ÜNAL 

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ 
Pamukkale Üniversitesi 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ 

AÇISINDAN ÇEVRİM İÇİ UYGULAMALI 

DERSLERİN VE SINAVLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: PAMUKKALE 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan HAN 

Arş. Gör. Dr. Ufuk İNCE 
Erciyes University 

SYNTHESIS OF NEW NAPROXEN 

THIOSEMICARBAZIDES AND 

EVALUATION OF THEIR 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

ERDOĞAN 

Doç. Dr. Hacı Ahmet 

KASAPKARA 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi 

TRANSKATETER AORT KAPAK 

REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA 

KISA DÖNEM MORTALİTEYİ TAHMİN 

ETMEK İÇİN TRİGLİSERİT GLUKOZ 

INDEKSİ 

Dr. Aslıhan Dilara DEMIR Amasya University 

A CASE OF PARATHYROID ADENOMA 

PRESENTED WITH NONSPECIFIC 

COMPLAINTS AND MILD 

HYPERCALCEMIA 

Uzm. Dr.  İbrahim ÖZDEMİR 

Uzm. Dr. Sücattin İlker 

KOCAMIŞ 

Sakarya Yenikent 

Devlet Hastanesi 

ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİK 

CERRAHİSİNDE İKİ FARKLI CERRAHİ 

YÖNTEMİN ERKEN     VE GEÇ DÖNEM 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTRILMASI 

Doç. Dr. Ayla Eker 

SARIBOYACI 

Doç. Dr. Hüseyin AVCI 

Dr. Öğr. Üyesi Onur UYSAL 

Dr. Emilia Qomi EKENEL 

Dr. Öğr. Üyesi Hamed 

Ghorbanpoor 

Dr. İhsan Burak KARAKAYA 

Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

İNSAN YAĞ DOKUSU KÖKENLİ 

MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN 

TGF‑Β SİNYAL YOLAĞINDA 

OSTEOJENİK FARKLILAŞMA 

AŞAMALARINDAKİ ROLÜ 

Doç. Dr. Ayla Eker 

SARIBOYACI 

Dr. Öğr. Üyesi Onur UYSAL 

Doç. Dr. Hüseyin AVCI 

Öğr. Gör. Dr. Tugba SEMERCİ 

SEVİMLİ 

Aynaz Ghorbani 

Yücel KOÇ 

Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

İNSAN YAĞ DOKUSU KÖKENLİ 

MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN 

OSTEOJENİK FARKLILAŞMA 

EVRELERİNDE WNT/BETA-KATENİN 

SİNYAL YOLAĞININ ETKİSİ 

Burcu YUCEL 
İstanbul Medeniyet 

University 

ALTERED CHOLESTEROL AND LIPID 

METABOLISM IN TRIPLE NEGATIVE 

(BASAL) BREAST CANCER CELLS 

Selva KARAKİMSELİLER 

Doç. Dr. Çiğdem YÜCEL 
Erciyes Üniversitesi 

KAN BEYİN BARİYERİ VE BEYNE İLAÇ 

HEDEFLEMEDE KULLANILAN 

NANOTEKNOLOJIK YAKLAŞIMLAR 
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01.09.2021 

ÇARŞAMBA/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-3/ OTURUM BAŞKANI 

Dr. Mehmed Berk TOKER 

 
YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Büşra Nurcan ATA 

Doç. Dr. Çiğdem YÜCEL 
Erciyes Üniversitesi 

EKSOZOMLAR VE ECZACILIK 

ALANINDA UYGULAMALARI 

Mürüvvet NASLICA 
Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi 

PANDEMİ DÖNEMİNDE COVID-19 

KORKUSUNUN UYKU KALİTESİNE 

ETKİSİ 

Tahir BURAN 

Elmas KASAP 

Semin AYHAN 

Manisa Celal Bayar 

University 

DOES THE LOCATİON AND 

PREVALANCE OF GASTRİC 

İNTESTİNAL METAPLASİA CHANGE 

IN PATİENTS WİTH FUNCTİONAL 

DYSPEPSIA 

Arş. Gör. Ahmet Yasin 

YEŞİLDAĞ 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT 

KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK 

DERLENMESİ 

Arş. Gör. Ahmet Yasin 

YEŞİLDAĞ 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

HASTANE BİRİMLERİNİN YERLEŞİM 

PROBLEMİ (FACILITY LAYOUT): BİR 

ÖRNEK UYGULAMA 

B. ZIGTA 
Wolaita Sodo 

University 

EFFECT OF THERMAL RADIATION 

AND CHEMICAL REACTION ON MHD 

FLOW OF BLOOD IN STRETCHING 

PERMEABLE VESSEL 

Dr. Halis ÖZERK 

Dr. Ahmet SAPANCI 

Dr. İhsan BOZANOĞLU 

İstanbul Arel Üni 

Düzce Üni 

Kırıkkale Üni 

ETKİNLİK YOKSUNLUĞUNUN VE 

COVİD-19 KORKUSUNUN 

PSİKOLOJİK SAĞLIKLILIK İLE 

İLİŞKİSİ 

Dr. Mehmed Berk TOKER 
Bursa Uludağ 

Üniversitesi 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SPERMA 

ANALİZORÜ (CASA) VE 

HAYVANLARA AİT SPERMATOLOJİK 

MUAYENELERE ETKİSİ 

Gökberk GÖKBELEN 

Prof. Dr. Nazmi SARITAŞ 
Erciyes Üniversitesi 

ERKEK BASKETBOLCULARA 

UYGULANAN 8 HAFTALIK CORE 

ANTRENMAN PROGRAMININ 

REAKSİYON ZAMANI VE MOTOR 

ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ 
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01.09.2021 

ÇARŞAMBA/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-4/ OTURUM BAŞKANI 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 
 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Öğr. Gör. Dr. Yeliz PARLAK 

Prof. Dr. Nuray GÜZELER 

Sakarya University 

Çukurova University 

ÇERKEZ PEYNİRİ ÜRETİMİ VE 

ÖZELLİKLERİ 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK Ege Üniversitesi 

BAZI PATATES KLONLARININ VERİM 

PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK Ege Üniversitesi 

MELEZLEME İLE ELDE EDİLEN BAZI 

PATATES KLONLARININ MİNİ 

YUMRU PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Hassane ABD-DADA 

Youssef AITBELLA 

Yousef KHACHTIB 

Said BOUDA 

Abdelmajid HADDIOUI 

Sultan Moulay Slimane 

University 

ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL 

DIVERSITY OF AN ENDEMIC 

MOROCCAN PLANT (EUPHORBIA 

RESINIFERA BERG) 

Asst. Prof. Dr Mehmet KAPTAN 
Recep Tayyip Erdogan 

University 

HATA AĞACI YÖNTEMİ İLE RO-RO 

GEMİLERİNDE YÜKLEME VE 

TAHLİYEDE OLUŞAN KAZALARIN 

KÖK NEDEN ANALİZİ 

İbrahim DENEME 

Prof. Dr. Hakan USTA 

Abdullah Gül 

Universtiy 

(BTBT): A NEW DIRECTION FOR 

ORGANIC-SERS PLATFORMS 

Hamza bouakline 

Imane ziani 

Brahmi mohamed 

Abdesselam tahani 

Ali EL bachiri 

University Mohammed 

Premier 

THE EFFECT OF THE AIR DRYING 

TEMPERATURE ON THE 

BIOLOGICALS EFFECTS OF PISTACIA 

LENTISCUS OIL 

 



vii 

 
 

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri 
Kongre programı 

   
  

 

 

 

01.09.2021 

ÇARŞAMBA/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-5/ OTURUM BAŞKANI 

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM 
 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Sezai YEŞİL Kırıkkale Üniversitesi 

ÇORUMLU  DERGİSİNDE  ATATÜRK 

VE   İSMET İNÖNÜ İLE İLGİ 

YAZILARIN MUHTEVA ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi  Çetin AYKURT 
Yozgat Bozok 

Üniversitesi 

NAMIK KEMAL’İN TARİHE 

YAKLAŞIMI 

Bilal KAS 
Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi. 

ERCÜMENT EKREM TALU’NUN 

SABİR EFENDİ’NİN GELİNİ 

ROMANINDA ANLATICININ 

HUSUSİYETLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi KUDRET ARAS Bingöl Üniveristesi 

DESCARTES’TA TUTKULAR 

BAKIMINDAN RUH VE BEDEN 

İLİŞKİSİ 

Bilal KAS 
Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi. 

İLHAN BERK'İN "SON YERİNE" ADLI 

ŞİİRİNİN ONTOLOJİK TAHLİL 

YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLEME 

DENEMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi  Nülüfer ÇELİK 
Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 

KUTADGU BİLİG’DE “GÖNÜL” VE 

“GÖNÜL İLİNTİLİ” KAVRAMLAR 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ceyda 

BAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk 

YILDIRIM 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 

Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi 

İMPARATORLUK DÖNEMİNDEN 

POSTMODERN DÖNEME 

FARKLILIKLARIN BİRADA YAŞAMA 

MODELİ OLARAK OSMANLI MİLLET 

SİSTEMİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan 

ULUM 
Mersin University 

TURKISH PRE-SERVICE EFL 

TEACHERS’ CULTURAL 

INTELLIGENCE STATES 

Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜN 

Merve ALICI 
Amasya Üniversitesi 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN DERS 

SÜRESİNCE ZAMAN ALGILARINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan 

ULUM 
Mersin University 

THE CONCEPTIONS OF PRE-SERVICE 

EFL TEACHERS TOWARDS THE 

SEXUAL ORIENTATION IN THE 

CONTENT OF THE NETFLIX 

PRODUCTIONS 
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01.09.2021 

ÇARŞAMBA/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-1/ OTURUM BAŞKANI 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Güney CELBİŞ 
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HERKESİN HÜKÜMETİ? FARKLI SEÇİM SİSTEMLERİNDE TOPLUMSAL 

DEĞERLERİN TEMSİLİYET ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dr. Öğretim Üyesi Murat İNAN 
 Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 0000-0001-7554-621 

. 

Siyasi temsil demokratik politik bir sistemin işlerliği açısından kilit öneme sahiptir. Demokrasi 

ile yönetilen ülkelerde siyasi partiler halkın değerlerini en iyi yansıtan örgüt oldukları iddiasıyla 

seçime gider ve halkın oylarına talip olurlar. Siyasi temsil araştırmalarında kurumsalcı geleneği 

temsil eden Maurice Duverger kurumsal yapının yanı sıra toplumsal değerlerin de parti sayısı 

üzerinde etkili olabileceğini ancak bu etkinin seçim sistemleri müsaade ettiği ölçüde 

gerçekleşebileceğini iddia etmiştir. Yakın zamana kadar yapılan araştırmalarda Çoğunlukçu 

sistemlerin daha fazla ideolojik uyum ürettiği, yakın zamanda yapılan araştırmalarda ise uyum 

üretme açısından bu iki seçim sistemi arasında bir farklılık olmadığı sonuçlarına varılmıştır. 

Duverger’in ortaya attığı bu yaklaşımdan ve seçim sistemleri ile ideolojik uyum arasındaki 

ilişkiyi inceleyen literatürün bulgularından yola çıkarak toplumsal değerlerin ve seçim 

sisteminin ortak biçimde hükümet-halk ideolojik uyumunu etkileyebileceği ortaya atılabilir. 

Ancak, bu konu literatürde yeterince araştırılmamıştır. Bu görüşleri ampirik bir teste tabi 

tutmak üzere yapılan bu çalışma farklı seçim sistemleri altında ve insani sermaye değerleri 

yüksek toplumlarda hükümet-halk ideolojik uyumunun farklı seviyelerde oluşup oluşmadığını 

ölçecektir. Çalışma Karşılaştırmalı Politik Veri Seti (CPDS) ve Dünya Değerler Anketi (WVS) 

verilerini uygun istatistiki yöntemler kullanarak analiz edecektir. Ön analizler göstermektedir 

ki, toplumsal değerlerin ideolojik uyuma etkisini seçim sistemleri önemli ölçüde belirler. 

Bulgulara göre insani sermaye değerlerinin ideolojik uyuma etkisi Çoğunlukçu seçim sistemleri 

altında Nispi temsil seçim sistemleri altında olduğundan daha fazladır.  

Anahtar Sözcükler: Temsiliyet, hükümet-halk ideolojik uyumu, demokrasi, seçim sistemleri, 

toplumsal değerler. 
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ABSTRACT 

Recently, secondary interactions have been largely studied as part of crystal design,1–3,5 

supramolecular chemistry6-9, and structural chemistry of biomacromolecules.10–13 The 

deviational duty carbonyl interactive relation in nature is beyond definition. The essential 

structure of proteins, supramolecular systems, crystal structure, and crystallization can be 

described by carbonyl group bonding interaction. 

Small molecules relying on [1]Benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene (BTBT) π-

framework have become one of the most attractive semiconductor families of the decade.1 This 

is mainly a result of their very efficient charge-transport characteristics in thin-films, as well as 

some additional structural and functional properties including facile synthesis/functionalization 

in small number of steps, solubility in common organic solvents, optical transparency, and 

convenient film preparation via vacuum- or solution-processing.2 These results have not only 

revealed the great potential of functionalized low LUMO BTBTs in n-type OFETs and 

complementary circuits, but also made this new molecular family quite attractive for Surface-

Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) applications. 

Nanostructured molecular semiconductor films have been developed as SERS-active 

substrates in our recent pioneering studies,6,7 which enabled the Raman detection of organic 

analytes (e.g., methylene blue and rhodamin 6G) without needing a metallic or an inorganic 

layer. However, non-fluorinated molecular structures and π-frameworks other than 

oligothiophenes are yet to be studied as SERS platforms. Exploring new molecular structures 

is important not only to widen the scope of SERS-active organic films for potential molecule-

specific sensing, but also to reveal key molecular parameters that controls Raman enhancement 

mechanisms. Considering all these criteria, we have envisioned that di-carbonyl functionalized 

BTBT molecule D(C7CO)-BTBT is a promising semiconductor to fabricate SERS-active 
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platforms. This molecule is also quite attractive from a molecular synthesis perspective and 

could open up a unique direction in the development of low-cost organic materials for SERS 

applications. Herein, we also synthesized and studied non-functionalized analogue of 

D(C7CO)-BTBT, which is C8-BTBT, which provides a straight comparison to study electronic 

and Raman-enhancement effects of carbonyl functionalization and LUMO-lowering, as well as 

its effects on film microstructure and morphology. 

Molecular engineering might be a tool to manipulate SERS enhancement ability of 

organic semiconductor based platforms. Herein, we explore the SERS abilities of two 

structurally related organic semiconductor molecules having both benzothiophene (BTBT) 

molecular core. Surprisingly, nanostructured C8-BTBT organic semiconductor thin films only 

provide a very low EF values of ~37 whereas superhydrophobic and cacti-like nanostructured 

C7CO-BTBT platforms show a large EF about 240. 

Keywords: Organic semiconductors, Organic small molecules, Nanostructured molecular 

semiconductors, SERS-active organic films 
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ÖZET 
Rejeneratif tıpta yetişkin kök hücreler hücre temelli tedaviler için en umut verici hücre 
kaynağıdır. Mezenkimal kök hücreler (MKH) insan kemik iliği veya yağ dokusu gibi çok 
sayıda dokudan ve göbek kordon kanı ve saç folikülü dış kök kılıfından non-invaziv olarak 
elde edilebilir. MKH'ler, gelişim ve doğum sonrası kemik onarımı sırasında hem osteogeneze 
hem de kemik rejenerasyonuna katkıda bulunan osteojenik farklılaşma için yüksek bir 
potansiyele sahip yetişkin kök hücrelerdir. 
Bu çalışmada, kemik hasarlarının hücresel temelli tedavilerinde adipoz (AD) ve kemik iliği 
(Kİ) dokusu kaynaklı MKH’lerin osteojenik potansiyellerini araştırmak ve diğer taraftan AD 
ve Kİ kaynaklı MKH’lerin osteojenik potansiyellerinde Wnt/beta-katenin sinyal yolağının 
etkisini araştırmak amaçlandı. Kİ ve AD kaynaklı MKH’lerin osteojenik farklılaşmadaki 
etkisi Wnt/beta-katenin sinyal yolağında görev yapan WNT2, CATNNB ve AXIN genlerinin 
7, 14 ve 21. günlerde qPCR ile analizi yapılarak değerlendirildi. Osteojenik farklılaşma 
basamaklarındaki belirteçler olan RUNX2, ALP ve OPN genlerinin ekspresyonları osteojenik 
farklılaşmanın 7, 14 ve 21. günlerinde analiz edildi. Bulgularımız Wnt/beta-katenin sinyal 
yolağındaki gen ekspresyon profillerinin, AD ve Kİ kaynaklı MKH’lerle benzer olduğunu 
gösterdi. Wnt/beta-katenin sinyal yolağı ile ilgili genler, 7 ve 21. günlerde MKH’lerin 
osteojenik farklılaşma aşamaları sırasında down-regüle olurken, 14. günde up-regule edildi. 
Farklı MKH tiplerinden elde edilen osteojenik hücreler arasındaki Wnt yolağının indüksiyonu 
ve inhibisyonundaki bu farklılıklar, osteojenik farklılaşma aşamaları sırasında Wnt yolağının 
birçok kez indüklenmesi ve inhibisyonu ile açıklanabilir ve bu çekirdekte beta-katenin 
proteini birikimine bağlıdır. 
Bu çalışmada AD kaynaklı MKH'lerin osteojenik potansiyeli, Kİ-MKH'ler ile 
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kemik dokusu rejenerasyonunun terapötik çalışmalarında AD 
kaynaklı MKH'ler proliferasyon hızlarının yüksek olması ve donör bulmanın kolaylığı 
açısından Kİ kökenli MKH’lere alternatif bir MKH kaynağı olabilir. 
Anahtar kelimeler: Wnt/beta-katenin sinyal yolağı, adipoz doku, kemik iliği, mezenkimal 
kök hücre 
 

THE EFFECT OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY IN 
OSTEOGENIC DIFFERENTIATION STAGES OF HUMAN ADIPOSE TISSUE 

DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS 
ABSTRACT 
In regenerative medicine, adult stem cells are the most promising cell types for cell-based 
therapies. Mesenchymal stem cells (MSCs) are accessible from a multitude of tissues, for 
example from human bone marrow (BM) or adipose tissue (AT) and non-invasively from 
umbilical cord blood and hair follicle outer root sheath. MSCs display a particularly high 
potential for osteogenic differentiation that contributes to both osteogenesis and bone 
regeneration during development and postnatal bone repair. 
This study was aimed to a comparison between adipose and bone marrow derived stem cells, 
to investigate the osteogenic potential for bone injuries cellular-based therapies. Additionally, 
this study investigated the role of the Wnt/beta-catenin signaling pathway during osteogenic 
differentiation process to validate the osteogenic potential of AT-MSCs. 
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The effect of the Wnt/beta-catenin signaling pathway during osteogenic differentiation of 
BM-MSCs, and AT-MSCs have been examined by the qPCR by examining the gene 
expression of WNT2, CATNNB, and AXIN, genes on the days 7,14, and 21 of the osteogenic 
differentiation. The differentiation steps markers of the proliferative phase (RUNX2), the 
matrix maturation (ALP), and the mineralization (OPN) steps was also confırmed by 
examining the gene expression of each marker on its related day of differentiation during 
osteogenic differentiation process for both adipose and BM derived stem cells. Our results 
show that all of the Wnt/beta-catenin signaling pathway related genes shows the same gene 
expression profiles in both the BM and AT-MSCs during the osteogenic differentiation stages. 
The Wnt/beta-catenin signaling pathway related genes they were down regulated during the 7 
and 21 days of osteogenic differentiation stages relatively to their expression in their MSCs, 
while they were up regulated during the 14 days of osteogenic differentiation stages relatively 
to their expression in their MSCs. These differences in the induction and the inhibition of Wnt 
Pathway between osteogenic cells derived from different MSCs types can be explained by the 
induction and inhibition of the Wnt pathway many times during the osteogenic differentiation 
stages, and it is depended to the accumulation of the beta-catenin protein in the nucleus. 
In this study, the osteogenic potential of AT-MSCs has been shown via its comparison with 
the BM-MSCs. In conclusion, as adipose tissue derived MSCs is easier to find a donor and its 
proliferation rate is higher than the BM derived cells, this study recommends the use of AT-
MSCs as an alternative source of MSCs in the therapeutic studies of bone tissue regeneration. 
Key words: Wnt/beta-catenin signaling pathway, adipose tissue, bone marrow, mesenchymal 
stem cell 

6

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



İNSAN YAĞ DOKUSU KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN TGF‑Β 
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THE ROLE OF TGF‑Β SIGNALING PATHWAY IN OSTEOGENIC DİFFERENTIATION 
STAGES OF MESENCHYMAL STEM CELLS OF HUMAN ADIPOSE TISSUE ORIGIN  

Ayla EKER SARIBOYACI1,2, Doç. Dr. 
1 Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 
2 Kök Hücre Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eskişehir, Türkiye.ORCID: 0000-0003-4536-9859 
Hüseyin AVCI1,2,3,4, Doç. Dr. 

1 Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 

2 Kök Hücre Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Eskişehir, Türkiye. 

3 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 

4 Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi( TATUM), Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.ORCID: 0000-0002-2475-1963 

Onur UYSAL1,2, Dr. Öğr. Üyesi 
1 Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 
2 Kök Hücre Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eskişehir, Türkiye.ORCID: 0000-0001-6800-5607 
Emilia Qomi EKENEL1,2, Dr. 

1 Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 

2 Kök Hücre Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Eskişehir, Türkiye.ORCID: 0000-0002-2690-3246 

Hamed GHORBANPOOR1,2,5, Dr. Öğr. Üyesi 
1 Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 
2 Kök Hücre Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eskişehir, Türkiye. 
5 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.ORCID: 0000-0002-2665-8172 
İhsan Burak KARAKAYA1,2,6, Dr. 

1 Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 

2 Kök Hücre Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Eskişehir, Türkiye. 

6 Genel Cerrahi AD, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Fakültesi, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Eskişehir Türkiye.ORCID: 0000-0001-7634-0771 

 

7

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



ÖZET 

Mezenkimal kök hücreler (MKH), kemik iliği (Kİ), yağ dokusu (AD) ve diş pulpası gibi 
yetişkin dokulardan türetilen farklılaşmamış multipotent kök hücrelerdir. Son zamanlarda 
MKH'ler, kendi kendini yenileme potansiyelleri ve farklılaşma yetenekleri nedeniyle 
rejeneratif ve reperatif araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. MKH'ler osteojenik 
farklılaşma potansiyelleri nedeniyle kemik yaralanmaları gibi rejeneratif araştırmalar için 
umut vaadetmektedir. Kİ'den türetilen MKH'ler, ilk keşfedilen MKH'lerdir ve osteojenik 
çalışmalarda en çok kullanılan fibroblast benzeri hücreler olarak karakterize edilirler. İnsan 
adipoz dokudan elde edilen mezenkimal kök hücreler (iAD-MKH) osteojenik, adipojenik, 
miyojenik ve kondrojenik hücre soylarına farklılaşabilme yeteneğinde olan multipotent 
hücrelerdir. Ancak, iAD-MKH’lerin birçok hücre türüne farklılaşabilme yetenekleri olsa da 
özellikle kemik dokusu yenilenmesinde kemik iliği kökenli MKH’ler kadar etkili olup 
olmadıkları çok iyi bilinmemektedir. Hem daha az invazif olan yöntemler ile elde 
edilebilmeleri hem de daha zengin bir MKH kaynağı olmaları nedeniyle adipoz doku kaynaklı 
MKH’lerin osteojenik potansiyelinin en az insan kemik iliği kaynaklı MKH’ler kadar etkili 
olup olmayacağının belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada, kemik hasarlarının hücre temelli tedavileri için alternatif bir MKH kaynağı 
olarak adipoz ve kemik iliği kökenli MHK’ler arasında bir karşılaştırma yapmaya 
dayanmaktadır. AD ve Kİ kökenli MKH’lerin TGF-β sinyal yolağındaki etkisi osteojenik 
farklılaşmanın 7, 14 ve 21. günlerinde TGF-β sinyal yolağındaki genler olan TGF-β, SMAD2, 
SMAD3 ve SMAD4 genleri ile qPCR yapılarak analiz edildi. Bulgularımızda TGF-β sinyal 
yolağı ile ilgili genlerin tümünün, osteojenik farklılaşma aşamaları sırasında hem Kİ hem de 
AD kökenli MKH'lerde aynı gen ekspresyon profillerini gösterdiği belirlendi. TGF-β sinyal 
yolağı ile ilgili genler, MKH'lerindeki ekspresyonlarına göre 7,14 ve 21. günlerde osteojenik 
farklılaşma aşamaları sırasında down-regüle edildi. Sonuç olarak kemik dokusu 
rejenerasyonunun terapötik çalışmalarında adipoz doku kaynaklı MKH'lerin donör bulmanın 
kolaylığı ve proliferasyon hızlarının yüksek olması nedeni ile Kİ'den türetilen MKH’lere göre 
alternatif bir MKH kaynağı olarak kullanılabileceği önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Adipoz doku, mezenkimal kök hücre, TGF‑β sinyal yolu 

 

THE ROLE OF TGF‑Β SIGNALING PATHWAY IN OSTEOGENIC 
DİFFERENTIATION STAGES OF MESENCHYMAL STEM CELLS OF HUMAN 

ADIPOSE TISSUE ORIGIN  

ABSTRACT 
Mesenchymal stem cells (MSCs) are undifferentiated multipotent stem cells, which are 
derived from adult tissues like bone marrow (BM), adipose tissue (AT), and dental tissue. 
Currently, MSCs have been widely used in regenerative and reparative medical therapy 
research because of their self-renewal potential and multilineage differentiation ability. The 
osteogenic lineage potential of MSCs has made them promise in bone injuries regenerative 
research studies. BM derived MSCs are the first discovered MSCs, and they were 
characterized as fibroblast like cells with osteogenic potential. Additionally, they are the most 
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investigated MSCs for osteogenic studies. However, since BM can be obtained in a small 
amount and invasive procedures, it was necessary to find alternative stem cell sources. Human 
AT derived MSCs are multipotent cells capable of differentiating into osteogenic, adipogenic, 
and chondrogenic lines. AT is easy to be obtained from multiples sites of donors, and it’s 
considered more accessible than BM derived MSCs. However, it is not well known whether 
they are as effective as BM-derived MSC, especially in bone tissue regeneration.  
This study based on a comparison between adipose and bone marrow derived stem cells, to 
investigate the osteogenic potential of AT-MSCs as an alternative source of MSCs. The effect 
of the TGF-β signaling pathway during osteogenic differentiation of BM-MSCs, and AT-
MSCs have been examined by the qPCR by examining the gene expression of TGF-β, 
SMAD2, SMAD3, and SMAD4 genes on the days 7, 14, and 21 of osteogenic differentiation. 
The differentiation steps markers of the proliferative phase (RUNX2), the matrix maturation 
(ALP), and the mineralization (OPN) steps was also confirmed by examining the gene 
expression of each marker on its related day of differentiation during osteogenic 
differentiation process for both adipose and bone marrow derived stem cells. In this study it 
has been determined that all the TGF- β signaling pathway related genes shows the same gene 
expression profiles in both the BM and adipose tissues derived MSCs during the osteogenic 
differentiation stages. 
In conclusion, TGF-beta via its intracellular SMADs signaling pathway might not have a role 
during the osteogenic differentiation stages. The osteogenic potential of AT derived MSCs 
has been shown via its comparison with the BM-MSCs. As adipose tissue derived MSCs is 
easier to find a donor and its proliferation rate is higher than the BM derived cells, this study 
recommends the use of AT-MSCs as an alternative source of MSCs in the therapeutic studies 
of bone tissue regeneration. 
Key words: Adipose tissue, mesenchymal stem cell, TGF‑β signaling pathway 
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ÇOXKRİTERİYALI OPTIMALLAŞDIRMA MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ ÜÇÜN PARALEL 
ALQORİTM 

1,2,3Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu,  
Texnika üzrə elmlər doktoru, BDU TRETİ-nin şöbə müdiri  

1Cavadzadə Rufanə Rafiq qızı  
1Bakı Dövlət Universiteti 

2AMEA İnformasiya texnologiyaları İnstitutu  
3Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 
Xülasə. Hazırda bir neşə kriteriyaya görə eyni zamanda optimallaşdırmanı tələb edən çoxkriteriyalı 

optimallaşdırma məsələsi olduqca aktualdır. Belə məsələlərə demək olar ki, texnikanın müxtəlif sahələrində 
rast gəlmək olur. Son zamanlar belə məsələrin həlli üçün paralel alqorimlər işlənməyə başlamışdır. 
Verilənlərin paralel emal olunmasınön səmərəli təşkili hesablama sistemlərinin effektiv istifadəsini müəyyən 
edir. Məsələ kompüterdən kompüterdən daha yüksək məhsuldarlıq tələb etdiyi zaman paralel hesablamalar 
daha zəruri olur. Belə olan halda hesablamaların paralelləşdirilməsi böyük həcmli verilənləri emalını 
sürətləndirməyə imkan verir. Məlumdur ki, çoxkriteriyalı optimallaşdırma məsələlərin həllində əsas problem 
Pareto optimal həllərin  [Подиновский, 1982: c. 123] tapılmasından ibarətdir ki, bunun da həyata 
keçirilməsi üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Belə yanaşmalardan biri Pareto sərhəddin elementlərinin 
tapılmasında paralel alqoritm və hesablamaların tətbiqidir ki, bu məsələnin həllinin daha tez tapılmasına 
imkan verir [Казаков, 2004: c. 33]. Baxılan işdə mümkün həllər çoxluğundan müntəzəm şəkildə paylanmış 
sonlu sayda nöqtələr götürülür və bunlar müəyyən sayda qruplara bölünür. Daha sonra bu qruplardan ibarət 
axınlar çoxnüvəli prosessorda emal olunur. Paralel alqoritm vasitəsi ilə hər bir qrup üçün Pareto optimal 
həllər tapılır və sonra alınan həllər birləşdirilərək Pareto sərhəd qurulur.     

Açar sözlər. Optimaslaşdırma, çoxkriteriyalı məsələ, paralel hesablamalar, Pareto-optimal həll, 
qiymətləndirmələr çoxluğu, paralel axınlar. 

 
Aşağıdakı ümumi şəkildə verilmiş çoxkriteriyalı məsələyə baxaq: 

                                            �𝐹𝐹(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑥𝑥 ∊ 𝐷𝐷

                                                                          (1) 

Burada 𝐷𝐷 − 𝑛𝑛  ölçülü Evklid fəzasının alt çoxluğudur, yəni 𝐷𝐷 ⊂ 𝑅𝑅𝑛𝑛. Xüsusi halda, 𝐷𝐷 
çoxluğu müəyyən bərabərsizliklər şəklində verilə bilər. 𝐹𝐹(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 işarələməsini 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) →
max, 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 kriteriyalarının toplusu kimi baxmaq olar. Beləliklə, (1) məsələsindəki 
kriteriyaları daha açıq şəkildə  

                                             

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹𝐹1(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝐹𝐹2(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

… … … … …
𝐹𝐹𝑚𝑚(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛, )

   ,                                                                   

(2) 
𝐷𝐷 ⊂ 𝑅𝑅𝑛𝑛 çoxluğunu isə 

              �
𝑚𝑚1𝑖𝑖 𝑥𝑥1 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑛𝑛 ≤ 𝑏𝑏𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑟𝑟   

𝑚𝑚1
𝑗𝑗𝑥𝑥1 + 𝑚𝑚2

𝑗𝑗𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑥𝑥𝑛𝑛 = 𝑏𝑏𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚− 𝑟𝑟

                                                  

(3) 
                                                𝑥𝑥1 ≥ 0, 𝑥𝑥2 ≥ 0, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ≥ 0.                                                                      
(4) 
göstərmək olar. 
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Qeyd edək ki, (2) düsturunda bütün kriteriyaları maksimallaşdırmaq lazımdır, belə ki, hər 
hansı bir kriteriya minimallaşdırılarsa, onda  𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 kriteriyasını −𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 kriteriyası 
ilə əvəz etmək olar. 

İndi isə (1) məsələsinin həlli ilə məşğul olaq. Başqa sözlə, Pareto-optimal (effektiv) 
həllərin tapılması alqoritmini quraq. Qeyd edək ki, (1) məsələsinin hər hansı bir 𝑥𝑥∗ ∊ 𝐷𝐷 həlli 
istənilən digər mümkün 𝑥𝑥 ∊ 𝐷𝐷 həlli ilə dominə edilən deyilsə, onda  bu 𝑥𝑥∗ həlli dominə edilməyən 
(effektiv) və ya Pareto mənada optimal həll adlanır.  

Qeyd edək ki, (1) çoxkriteriyalı optimaşdırma məsələsinin həllini analitik şəkildə tapılması 
çox çətindir, bəzi hallarda isə mümkün olmur. Bu səbəbdən bu tip məsələlərin ədədi üsullarla həll 
olunması və bu zaman paralel alqoritmlərin işlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Təklif olunan alqoritmin mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir.  
Əvvəlcə verilmiş  𝐷𝐷 oblastında müntəzəm şəkildə paylanmış 𝑁𝑁 sayda nöqtə seçilir. Sonra 

isə hər bir seçilmiş 𝑥𝑥 nöqtəsi üçün ayrı-ayrı 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) kriteriyalarının qiyməti hesablanır. Beləliklə, biz 
qiymətləndirmələr şoxluğunu (kriterial fəzanı) almış oluruq. Bundan sonra Pareto mənada 
optimallıq anlayışından istifadə etmək bu qiymətləndirmələr çoxluğundan təqribi olaraq Pareto 
optimal həlləri tapırıq ki, bu da təqribi Pareto sərhəddini qurmağa imkan verir. Aydındır ki, 𝐷𝐷 
oblastından götürülmüş nöqtələrin 𝑁𝑁 sayı artdıqca təqribi həll dəqiq həllə yaxınlaşacaqdır. 

Qeyd edək ki, təklif edilən üsul üçün paralel alqoritmin qurulmasından ötrü aşağıdakı 
əməliyyatları həyata keçirmək lazımdır. 𝐷𝐷 oblastından seşilmiş 𝑁𝑁 sayda nöqtə bərabər olaraq 𝑘𝑘 qrup 
(bunları axın da adlandırmaq olar) arasında bölüşdürülür. Beləliklə, əsas məsələ 𝑘𝑘 sayda alt 
məsələyə gətirilir ki, bunların da hər birini müstəqil olaraq həll edərək hər bir qrup üçün Pareto 
optimal həlləri tapmaq olur. Çöxnüvəli prosessorun hər bir nüvəsində bir axını emal etməklə 
hesablamanı paralleləşdirmək olar ki, bu da məsələnin həllini xeyli sürətləndirə bilər. Bütün axınlar 
emal edildikdən və hər bir qrup üçün Pareto optimal həllər tapıldıqdan sonra bütün tapılmış həllər 
bir çoxluqda birləşdirilir. Qeyd edək ki, birləşmiş çoxluqda dominə edilə bilən həllər də ola bilər. 
Bunları təmizləməkdən ötrü birləşmiş çoxluqda yenidən Pareto optimal secilir ki, bununla da (1) 
məsələsi sona qədər həll olunur.    
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Abstract 
 
The Euphorbia resinifera melliferous and medicinal plant is one of the endemic species of 
Moroccan Atlas Mountains. It is very well known for its honey of high nutritional and 
therapeutic quality. The objective of our study is to characterize and evaluate the phenotypic 
variation of this spontaneous species. 17 qualitative and quantitative morphological characters 
related to the bush, stem, spine, flower, and fruit of the plant were used to assess the 
morphological variability of twelve natural populations collected from its geographical area in 
Morocco. The results of the analysis of variance showed significant differences between the 
studied populations for the most examined traits reflecting the existence of a high phenotypic 
variability within this species. The principal component analysis showed that E.resinifera 
populations constitute three distinct groups. Thus, the present study demonstrates that there is 
a great phenotypic diversity among the natural populations of this species in Morocco. The aim 
of this work was the morphological characterization of E.resinifera populations to start a 
program of conservation and protect this species from genetic erosion.  
 
Key words: Euphorbia resinifera; Endemic plant; Morocco; Phenotypic diversity 
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EFFECT OF CO2 ANNEALING ON THE MORPHOLOGY OF THE P3HT: PCBM 
POLYMER FILMS AND THE EFFICIENCY ENHANCEMENT OF SOLAR CELLS 
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Selda TOPÇU ŞENDOĞDULAR 
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ABSTRACT 
In this study, the effect of supercritical CO2 on the polymer-air interface phase separation and 
electrical properties of poly(3-hexyl thiophene) (P3HT) and [6,6]-phenyl-C60 butyric acid 
methyl ester (PCBM) blend films was investigated. Conjugated polymers such as P3HT contain 
2 different stacking patterns: lamellar and π-π stacking pattern. Unlike those studies in the 
literature, the conductivity results were obtained by tests carried out between two contact points 
on the surface, based on the charge transfer along the π-π stacking direction of the chains. Since 
it is known that the distance between crystals stacked in a π-π stacking order is shorter than the 
lamellar stacking, these structures are more conductive. However, controlling the distribution 
of additives such as PCBM in P3HT at the polymer-air interface is seen as a performance 
determining factor in this context. In order to optimize the device structure, CO2 annealing 
process was applied to control the phase segregation. 
During the sample preparation, P3HT:PCBM was dissolved in toluene and 100nm thick film 
was synthesized by slow casting technique on glass substrates. In order to completely remove 
the solvent and moisture from the system, the synthesized films were kept in nitrogen 
environment around 1 mbar, and at room temperature. The prepared samples were annealed 
with CO2 at 1180 psi and 36°C for 24 hours, then silver contacts of 200nm thickness were 
formed on the blend film by RF sputtering technique for conductivity tests. Finally, the 
electrical conductivity was measured with the linear sweep mode of the potentiostat. Polarized 
light microscopy images reveal the formation of a heterojunction structure after scCO2 
annealing. Likewise, the electrical data also supports the controllability of the surface 
conductivity of the blend films. 
Keywords: OPVs, Supercritical CO2, P3HT: PCBM blend films, horizontal phase segregation, 
π-π stacking. 
Acknowledgement: The graduate study was funded by the Turkish Government Scholarship 
(YTB). 
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SYNTHESIS OF NEW NAPROXEN THIOSEMICARBAZIDES AND EVALUATION 
OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

M. İhsan HANa* 
a Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical 

Chemistry, Kayseri, Turkey, ORCID: 0000-0001-5610-0869 
Ufuk İNCEb 
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In recent years, developing antimicrobial molecules has gained importance in the field of 
pharmacy. Various studies are carried out on non-steroidal anti-inflammatory molecules, 
especially the Naproxen molecule. Apart from the anti-inflammatory effects of these molecules 
and their derivatives, various effects, especially anticancer and antimicrobial effects, are being 
investigated. It has been previously reported that naproxen and naproxen-derived molecules 
have anticancer and antimicrobial effects [1]. It is known that thiosemicarbazide derivatives 
have various activities. Both being an intermediate structure and having their activities give 
great importance to these structures [2].  
In this study, novel naproxen thiosemicarbazide derivatives were synthesized (7a-e). This 
reaction pathway has seven-step. Firstly, Naproxen Esther (1) and hydrazide (2) were 
synthesized, and Compound 2 was converted to 4-fluorothiosemicarbazide (3) using 4-
fluoroisothiocyanate. The 1,2,4-triazole ring was created with Compound 3 in the 4N NaOH 
medium. Thioesther (5) and Thiohydrazide (6) molecules were synthesized firstly, utilizing 
Compound 4 and Ethyl-α-bromoacetate. After, Compound 5 and hydrazine-hydrate were 
refluxed in an ethanolic medium [3]. Final compounds (7a-e) were synthesized with Compound 
6 and various isothiocyanates in the n-butanol. These molecules were characterized using FT-
IR, HR-MS, 1H-NMR, 13C-NMR, and melting point assays. Against Staphylococcus aureus 
ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922 (Gram-positive and Gram-negative bacteria, 
respectively), Candida albicans ATCC 10231 (fungus), and the clinical isolates of these 
microorganisms, the synthesized molecules evaluated antimicrobial activity.  
The main aim of this study is to develop novel naproxen derivatives starting from naproxen 
compounds, investigate their antimicrobial activity, and verify their structures by spectroscopic 
data. All compounds demonstrated antimicrobial activity to E.coli ATCC 25922 with 128 MIC 
value.  
Keywords: Naproxen, Thiosemicarbazide, 1,2,4-triazole ring, Antimicrobial activity. 
[1] M.İ. Han, Ş.G. Kucukguzel, Anticancer and Antimicrobial Activities of Naproxen and 
Naproxen Derivatives, Mini-Rev Med Chem, 2020, 20, 1300-1310. 
[2] P.T. Acharya, Z.A. Bhavsar, D.J. Jethava, D.B. Patel, H.D. Patel, A review on development 
of bio-active thiosemicarbazide derivatives: Recent advances, J. Mol. Str. 2021, 1226, 129268. 
[3] M.İ. Han, H. Bekçi, A.I. Uba, Y. Yıldırım, E. Karasulu, A. Cumaoğlu, H.Y. Karasulu, K. 
Yelekçi, Ö.Yılmaz, Ş.G. Küçükgüzel, Synthesis, molecular modeling, in vivo study, and 
anticancer activity of 1,2,4‐triazole containing hydrazide–hydrazones derived from (S)‐
naproxen, Arch Pharm Chem Life Sci. 2019;352:e1800365. 
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Abstract 

The interactions between polymers such polysaccharides and clay can be controlled by different 
factors, such as the functional groups of the polymers, pH and salinity of the suspension. This 
study was conducted to understand the various kinds of interactions between sodium Alginate 
(NaAlg) a polyanion negatively charged and sodium montmorillonite (NaMmt). The adsorption 
isotherms of alginate onto montmorillonite at neutral and acidic pH show two different behavior, 
a strong adsorption of alginate at acidic (pH 960 mg/g) while for neutral pH the adsorbed amount 
is very low compared to acidic medium (~200 mg/g). The adsorption of NaAlg by NaMmt at low 
pH reduce the Zeta potential of the montmorillonite particles due to the protonated carboxylic 
groups fixed by the montmorillonite surface, diversly at neutral pH, the negative Zeta potential 
value increase as long as the initial polymer concentration increase till a maximum of (~45 mV), 
due to negative charge presented by both the NaMmt and NaAlg at this range of pH. XRD 
analysis was used to develop an overview about the interactions between the polyanion and the 
clay. The results shows that the modification of NaMmt at the two pH ranges has no effect on 
the dspacing of NaMmt, accordingly the adsorption occurs on the external surface of the clay 
layers without intercalation in interlayer of the clay. the small displacement and widening of the 
001 line is due to the aggregation of the clay particles by adsorption of few polymeric chains on 
external surface. 

Keywords: Adsorption, composite, montmorillonite, alginate, zeta potential. 
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HATA AĞACI YÖNTEMİ İLE RO-RO GEMİLERİNDE YÜKLEME VE 

TAHLİYEDE OLUŞAN KAZALARIN KÖK NEDEN ANALİZİ 

ROOT CAUSE ANALYSIS OF ACCIDENTS IN LOADING AND UNLOADING ON 

RO-RO VESSELS WITH THE FAULT TREE METHOD 

Asst. Prof. Dr Mehmet KAPTAN 
ORCID: 0000-0003-3304-4061 

Recep Tayyip Erdogan University, Rize Turkey 
 

Özet 

 Tekerlekli araçların gemiler aracılığı ile taşınmasını ifade eden Ro-Ro taşımacılığı, yükün 

minimum elleçleme ile taşınmasına imkân sağladığı için günümüzde oldukça yaygındır. Her ne 

kadar yükleme ve tahliye operasyonları hızlı ve günümüz deniz taşımacılığında istenen bir 

özellik olsa da, bu hız ve barındırdığı riskler kaynaklı oluşan kazalarda (araç hasarı, gemi hasarı, 

yaralanma ve ölüm vb.) azımsanmayacak seviyededir. Bu çalışmanın amacı Ro-Ro gemilerinde 

yükleme ve tahliye sırasında oluşan kazaların kök nedenlerini belirlemek ve bunların kazalara 

olasılıksal katkısını tespit etmektir. Bu kapsamda 2006-2020 yılları arasında meydana gelen 46 

kaza inceleme raporu incelenmiştir. Böylelikle bu tür kazalara ait ayrıntılı teknik veriler elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler hata ağaç analizi metodolojisi kullanılarak, belirlenen risk 

faktörleri ve birbirleri ile etkileşim dereceleri üzerinden kazaların nicel olarak oluşma 

olasılıkları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda kazalara en büyük etkiye sahip kök 

nedenlerin gemi içi emniyetli hıza dikkat edilmemesi, tug master veya araç sürücüsü beceri 

eksikliği ve yorgunluk kaynaklandığı tespit edilmiştir. Tespit edilen kaza faktörlerini ortadan 

kaldıracak tavsiyelerde bulunmuştur. Ayrıca gelecekte yapılacak çalışmalar için alternatif risk 

değerlendirme yöntemleri ve daha kapsamlı veri datası dikkate alınarak çalışma genişletilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ro-Ro gemisi, Kaza, Hata ağacı analizi  

Abstract 

Ro-Ro transportation, which refers to the transportation of wheeled vehicles by vessels, is very 

common today as it allows the cargo to be transported with minimum handling. Although 

loading and unloading operations are fast and the desired feature in today's maritime transport, 

it is at a considerable level in accidents (vehicle damage, vessel damage, injury and death, etc.) 

caused by this speed and the risks it contains. This study aims to determine the root causes of 
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accidents during loading and unloading on Ro-Ro vessels and determine their probable 

contribution to the accidents. In this context, 46 accident investigation reports that occurred 

between the years 2006-2020 were examined. Thus, detailed technical data on such accidents 

were obtained. Using the obtained data error tree analysis methodology, the probability of 

accidents occurring quantitatively was calculated based on the determined risk factors and the 

degree of interaction. As a result of the study, it has been determined that the root causes that 

have the most significant impact on the accidents are the lack of attention to the safe speed in 

the vessel, the lack of skill of the tug master or vehicle driver and fatigue. It also made 

recommendations to eliminate the identified accident factors. In addition, the study can be 

expanded by considering alternative risk assessment methods and more comprehensive data for 

future studies. 

Keywords: Ro-Ro vessel, Accident, Fault tree analysis 
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Özet 
Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) yapılarında kaçak akımın artması cihazın performansını 
olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bu yapılarda, yalıtkan ara yüz tabakasından kaçak akımı en 
aza indirmek için dielektrik sabiti yüksek malzemeler seçilmiştir. Düşük kaçak akıma sahip 
MYY yapıları, hızlı tepki süresi, azaltılmış güç kayıpları ve daha kararlı çalışma ile entegre 
elektronik cihazların yapımına olanak tanır.  
 
Bu çalışmada, dielektrik sabitinin değerini yükseltebilmek amacı ile VOx arayüz katmanı 
seçilmiş ve arayüzün diyot parametreleri üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla Au/n-
Si/Au ve Au/VOx/n-Si/Au örnekleri üretilmiştir. Omik kontak olarak büyütülen Au Si alttaşın 
arka yüzeyine kaplandıktan sonra 4 dk 400oC’de tavlandı. Ardından VOx İnce filmler, 
Manyetik Sıçratma Sistemi kullanılarak ön yüzeye büyütüldü.  Üretilen yapıların yüzey 
morfolojisi SEM kullanılarak ve yapısal karakterizasyonu XRD (X-Işını Kırınımı) ve EDS 
(Enerji Saçılım Spektrometri) yöntemleri kullanılarak gözlemlendi. Büyütülen VOx ince film, 
n-Si yüzeyine homojen olarak kaplandığı yüzey morfolojisi analizlerinden gözlemlendi. Son 
olarak VOx yüzeyine 1 mm çaplı Au Schottky kontakları büyütülerek yapılar oluşturuldu. 
Oluşturulan aygıtlarda kapasitans-voltaj (C-V) ve iletkenlik-voltaj karakteristikleri 5 kHz ile 1 
MHz frekans aralığında +4V ile -4V besleme gerilimleri arasında ölçülmüştür. Elektriksel 
özelliklerinin frekans ve besleme gerilimi ile yakın bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Aygıt 
kapasitans değeri VOx ara yüz etkisi ile 2.5x10-9 F'den 4.5x10-9 F değerine yükselmiş ve 
kapasitans artışı sonucunda dielektrik sabiti 3000'den 5000'e yükseldiği gözlemlenmiştir. VOx 
ara yüz etkisi ile yüksek dielektrik katsayısına sahip bir cihaz olarak başarıyla kullanılabileceği 
görülmüştür. 
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Anahtar Kelimeler: Vanadyum Oksit, Manyetik Sıçratma, Kapasitans, Schottky Diyot, İnce 
Film 
 
Giriş 
 
Metal oksit yarı iletken tabanlı Schottky cihazları, elektronik ve optik uygulamalarda önemli 
bir yere sahiptir [1]–[5]. SiO2[6], Ga2O3[7], TiO2[8] gibi metal oksitler, Schottky diyotları 
için ara yüzey tabakaları olarak kullanılmıştır. Metal oksit Schottky cihazları, bariyer 
yüksekliğini artıran ve kaçak akımları azaltan oksit tabakası nedeniyle metal-yarı iletken 
Schottky cihazlarıyla karşılaştırıldığında gelişmiş performans önermektedir [9]. VOx kapasitif 
özelliklerinden dolayı tercih edilir.  
 
Vanadyum oksit, kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı yıllarda incelenmeye 
başlanmıştır[2]. Nanoteller, nanoşeritler ve nanolifler gibi vanadyum oksit nanoyapıları, alan 
yayıcı[10], [11], alan etkili transistörler[12], sensörler [13]–[15], fotodedektörler [16] gibi 
çoklu elektrikli cihazlarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bir arayüz tabakası olarak 
VOx'in etkisi, bu malzeme ile ve bu malzeme olmadan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
 
Bu çalışmada, Si tabanlı bir Schottky cihazında arayüz katmanı olarak kullanılan VOx'in, 
Au/VOx/n-Si/Au ve Au/n Si/Au Schottky cihazlarının oda sıcaklığında elektriksel özellikleri 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu nedenle, Au/VOx/n-Si/Au ve Au/n-Si/Au Schottky 
cihazları magnetron püskürtme yöntemiyle üretilmiş ve VOx ince filmin yapısal özellikleri 
SEM, EDS ve XRD kullanılarak karakterize edilmiştir. Cihazların elektriksel özellikleri, oda 
sıcaklığında C-V ve G-V ölçümlerinden elde edilmiştir. 
 
Materyal ve Metod 
 
Alttaş olarak, 4” çapında, 1-20 Ω.cm özdirence sahip ve 525±25 µm kalınlığında n-tipi silisyum 
(100) pul kullanıldı. Pul piranha solüsyonu (Sülfürik Asit (1): Hidrojen Peroksit (1)) 
kullanılarak temizlendi. Pul, farklı amaçlar için kullanılmak üzere 6 parçaya bölünmüştür. İki 
parçanın arka tarafı, manyetik sıçratma sistemi kullanılarak 200 nm Au ile kaplanmıştır ve daha 
sonra 400oC’de 4 dakika tavlanmıştır. Bir parçanın ön tarafı 50 nm VOx ince film ile 
kaplanmıştır. Daha sonra VOx kaplanan parça ile kaplanmayan parça gölge maske kullanılarak 
manyetik sıçratma yöntemi ile 100 nm Au doğrultucu kontak kaplanmıştır. Karşılaştırmalı 
kullanmak amacı ile üretilen Au/n-Si/Au ve Au/VOx/n-Si/Au schottky diyotların şematiği 
Şekil-1’deki gibidir. 
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Şekil-1: Üretilen diyot yapılarının kesit gösterimi. 

 
Şekil 2.a’da büyütülen VOx ince filmin X-Işını Kırınımı (XRD) datası ve Şekil2.b’de ise VOx 
ince filmin Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüsü gösterilmektedir. 
 

 
                                                                                       (a) 
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(b) 

 
Şekil-2: VOx ince filmin (a) XRD grafiği, (b) SEM yüzey görüntüsü. 

 
Sonuç ve Tartışma 
 
Şekil-3’te üretilen diyot yapılarının karşılaştırmalı kapasitans-gerilim (C-V) ve köndüktans-
gerilim (G/ω-V) grafikleri gösterilmektedir. Ölçümler -4V/+4V gerilim ve 1 kHz-1 MHz 
frekans aralığında alınmıştır. Her bir C-V eğrisi, yarı iletkenle dengede olan ara yüz 
durumlarının varlığı nedeniyle negatif beslemeye önemli bir gerilim ekseni kayması olan üç 
birikim-tükenme-ters bölge rejimine sahiptir. Belirli bir uygulanan ön besleme gerilimi için 
birikim bölgesinde, azalan ölçüm frekansı ile kapasitans artmıştır [17]. Schottky diyotu için C-
V grafiğinin tükenme bölgesinde belirgin bir zirveye sahip olduğu açıktır. Kapasitans eğrisi, 
yüksek ileri ön besleme gerilimi bölgesinde doygun hale gelir. Kapasitans eğrisi, yüksek ileri 
önyargı voltajı bölgesinde doyurulur. Bu doygunluk bölgeleri, ara yüzey tabakasının 
düzeltilmemiş kapasitansını veren birikim bölgesi olarak bilinir [18]. Şekil 3'ten görülebileceği 
üzere, frekans değeri arttıkça kapasitans değeri azalırken, belirli bir ön gerilimde yüksek 
frekanslarda AC sinyalini izleyemeyen arayüz durumlarındaki yükler nedeniyle iletkenlik 
değeri artarken [9], [19] – [26], ters ön besleme gerilim bölgesinde kapasitans değerinin aksine 
frekans arttıkça iletkenlik değeri artar. Yük aktarımı ile ilgili bu durum arayüz üzerinden 
gerçekleşebilir [19]. Ayrıca, yüksek iletkenlik, kapasitörün iç sızıntısına neden olarak daha 
düşük kapasitansa neden olur. Bu nedenle, frekans arttıkça iletkenliğin aksine kapasitans azalır.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Şekil-3: Au/n-Si/Au ve Au/VOx/n-Si/Au Schottky diyotların kapasitans-gerilim (C-V) ve 

kondüktans-gerilim (G/ω-V) grafikleri. 
 

Şekil 4, oda sıcaklığında farklı frekanslar için dielektrik sabiti Ɛ'(a,b)'nin voltaja bağlı 
ölçümlerini göstermektedir. Dielektrik sabiti Eşitlik-1 ve 2 kullanılarak ile hesaplandı. 
Dielektrik sabiti, düşük frekans bölgesinde belirli bir ön gerilimde bir tepe yapar, ancak yüksek 
frekans bölgesinde bir tepe yapmaz. Ayrıca, ara yüz durumlarındaki yükün belirli bir ön 
gerilimde yüksek frekanslarda AC sinyalini takip edememesi nedeniyle artan frekansla 
dielektrik sabit değerinin değeri azalır. Cihazın kapasitans değeri VOx etkisi ile 2.5x10-9 F'den 
4.5x10-9 F'ye yükseltilmiş ve kapasitans artışı sonucunda dielektrik sabiti 3000'den 5000'e 
yükselmiştir. 
 
C0 = Ɛ0 (A/d)                                                                                                                                                                   (1) 
 
Burada, Ɛ0 vakum yalıtkanlık sabiti, C0 uzay yük geçirgenliği ve değeri 8.85*10-13 F/m dir, A 
alan, d ise uzaklıktır. Dielektrik sabiti formülü ise; 
 
Ɛ = C/C0                                                                                                                                                                              (2)                                                       
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(a) 

 
(b) 

 
Şekil-4: Au/n-Si/Au (a) ve Au/VOx/n-Si/Au (b) Schottky diyotların Ɛ’-V grafikleri. 

 
Sonuç 

 
Sonuç olarak, Au/VOx/n-Si/Au ve Au/n-Si/Au yapılarının C-V ve G-V'nin frekans ve voltaj 
bağımlılığı oda sıcaklığında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu ölçümler geniş bir frekans 
aralığında (1 kHz/1 MHz) ve voltaj (-4 V/+4 V) bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Deneysel 
sonuçlar, arayüzey VOx tabakası ve Nss'nin varlığından dolayı hem kapasitansın hem de 
iletkenliğin frekans ve voltajın bir fonksiyonu olduğunu ve bu durumun ölçülen kapasitans ve 
iletkenlik değerlerinin artmasına neden olduğunu göstermektedir. 
 
Bu sonuçlar, Nss'nin hem terslenim hem de tükenme bölgelerinde düşük ve orta frekansta daha 
etkili olduğunu, seri direncin ise sadece birikim bölgesinde daha yüksek frekanslarda geçerli 
olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Biyometrik sistemler, biyometrik verilerin, matematiksel algoritmalar kullanılarak bireylerin 
belirli bir özelliğini tanımada kullanılmaktadır. Temel olarak biyometrik veriler biyolojik, 
fiziksel ve davranışsal olarak sınıflandırılır. Bir davranışsal biyometri alt dalı olan imza tanıma 
sistemi, özellikle yetkilendirme alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Taklit edilmesi oldukça 
kolay olan bu sistemde imza sahteciliği son yıllarda oldukça artmış ve ciddi bir güvenlik sorunu 
haline gelmiştir. 

Yapay zeka yöntemlerinin kullanımı araştırmacılar tarafından son yıllarda farklı problemler 
için sıklıkla tercih edilmektedir. Sahte imza tespiti, ilgili imzanın gerçek mi sahte mi olduğuna 
yönelik bir sınıflandırma problemidir. Bu çalışmada, sahte imzaların belirlenerek imza 
sahteciliğinin önüne geçmek için bir derin öğrenme yöntemi olan ve literatürde sıklıkla 
kullanılan evrişimli sinir ağı (convolutional neural network, CNN) tabanlı bir sınıflandırma 
yöntemi önerilmiştir. 

Bu çalışma için geliştirilen CNN mimarisi 4 katmandan oluşmaktadır. Uçtan uca bir 
sınıflandırma yöntemi olan CNN mimarisi temelli önerilen yöntem handwritten signatures veri 
seti üzerinde uygulanmıştır. 30 kişinin gerçek ve sahte imza için ayrı ayrı 5’er örnek vermesiyle 
oluşturulmuş olan veri seti toplamda 300 imge içermektedir. Bu imgelerden 180’i eğitim 120’si 
test verisi olacak şekilde ayrılmıştır. Doğruluk oranının performans metriği olarak kullanıldığı 
deneysel çalışmalar sonucunda %86,67’ye kadar başarı sağlanmıştır. Deneysel sonuçlara göre 
önerilen model, sahte imza tespitinde başarılı olup gelecek çalışmalarda geliştirmeye uygun 
olduğu görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyometrik sistemler, Sahte imza tespiti, Derin öğrenme, Evrişimli sinir 
ağı 

Abstract 

Biometric systems are used to recognize a specific feature of individuals by using mathematical 
algorithms with biometric data. Basically, biometric data is classified into biological, physical, 
and behavioral. The signature recognition system, which is a sub-branch of behavioral 
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biometrics, is frequently used especially in the field of authorization. In this system, which is 
very easy to imitate, signature forgery has increased considerably in recent years and has 
become a serious security problem. 

The use of artificial intelligence methods has been frequently preferred by researchers for 
different problems in recent years. Forged signature detection is a classification problem of 
whether the related signature is real or fake. In this study, a convolutional neural network 
(CNN) based classification method, which is a deep learning method and frequently used in the 
literature, is proposed to prevent signature forgery by detecting fake signatures. 

The CNN architecture developed for this study consists of 4 layers. The proposed method based 
on CNN architecture, which is an end-to-end classification method, has been applied to the 
handwritten signatures dataset. The data set, which was created by 30 people giving 5 samples 
for real and fake signatures, contains a total of 300 images. 180 of these images were separated 
as training data and 120 as test data. As a result of experimental studies in which the accuracy 
rate was used as a performance metric, success was achieved up to 86.67%. According to the 
experimental results, the proposed model is successful for detecting forged signatures and 
seems to be suitable for development in future studies.  

 

Keywords: Biometric systems, Forged signature detection, Deep learning, Convolutional 
neural network 
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Abstract 

 By decreasing harmonics and balancing reactive power in power systems with the aid of a 

significant concentration of non-linear loads, the cascade shunt active power filters (CSAPF) 

play an essential role in enhancing the performance of power systems. Three design criteria 

influence the efficiency of the (CSAPF): I A Cascade H bridge converter-based shunt active 

filter is investigated with different levels and results in Total Harmonic Distortion (THD) in the 

range of (7.2 percent -2.5 percent), a Phase-Shifted Carrier PWM (PSCPWM) then uses the 

reference current for producing a DC link voltage control method, a Phase-Shifted Carrier 

PWM (PSCPWM) then uses the reference current for producing a DC link voltage control 

method. 

I. INTRODUCTION 

There will be a substantial problem of treatment and harmonic contamination as a result of the 

expansion of power electronic components and non-linear loads in power distribution networks. 

By interposing sensitive electronic equipment, harmonics in electrical equipment create 

undesired power losses[1-8]. The approach of resolving and mitigating the continuous power 

quality problem provided by these Passive filters, which are simple and affordable, are frequently 

used as a result of current harmonics created by non-linear loads such as HVDC systems, 

converters to variable speed AC motor drives, and switching power factor correction converters. 

On the other hand, using a passive filter has a number of disadvantages, including tuning, large 

size, and the possibility of resonance difficulties. Power semiconductor devices have grown more 

inexpensive in recent years as a result of the rapid advancements in power semiconductor device 

technology, it has led to the development of high speed and high power switching devices like 

MCTs. For the compatible compensation of contemporary power electronics, MOSFETs, 

IGCTS, IGBTs, and other devices can be used. The "Shunt Active Power Filter," which stands 
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for "Shunt Active Power Filter," is one of the most well-known active filters (SAPF)[2-7-9]. 

SAPF was progressively found and developed, and it has shown to be a viable solution to many 

of the problems that non-linear loads create. Shunt active filters detect load currents by 

eliminating producing a reference current from the harmonic component of the load current. 

Finally, the load's basic AC supply component must be provided, resulting in a low harmonic 

sinusoid. As a result, the active filter would genuinely give the harmonics required by the load 

by supplying harmonic components of that reference current through a controller and by 

producing the switching signal to switch the active filter's power switching devices. The efficacy 

of SAPF is generally determined by three design criteria: (1) the power inverter design; (2) the 

types of current controllers utilized; and (3) the procedures used to collect the reference current. 

The focus of the study was mostly on the latter criteria. Keep in mind that generating reference 

source current is essential for guaranteeing that the harmonic and reactive components of load 

current are not harmed. As a consequence, it may be used as a reference filter current when 

subtracted from total load current. In order to increase filter performance, it should create 

reference source current correctly. Because a number of techniques, including multiplication and 

DQ transformation with sine function, as well as the Fourier transform, have been published in 

the literature[9-4], artificial intelligence-based methods have been developed with the goal of 

improving the processing of harmonic current detection time. In power electronics, two-level 

converters are the most precisely regulated device. This basic device, however, produces 

unwanted harmonics into the power supply[2]. As a result, there is a problem that the term 

multilayer can help with. which was published in 1981[3]. They have a crucial function in 

lowering THD and increasing production steps. 

 

II. ANYLATICAL DISCUSSION 

i) Modelling Of Cascaded H-Bridge 

To achieve N=2M+1 line-to-neutral output voltage levels, M = (N-1)/2 units of identical H-bridge 

inverter modules, as well as a DC capacitor, are required. Figure 1 shows the basic design of a nine-

level (2M+1=9) cascaded H-bridge inverter made up of two (M=4) full-bridges. Because there are 

four capacitors, there is generally a voltage imbalance between them, which may be reduced or 

completely removed using a variety of ways. Furthermore, active power regulation for each 

bridge[5] helps decrease capacitor voltage ripples. The removal of ripples in DC voltages is 

explored using a variety of approaches[6]. For reactive power compensation, this architecture 

incorporating cascaded H-bridge multilevel inverters is utilized in various applications. Because 
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IGBTs have switching losses and the frequency of the line and commutation are almost same[7-8], 

a low-frequency modulation method is utilized. 

 

 

Figure 1. A basic construction of 3-phase cascaded H-bridge  

Each h-bridge is made up of four switches and four diodes that are linked in series with the 

switches. These diodes, which are linked in an anti-parallel way, serve as a full-bridge rectifier and 

are used to charge the DC capacitor together. The coupling inductor provides the charging energy. 

The output of h-bridge contains three levels namely positive, negative and zero level. These voltage 

levels when summed up to form a sinusoidal waveform. The AC output of h-bridge is given as: 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑐𝑐1 + 𝑉𝑉𝑐𝑐2 + 𝑉𝑉𝑐𝑐3 + … . . . +𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐     (1) 

Where: M represents the number of inverters per phase. The cascaded multilevel inverter's 

suggested architecture is modular, which means that the output AC waveform may be enhanced by 

simply adding more h-bridges to the circuit. The conduction time for each h-bridge changes, for 

example, the DC capacitor charges less and discharges more at the first level, while the DC 

capacitor charges more and discharges less at the last level. To overcome this issue, we choose an 

appropriate switch pattern flipping approach that swaps the angles of switching every half cycle[9-

10]. The rectified energy stored in the inductor is stored in a capacitor connected to the h-bridge 

multilevel inverter's DC side. Voltage ripples can be caused by current circulation and nonstop 

charging and discharging of an inductor. The voltage DC capacitor is used to smooth out the ripples 

and eliminate them. Figure 2 depicts the procedure in further detail. Because the DC capacitors are 

not powered by diode rectifiers, they are self-contained. As a result, their voltages may not be 
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completely balanced during operation. According to simulation data, voltage imbalance is caused 

by timing inaccuracy of trigger pulses, dispersion of DC capacitor values, and changes in power 

switch characteristics. 

ii) Cascad  Shunt  Active Power Filter (CSAPF) 

They are used to compensate for reactive energy within power transmission systems, together with 

a self-controlled dc bus and a shunt active power filter, and have a design that is nearly identical to 

that of a static compensator (STATCOM). Shunt active power filters provide an identical but 

oppositely polarized compensation current to compensate for load current harmonics. The shunt 

active power filter serves as a current source in this case, changing the phase of the load's harmonic 

components by 180 degrees. 

 

Figure 2. Three phase shunt power filter topology 

There is a relationship between a number of the shunt active power filters at this level, as illustrated 

in Figure 2. To simulate the appearance of a shunt active power filter, a voltage source inverter 

(VSI) is used. This is dominated in such a way that harmonics on the AC side are suppressed, 

allowing a compensatory current Ic to be drawn from or to the utility. This active power filter (APF) 

is designed to offer non-opposite linearity while dealing with load nonlinearities. Because it 

contains all harmonics, Use shunt active power to set up the mains supply for both mains and 
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compensating current. The most important feature of a shunt active power filter is that it 

compensates for reactive power while simultaneously reducing current harmonics. 

iii) Estimate the current reference source 

In Figure 3 the single line diagram are shown  

 

Figure 3. Filter current IF generated to compensate load current harmonics 

𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡)                                                    (2) 

Where,𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡), 𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡), 𝑖𝑖𝑐𝑐(𝑡𝑡) - represented the instantaneous value of source current, load current 

and the filter current. 

The utility voltage is given by 

𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑤𝑤𝑡𝑡)                                                          (3) 

Where, 𝑉𝑉𝑠𝑠(𝑡𝑡) symbolize the value of the voltage source.  instantaneous 𝑉𝑉𝑚𝑚  is symbolize the 

peak value of the source voltage. 

In case of connected non linear load, the load current will have consist a fundamental 

component also the harmonic components which can be represented as – 

𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡) = ∑∞
𝑛𝑛=1 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 + ∅𝑠𝑠)                                   (4) 

𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡) = ∑∞
𝑛𝑛=2 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 + ∅𝑠𝑠) +𝐼𝐼1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (1𝑤𝑤𝑡𝑡 + ∅1)     (5) 

Where: ∅1 and 𝐼𝐼1 are the angle with respect to the fundamental voltage and 𝐼𝐼𝑛𝑛 

the nth harmonic current 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 ∅𝑛𝑛 are nth harmonic angle. 

𝑃𝑃𝐿𝐿(t) is represented the instantaneous load power and it  expressed as 
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𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑠𝑠(𝑡𝑡)𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡)                                                              (6) 

𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑡𝑡   (𝐼𝐼1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∅1 +   𝐼𝐼1𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑤𝑤𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠∅1)     + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡�
∞

𝑛𝑛=2

𝐼𝐼𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 + ∅𝑠𝑠)                                         (7) 

𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐼𝐼1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 2𝑤𝑤𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∅ + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐼𝐼1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑤𝑤𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠∅1   + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 ∑∞
𝑛𝑛=2 𝐼𝐼𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡 + ∅𝑠𝑠)                                 (11) 

𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑓𝑓(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃ℎ(𝑡𝑡)                                     (8) 

𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑓𝑓(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃𝑐𝑐(𝑡𝑡)                                              (9) 

The term 𝑃𝑃𝑓𝑓(𝑡𝑡)in the equation (9) is the real power (fundamental), the reactive power represents 

term 𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑡𝑡)  and the term 𝑃𝑃ℎ(𝑡𝑡) the harmonic power drawn by the load represented. For ideal 

compensation only the real power (fundamental) should by supplied by the source whereas all 

other power components (reactive and the harmonic) 

 
𝑃𝑃𝑐𝑐(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃ℎ(𝑡𝑡)                                              (10) 

In the following equations is determined Current supplied by the source: 

𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐼𝐼1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠2𝑤𝑤𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∅                                        (11) 

𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑠𝑠(𝑡𝑡)𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡)                                                    (12) 

𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡) =
𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝑠𝑠(𝑡𝑡)

                                                            (13) 

𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼1𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∅1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡                                              (14) 

𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡                                                      (15) 

Where 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝐼𝐼1𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∅1                                                   (16) 

In addition, the inverter contain some switching losses. so the utility should supply a small 

overhead for the capacitor leaking and inverter switching losses also to the real power of the 

load. 

Consequently, total peak current supplied by the source 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑠𝑠𝐿𝐿                                                   (17) 
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Where: 

The missing component   𝐼𝐼𝑠𝑠𝐿𝐿 represents the current derived from the active power source. If the 

filter provides total reactive and harmonic power, then it(t) will be in phase with the pure 

sinusoidal utility. At this time, the active filter should provide the following compensation 

current:𝐼𝐼𝑐𝑐(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝐿𝐿(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑡𝑡)                                              (18) 

Thus, for the accurate and instantaneous compensation of the reactive and harmonic power, it 

is important to estimate the exact value of the instantaneous current supplied by this source 

𝐼𝐼𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡                                              (19) 

By controlling the DC link voltage  we can estimated the peak value of the reference current 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 .In order to get Perfect compensation it should that the main current be sinusoidal and 

consistent with the source voltage, regardless of the nature of the load current. The required 

source currents after compensation can be represented as 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑚𝑚∗ = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑤𝑤𝑡𝑡                                                    (20) 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑏𝑏∗ = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑤𝑤𝑡𝑡 + 120 )                                    (21) 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑐𝑐∗ = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑤𝑤𝑡𝑡 − 120)                                       (22) 

It is clearly that peak value "𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 " is approximately appraised   by organizing the DC connection 

voltage of the inverter. DC link voltage is similar to a reference value and its fault can be carried 

on in a fuzzy controller. The output of the fuzzy controller has a major rule as the amplitude of 

the need source currents and the reference currents are calculated by changing that peak value 

in addition to the unit sine vectors in this level with the source voltages. 

III. CONTROL STRATEGY OF SAPF 

The power  activity filter is important to satisfy this power requirement of all harmonics of the 

load after unity power operation is achieved and utility sinusoidal currents are drawn. Because 

of the instantaneous active, reactive power technique, it is necessary to inject the reference 

compensating currents into the network at the point of connecting the nonlinear load. The most 

common SAPF control schemes haven't changed. Since then, the theory has attracted a large 

number of functions that are used in active power filter compensation techniques. The unusual 

approach of constructing a shunt APF may be accomplished without the use of active energy 

source units. Any source's average power output The block diagram for instantaneous active and 

reactive power is shown in Figure 4. 
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Figure 4. Block diagram of the proposed control system 

IV. RESULTS AND DISCUSSION  

The simulations were used to assess the performance of the targeted instantaneous Active 
Power Theory (p-q Theory) approach. It was included to the system model of the Simulink 
programming environment. The SAPF was designed to compensate for nonlinear load 
harmonics. Table 1 lists the model's parameters. A four-type load was used to generate 
harmonics using a three-phase diode rectifier- 

Table 1. Detail of system parameters 

Parameters  

Supply  phase voltage 220v 

Supply frequency Fs 50 Hz 

Filter inductor Lf 7.5 mh 

DC Link capacitor Cf 220 𝜇𝜇𝜇𝜇 

Vdc 320V 

Load 

R load  

RL Load  

RC Load  

Electrical motor  

 

 

 

(R=30𝛺𝛺) 

(R=60 𝛺𝛺  and L=20mh) 

(R=60 𝛺𝛺 and C=25𝜇𝜇𝜇𝜇) 

(D.C MOTOR 5 HP  240 V 
field 300 V) 
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The results of the filtering are shown in Figures 5 and 6. It has been proven that the 
THD=22.7 percent can be reduced without using CSAPF, and the harmonic distortion can be 
reduced to 2.5 percent. The Cascade H bridge converter-based shunt active filter was studied 

at various levels and gave a THD in the range of (7.2 percent - 2.5 percent), as shown in 
Table. 2.

 

Figure 5.  phase (a) supply current waveforms 

 

Figure 6. phase (a) load current waveforms 

 

Figure 7. phase (a) filter current waveforms 

 

 

Figure 8. Source current THD spectrum with 9-Level 
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V. CONCLUSION 

The research provided in this paper contributes significantly to the creation and execution 

of control techniques to improve the CSAPF's performance. The (p-q theory) was confirmed 

by simulation studies, and the CSAPF's capacitor dc voltage is regulated by an integrated 

(PI) controller. Harmonics produced by nonlinear loads have been corrected throughout the 

CSAPF structure. The H-bridge is controlled by phase-shifted pulse width modulation, 

which generates a rectangular waveform that activates the gate in each inverter arm. 

Comparative analyses of the most common approaches for extracting the harmonic 

component of the load current to create reference currents (3 level, 5 level, 7 level, and 9 

level), H-bridge is controlled by phase shifted pulse width modulation, which produces 

rectangular waveform to trigger the gate in each arm of the inverter. GSAPF is intended to 

minimize total harmonic distortion from 22.7 percent to 2.5 percent. 
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ÖZET 

Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan avukatlık mesleğinin en önemli iki gelir 
kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, avukat ile müvekkil arasında tesis edilen 
sözleşmenin edimini oluşturan ve avukatlık hizmetinin karşılığı olarak alınan avukatlık 
ücretidir. İkinci gelir kaynağı ise, yargılama faaliyeti neticesinde davayı kaybeden taraftan, 
mahkeme kararı veya icra takibi neticesinde alınan, yasal vekâlet ücreti ya da başka bir 
deyişle karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretidir. Avukatların, elde ettikleri bu iki gelir kalemi 
nedeniyle gelir vergisi haricinde, katma değer vergisi yönünden de yükümlülükleri 
bulunmaktadır. 

Katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan bir vergidir. Genel olarak, Türkiye’de 
yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarını konu edinen katma değer vergisinin konusuna giren 
işlemlerden birisi de, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmetlerdir. Şahsi 
sorumluluk altında bir işverene bağlı olmaksızın kişinin kendi nam ve hesabına yapmış 
olduğu avukatlık hizmeti, mahiyeti itibariyle serbest meslek faaliyeti içerisinde yapılan bir 
hizmet olması nedeniyle katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Avukatlık hizmetinde 
katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olay hizmetin tamamlanması ile 
gerçekleşmektedir. Hizmetin tamamlanma anı, müvekkil ve vekil arasındaki vekâlet ilişkisine 
göre farklılık arz edebilmektedir. Ayrıca, vekâletin hukuki konusuna göre farklı oranlarda 
katma değer vergisi doğabilmektedir. Karşı tarafa yükletilen vekâlet ücreti nedeniyle ortaya 
çıkan katma değer vergisi yükümlülüğü açısından, verginin hukuki dayanağı ve matrahın 
tespiti ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır.  

Çalışmamızda, avukatlık ücreti ve karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretinin hukuki mahiyetleri 
ortaya konularak, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yürütülen avukatlık hizmeti açısından 
katma değer vergisi yükümlüğünün doğduğu an, verginin matrahı ve uygulanacak oranlarla 
ilgili, vergi mevzuatı, öğretideki yer alan görüşler ve yargı kararları ışığında bilgiler 
verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avukatlık Ücreti, Karşı Taraf Vekâlet Ücreti, Yasal Vekâlet Ücreti, 
Katma Değer Vergisi, Avukatlık Hizmeti 

ABSTRACT 

There are two most important sources of income for the self-employed lawyer. The first of 
these is the attorney's fee, which constitutes the performance of the contract established 
between the attorney and the client and is received in return for the attorney service. The 
second source of income is the legal attorney's fee, or in other words, the attorney's fee 
charged to the other party as a result of the court decision or enforcement proceeding, from 
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the party who lost the case as a result of the judicial activity. Lawyers have obligations in 
terms of value added tax in addition to income tax due to these two income items they earn. 

Value added tax is a tax on expenditures. In general, one of the transactions within the scope 
of the value added tax, which deals with the delivery of goods and service performance in 
Turkey, is the services performed within the framework of self-employment activities. The 
legal service performed by the person on his own behalf and account, without being attached 
to an employer under personal responsibility, is subject to value added tax since it is a service 
performed within the scope of self-employment activity. In terms of value added tax in 
attorneyship service, the taxable event occurs with the completion of the service.  
The moment of completion of the service may differ according to the proxy relationship 
between the client and the attorney. In addition, value added tax may arise at different rates 
depending on the legal subject of the power of attorney. There are discussions about the legal 
basis of the tax and the determination of the tax base in terms of the value added tax liability 
arising from the attorney's fee charged to the other party. 

In our study, the legal nature of the attorney's fee and the attorney's fee charged to the other 
party will be revealed, and information will be given in the light of tax legislation, opinions in 
the doctrine and judicial decisions about the moment the value added tax liability arises, the 
tax base and the rates to be applied. 

Keywords: Attorney's Fee, Counterparty Attorney Fee, Contingency Fee, Value-Added Tax,, 
Advocacy Service 
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ÖZET 

Uygulamada bazı tahkim anlaşmalarında uyuşmazlıkları tahkime götürebilme hakkının 
taraflardan yalnızca birine tanınarak taraflar arasındaki dengenin bir taraf lehine bozulduğunu 
görmekteyiz. Bu tip tahkim anlaşmalarının geçerliliği ise tereddüt doğurmaktadır.  Çünkü 
uyuşmazlık tahkime tabi olmasına rağmen tahkim yargılamasını başlatma hakkının yalnızca 
taraflardan birine tanınmış olması, tahkime tabi uyuşmazlık bakımından diğer tarafın hak arama 
özgürlüğünün sınırlanmasına neden olmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde asimetrik tahkim 
kavramının tanımını yapıldıktan sonra, asimetrik tahkim sözleşmelerinin geçerliliği ele 
alınmaktadır. İkinci bölümde ise Türk hukukunda asimetrik tahkim örnekleri ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Tahkim, Medeni Usul Hukuku, Tahkim Sözleşmesi 

ABSTRACT 

In practice, in some arbitration agreements, we see that the right to bring the disputes to arbitration is 
granted to only one of the parties and the balance between the parties is deteriorated in favor of one 
party. The validity of such arbitration agreements raises doubts. Because although the dispute is subject 
to arbitration, the fact that only one of the parties has the right to initiate arbitration proceedings limits 
the other party's freedom of seeking in terms of the dispute subject to arbitration. In the first part of our 
study, after defining the concept of asymmetric arbitration, the validity of asymmetric arbitration 
agreements is discussed. In the second part, examples of asymmetric arbitration in Turkish law are 
discussed. 

Keywords: Asymmetric Arbitration, Civil Procedure Law, Arbitration Agreement 

GİRİŞ 
Tahkim, kanunun tahkim yöntemi ile çözülmesine izin verdiği konular kapsamında 

olmak şartı ile taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların mahkeme yerine, 
hakem adı verilen kimseler aracılığıyla kesin olarak çözümlenmesi konusunda tarafların 
anlaşmaları olarak tanımlanabilir (Akıncı, 2016: 3; Erdoğan, 2017: 27; Pekcanıtez ve Yeşilırmak, 
2017: 2645). Tahkim sözleşmesi HMK’da ihtiyari tahkimi düzenleyen “tahkim sözleşmesinin 
tanımı ve şekli” başlıklı m.412/1’de “Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme 
dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının 
çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır” 
şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükümden tahkim sözleşmesinin zorunlu içeriği açısından ortaya 
çıkan ilk unsur, tahkim sözleşmesinin tarafların aralarındaki belli bir hukuki ilişkiyi konu 
alması gerektiğidir.  İkinci unsur, tarafların belli veyahut belirlenebilir hukuki ilişkiden 
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kaynaklanan uyuşmazlığı tahkim yolu ile çözmeye yönelik iradelerini ortaya koymuş olmasıdır 
(Atalı vd., 2018: 726). Tahkim yöntemi ile amaçlanan bir hukuki ilişkiden kaynaklanan 
uyuşmazlıkların, tarafalar arasında üstünlük veya öncelik gözetilmeden tahkime havale edilerek 
uyuşmazlığın hakemler eliyle çözülmesinin sağlanmasıdır (Esen, 2010: 154). 

Çalışmamızda asimetrik tahkim kavramı dışında kalan resmi yargının ve tahkim 
yargısının birlikte veya kademeli olarak yetkilendirildiği tahkim sözleşmelerinin geçerliliği ele 
alınmamaktadır (Demirkol, 2017: 326). 

A. ASİMETRİK TAHKİM  
I. Kavram Olarak 

Mecburi tahkim bir tarafa bırakıldığında tahkimin tarafların sözleşme serbestisine 
dayanan iradi bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasının temelinde, tarafların eşit olması vardır. 
Bu nedenle taraflar, yaptıkları veya yapacakları tahkim sözleşmesi ile bir hukuki ilişkiden 
doğan veya doğması muhtemel uyuşmazlıkların kendi aralarında bir öncelik, üstünlük veya 
ayrım gözetmeksizin tahkim yargılamasına götürürler. Fakat uygulamada tek tarafa tahkim 
yargılamasına başvurma hakkı tanınarak tarafların karşılıklı eşit haklara sahip olması 
engellenmektedir. Bu şekilde tek tarafa tahkim yargılamasına gitme hakkı tanıyan tahkim 
sözleşmesine “asimetrik tahkim sözleşmesi” veya “tek taraflı tahkim sözleşmesi” denmektedir 
(Özçelik, 2017: 72). Ancak bu tanım tek tarafa tahkime başvuru hakkı tanıyan tahkim 
sözleşmeleri ile sınırlandırılamaz.  Çünkü asimetrik tahkim sözleşmelerinin yapılış şekli 
bundan ibaret değildir. Örnek olarak, taraflardan birine sadece tahkime başvuru hakkı 
tanınırken diğer tarafa hem tahkime başvurma hem de mahkemeye başvurma imkânı tanınması 
durumunda da eşitlik bozulacağı için yine asimetrik tahkim sözleşmesi söz konusu olur (İlhan, 
2016: 217).  

II. Asimetrik Tahkim Sözleşmelerinin Geçerliliği 
Asimetrik tahkim sözleşmelerinin geçerli olup olmadığına ilişkin tek tip bir uygulama 

bulunmamaktadır. Asimetrik tahkim sözleşmelerinin geçerliliğinin tespiti önemli olmakla 
beraber bunun tespiti oldukça güçtür. Burada ifade edilmeye çalışılan geçerlilik şekle ilişkin 
olmayıp esasa ilişkindir. Bu tip tahkim sözleşmelerinin geçerliliği çeşitli ülkelerde tartışma 
konusu olmuş tarihsel süreçte önceleri mahkemeler asimetrik tahkim sözleşmesinin 
geçerliliğine ilişkin olarak olumsuz kararlar verirken son yıllarda bu tutum değişmiş ve artık 
asimetrik tahkim sözleşmelerinin geçerli olduğuna ilişkin kabul etkili olmaya başlamıştır 
(Aydemir, 2017: 128). 

Tahkimi düzenleyen mevzuatları incelediğimizde tahkim sözleşmesinin şekline ilişkin 
ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesine rağmen hangi hallerde esastan geçersiz sayılacağına 
ilişkin düzenlemelerin olmadığını görürüz. Bu nedenle asimetrik tahkim şartının geçerliliğine 
uygulanacak hukukun tespiti önemlidir. Tahkim sözleşmesinin geçerliliği, tarafların 
anlaşmasına, tahkim sözleşmesine uygulanmak üzere seçtikleri hukuka veya taraflar arasında 
anlaşma ya da seçim bulunmuyorsa tahkim yeri hukukuna tabi olur (Aydemir, 2017: 129). 
Uygulamada ise tahkim sözleşmesine uygulanacak hukukun taraflarca seçilmesine pek 
rastlanılmamaktadır. Bu nedenle tahkim sözleşmesinin esasına uygulanacak hukuk tahkim yeri 
hukukuna göre tayin edilmektedir (Aygül, 2014: 38). Fakat bu noktada ortaya çıkan diğer sorun 
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ise tahkim mevzuatlarında asimetrik tahkim sözleşmelerinin geçerliliğine ilişkin olarak 
herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması durumudur.  

İngiliz hukukunda asimetrik tahkim içeren sözleşmelerin başlarda tahkim şartının 
taraflara karşılıklı haklar vermemesi nedeni ile kabul edilmemiş. Ancak gelişen tahkim anlayışı 
ile birlikte ortada tam iki taraflı bir anlaşma bulunması nedeni ile tercih hakkının yalnızca bir 
tarafa verilmesinin tahkim sözleşmesinin geçerliliğini etkilemeyeceği ifade edilmiştir (Esen, 
2010: 146). Fransız hukukunda ise taraflardan birine tahkime veyahut mahkemeye başvurma 
imkânı sağlayan tahkim sözleşmelerinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Alman 
hukukunda ise asimetrik tahkim anlaşmalarının geçersiz sayılması için herhangi bir neden 
bulunmamakla beraber Federal Mahkeme kararlarında asimetrik tahkim anlaşmalarının 
geçersiz sayıldığı görülmektedir (Esen, 2010: 147). 

Law Debenture Trust Corporation plc v Elektrim Finance B.V. davasında taraflarca 
kararlaştırılan çözüm mercii İngiliz Mahkemeleri iken hissedarlara diledikleri takdirde tahkim 
yargılamasına başvurma imkânı verilmiştir. Mahkeme sözleşmenin geçerli olduğunu kabul 
etmiştir (Özçelik, 2017: 72).  CJSC Russian Telephone Company v. Sony Ericson Mobile 
Telecommunications LLC. davasında tek tarafa tahkim yerine resmi yargıya başvurma imkanı 
tanıyan asimetrik tahkim klozunun eşitliği bozması nedeni tahkim sözleşmesinin icra edilebilir 
olmadığına karar verilmiştir (Özçelik, 2017: 73). 

B. TÜRK HUKUKUNDA ASİMETRİK TAHKİM KAVRAMI 
Hukukumuzda asimetrik tahkimin ilk örneği Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kurtarma- 

Yardım Sözleşmesinin m.6/4 hükmüne göre yapılan tahkim sözleşmeleri idi. Diğeri ise halen 
mevcut olan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.30 hükmüne göre yapılan tahkim 
sözleşmeleridir. 

I. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kurtarma Yardım Sözleşmesine Göre 
Yapılan Asimetrik Tahkim Sözleşmesi 

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kurtarma- Yardım Sözleşmesi m.6/4 hükmü “taraflarca 
sulh olunamaması halinde, kurtarılan değerlere verilen kurtarma- yardım hizmetinden 
kaynaklanan kurtarma- yardım alacağının tayinine ilişkin ihtilaf, yasal süresi içerisinde 
kurtarıcının talebi üzerine İstanbul’da tahkim yolu ile hallolunur. Diğer ihtilaflar genel 
hükümlere göre İstanbul mahkemelerinde hal ve fasl olunur” şeklinde idi.  

Söz konusu hükümde tahkime başvurma hakkı sadece kurtarma- yardım hizmeti veren 
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne tanınmıştır. Tahkime konu edilecek uyuşmazlık konusu ise 
sadece “kurtarma- yardım alacağının tayini” ile sınırlandırılmış ve bunun dışındaki diğer 
uyuşmazlıklar için yetki şartı ile İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.  

Kurtarma- Yardım Sözleşmesi m.6/4 hükmüne baktığımızda önce tahkim sözleşmesi 
yapılması sonra da yetki sözleşmesi yapılması öngörülmüştür. İlk sorun hem tahkim sözleşmesi 
hem de yetki sözleşmesi yapılacağına ilişkin hüküm nedeni ile tahkim iradesinin tereddüde yer 
vermeyecek şekilde açık olup olmadığı meselesidir. Hemen belirtelim ki söz konusu hükümde 
taraflar aynı uyuşmazlık ile ilgili olarak hem tahkim sözleşmesi hem de yetki sözleşmesi yapmış 
olmamaktadır. Çünkü bu iki sözleşmenin konusu birbirinden farklıdır (Özçelik, 2017: 75). Şöyle 
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ki; tahkim sözleşmesinin konusu sadece “kurtarma- yardım alacağının tayini” iken, yetki 
sözleşmesinin konusu bu alacağın tayini dışındaki uyuşmazlıklardır. Ayrıca HMK m.412/1’de 
tahkim sözleşmesinin tanımında “ ..uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün 
hakem veya hakem kuruluna bırakılması..” şeklinde geçen ifadeden tarafların arasındaki 
uyuşmazlığın tamamını değil isterlerse bir kısmını tahkime götürmek için sözleşme 
yapabilmesi imkanı tanınmıştır. Doktrinde tahkim sözleşmesi kapsamında kalan hususlara 
ilişkin olarak tarafların serbestçe seçim hakkı bulunması nedeni ile bu kısım için yetki 
sözleşmesi yapmalarına da engel bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir (Aydemir, 2017: 132). 
Bu tür tahkim şartları aynı davaya ilişkin paralel yargılamaların ortaya çıkabilmesi nedeni ile 
eleştirilmektedir. Ancak uyuşmazlıkların çerçevesinin tereddüte yer vermeyecek şekilde 
çizildiği hallerde bu şekilde bir ayrımın yapılması mümkündür (Ekşi, 2013: 96). 

Kurtarma- Yardım Sözleşmesi m.6/4 hükmünde ortaya çıkan ikinci bir sorun ise, 
tahkime başvuru hakkının sadece kurtarıcıya tanınması ve karşı tarafın mahkemeye 
başvurmasına engel bir durumun bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmamış olmasıdır. 
Bu durumun tahkim sözleşmesinin geçerliliğine etki edip etmeyeceği hususunun ele alınması 
gerekmektedir. Bu anlamda kurtarma- yardım alacağına ilişkin olarak kurtarıcının tahkim 
yoluna başvurmadığı ve kurtarılanın mahkemeye başvurduğu ihtimalde artık burada tahkim 
itirazının öne sürülemeyeceği kabul edilerek mahkemeye başvuru hakkının korunması yerinde 
olurdu (Özçelik, 2017: 76). 

Doktrinde bir görüşe göre tüketici veya işçi gibi zayıf taraflar olmadıkça ve yargı 
yollarına feragat teşkil etmedikçe, taraflardan birine tahkime müracaat hakkı tanıyan asimetrik 
tahkim anlaşmaları sözleşme serbestisi prensibi çerçevesinde değerlendirilmeli ve geçerli kabul 
edilmelidir (Esen, 2010: 154). Başka bir görüş ise, işçilerin veya tüketicilerin taraf oldukları 
tahkim sözleşmesinde sadece işçi veya tüketiciye tahkime başvurma hakkının tanınmış olması 
durumunda tahkimi güçlü olanın zayıf olan tarafa bir dayatması olarak görmemek gerektiğini 
ifade etmektedir. Bu nedenle taraflarına bakılmaksızın tahkim sözleşmesinin geçerliliğinin her 
somut olaya göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (İlhan, 2016: 221; Aydın, 2015: 
852).  

Yargıtay’ın önüne gelen bir dava “Sara isimli tankerin 25.11.2007 tarihinde Çanakkale 
Boğaz geçişi müsait olmadığından Bozcaada açıklarında demirlendiğini, 26.11.2007 tarihinde 
fırtınalı deniz koşulları nedeniyle kaptanın römorkör talebinde bulunduğunu, davalıya ait iki 
adet römorkörün “kurtarma yardım sözleşmesi” imzalanmadan yardımda 
bulunamayacaklarını bildirdiğini, geminin tabanının karaya temas etmesinden sonra kaptanın 
27.11.2007 tarihinde sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldığını, römorkörlerin bu sefer hava 
koşullarının uygun olmadığını bildirip kurtarma hizmeti vermediğini ve geminin karaya 
oturduğunu, hava koşulları düzelince bu kez de dalgıç incelemesi ve planlama yapılmadan 
kurtarma hizmetine başladığını, bu nedenle tankerin zarar gördüğünü, ayrıca davalının talebi 
üzerine alınan ihtiyati tedbir kararı ile davalının ( 13.000.000 ) ABD Doları alacağının temini 
için seferden men kararı verildiğini, bunun üzerine de müvekkillerince davalıya aynı meblağda 
teminat mektubu verildiğini ileri sürerek, şimdilik ( 50.000 ) ABD Doları'nın temerrüt faiziyle 
birlikte davalıdan tahsilini, davalının hizmetinin çeki hizmeti olarak saptanması halinde hizmet 
bedelinin ( 150.000 ) ABD Doları, kurtarma ve yardım hizmeti olarak saptanması halinde ( 
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400.000 ) ABD Doları olarak tespitini, davalıya verilen teminat tutarının ( 1.000.000 ) ABD 
Doları'na indirilmesini talep ve dava etmiştir” şeklindedir. İlk derece mahkemesi bu davada 
“Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, taraflar arasında imzalanan kurtarma-yardım 
sözleşmesinin 6/4. maddesi uyarınca kurtarma-yardım alacağının tayinine ilişkin ihtilafın 
tahkim yoluyla çözümlenmesinin gerektiği, bu nedenle menfi tespit istemine konu dava 
yönünden mahkemenin görevli olmadığı..” şeklinde  görevsizlik ve sair taleplerin 
ispatlanamaması nedeni ile davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay ise vermiş olduğu kararla 
taraflar arasında imzalanan kurtarma- yardım özleşmesinin m.6 hükmünde geçen tahkim 
şartının geçersiz olduğunu kabul ederek, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.  

Yargıtay kararında sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin olarak “sözleşmede önce tahkim 
şartının kararlaştırılıp sonraki maddelerde uyuşmazlığın çözümleneceği yetkili mahkemenin 
belirlenmesi halinde ya da aynı uyuşmazlığın hem tahkim hem de mahkeme yoluyla 
çözümlenebileceğinin kararlaştırılması durumunda, tahkim şartının geçersiz olacağı kabul 
edilmektedir” şeklinde karar vermiştir. Bu ifadeden anlamaktayız ki, Yargıtay’ın bozma 
kararına ilişkin birinci gerekçesi; tahkim şartı ile yetki sözleşmesinin birlikte yapılması nedeni 
ile tahkim iradesinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açık olması şartı ihlal edilmiştir.  

Yargıtay kararında taraflardan sadece birinin tahkime başvurması halini“Somut 
uyuşmazlıkta ise kurtarma-yardım ücretinden doğan uyuşmazlılarla ilgili olarak sadece anılan 
hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne tahkim yoluna başvurma hakkı tanınmıştır. 
Bu şartın geçerli sayılması, öncelikle kurtarma-yardım hizmetinden yaralanan ilgililerin hak 
arama özgürlükleri açısından hukukun genel ilkeleri ile bağdaşmayacaktır. Zira taraflar 
arasında bir uyuşmazlık meydana geldiği zaman, hizmet alan ilgililerin mahkemeye başvurması 
yolu, davalı kurumca süresinde tahkim itirazında bulunulmak suretiyle engellenecek, davalı 
kurumun tahkim yoluna başvurmaması halinde ise hizmeti alan ilgililerin başvurabileceği bir 
başka yasal yol kalmayacaktır. Nitekim somut uyuşmazlıkta da taraflar arasında bir muaraza 
meydana gelmiş, hizmet alanlarca açılan işbu davada davalı kurumun tahkim itirazı üzerine 
mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş, davalı Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü tarafından da tahkim yoluna başvurulmamıştır” şeklinde ifade etmiştir. Bu 
ifadeden anlamaktayız ki Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin ikinci gerekçesi; taraflardan 
sadece birine tahkim yoluna başvurma hakkı verilmiş olması diğer tarafın mahkemeye 
başvurma hakkını ortadan kaldırılmasıdır. Zira diğer taraf mahkemeye başvurduğunda tahkime 
başvurma hakkı olan taraf tahkim itirazından bulunabilir ve kendisi de tahkime gitmez ise 
uyuşmazlığın çözülmesi için diğer tarafın başvurabileceği bir imkân da kalmamaktadır. 

Kanaatimizce Yargıtay’ını ilk gerekçesine katılmak mümkün değildir. Çünkü kurtarma- 
yardım sözleşmesinde tahkime başvuru “kurtarma yardım alacağının tayini” ile sınırlı tutulmuş, 
bunun dışındaki diğer ihtilaflar için ise İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğu kabul 
edilmiştir. Görmekteyiz ki tahkime konu uyuşmazlık tereddüde yer verilemeyecek şekilde 
açıkça belirlenmiştir. Yargıtay’ın ikinci gerekçesi ise yerindedir. Zira Yargıtay, kurtarma 
yardım ücretinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, sadece hizmeti sağlayan Kıyı Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne tahkim yoluna başvurma hakkının tanınmasını hizmet alan ilgililerin hak 
arama özgürlüklerinin ihlali olarak değerlendirmiştir. 
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Doktrinde konuya ilişkin yapılan eleştiriler ve Yargıtay’ın bozma kararından sonra 2015 
yılı Kurtarma Sözleşmesinde “Taraflarca Sulh olunamaması halinde, kurtarılan değerlere 
verilen Kurtarma hizmetinden kaynaklanan Kurtarma alacağının veya 6. maddede belirtilen 
özel tazminat miktarının tayin, tespit ve tahsiline ilişkin ihtilaf, yasal süresi içerisinde 
taraflardan birinin talebi üzerine, İstanbul' da tahkim yolu ile hallolunur. Taraflarca; tayin, tespit 
ve tahsil için ayrı ayrı dava ikame edilemez. Kurtarma alacağının ya da özel tazminatın tayin, 
tespit ve tahsili dışındaki sair ihtilaflar, genel hükümlere göre İstanbul Mahkemelerinde hal ve 
fasl olunur” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu hüküm ile sözleşme kapsamına girecek alacak 
ve tazminat miktarlarının tespit ve tahsilinden kaynaklanacak uyuşmazlıklar için taraflardan 
birinin talebi üzerine tahkime başvurulabileceği açıkça düzenlenmiştir. Tahkime başvuru 
yetkisinin her iki tarafa birden tanınması ile tüm tarafların hak arama özgürlüğü güvence altına 
alınmış olup artık sözleşmenin geçerliliğinden şüphe etmemek gerekir (Özçelik, 2017: 76). 

II. Sigortacılık Kanununa Göre Yapılan Asimetrik Tahkim Sözleşmesi
Sigortacılık Kanunu m.30/1 hükmü “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden

menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya Hesaptan 
faydalanacak kişiler ile Hesap arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik 
nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta 
tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. 
Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu 
sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usûlünden faydalanabilir” şeklindedir. 

Tahkim sözleşmesi ile taraflar, devlet yargısını bir tarafa bırakarak, hakemler tarafından 
yargılama yapılabilmesinin ve karar verilmesinin yolunu açmaktadırlar (Atalı vd., 2018: 729). 
Sigortacılık Kanunu ile tahkime başvurunun önü açılmış ancak; m.30 hükmü gerek HMK 
m.412 gerekse MTK m.4 kapsamındaki aranan şartlara yeni ve farklı bir metot getirmiştir. Söz
konusu hüküm nedeni ile sigortacılıkta tahkime başvurabilmek için taraflar arasındaki temel
borç ilişkini kuran sigorta sözleşmesinde herhangi bir tahkim şartının bulunmasına gerek
olmadığı gibi uyuşmazlığın çıkmasından sonra tarafların ayrı bir tahkim sözleşmesi yapmasına
da gerek yoktur (Güvel ve Öndaş, 2018: 248). Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla
uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim
usulünden faydalanabilir. Sigortacılıkta tahkim müessesine başvurma hakkı, sigorta ettiren
veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile güvence hesabından faydalanacak
kişilere tanınmıştır. Bu kişiler bizzat veya avukatları aracılığı ile sigorta sözleşmesinden veya
güvence hesabından doğan uyuşmazlıkların çözümü amacı ile “Türkiye Sigorta, Reasürasns ve
Emeklilik Şirketleri Birliği” nezdinde kurulan Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak,
uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından belirlenen hakemler tarafından
çözümlenmesini talep edebilirler. Sigorta tahkimine başvuracak kişilerin nitelikleri bakımından
da ayrı bir sınırlama söz konusu değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin gerçek ya da tüzel kişi
olması, tacir ya da tüketici olması arasında bir fark bulunmamaktadır (Özdamar, 2013: 845).

Tahkim sözleşmesi, sigorta şirketinin önceden ilan etmiş olduğu aleni icabın 
uyuşmazlığın çıkmasından sonra tarafın tahkime başvurarak kabulü ile akdedilmektedir. Yani 
sigorta şirketi ile diğer tarafın fiziki olarak bir araya gelerek yazılı bir sözleşme yapmalarına 
gerek yoktur.  Diğer tarafın sigorta tahkim komisyonuna başvurması ile sözleşme kendiliğinden 
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kurulur. Sigortacılık tahkiminin bu tek yanlı özelliği nedeni ile sigorta şirketinin aynı 
sözleşmeden kaynaklansa bile karşılık dava açması veya takas hakkını kullanması mümkün 
değildir (Aydemir, 2017: 139). 

Sigortacılık Kanunu m.30 hükmünün tek tarafa tahkime başvurma, yani tahkim 
sözleşmesini kurma iradesi vermesi nedeni ile doktrinde bu hükmün asimetrik tahkim 
sözleşmesi niteliğinde olduğu ifade edilmiştir (Aydemir, 2017: 140). Ancak sigortacılık 
sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkimde hallolması için tarafların aralarında 
bir tahkim sözleşmesi akdettiklerini söyleyemeyiz. Zira sigorta tahkim komisyonuna daha 
önceden sigortacılık şirketi tarafından yapılan yazılı başvuru aleni bir icaptır. Uyuşmazlığın 
diğer tarafı olan sigorta ettiren veya menfaat sahiplerinin komisyona başvurması ile bu icap 
kabul edilmiş olur. Dolayısıyla taraflar arasında tahkime ilişkin bir anlaşmanın bulunmaması 
nedeni ile asimetrik bir tahkim sözleşmesinden bahsetmek pek mümkün değildir. 

SONUÇ 
Çalışmamızın amacı başlangıçta da ifade ettiğimiz üzere, asimetrik tahkim 

sözleşmelerinin kapsamını belirlemek ve bu tip tahkim sözleşmelerinin geçerli olup olmadığını 
tespit etmektir. Gelişen tahkim anlayışı ile asimetrik tahkim anlaşmalarının uluslararası hukukta 
geçerli olduğu kabul edilmeye başlanmıştır. En temel gerekçe ise tarafların aralarında iki taraflı 
bir sözleşme yapmış olması ve bu sözleşme hükümlerinin doğal olarak bir tarafın lehine diğer 
tarafın ise aleyhine olmasıdır.  

Hukukumuzda ise asimetrik tahkim sözleşmesi ilk olarak Kıyı Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün Kurtarma Yardım Sözleşmesi m.6/4 hükmünde karşımıza çıkmakta idi. Bu 
sözleşmenin geçerliliği Yargıtay tarafından değerlendirilmiş ve Yargıtay sözleşmenin geçersiz 
olduğuna karar vermiştir. Yargıtay’ın bu kararı verirken en temel gerekçesi taraflardan birinin 
hak arama özgürlüğünün ihlal edilmiş olmasıdır. 

Kanaatinizce sözleşme serbestisi kapsamında asimetrik tahkim sözleşmelerinin kural 
olarak geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu geçerliliğin kabulü için tarafların asimetrik 
tahkim sözleşmesi yapma konusunda gerçek bir iradesinin olup olmadığı hususunun 
araştırılmış olması gerekir. Gabin durumunda yapılan sözleşmenin iptali istenebilmelidir. 
Ayrıca tarafların konumlarının da dikkate alınması gerekir, zira güçlü taraf asimetrik tahkim 
şartını kendi lehine zayıf olana tarafa dayatmış olabilir. Bir diğer husus ise hak arama 
özgürlüğünün ihlal edilmiş olup olmadığı meselesidir. Yargıtay’ın yukarıda incelediğimiz 
kararında Yargıtay bu tip bir sözleşmenin hak arama özgürlüğüne bir engel olduğunu ifade 
etmiştir.  

Uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra tahkime başvurma hakkı olmayan tarafın 
mahkemeye başvurması durumunda diğer tarafın hiç şüphesiz asimetrik tahkim sözleşmesine 
dayanarak tahkim itirazında bulunması mümkündür. Tahkim itirazında bulunan taraf tahkime 
gitmez ise diğer tarafın hak arama özgürlüğünün ihlal edilmemesi adına ona da bu aşamadan 
sonra tahkime başvurma hakkı tanınmalıdır. Eğer asimetrik tahkim sözleşmesi nedeni ile 
tahkime başvurma hakkı olan taraf davada tahkim itirazında bulunduktan ve diğer tarafın 
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tahkime hazır olduğunu beyan etmesinden sonra hala tahkime yanaşmıyorsa hiç şüphesiz diğer 
tarafın mahkemeye başvurarak hakkını araması sağlanmalıdır.  
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ÖZET 

Gelişen teknolojiye paralel olarak elektrik enerjisinin depolanması problemi zaman 
içerisinde evrilmiştir. Günümüzde yaygın olarak lityum tabanlı piller elektrik enerjisini depo 
etmek için kullanılmaktadır. Fakat lityum elementini enerji depolamak konusunda optimal 
yapan özellikleri yani reaktivitesi aynı zamanda onu tehlikeli kılmaktadır. Özellikle oksijen ile 
teması söz konusu olduğunda güçlü bir yanma reaksiyonu sergilemektedir. Bu nedenle bir paket 
içerisine yerleştirilmiş kimyasallardan oluşan pil hücreleri ve bunların bir araya gelmedi ile 
meydana gelen batarya gruplarının emniyetle kullanılabilmesi için uygun ve güvenilir bir 
yönetime ihtiyaç vardır. Yani, bataryalar belirli bir akım, gerilim ve sıcaklık zarfı içerisinde 
çalıştırılmalıdırlar. Bu maksatla batarya yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler 
çeşitli fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmış donanım ve yazımdan meydana 
gelmektedir. Bu çalışmada, batarya yönetim sistemlerinin konsept olarak ilk ortaya 
çıkışlarından günümüze kadar olan fonksiyonel değişimleri ve topolojileri incelenmiştir. 
Batarya yönetim sistemlerinin fonksiyonlarının zaman içerisinde değişiminin teknolojideki 
gelişime paralel ilerlediği rahatlıkla söylenebilir. Bu noktada elbette algılayıcı 
teknolojilerindeki gelişmeler başta olmak üzere; akıllı sistemler, iletişim sistemleri, 
algoritmalar, fizik ve kimya alanındaki gelişmeler BYS özelinde temel etmenler olarak 
sayılabilir. Gelecek yıllarda batarya kimyasının elektriksel olarak belirlenmesi, derin öğrenme 
tabanlı kestirim, yeni nesil algoritmalar, yeniden yapılandırılabilirlik gibi özelliklerin BYS 
sistemlerine dâhil olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca yakın gelecekte ticarileştirilme 
potansiyeli en yüksek olan lityum sülfür bataryalar, katı elektrolitli bataryalar (Solid State 
Battery), sodyum tabanlı batarya kimyaları ve bular arasında en yıkıcı teknoloji olacağı 
değerlendirilen kütlesiz bataryalar(Massless Battery) BYS teknolojisini değiştirmeye, 
geliştirmeye devam edeceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Batarya yönetim sistemi, BYS, BYS fonksiyonlar, BYS Topolojileri 

* Sorumlu yazar
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1. GİRİŞ 

Batarya Yönetim Sistemin (BYS)  Bir batarya sistemini gözlemlemek, ölçümlemek 
amacıyla geliştirilen bir üründür. Kesin, net ve tek bir tanımı olmamakla beraber genel olarak 
şu şekilde tanımlanabilir: BYS batarya hücrelerinin kimyasında bağlı olarak, güvenli akım-
gerilim zarfı içerisinde, bataryanın ömrünü ve performansını arttırmak için optimal çalışma 
düzenini sağlayan sistemdir. Bunun için gelişmiş fonksiyonlara sahip olmakla birlikte en az 
aşağıdaki işlevlerden herhangi birini veya birkaçını içerebilmektedir(Andrea, 2010; H.J. 
Bergveld et al., 2002): 

• Pili gözlemlemek/ölçümlemek (hücre bazında) 
• Pili korumak 
• Pilin durumunu tahmin etmek/öngörmek 
• Pilin performansını en üst seviyeye çıkarmak 
• Tüm bunları kullanıcıya veya sisteme raporlamak/sunmak 

Sisteme güç sağlayan batarya içerisinde depo edilen enerjinin en uygun şekilde 
kullanımının sağlanması ve bataryaya/sisteme zarar gelmesinin önlenmesidir. Bu amaca 
ulaşmak için bataryanın şarj ve deşarj süreçleri izlenerek ve kontrol edilmelidir (H.J. Bergveld 
et al., 2002; Hendrik J. Bergveld et al., 2008; Pop et al., 2008). Kısacası BYS, bataryaları veya 
batarya paketlerini önceden tanımlanmış bir akım, gerilim ve sıcaklık zarfı içinde çalışmasını 
sağlayan sistemlerdir. Bunu yaparken de en temel iki çıktısı Şarj Durumu (ŞD, State of Charge 
– SoC) ve Sağlık Durumudur(SD, State of Health – SoH). Burada ŞD aracın menzil gibi yan 
çıktıları üretmesi için önem arz ederken; SD ise batarya grubunun toplam enerji depolama 
kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. BYS’ler mobil cihazlar gibi küçük hatta mikro ölçekli 
uygulamalarda kullanıldığı gibi; şehir şebekelerini besleyen çok büyük boyutlu uygulamalarda, 
yenilenebilir enerji santrallerinde de kullanılmaktadır. 

2. BYS FONKSİYONLARI 

Batarya hücrelerinin gelişimine paralel olarak bu hücrelerin yönetim ihtiyacı da ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Daha basit yapılı kurşun asit batarya hücreleri oldukça güvenli olmaları 
ve bu konuda kendini ispatlamış bir teknoloji olması sebebiyle özgün bir yönetim sistemine 
fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Yapılan çalışmalarla kurşun asit bataryaların elektrikli araçlar veya 
otomotive kullanımının yanı sıra başka uygulamalarda da kullanılabilmesi için verimliliklerinin 
arttırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 1960’lı yıllarda kurşun asit bataryaların 
verimliliklerine etki eden parametrelerin ayrı bir sistem vasıtasıyla gözlemlenerek kontrol 
edilmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır (Kruger & Barrick, 1966). Bu parametreler akım, 
gerilim, sıcaklık, şarj durumu, elektrolit yoğunluğu ve hücre yaşı olarak tespit edilmiştir 
(Kruger & Barrick, 1966). Böylece bir batarya yönetim sisteminin sahip olması gereken 
fonksiyonlar yavaş yavaş netleşmeye başlamıştır. Bu parametrelerin bazılarının hesaplanması 
için bataryaların dinamik karakteristiklerinin çıkarılması çalışmaları 1970’li yıllarda yapılmıştır 
(Taylor & Siwek, 1973). 1980 yılında, daha iyi performansa sahip, daha kolay bakımı 
yapılabilen ve daha yüksek enerji depolama kapasitesine sahip bir batarya teknolojisi çıkana 
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kadar kurşun asit bataryalar standart olarak görülmekteydi (Hayden, 1981). Bugün bildiğimiz 
anlamda monolitik silikon tümleşik devre teknolojisi 1950’lerde geliştirilmiş ve ilk patent 1959 
yılında alınmıştır (Noyce, 1959). Bu büyük gelişme elektronikte pek çok yeniliği birlikte 
getirmiştir. En önemli katkılarından birisi boyutlarda küçülme sağlaması olmuştur. Bu sayede 
çok sayıda taşınabilir teknoloji ilerleyen yıllarda hayatımıza girmiştir. Nikel ve lityum tabanlı 
batarya hücre teknolojilerinin olgunlaşması ve pazarda yer bulmaya başlamalarıyla birlikte 
1990’lı yıllarda taşınabilir cihazlarda kullanılmak için pil hücresinin değerlerini okuyarak basit 
ikazlar verebilen, pil hücresinin gerilimini belirli bir çalışma zarfında tutabilen özelleşmiş 
tümleşik devreler geliştirilmiştir (Caruthers, 1994; Cates & Richey, 1996; Freeman, 1995; 
Goodenough, 1993, 1996b, 1996a; Jones, 1991; Kerridge, 1993; Maliniak, 1995; Swager, 
1995). Batarya hücrelerinin kontrollü ve verimli kullanılmasının en önemli olduğu 
uygulamaların başında elektrikli araçlar gelmektedir. 1996 yılında piyasaya çıkan General 
Motors EV1 seri üretimi yapılan ilk tam elektrikli araçtır (Glover & Kimberley, 1996; Johnson, 
1999; “Wired Wheels,” 1996). EV1 aracı ile kullanılan Valve-Regulated Lead Acid (VRLA) 
aküleri yani bakımsız veya kapalı akü olarak bilinen akülerle yapılan saha çalışmalarında elde 
edilen veriler, bir batarya yönetim sisteminin bataryaların verimli bir şekilde kullanılabilmesi 
için aynı zamanda termal kontrol yapması gerekliliğini ortaya koymuştur (Brost, 1998). Bu 
bağlamda 90’lı yılların sonunda bir batarya yönetim sisteminin sahip olması gereken temel 
fonksiyonlar şu şekilde özetlenebilir (Jossen et al., 1999; Masaak et al., 1998). 

• Veri toplama 
• Batarya durumunun belirlenmesi (Şarj durumu) 
• Elektrik yönetimi 
• Termal yönetim 
• Güvenlik yönetimi 
• İletişim 

2.1 Veri Toplama Fonksiyonu 

Veri toplama fonksiyonu, hem batarya hem de aracın güç verilerinin algılayıcılar 
vasıtasıyla ölçülüp okunmasını ifade etmektedir. Çünkü batarya yönetim sisteminin tüm 
algoritmaları, giriş bilgisi olarak ölçülen ve/veya hesaplanan verileri kullanmaktadır. Burada 
doğruluk, örnekleme oranı çok önemlidir ve uygulama türüne bağlıdır. Örneğin, elektrikli araç 
uygulamalarının örnekleme oranları saniyede 1 örnekten daha hızlıyken, elektrikli uçak 
uygulamalarda örnekleme oranları saniyede 50 örnekten fazladır (Jossen et al., 1999; X. Zhang 
et al., 2018). Bu fonksiyon ile bataryaya giren/çıkan akım, baratarya ve hücre gerilimleri, 
batarya sıcaklığı, ortam sıcaklığı vb. değerler ölçülmektedir. 

2.2 Batarya Durumu 

Batarya durumunun belirlenmesi fonksiyonu, bataryanın şarj durumu (State of Charge 
– SoC), sağlık durumu (State of Health – SoH), enerji durumu (State of Energy – SoE) ve kalan 
kullanılabilir ömür (Remaining Useful Life – RUL) değerlerinin hesaplanmasını ifade 
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etmektedir. Batarya durumunun belirlenmesi, batarya yönetim sistemi içindeki elektrik 
yönetimi için bir giriş değeri olarak kullanılır ve ayrıca kullanıcı için pratik önemi olan 
parametrelerdir. SoC, SoH, SoE ve RUL veri toplama fonksiyonu ile araç ve batarya paketi 
üzerinde bulunan algılayıcılardan elde edilen veriler kullanılarak hesaplanır.  

Şarj durumu (SoC), mevcut batarya kapasitesi ile bataryanın nominal kapasitesi 
arasındaki orandır. Burada 𝜂𝜂𝑒𝑒 bataryanın coulomb verimliliğini, 𝐼𝐼(𝑡𝑡)  anlık batarya akımını ve 
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 bataryanın nominal kapasitesini ifade etmektedir. 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶(𝑡𝑡)% = �1 +
∫ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡
0
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

� × 100 (1) 

Sağlık durumu (SoH), bir hücrenin veya bir bataryanın nominal koşullarına kıyasla 
durumunun bir performans katsayısı. SoH yüzde cinsinden ifade edilir (%100 = fabrika çıkışı 
teknik özelliklerini tam karşılıyor demektir). Burada, 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 bataryanın mevcut kapasitesi, 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
bataryanın nominal kapasitesi ve 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 bataryanın sistem gereksinimlerini karşılayamadığı 
kapasiteyi ifade etmektedir. 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 genellikle %80 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 olarak belirlenmektedir.  

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆% =
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒

× 100 (2) 

SoE, SoC ile bazı benzerlikler taşıyan bir ölçüdür, ancak tek başına akımı integrale dâhil 
etmek yerine, SoE batarya voltajını da integrale dâhil etmektedir. Sıcaklık, yaşlanma ve deşarj 
oranı batarya voltajı davranışına yansıtıldığından, voltajın SoE metriğine dâhil edilmesi, 
batarya enerjisini SoC'den daha iyi izlemek ve yönetmek için kullanılabileceğini 
göstermektedir (Hickey & Jahns, 2019; Waag et al., 2014; XT et al., 2014).  Burada 𝜂𝜂𝑒𝑒 
bataryanın coulomb verimliliğini, 𝑉𝑉(𝑡𝑡)  anlık batarya gerilimini, 𝐼𝐼(𝑡𝑡)  anlık batarya akımını ve 
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 bataryanın nominal enerjisini ifade etmektedir. 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸(𝑡𝑡)% = �1 +
∫ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑉𝑉(𝑡𝑡)𝐼𝐼(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
0

𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
� × 100 (3) 

Kalan kullanılabilir ömür (RUL), belirli bir anda kalan faydalı ömür veya batarya 
kapasitesi kabul edilemez bir düzeye ulaşmadan önce kalan kullanılabilir hizmet süresidir. 
RUL, belirli bir batarya için kalan şarj ve deşarj döngüsü sayısı ile ölçülür (Chen et al., 2020; 
Chinomona et al., 2020). Burada, β batarya ömrü sonunda ulaşılacak şarj⁄deşarj döngü sayısını 
ve α mevcut şarj⁄deşarj döngü sayısını ifade etmektedir. 

 RUL =  β − α (4) 

2.2 Elektrik Yönetimi Fonksiyonu 

Elektrik yönetimi fonksiyonu, akım, gerilimler, sıcaklıklar, hesaplanan SoC, SoH, SoE 
ve RUL değerlerini kullanan bir algoritmayı ifade etmektedir. Bu fonksiyon, şarj/deşarj 
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süreçlerini ayrı ayrı kontrol etmek, güvenlik yönetimini sağlamak ve dengeleme için kullanılır. 
Bunun yanında termal kontrol için şarj ve deşarj süreçlerini sınırlandırır. Şarj kontrol süreci ve 
deşarj sınırlaması büyük ölçüde kullanılan batarya teknolojisine ve tipine bağlıdır. 

2.3 Termal Yönetim Fonksiyonu 

Termal yönetim fonksiyonu, yüksek güçlü uygulamalar için vazgeçilmez bir 
fonksiyondur. Termal yönetim sisteminin görevleri, hücreler arasında sıcaklık eşitlemesi, 
bataryanın soğutulması ve gereken durumlarda bataryanın ısıtılmasıdır ki soğuk havalarda 
karşılaşılan durum budur. Batarya hücreleri belirli bir sıcaklık aralığında en yüksek performansı 
gösterirler. Bu sıcaklık fazla artar veya azalırsa termal yönetim fonksiyonu sayesinde batarya 
optimal çalışma sıcaklığı aralığında tutulur. Bu sayede batarya en yüksek verimi sağlayacak 
durumda çalıştırılmaktadır. Bunu sağlamak için yaygın olarak sıvı veya hava fanlı sistemler 
kullanılmaktadır. Elektrolitin ve plastik hücre muhafazasının ısıl direnci oldukça yüksek olduğu 
için batarya hücrelerinin içinden dışarıya ısı transferi termal yönetimin en büyük sorunudur. 
Özellikle şarj/deşarj süresince batarya hücrelerinin optimal ısı zarfında olmaması geri 
döndürülemez kapasite kaybına, yanmaya ve hatta patlamaya yol açabilmektedir (Mahamud & 
Park, 2011; Zhuang et al., 2021).  

2.4 Güvenlik Yönetimi Fonksiyonu 

Güvenlik yönetimi fonksiyonu, bataryayı güvenli olmayan çalışma koşullarına karşı 
korumaktadır. Bunun için BYS deşarj derinliğini sürekli olarak takip etmeli ve derin deşarja 
karşı bataryayı koruyabilmelidir. Bu nedenle batarya hücrelerinin ayrı ayrı gerilim değerlerinin 
ölçülmesi bu noktada önem arz etmektedir. Ancak bu şekiild herbir hücrenin derin deşarj 
sebebiyle kullanılabilir ömrünün azalması engellenebilmektedir. Aşırı akım, gerilim ve sıcaklık 
durumlarına karşı da bataryayı koruyabilmelidir. Bir çarpışma ve/veya elektrolit gaz sızıntısı 
durumunda bataryayı acil durum kontaktörleri vasıtasıyla sistemden otomatik olarak 
ayırabilmelidir. 

2.5 İletişim Fonksiyonu 

İletişim fonksiyonu, batarya yönetim sistemi hem bataryanın tüm donanımlarıyla hem 
de araç üzeri haberleşme sistemi ile doğrudan haberleşebilmelidir. Bunun için günümüzde 
yaygın olarak batarya donanımları arasında I2C, SPI gibi protokoller kullanılırken; araç ile 
haberleşmek için standart hale gelen CAN-BUS protokolü veya türevleri kullanılmaktadır (ISO 
11898 Road Vehicles — Controller Area Network (CAN), n.d.; Richards, 2002). 

2.6 BYS Fonksiyonlarının Zamanla Gelişimi 

Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlar, gelişen teknoloji ve talepler doğrultusunda batarya 
yönetim sistemleri de günün ihtiyaçları doğrultusunda evrilmişlerdir. 2011 yılına gelindiğinde 
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bir batarya yönetim sisteminin sahip olması gereken fonksiyonlar şu şekildedir (Xing et al., 
2011). 

• Veri toplama 
• Güvenlik koruması 
• Bataryanın durumunu belirleme ve tahmin etme yeteneği 
• Şarj ve deşarj kontrolü 
• Hücre dengeleme 
• Termal yönetim 
• Batarya durumunun ve kimlik doğrulamasının yapılıp bir kullanıcı arayüzüne 

gönderilmesi 
• Tüm batarya bileşenleriyle iletişim 
• Daha uzun pil ömrü 

 

2021 yılına gelindiğinde ise batarya yönetim sisteminin sahip olması gereken 
fonksiyonlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (Wang et al., 2020): 

• Veri toplama 
• Modelleme ve durum tahminleri 
• Şarj ve deşarj kontrolü 
• Arıza teşhisi 
• Sağlık yönetimi 
• Termal yönetim 
• Hücre dengeleme 
• İletişim 
• IOT teknolojileri ile uyum(Haldar et al., 2020; Sivaraman & Sharmeela, 2020) 
• Bulut teknolojileri (T. Kim et al., 2018) 

Batarya teknolojisinin gelişimi, batarya ile çalışan cihaz çeşitliliğinin artması ve 
özellikle elektrikli araçlar gibi yüksek güç uygulamalarındaki gereklilikler ışığında batarya 
yönetim sistemlerinin teknolojileri birbirlerine paralel olarak gelişmiştir.  Tabloda yıllar 
içerisinde batarya yönetim fonksiyonlarının gelişimi verilmiştir. Burada dikkat çeken husus 
temel fonksiyonların kaybolmadan önem ve yerlerini korumalarıdır. Teknolojik gelişime 
paralel olarak gerekli fonksiyonların zaman içerisinde batarya yönetim sistemlerine entegre 
edildiği görülmektedir. 

Tablo 1. BYS fonksiyonları karşılaştırması. 

 1999 2011 2021 
Veri toplama    

Batarya durumu 

SoC    
SoH    
SoE    
RUL    

Elektrik yönetimi    
Termal yönetim    
Güvenlik Yönetimi    
İletişim    
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Batarya durumunun kestirimi    
Güvenlik koruması    
Hücre dengeleme    
Kullanıcı arayüzü bağlantısı    
Tüm batarya bileşenleriyle iletişim    
Daha uzun pil ömrü    
Arıza teşhisi    
Sağlık yönetimi    
Akıllı algoritmaların kullanımı    
IOT teknolojileri    
Bulut teknolojileri    

3. BYS TOPOLOJİLERİ 

Batarya yönetim sistemleri temel olarak iki sınıfta gruplanabilir. Birincisi tüm işlemlerin 
tek merkezde yapıldığı merkezi topolojidir(Bonfiglio & Roessler, 2009; Bowkett et al., 2013; 
A. Zhang et al., 2017). İkincisi ise algılayıcıların ve işlemcilerin farklı ünitelerde yer aldığı 
dağıtık topolojidir(Čermák & Bartl, 2014; Karavas et al., 2015; Mahmood et al., 2015; Pavić et 
al., 2018; Stuart & Zhu, 2011). 

3.1 Merkezi Topoloji 

Merkezi batarya yönetim sistemlerinde, tüm işlevsellik birkaç kabloyla pillere veya pil 
hücrelerine bağlanan tek bir modüle entegre edilmiştir (Andrea, 2010). Hatta bazı 
uygulamalarda tek bir entegre devre bile tüm batarya yönetim işlevlerini yerine 
getirebilmektedir (Wan et al., 2009). Bu topolojinin dezavantajları, kısa devre riskini önemli 
ölçüde artıran çok sayıda uzun kablo bağlantısını içermesidir. Ayrıca, girişler kolaylıkla 
karıştırılabilir ve yanlış bağlanabilir ve/veya bağlantılar gevşeyebilir. Bu da hatalara karşı 
duyarlılığı artırmaktadır (Reindl et al., 2020). 

 

3.2 Merkezi Olmayan Topoloji 

Batarya yönetim sistemlerinin merkezi olmayan bir yapıya dönüştürülmesi, merkezi 
kontrol yapılarının dezavantajlarının üstesinden gelmek için muhtemel bir çözümdür. Merkezi 
olmayan batarya yönetim sistemleri tüm işlevselliği yerel ve özerk olarak sağlayan birkaç eşit 

M E R K E Z İ   
B A T A R Y A  Y Ö N E T İ M  S İ S T E M İ  

Şekil  1 Merkezi batarya yönetim sistemi topolojisi 
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birimden oluşur. Bireysel BYS birimlerinin her biri diğerlerinden bağımsız olarak çalışabilir. 
Hatta bazı merkezi olmayan batarya yönetim sistemlerinde birimler arasında iletişim 
gereksinimi ortadan kalkmıştır (Faika et al., 2018; Frost & Howey, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Dağıtık Topoloji 

Dağıtık batarya yönetim sistemlerinde her hücre dizisi veya tek hücre BYS yardımcı 
modülüyle donatılmıştır. BYS yardımcı modülleri çalışma parametrelerinin, dengelemenin ve 
iletişimin ölçülmesini sağlar. Her bir batarya hücresinin çalışma koşullarının gerçek zamanlı 
izlenmesi ve raporlanması için bir ana ve birkaç yardımcı BYS modülünden oluşur (Brahma et 
al., 2000; Čermák & Bartl, 2014; Feng et al., 2016; Gutmann, 1999; Jinrui et al., 2006; Linlin 
et al., 2017; Qiang et al., 2006; Souza et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Modüler Topoloji 

Modüler batarya yönetim sistemleri, merkezi BYS'ye benzer şekilde ayrı ayrı 
bataryalara veya batarya hücrelerine yine ayrı ayrı kablolarla bağlanan birkaç özdeş modülden 
oluşmaktadır. Bu topolojide genellikle modüllerden biri yönetici rolüne atanır veya ayrı bir 
modül yönetici görevi görür. Ana modül, tüm batarya paketini kontrol eder ve sistemin geri 
kalanıyla iletişim kurarken, diğer modüller yalnızca ölçülen verileri kaydeder ve ana üniteye 
iletir (C. Kim et al., 2011; Rahimi-Eichi et al., 2013). 

 

 

 

BYS BYS BYS BYS 

BYS BYS BYS BYS KONTROLÖR 

Şekil  2 Merkezi olmayan batarya yönetim sistemi topolojisi 

Şekil  3 Dağıtık batarya yönetim sistemi topolojisi 
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3. SONUÇ 

Batarya teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak batarya yönetim sistemlerinin de 
gelişmesi gerekmektedir. Bunu örnek olarak farklı batarya kimyalarının üstün özelliklerinin 
eşzamanlı kullanımına olanak tanıyan çoklu kimyalı batarya sistemleri gösterilebilir. Bu 
konuda yapılmış çalışmalarda belirgin performans artışı olduğu ortaya koyulmuştur (Chung & 
Trescases, 2017; Sarıkurt & Balıkçı, 2017). Böyle bir batarya yönetim sisteminde batarya 
kimyasının ayırt edilebilmesi yani tanımlanabilmesi önem arz etmektedir. Böyle bir 
fonksiyonun batarya yönetim sistemlerine eklenmesi de tarihsel gelişim süreci bakımından 
önem arz etmektedir. Bu konuda da yakın tarihli çalışmalar mevcuttur (Dikmen et al., 2018; 
Dikmen & Karadağ, 2021). 

Batarya yönetim sistemlerinin fonksiyonlarının zaman içerisinde değişimi 
incelendiğinde teknolojideki gelişime paralel ilerlediği rahatlıkla söylenebilir. Bu noktada 
elbette algılayıcı teknolojilerindeki gelişmeler başta olmak üzere; akıllı sistemler, iletişim 
sistemleri, algoritmalar, fizik ve kimya alanındaki gelişmeler BYS özelinde temel etmenler 
olarak sayılabilir. Gelecek yıllarda batarya kimyasının elektriksel olarak belirlenmesi, derin 
öğrenme tabanlı kestirim, yeni nesil algoritmalar, yeniden yapılandırılabilirlik gibi özelliklerin 
BYS sistemlerine dâhil olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca yakın gelecekte ticarileştirilme 
potansiyeli en yüksek olan lityum sülfür bataryalar, katı elektrolitli bataryalar (Solid State 
Battery), sodyum tabanlı batarya kimyaları ve bular arasında en yıkıcı teknoloji olacağı 
değerlendirilen kütlesiz bataryalar(Massless Battery) BYS teknolojisini değiştirmeye, 
geliştirmeye devam edeceklerdir. 
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Üniversitesi tarafından FOA-2018-1358 proje numarası ile desteklenmiş olup; TÜBİTAK ve 
İnönü Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. 

 

 

 

BYS YARDIMCI MODÜL BYS YARDIMCI MODÜL BYS ANA MODÜL 

Şekil  4 Modüler batarya yönetim sistemi topolojisi 
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Terminoloji 
SoC : Şarj Durumu (%) 
SoH : Sağlık Durumu (%) 
SoE : Enerji Durumu (%) 
RUL : Kalan Faydalı Ömür (Döngü) 
𝜂𝜂𝑒𝑒 : Pilin Coulomb Verimliliği 
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 : Bataryanın Aktif Kapasitesi (Ah) 
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 : Bataryanın Nominal Kapasitesi (Ah) 
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 : Bataryanın Nominal Kapasitesinin %80'i 

(Ah) 
𝑉𝑉(𝑡𝑡) : Bataryanın Terminal Gerilimi (volt) 
𝐼𝐼(𝑡𝑡) : Bataryanın Akımı (amper) 
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 : Bataryanın Nominal Enerjisi (Watt) 
β : Bataryanın Ömür Sonu Sayısı 
α : Mevcut Döngü Sayısı 
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ÖZET 

Tarihin somut kanıtlarından birisi olan konutlar kırsal geçmiş ve gelecek arasında sağlam bir 
köprü oluşturmaktadır. İnsanoğlunun ilk çağdan bugüne kadar barınma arayışı bireysel 
yerleşimden daha faydacıl olan kolektif yerleşim oluşturmaya evirilmiştir. Türklerde barınma 
çadır mimarisinden başlayıp, yerleşik hayata geçildikten sonra geleneksel Türk Evi’ni 
oluşturmuştur. Çadır mimarisi ile fonksiyonel benzerlikler taşıyan Türk Evleri plan şeması, 
kullanılan malzemesi, iklim, kültür, kullanıcı vb. dinamikler ile farklılaşmaktadır.  

Konut mimarisi bir yerleşim dokusunun kimliğini oluşturan en temel yapı dinamiği arasında 
yer almaktadır. Konutların değişim/dönüşümü sebebiyle yerleşim dokusu kimliği de aynı 
ölçüde etkilenmektedir. Yapı malzemesi, kullanıcı ihtiyaçları, iç ve dış politikalar 
sebeplerinden yapılar zorunlu olarak etkilenmektedir. Teknoloji ve güncel ihtiyaçlar 
doğrultusunda adaptasyona uğrayan konutlar kimi zamanda deformasyon geçirmektedir. 

Günümüzde kısmen kırsal yerleşim dokusunda Geleneksel Türk Evi yapılarını varlığını 
sürdürmektedir. Bunlardan çoğunun tahrip olduğu ve birçoğunun da yıkılarak yeni yapım 
malzemeleri ile farklılaştığı görülmektedir. Var olan yapılardan bilinen ve tarihi geçmişi olan 
yapılar koruma altına alınmaktadır. Ancak özellikle kırsal yerleşimlerde çok sayıda Geleneksel 
Türk Evi yapısı bilinmemekte ve yok olup gitmektedir.  

Türk tarihinde yapısal dinamik olan bu yapılar geçmişin gelecek nesillere görsel aktarımında 
önemli rol oynamaktadır. Geleneksel Türk Evi yapıları içinde bulundukları yerleşim dokusunun 
kimliği olduğu gibi değişim/dönüşümleri de kimliği nasıl etkilendiğini göstermektedir. 
Yapıların tespiti ve literatüre kazandırılması hem mevcut yapının korunması hem de yerleşim 
bölgesine uygulanacak olan müdahalelerin doğru olması için gereklidir. Bu çalışma 
kapsamında Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şeyhahmetli mahallesi (köyü) içerisinde bulunan 
bölgedeki ve çevre kırsal yerleşimdeki yapılardan; kullanılan malzeme ve yapım tekniği ile 
ayrıcalıklı olan Arif Yıldırım Konağı yerinde yapılan analiz, ölçüm ve görüşmeler yöntemiyle 
incelenip; yeri-bugünkü durumu, inşaat tarihi ve banisi, kitabesi, mimari tezyinatı, malzeme ve 
teknik özellikleri, tamirat ve tadilatları, plan-kesit ve görünüşleri başlıkları altında analiz 
edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Kırsal Mimari, Geleneksel Türk Evi, Türk Konakları, Kırsal Kimlik 

Bu Çalışma “Demiroğlu, Begüm. 2016. “ANKARA- POLATLI KIRSAL KONUT MİMARİSİ: ŞEYHAHMETLİ VE SARIOBA KÖYÜ ÖRNEĞİ”. Yüksek 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya” isimli Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar EROĞLU danışmanlığındaki Yüksek Lisans 
Tezinden Üretilmiştir.  
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ABSTRACT 

Houses, one of the tangible proofs of history, form a solid bridge between the rural past and the 
future. From the first age to the present, humankind's search for shelter has evolved from 
individual settlement to creating a more utilitarian collective settlement. Accommodation in 
Turks started from tent architecture and formed the traditional Turkish House after the settled 
life. The Turkish Houses, which have functional similarities with the tent architecture, reveal 
the plan scheme, the materials used, the climate, culture, user, etc. differs in dynamics. 

Residential architecture is among the most basic building dynamics that form the identity of a 
settlement pattern. Due to the change/transformation of the residences, the identity of the 
settlement texture is also affected to the same extent. Buildings are necessarily affected by 
building materials, user needs, and domestic and foreign policies. Houses, which are adapted 
in line with technology and current needs, sometimes undergo deformation. 

Today, Traditional Turkish House structures continue to exist in the rural settlement pattern. It 
is seen that most of them were destroyed and many of them were demolished and differentiated 
with new construction materials. Buildings that are known from existing structures and that 
have a historical past are taken under protection. However, especially in rural settlements, a 
large number of Traditional Turkish House structures are not known and are disappearing. 

These structures, which are structural dynamics in Turkish history, play an important role in 
the visual transmission of the past to future generations. Traditional Turkish House structures 
show how the identity of the settlement pattern in which they are located is affected, as well as 
their changes/transformations. Identifying the structures and bringing them into the literature is 
necessary both for the protection of the existing structure and for the correctness of the 
interventions to be applied to the settlement area. Within the scope of this study, the structures 
in the region and the surrounding rural settlements in the Şeyhahmetli neighborhood (village) 
in the Polatlı district of Ankara; Arif Yıldırım House, which is privileged with the materials and 
construction technique used, was examined by the method of analysis, measurement and 
interviews; It will be analyzed under the titles of place-present situation, construction date and 
builder, inscription, architectural decoration, material and technical features, repairs and 
modifications, plan-section and appearance. 

Keywords: Rural Architecture, Traditional Turkish House, Turkish Mansions, Rural Identity 

 

1. GİRİŞ 

Barınma sadece fiziki bir mekan formu değil aynı zamanda kullanıcılarının ve içinde bulunduğu 
yerleşim dokusunun kimlik öğesidir. Her mekan onu niteleyen belirli morfolojik dinamikler 
doğrultusunda kendi öznel kimliğine sahip olmaktadır. Yerleşim morfolojisi içinde buluna 
konutlar, doğal ve yapılı çevre, dolu boş oranı, bulunduğu coğrafya gibi somut dinamiklerin 
etkisi dışında politika, sosyo-kültür ve ekonomi gibi soyut dinamikler ile bir bütün olarak 
şekillenmektedir. 

Yerleşim yerinin kimliğinde yapılı çevre büyük rol oynamaktadır. Özellikle konut yapılarının 
zaman içerisindeki değişimi tüm yerleşim yerini etkilemektedir. Bu değişim güncel teknoloji 
ve yapı malzemelerini kullanmak zorunluluğu ile olabileceği gibi bölgeye uygulanan yerleşim 
politikaları, demografik değişim ya da göç gibi faktörlerden de kaynaklanabilmektedir.  
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Kentlerdeki yerleşim yerlerinde yapısal dinamiklerin değişimi kırsal yerleşimlere göre daha 
hızlı olmaktadır. İmkanlar, demografik yapı ve kültürel etkileşim yapıların yenilenmesine ve 
hızla artmasına sebep olmaktadır. Kırsal yerleşimde ise bu faktörler tam tersi evirilmiştir. 
Değişim hızı kırsal konut mimarisinde daha yavaş olmakla birlikte etkileri daha fazladır.  

Türkler yerleşik yaşama geçtiğinde göçebe yaşam tarzından gelen çadır mimarisini fonksiyonel 
olarak devam ettirmişlerdir. Kırsalda çoğunluklu geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmakla 
birlikte kırsal yerleşimde barınma önemli bir güvenlik sorununu beraberinde getirmektedir. Bu 
soruna çözüm olarak kolektif yaşam biçimi ile bir arada kalmak kırsal yerleşimin temeli 
olmuştur.  

Belirli toplanma alanları ve çevresinde oluşan yapılaşmalar ile merkezi kolektif yerleşim biçimi 
özellikle Anadolu’da temel kırsal yerleşim kurgusudur. Bu yerleşim kimi köylerde; küme, yol 
izi, gridal vb biçimlerde de görülebilir (Sharp 1946). Ancak amaç temel ihtiyaçların daha kolay 
sağlanabilmesi ve insan gücü desteğine olan ihtiyaç dolayısıyla bir arada kalmaktır. Bu 
doğrultuda kırsal yerleşim aynı kentsel yerleşim dokusunda olduğu gibi belirli morfolojik 
dinamiklerle tanımlanabilir. Sosyal birliktelik için olan toplanma alanları, tanımlanabilir doğal 
ya da yapılı dinamikler olan nirengi noktaları, barınma için kullanılan konut yapıları, ekili ve 
doğal alanları ve bölgenin sosyo-kültürel yapısına uygun olan; cami, köy odası, köy konağı, 
köy çeşmesi vb. yapılar kırsal yerleşimi tanımlayan dinamiklerdendir. Bu dinamikler bölge 
yerleşiminin kurulduğu dönemden bugüne kadar olan kimliğini ve morfolojik yerleşim 
katmanlaşmasını tanımlamaktadır. 

Anadolu’da kırsal mimari; ortak yapısal morfoloji dinamikleri ile temelini çadır mimarisinden 
alan Geleneksel Türk Evi ile tanımlanmaktadır. İklim koşulları, yapı malzemeleri, plan şemaları 
gibi özelliklere göre değişiklik gösteren konutlar günümüzde yerini çoğunlukla güncel teknoloji 
ile yapılan betonarme yapılara bırakmaktadır. Çoğu koruma altında olan Geleneksel Türk 
Evleri’ne müze ya da benzeri işlevlerde rastlamak mümkün olsa da kırsal yerleşim içerisinde 
varlığı dahi bilinmeyen ve yapım teknolojisi, kullanılan malzemesi, plan şeması ve yapım tarihi 
gibi dinamiklerce korunmaya değer önemde geleneksel konutlar vardır. 

Ortak soyut ve somut yerleşim dinamiklerini paylaşan kırsal yerleşimlerde dahi yapılarda 
büyük farklılıklar görülebilmektedir. Ankara Polatlı ilçesinde Şeyhahmetli Mahallesi’nde 
(köyünde) bulunan Arif Yıldırım Konağı köyde bulunan diğer yapılardan; yapı malzemesi, plan 
şeması ve yapım tekniği olarak farklılaşmaktadır. Çalışmada konak; banisi, tarihi, mimarisi ve 
tezyinatı, geçirmiş olduğu tamirat ve tadilatlar gibi yapı morfolojisi dinamiklerince, yerinde 
ölçüm, görüşme ve inceleme yöntemleriyle incelenmiştir. 

2. GELENEKSEL TÜRK EVİ ve KÖY KONAKLARI 

Türk evi yapısal oluşumunu çadır mimarisinin fonksiyonel kurgusundan almaktadır (Kuban ve 
Emden 2007). Dışarıdan bağlanan geçiş mekanı sofa ve sofaya bağlanan odalar Türk evi için 
en temel ve ayırt edici dinamiklerdir (Küçükerman 1973). Yerleşim yerine göre yapısal 
morfoloji farklılaşsa da araştırmacılar bunları belirli dinamik başlıkları altında toplamışlardır. 

Eldem (1987), Türk Evi’ni bölgelere göre ayrı başlıklar altında incelemektedir. Ona göre her 
konut mimarisi içerisinde bulunduğu coğrafi ve iklimsel koşullara göre farklılaşmaktadır, 
Karadeniz’deki geleneksel ev mimarisi ile İç Anadolu’daki mimari farklıdır (Eldem 1987). 

Eldem (1987) Geleneksel konut mimarisini kullanılan malzeme ve plan şemalarına göre 
Karadeniz Sahili ve hinterlandı, İstanbul ve Marmara Bölgesi, Ege ve hinterlandı, Akdeniz 
Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 
konutların bulunduğu bölgelere göre; 
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1. Karadeniz Sahil evleri 
2. Rize evi 
3. Kuzey Anadolu evi 
4. Ankara evi,  
5. İstanbul ve Marmara bölgesi evi 
6. Ege ve Batı Anadolu Bölgesi evi,  
7. Ege sahili ve Adalar evi,  
8. Akdeniz evi,  
9. Rodos evi,  
10. Alanya Evi,  
11. İç Anadolu Kerpiç evi,  
12. Kayseri evi,  
13. Doğu Anadolu evi,  
14. Güneydoğu Anadolu evi  
15. Diyarbakır evi 

Olmak üzere başlıklar altında tanımlamaktadır (Eldem 1987). 

Bektaş (2012), Türkiye’deki evleri benzer özellikleriyle; 

• Yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk, saygı 
• Gerçekçilik, akılcılık 
• İçten dışa çözüm 
• İç ile dışın uyumu 
• Tutumsallık 
• Kolaylık  
• Ölçülerin insan bedeni ile orantısı 
• Yapı malzemelerinin çevreden seçilmesi 
• Esneklik  

Başlıkları altında toplandığından bahsetmektedir (Bektaş 2012) . 

“Üzerinde yaşadığımız toprakların, insan elinin değmediği, kokusunun sinmediği köşe bucağı 
kalmamış. Büyük yerleşmeler bir yana, en küçük yerleşmelerde bile, öyle birkaç yüz yıllık, 
ikincil özelliklere, ayrımlara takılıp kalmamış, insanlığın yalnızca temel değerleri üzerinde 
yolunu sürdürmüş bir kültürün çizgilerini buluyoruz. Bütün bir kültür coğrafyası, o kendine 
özgü iklimiyle üzerinde yaşayanları, sonradan gelenleri yoğurmuş, kendinin etmiştir. Bu 
kişilerin ellerinden çıkanlarla da yine kendini en doğal yoldan yansıtmıştır.”(Bektaş 1981) 

Ortak sosyo-kültürel değere sahip olan yerleşim yerlerinde yapıların tipolojik özellikleri de 
benzer olmaktadır. Plan şemaları, kullanılan malzemeler ve hatta bezemeler dahi konut 
mimarisinde kendini eşdeğer olarak göstermektedir. Buna karşın her toplum örgüsünde olduğu 
gibi kırsal yerleşim yerindeki toplumlarda da ekonomi belirleyici bir hiyerarşik rol 
oynamaktadır. Ekonomik üstün kişiler köylerde gayri resmi bir liderlik misyonu üstlenerek 
köyde olabilecek bazı yapıların giderlerini karşılama ve köye gelen yabancıları karşılama, 
konuk etme ve ağırlama gibi görevlerini üstlenmektedirler. Bu kişilerin konutları da köydeki 
diğer konutlardan yapı dinamiklerince farklılaşabilmektedir. 

Kırsal yerleşim dokusunda konutların merkezi bir yerleşim bütünde olduğundan bahsetmiştim. 
Merkezi yerleşim yapı adalarının arasından ulaşılan köy meydanı, köy odası, cami, çeşme gibi 
yapılar ile oluşmaktadır. Bu yapılar kırsal yerleşim kullanıcıları için toplanma ve rekreasyon 
alanları olarak nitelenmektedir.  

64

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



Köy odaları köye gelen misafiri ağırlamak, o köyde bulunan kullanıcıların bir araya gelerek 
sosyalleşmesini ve bilgi alışverişi yapmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Günümüzde bu 
yapılar sayıca çok azalmış durumdadır. 

Köylerde bir diğer önemli yapısal unsur ise köy konaklarıdır. Sezen (1988), köy konaklarının 
sayılarının geçmiş yıllara göre az olmasına karşın ekonomik durumu yerinde olan ailelerin 
konağı olduğundan bahsetmektedir. Konak sahiplerinin ise misafir ağırlamak için rekabet 
halinde olduğunu söylemektedir (Sezen 1988).  

Köy konakları kırsal yerleşimde maddi üstünlüğü olan kişilerin konutlarıdır. Konaklar kırsal 
bölgelerde köy odaları işlevinin bir kısmını da üstlenmişlerdir. Konut olma özelliğinin yanında 
köye gelen misafirlerin ağırlanması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için geçici ve gönüllü 
hizmet verir. Konak sahipleri çoğunlukla köy içerinde hayır olarak adlandırabileceğimiz köy 
odası, çeşme ya da cami gibi yapıların da yapı giderlerini karşılamışlardır. 

Konaklar çoğunlukla kırsal yerleşimde bulunan diğer konut dokularından yapı malzemesi ve 
tekniği ile farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma bir çeşit hiyerarşik özelliği de barındırmaktadır. 
Kırsal yerleşimin merkezinde yer alan konaklar yerleşim bölgesi için nirengi olma 
özelliğindedir. 

3. POLATLI ŞEYHAHMETLİ MAHALLESİ (KÖYÜ), ARİF YILDIRIM KONAĞI 

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı olan Şeyhahmetli mahallesi (köyü) ilçenin güney doğusunda, 
ilçe merkezine 70 km uzaklıkta yer almaktadır. Köy antik çağlardan beri iskan görmüş ve 
dönem kalıntılarından bir kısmına halen ulaşılabilmektedir (Erdoğan 2013) (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Ankara-Polatlı Şeyhahmetli Köyü (Google Earth, 2021) 

Şeyhahmetli Köyü coğrafi konum bakımından etrafı tepeliklerle kaplı olan bir yerleşim 
alanına sahiptir. Köyde tek katlı ve kerpiç evler çoğunlukta olmakla birlikte bu dil birliğine 
aykırı betonarme ve taş yapılar da mevcuttur (Erdoğan 2013).  
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3.1. ARİF YILDIRIM KONAĞI 
3.1.1. Yeri ve Bugünkü Durumu 

 
Şekil 2. Arif Yıldırım Konağı, 2015, (Demiroğlu 2016) 

Şeyhahmetli Köyü ’nün (mahallesinin) nirengi yapılarından olan ve köy merkezinde bulunan 
yapı köy camisine 109 m, Şeyhahmetli deresine 61 m ve bir diğer nirengi yapısı olan köy 
odasına 40 m uzaklıkta konumlanmıştır. Konağın içerisinde olduğu bahçe toplamda 2111 m2 

lik 16 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır (Şekil 2).  

Zemin katı ambar ve depolama alan, birinci katı barınma ve yaşama alanı olarak kullanılan 
konak toplamda iki kattan oluşmaktadır. Katların birbirleri ile direk geçişi olmayıp her bir kata 
dışarıdan erişim mevcuttur (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Arif Yıldırım Konağı, Vaziyet Planı (Demiroğlu 2016) 

Evin bugünkü sahipleri evi yaptıran Arif Yıldırım’ın torunlarıdır. Şu anki ev sahipleri il ve ilçe 
merkezinde ikamet ettiklerinden dolayı konak günümüzde terk edilmiş ve atıl durumdadır. 
Buna karşın tarım ile uğraşan ev sahipleri yılın belirli dönemlerinde konak avlusundan ve 
avluda bulunan ambardan yararlanmaktadırlar. 

3.1.2. İnşaat Tarihi ve Banisi 
19. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapı Geç Osmanlı Dönemi’ne aittir. Üzerinde bulunan 
kitabeye göre H. 1340, M. 1921 yılında inşa edilmiştir. Yapımını o dönemde doğudan 
İstanbul’a ve oradan Avrupa’ya göç etmekte olan Süryani asıllı taş işçileri çalışmıştır (Görüşme 
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1). Yapımında çevre illerden ve özellikle Niğde ‘den taş getirildiği konak sahiplerince verilen 
bilgidir.  
Yapı arazisinde ilk inşa edilen konak yanmış ve yerine bu konak inşa edilmiştir. İlk konak 
hakkında veri elde edilememesine karşın konak sahiplerinden ve görüşmelerden alnına bilgi ile 
kerpiç bir yapı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 1785 yılından sonra göçer olarak gelen Arif 
Yıldırım Yunan işgali sırasında yakılan konağından sonra inşa ettirdiği ikinci konaktır. Konağın 
bugünkü sahiplerince alınan bilgilerde; Arif Ağa maddi varlıklı ve kendi kültürüne göre 
evlendiği üç eşi ile birlikte Şeyhahmetli köyüne göç etmiş olduğu söylenmektedir (Görüşme 1). 
Eşlerinden bir tanesi göç sırasında vefat etmiş ve böylece geride kalan iki eşi ile köye ulaşmıştır. 
Geride kalan iki eşi olan Meryem ve Ayşe için köyde yan yana iki konak inşa ettirmiştir. 
Çalışmada incelenen yapı Ayşe Hanım için yapılmış olan konaktır. 

3.1.3. Kitabesi 

Konağın giriş kemerlerinden ana kemerinin üzerinde taş kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabe Eski 
Türkçe olarak yazılmış olup kitabede; “Bu konak H. 1340 yılında (M. 1921) inşa edilmiştir” 
yazmaktadır (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Arif Yıldırım Konağı Kitabesi, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
3.1.4. Mimarisi ve Tezyinatı 

Konağın bahçesi yaklaşık 180 cm’lik taş duvarlar ile sınırlandırılmıştır. Bahçeye demir çift 
kanatlı kapı ile ulaşılmaktadır (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. Arif Yıldırım Konağı Uydu Görüntüsü (Google Earth, 2016) 

 
Bahçe içerisinde bulunan 80m2lik ahır, konağın sağında yer almaktadır. Bahçe kapısının karşısı 
aksında L planlı konak bulunmaktadır. Konağın sağ tarafında günümüzde büyük ölçüde 
yıkılmış olan 92 m2 lik kerpiç, düz damlı ve dikdörtgen planlı tandır evi vardır (Şekil 6, 7, 8). 
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Şekil 6. Arif Yıldırım Konak Avlusu Haziran 2015, (Demiroğlu 2016) 

 

 
Şekil 7. Arif Yıldırım Konağı Zemin Kat Girişi ve Giriş Kapısı, Haziran 2015, (Demiroğlu 

2016) 

 

 
Şekil 8. Arif Yıldırım Konağı, Zemin Kat Planı (Demiroğlu 2016) 
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Zemin Kat “giriş holü ve sofa” 
*** Bu kat bahçe ile aynı kottadır. 

• Tek kanatlı ahşap doğrama kapı ile ulaşılan zemin kat kapısının orijinal ve sonradan 
eklenmiş iki kilit sistemi de üzerinde yer almaktadır. 

• Birinci kat giriş sahanlığının altına denk gelen ilk mekan 6 m2 dir. 
• Ahşap kirişlemeli tavan detayı olan mekanın zemini topraktır. 
• Zemin kat giriş mekanından birinci kat odaların altı olan, ambar ve depolama acı ile 

kullanılan iki odanın açıldığı zemin kat sofaya ulaşılmaktadır (Şekil 9). 
 
 

 
Şekil 9. Arif Yıldırım Konağı Zemin Kat Giriş Holü, Haziran 2015, (Demiroğlu 2016) 

• Zemin kat sofa mekanı alçı sıvalı duvarlara ve toprak zemine sahiptir. 
• Tavanı ahşap kirişlemeli ve bu kirişlerin arasında yer alan kamışlardan oluşmaktadır. 
• Kuzey duvarında günümüzde çoğunlukla yıkılmış, depolanan eşyaların zeminden 

bağlantısını kesmek için kullanılan taş sediri bulunmaktadır. 
• Mekanın kuzey duvarında 50*50 cm genişliğinde içe genişleyen ve günümüzde sadece 

kasası ve dışındaki demir parmaklıkları mevcut alan penceresi yer almaktadır (Şekil 
10). 
 

 
Şekil 10. Arif Yıldırım Konağı Zemin Kat Sofa, Haziran 2015, (Demiroğlu 2016) 

***Zemin kattaki tüm oda pencereleri aynı ebat ve yüksekliktedir. 
Zemin Kat “I. Depo” 

• Zemin kat sofadan ulaşılan ilk odaya demir (muhtes) tek kanatlı kapı ile girilir. 
• Güney duvarında yer alan 50*50 ölçülerindeki tek pencere ile aydınlatılmaktadır. 
• Tavanı ahşap kirişlemeli olan mekanın zemini topraktır. 
• Nemden dolayı fazlaca hasar görmüş mekan duvarları alçı sıvalıdır (Şekil 11).  
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Şekil 11. Arif Yıldırım Konağı Zemin Kat Birinci Oda, Haziran 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Zemin Kat “II. Depo” 

• İkinci depo mekanına ahşap tek kanatlı kapı ile ulaşılmaktadır. 
• Kuzey duvarında yer alan 50*50 cm pencere açıklığı ile aydınlatılan kare planlı 

odada sadece pencere kasası ve demir parmaklıklar mevcut durumdadır. 
• Zemini toprak olan mekanın tavanı ahşap kirişlemelidir 
• Mekan ahşap kirişlemeleri taşıyan üç adet ahşap kolon ile desteklenmiştir. 
• Nemden dolayı fazlaca hasar gören mekanın duvarları toprak sıvalıdır (Şekil 12). 

 

 
Şekil 12. Arif Yıldırım Konağı Zemin Kat Birinci Oda, Haziran 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Ana giriş kapısı sahanlığına taş basamaklar (batıda 9, güneyde 7 basamak ile) yardımı ile iki 
kademli olarak ulaşılmaktadır. Bahçe zemininden 2,18 m yükseklikte yer alan ilk taş 
sahanlıktan (güneyde 7 taş basamak) sonra 3,60 m yükseklikteki ikinci sahanlık yer almaktadır 
(Şekil 13).  
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Şekil 13. Arif Yıldırım Konağı Birinci Kat Giriş Sahanlığı ve Giriş Kapısı, Haziran 2015, 
(Demiroğlu 2016) 

 
Ana giriş sahanlığında üç güney cephesinde, bir batı cephesinde olmak üzere toplam dört adet 
sütunlarla taşınan taş kemerler mevcuttur. Bu taş kemerleri taşıyan sütunlar; ikisi aynı boyda 
giriş kapısının iki yanında ve bir tanesi daha kısa olmak üzere toplam üç adettir. Taş 
kemerlerden üçü basık kemer, giriş kapısı simetriğindeki taş kemer ise sivri kemerdir (Şekil 
14). 
 

 
Şekil 14. Arif Yıldırım Konağı Giriş Kemerleri ve Tavan Detayı, Haziran, 2015, (Demiroğlu 

2016) 

 
Girişte taş sütunlar demir gergi çubuklar ile desteklenmektedir. Giriş kapısı aksında bulunan 
taş kemerlerin üstü dama kadar farklı boyutlarda kesilmiş taşlar ile devam etmektedir ve orta 
aks kemerin üstünde taş kitabe yer almaktadır.  
Orta aks kemerin iki yanındaki taş sütunların üstünde 16 yapraklı iki taş çiçek motifli kabartma 
bezemesi yer almaktadır. Giriş sahanlığının tavan örtüsü arası saman ve toprak ile kaplı ahşap 
kirişlemeden oluşmaktadır.  
I. kat giriş kapısı ahşap, süslemeli ve çift kanatlıdır. Kapının orijinal ve sonradan yapılmış iki 
kilit sistemi de üzerinde yer almaktadır (Şekil 15). 
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Şekil 15. Arif Yıldırım Konağı, Birinci Kat Planı (Demiroğlu 2016) 

 
Birinci Kat “Sofa” 

• İç sofaya sağda ve solda ikişer karşı aksında da bir olmak üzere toplamda beş oda kapısı 
açılmaktadır. 

• Duvarları toprak/alçı sıvalı olan mekanın zemini betondur. 
• Sofa mekanında pencere bulunmamaktadır. 
• Giriş kapısı karşısında bulunan mutfak mekanı sonradan (muhtes) olarak yapılmıştır 

(Şekil 16). 
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Şekil 16. Arif Yıldırım Konağı Sofa, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Birinci Kat “I. Yatak Odası” 

• I. Yatak odası konak sahibine ait yatak odası olarak kullanılıp, sahiplerince de “ağa 
odası” olarak isimlendirilmektedir. 

• Odaya diğer mekanlara göre daha süslemeli bir kapıdan girilmektedir. 
• Güney duvarında iki adet ve batı duvarında bir adet ahşap, mekan içine doğru genişleyen 

pencere ile aydınlatılmaktadır. 
• Pencere dışında S ve C şekilli demir profiller ile süslenmiş demir parmaklıkları 

bulunmaktadır. 
• Zemini beton olan mekanın duvarları alçı sıvalıdır. 
• Mekanda bulunan yüklükler duvar kalınlığınca gömülü olarak yapılmıştır.  
• Ahşap iskeletli gömme dolaplar raf, giysi yüklüğü ve çekmece olmak üzere üç 

bölümden oluşmaktadır (Şekil 17, 18). 
 

 
Şekil 17. Arif Yıldırım Konağı Birinci Oda Kapısı, Pencereleri ve Dolap Detayı, Haziran, 

2015, (Demiroğlu 2016) 
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Şekil 18. Arif Yıldırım Konağı Birinci Oda, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Birinci Kat “II. Yatak Odası” 

• Tek kanatlı ahşap doğrama bir kapı ile girilen II. Odanın taş eşiği diğer odalara göre çok 
daha geniştir. 

• Giriş kapısının üzerinde yer alan kilit sistemi orijinal haldedir. 
• Duvarlarında çokça hasar bulunan mekanın zemini toprak, duvarları alçı sıvalıdır. 
• Odada ahşap kirişlemeli tavan ve üç adet ahşap kolon mevcuttur. 
• Mekan kuzeyde içe genişleyen çift kanatlı pencere ile aydınlatılmaktadır (Şekil 19). 

 

 
Şekil 19. Arif Yıldırım Konağı İkinci Oda, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Birinci Kat “Mutfak” 

• Mutfak olarak kullanılan III. Mekan ilk plan sisteminde olmayarak konak sahiplerince 
sonradan (muhtes) eklenmiştir. 

• Mekan oluşturulurken daha önce sofa içerisinde yer alan ocak sınır olarak tutulmuş ve 
ocak mutfak içerisinde bırakılmıştır. 

• Kare planlı mekan; beton zeminli ve alçı sıvalıdır. 
• Mutfak kuzey duvarında bir adet çift kanatlı pencere ile aydınlatılmaktadır. 
• Pencere önünde taş oluklu evye benzeri bir yıkama bölümü bulunmaktadır. 
• Mutfak kapısı karşısında ilk plandan kalan ve kapatılmış olan balkon kapısı 

bulunmaktadır. 
• Balkon yıkılmış ve kapısı tuğla ile örülerek kapatılmıştır (Şekil 20, 21). 
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Şekil 20. Arif Yıldırım Konağı Üçüncü Oda (Mutfak) Kapı, Pencere ve Ocak Detayları, 

Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 

 
Şekil 21. Arif Yıldırım Konağı Üçüncü Oda, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Birinci Kat “Dördüncü Oda” 

• Ahşap tek kanatlı kapı ile ulaşılan IV. Oda kare planlıdır. 
• Tavanı ahşap kirişlemeli olan odadaki kirişler üç adet ahşap kolon ile 

desteklenmektedir. 
• Zemini beton olan mekanın duvarları alçı sıvalıdır. 
• Mekanın duvarlarında nemden kaynaklı çok fazla hasar mevcuttur. 
• Odaya girildikten, giriş aksı boyunca 2 m sonra 11 cm lik bir kot farkı bulunmaktadır. 
• Giriş kapısının sağ tarafında diğer mekanlarda olmayan bir gusülhane (banyoluk) 

mevcuttur (Şekil 22, 23). 
 
 

 
Şekil 22. Arif Yıldırım Konağı Dördüncü Oda Pencere, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

    

  

75

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 

 
Şekil 23. Arif Yıldırım Konağı Dördüncü Oda Pencere, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
Birinci Kat “Beşinci Oda” 

• V. Odaya ilk kilit sistemi üzerinde bulunan tek kanatlı ahşap kapı ile sofadan 
ulaşılmaktadır. 

• Zemini toprak olan mekanın tavanı ahşap kirişlemeli ve duvarları alçı badanalıdır. 
• Makan batı duvarında iki, güney duvarında iki adet olmak üzere dört ahşap giyotin 

pencere ile aydınlatılmaktadır.  
• Pencereler dışında S ve C bezemeli demir profilli parmaklıklar bulunmaktadır.  
• Kuzey duvarında bir adet gömme dolap yer almaktadır (Şekil 24). 

 

 
Şekil 24. Arif Yıldırım Konağı Beşinci Oda, Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

 
 
 
 

3.1.5. Malzeme ve Teknik Özellikleri 
 
Konak düz arazi üzerine iç sofalı plan şeması ile inşa edilmiştir. “İç sofalı plan tipinin tercihine 
sebep daha ziyade iktisadi ve sıhhidir. Odaların sofanın iki tarafına dizilmesi ile sofa 
sahasından, aynı zamanda dış duvarlardan tasarruf etme imkanı kazanılmıştır. Odalar 
arasındaki irtibatta kolaylaşmıştır. Bununla beraber sofanın tabiat ve bahçe ile yakınlığı 
azalmıştır.”(Eldem 1955) 
Kesme ve moloz taş ile ahşap yapı malzemeleri birlikte kullanılmıştır. Zemin kata bahçeden 
direk ulaşım olmakla birlikte birinci kata kesme taş basamaklar yardımı ile güney cephesinden 
ulaşılmaktadır.  
Birinci kata ulaşan taş basamaklar farklı ebatlarda olup içlerine açılan yivler sayesinde birbirine 
kenetlenerek inşa edilmiştir. 
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Yapı duvarları ortalama 75-80 cm kalınlığında taş malzemeden oluşmaktadır. Kesme taşlar 
yığma yöntem ile harçlı olarak örülmüştür. Yapıdaki taş duvarların sağlamlığının artırılması 
amacıyla yük dağılımı boydan boya ve yatay olarak ahşap hatıllar ile desteklenmiştir. Hatıllar 
yapının köşelerinde birbiri üzerine bindirilerek kenetlenmiştir (Şekil 25). 
 
 

 
Şekil 25. Arif Yıldırım Taş Konağı, Taş Silme ve Ahşap Hatıl Detayları, Haziran, 2015, 

(Demiroğlu 2016) 

Düz çatılı ve toprak damlı olan yapının çatısının cephe duvarları ile birleştiği noktalarda silme 
bordür taş detayları görülebilmektedir. Bu detaylar yanın iki kat arasında da görülmektedir. 
Konağın köşelerinde daha düzgün kesilmiş taşlar ile köşe bitimi sağlanmıştır (Şekil 26).  
 

 
Şekil 26. Arif Yıldırım Taş Konağı, Köşe, Boşaltma Kemeri ve Demir Gergi Detayları, 

Haziran, 2015, (Demiroğlu 2016) 

Yapının pencere ve kapı açıklıkları ahşap lento üzerinde hafifletme ya da boşalma olarak tabir 
edilen taş kemerlerle oluşturulmuştur. Kemerler pencere boyunca aşağı inerek taş denizliğe 
ulaşmaktadır.  
Konağın birinci kat giriş sahanlığında yer alan taş sütunların kaideleri ile birleştiği noktalarda 
iki elemanın bağlayıcı olarak kullanılmış olan kurşun detayları görülmektedir (Şekil 27). 
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Şekil 27. Arif Yıldırım Taş Konağı, Sütun, Kaide Birleşim Detayları, Haziran, 2015, 

(Demiroğlu 2016) 

 
3.1.6. Tamirat ve Tadilatlar 

Arif Yıldırım Konağı zaman içerisinde kullanıcılarının ihtiyaçları neticesiyle cephe ve plan 
şemasında değişikliklere uğramıştır. Zemin kat plan şeması çoğunlukla orijinal halinde 
durmaktadır. Buna karşın zemin katta fazlaca hasar mevcuttur. 
Birinci kat yapının en fazla değişimi geçiren bölümüdür. Kullanıcılarının ihtiyacını karşılamak 
için oluşturulan mutfak sofa mekanının orijinal halini değiştirmiş ve sofanın tek penceresini 
yok etmiştir. İlk plan şemasında sofadan ulaşılan balkonun yıkılması ve balkon kapısının da 
kapatılarak sıvanması konaktaki önemli plan değişikliklerinden olmuştur. 
Birinci kat V. Odanın güney duvarında bulunan pencerelerden bir tanesi de içi taş ve moloz ile 
doldurularak içerinden kapatılmıştır (Şekil 28).  
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Şekil 28. Arif Yıldırım Taş Konağı, Plan, Görünüş ve Kesit Çizimleri, (Demiroğlu 2016) 

 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Kentsel mimariden farklı olarak kırsal mimaride her yapısal faktörün yerleşim dokusu 
kimliğinde daha büyük etkisi vardır. Günümüzde yeni teknoloji ve yapım teknikleri ile konutlar 
plan ve yapı bütününde değişim/dönüşüme uğramaktadır. Bu değişim elbette ki çağın 
gereklilikleri ile zorunlu olmaktadır. Ancak kültürümüzün ve yapılı mirasımızın en önemli 
eserlerinden biri olan Geleneksel Türk Evleri, tarihi gelecek kuşaklara aktarmanın görsel, 
duyusal ve dokunsal yoludur.  
Günümüzde geleneksel konut mimarisinin bir kısmı müze vb. nitelikler verilerek korunma 
altına alınmakta olsa da kırsal yerleşim dokusu içerisinde kalan yapılardan da plan şeması, 
yapım tekniği, yapım malzemesi veya yapımında taşımış olduğu misyonlar sebebiyle 
korunması gereken ancak hiçbir kaynakta geçmeyen konut yapıları da vardır. Bu yapılar ise 
kullanıcı bilinçsizliği ya da doğa faktörlerinin yıkıcılığı sebebiyle büyük hasar alarak yok 
olmaktadır.  
Çalışmada incelenen Arif Yıldırım Konağı, bölgede bulunan çoğunlukla kerpiç yapı dil birliği 
olan yapıdan kullanılan malzeme, yapım tekniği ve plan şeması olarak farklıdır. Doğu 
Anadolu’nun taş mimari yapılarının uzantısı olan bu yapı İç Anadolu’da nadir mimari 
örneklerden biri olarak kalmaktadır. Ancak terk edilmiş olması ve korunma altında olmaması 

VAZİYET 
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yapının ileride sadece bu ve benzeri çalışmalardan görseller üzerinden okunmasına neden 
olacaktır.  
Kırsal kimlikte konut yapılarının hepsinin aynı olduğu görüşü ile yola çıkılmaz, köyler kendi 
kimlikleri üzerinde katmanlaşma analizleri doğru yapılırsa her kırsalın kendine ait öznel yapım 
dili olduğu görülecektir. Böylece kırsal için yapılan devlet politikaları da özellikle Türkiye için 
sadece yedi ana başlıkta çeşitlendirme ve koruma önerisi yerine her kırsal kimliğin özelinde ve 
ihtiyacına yönelik dinamikler incelenebilir. Buna bağlı olarak yapılı tarih öğeleri yok olmadan 
gelecek kuşaklara aktarılabilir. 
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Görüşme 1: İsmet YILDIRIM (Konağın bugünkü sahiplerinden) 
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SOLUTION-BASED WHITE ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES IN LIGHTING 

AYDINLATMADA ÇÖZELTİ TEMELLİ BEYAZ ORGANİK IŞIK YAYAN 
DİYOTLAR 

 

Selin PIRAVADILI 

Dr., TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü  0000-0001-5030-6698 

 

ÖZET 

Elektrolüminesans (EL), bir malzemenin bir elektrik akımının geçişine veya güçlü bir elektrik 
alanına yanıt olarak ışık yayan optik ve elektriksel bir işlemdir. Organik moleküllerin EL'si, 
1960'lardan bu yana bilinmektedir [i]. 1987'de Tang ve Van Slyke tarafından ilk verimli organik 
EL diyotun üretilmesinin ardından [ii], günümüze kadar organik ışık yayan diyotların 
(OLED'ler) ışık performansında büyük ilerleme kaydedilmiştir [iii- viii]. OLED'ler, geniş açılı 
görüntüleme, yüksek kontrast, hızlı tepki, düşük güç tüketimi, UV emisyonu olmaması, geniş 
renk yelpazesi, inceliği ve hafifliği gibi özgün özellikleri nedeniyle ekranlar ve aydınlatma 
uygulamaları için ideal bir teknolojidir.  Bu bağlamda, gelecekteki enerji tasarruflu katı hal 
aydınlatma kaynaklarını geliştirmek için yeni bir alternatif sunarak, devrimsel aydınlatma ve 
görüntüleme teknolojilerinde ve insanlığın yaşam tarzını değiştirme konusunda umut verici bir 
potansiyeldir. İlk beyaz OLED'in (WOLED) J. Kido ve ark. Tarafından 1995 yılında 
geliştirilmesiyle, WOLED'ler hem akademik araştırma alanında hem de endüstriye uyarlanma 
alanında büyük ilgi görmektedir ve dahası günümüze kadar aydınlatma uygulamaları için 
gereklilikleri yerine getirmek için teknolojik ilerlemede büyük bir artış kaydedilmiştir. Geniş 
alan, esneklik ve çok ince olabilme özellikleri dışında, WOLED'ler doğal ışığa en yakın ışık 
kaynağı olarak, göze hoş gelen yumuşak bir ışık yaymaktadır.  
Bu bilgiler ışığında, polivinilkarbazol (PVK), Kırmızı polimer Nil Kırmızısı ve mavi polimerler 
Poli (9,9-dioktilflorenil-2,7-diil) (PF) ve spirobifloren türevi SPB-02T'nin farklı 
konsantrasyonları kullanılarak tek katmanlı W-OLED'lerde beyaz ışık emisyonu elde edilmeye 
çalışılmıştır.  Çözelti temelli WOLED aygıtları, optimize edilmiş üçlü karışım 
konsantrasyonuna sahip tek katmanlı bir ışık yayan film kullanılarak üretilmiştir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Beyaz Işık Yayan diyotlar, aydınlatma, polimer. 
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iii 3 B. W. D’Andrade and S. R. Forrest, Adv. Mater., 2004, 16,1585–1595. 
iv C.-T. Chen, Chem. Mater., 2004, 16, 4389–4400. 
v F. So, J. Kido and P. Burrows, MRS Bull., 2008, 33, 663–669. 
vi Y. Tao, C. Yang and J. Qin, Chem. Soc. Rev., 2011, 40,2943–2970. 
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Chem., 2015, 127,15446–15450. 
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ETKİNLİK YOKSUNLUĞUNUN VE COVİD-19 KORKUSUNUN  
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi’nin 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan 
şehrinde ilk vakaları bildirdiği hastalık DSÖ tarafından 05 Ocak 2020 tarihinde salgın olarak 
adlandırılmıştır (WHO,2020). Salgın Türkiye’de ise yine DSÖ tarafından 11 Mart 2020 
tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Pandemi sürecinde, 
vakaların ve ölümlerin hızla artış göstermesi nedeniyle dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler 
çeşitli kısıtlamalara gitmişlerdir. Kısıtlamalar ise başta sağlık çalışanları olmak üzere kargo ve 
motosikletli kurye sektöründe, maske ve dezenfektan üretimi sektörü gibi sektörlerde etkinlik 
artışına neden olurken başta özellikle ülkemiz bağlamında örgün eğitim-öğretim kurumlarının 
kapanması nedeniyle özellikle öğrencilerin etkinlik yoksunluğu yaşamalarını beraberinde 
getirmiştir. Aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de covid-19 virüsü nedeniyle 
ölüm ya da hastalık korkusunun yaşanmasına da neden olmuştur. 

Biyolojik sistemlerin fizyolojik ve psikolojik olarak hayatta kalabilmesi için değişen koşullara 
uyum sağlayabilmek adına kendi kendini düzenleyen süreç olarak tanımlanan hemostazisin 
(dengelenmenin, denge durumunun), gerek uzun süreli etkinlik artışı yaşayan gerekse uzun 
süreli etkinlik yoksunluğu yaşayan bireylerde psikolojik sağlık bakımından bazı sıkıntılara 
neden olabileceği kavramı ortaya koyan Cannon tarafından ifade edilmiştir (Rodolfo, 2000; 
Ogden, 2016: 290). 

Çalışmada, özellikle okulların uzun süren kapanmasına dayalı olarak, eğitim-öğretimin online 
ortamlarda bilgi aktarma şeklini alması nedeniyle, doğası gereği sınıf ortamında gerçekleşmesi 
gereken örgün eğitim-öğretim etkinliğinden yoksun kalan yüksek öğrenim öğrencilerinde söz 
konusu yoksunluğun ve covid-19 korkusunun psikolojik sağlıklılık ile ilişkisine bakılmıştır. Bu 
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bağlamda etkinlik yoksunluğunu etkinlik artışı ile karşılaştırabilmek için yüksek öğrenime 
devam eden öğrenciler ve kargo sektörü çalışanları ile motosikletli kuryeler ele alınmıştır. 
Çalışma örneklemini 190 kadın ve 111 erkek olmak üzere toplam 301 katılımcı oluşturmuştur. 

Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi formuna ek olarak SCL-90 
(Belirti Tarama Testi-kısa form) ve Covid 19 korku ölçeği uygulanmıştır. 

Yapılan istatistik analizler sonucunda;  
Öğrenciler ve çalışan kişiler karşılaştırıldığında covid-19 (koronavirüs) korkusu bakımından 
anlamlı farklılık görülmemiştir. Buna karşılık psikolojik sağlıklılık bakımından, öğrencilerin 
anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite düzeyleri çalışanlara göre 
anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. 

Her iki grupta da kadınların koronavirüs korkusu, anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, 
somatizasyon ve hostilite düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 

Sıralanan bu temel bulgulara ek olarak medeni durum, yaş, çocuk sahibi olup olmama ve sahip 
olunan çocuk sayısı değişkenlerine göre elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin tartışma ve 
öneriler sözel bildiride sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Etkinlik Yoksunluğu, Psikolojik Sağlık. 
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BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNE 

YANSIMALARI 
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ÖZET 

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte devletlerin bu teknolojileri 

birçok sektörde kullanmaya başlaması kaçınılmaz olmuştur. Bu sektörlerden biri de kamu 

sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletler en öncelikli olarak kamu hizmetlerinin 

finansmanı için kullanılan vergi gelirlerinin tahsilatında daha etkin, kontrol edilebilir, güvenli 

ve daha az maliyetli olması nedenleriyle elektronik hizmetleri kullanmaktadırlar. Türkiye’de 

ise e-Devlet projeleri ile aynı zamanda mükelleflerin vergiye uyum sağlaması da desteklenmeye 

çalışılmaktadır. Bu çalışmada bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin vergilendirme 

işlemlerine yansımalarının nasıl olduğu açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda son dönem 

popülaritesine sahip olan blok zinciri teknolojisinin kullanılması durumunda vergi güvenliği 

açısından da önemli farklılıkların oluşacağı vurgulanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bilgi İletişim Teknolojileri, Vergilendirme, E-Devlet. 

REFLECTIONS OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

ON TAXATION PROCEDURES 

ABSTRACT 

The rapid development of information technologies in recent years, it has become inevitable 

for states to start using these technologies in many sectors. One of these sectors is the public 

sector. States primarily use electronic services because they are more effective, controllable, 

secure and less costly in the collection of tax revenues used for financing public services. In 

Turkey, e-Government projects also try to support taxpayers' compliance with taxes. In this 

study, it is explained how the developments in information and communication technologies 

reflect on taxation processes. At the end of the study, it was emphasized that in the case of the 

use of the recently popular blockchain technology, there would be significant differences in 

terms of tax security and suggestions were made. 
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GİRİŞ 

Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle birlikte piyasalarda rekabetin artması, kamu ve 

özel sektörün kurumsal açıdan yapılandırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu dönüşüm 

sonucunda da devlet kurum ve kuruluşlarının etkinleştirilmesi, devlet ile mükellef arasındaki 

bilgi akışının genişletilmesi ve devletin şeffaflaştırılması gibi amaçlarla kamu hizmetlerinin 

elektronik olarak sunumu fikri ortaya çıkmıştır (Allahverdi, 2012: 162).  

Dünyada birçok ülke hükümeti kamu yönetimi reformlarını sürdürmek için bilgi iletişim 

teknolojilerini kullanmaktadır. E-Devlet ise bu bilgi iletişim teknolojilerinin kapsamına 

girmektedir. E-Devlet, hizmetlerin sunumunu ve hükümetin yönetişim sürecini dijital bir 

ortamda sunmaktadır. E-Devlet ile yönetimsel etkinliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, 

hizmet sunma maliyetlerinin düşürülmesi, kıt kaynakların kullanımının iyileştirilmesi, hesap 

verebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, piyasaların rolünün genişletilmesi ve vatandaşların 

hükümete olan güven ve inançlarının yeniden tesis edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır (Basu, 

2004: 113). Aynı zamanda e-Devlet uygulamaları ile kamu politikası aktörleri arasındaki 

etkileşimin iyileştirilmesi de öncelikli hedefler arasındadır. 

Bu çalışmada ise öncelikle e-Devlet kavramı tanımlanmış, e-Devlet ile ulaşılmak istenen 

amaçların neler olduğu vurgulanmıştır. Çalışmanın devamında Türkiye’de e-Devlet’in hukuki 

dayanağına ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve e-Devlet uygulamaları ile projelerine 

değinilmiştir. Ardından blok zincir teknolojilerinin kullanılmasının vergilendirme işlemleri 

üzerindeki olası olumlu etkileri de belirtilerek, çalışma sonuç kısmıyla tamamlanmıştır. 

1. E-DEVLET’İN TANIMI VE AMAÇLARI  

1.1. E-Devlet’in Tanımı 

E-Devlet, “elektronik devlet” kavramının kısaltılmış formu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Elektronik devlet” kavramı alanyazında, “akıllı devlet” ya da “dijital devlet” olarak da yer 

almaktadır. 

E-Devlet kavramı dar anlamda, devletin iç işleyişi kapsamında sunduğu kamusal hizmetlerde 

bilişim teknolojilerini kullanarak, bireylerin bilgi ve kaynaklara daha hızlı bir şekilde 

ulaşmasını sağlayan bir uygulama olarak ifade edilmektedir (Taytak & Vural, 2019: 67). Geniş 

anlamda ise, “e-Devlet, yönetimde bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı sayesinde, bilgi 

toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, vatandaşı ve kurumları ile elektronik ortamda 
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iletişimde bulunarak verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlayacak bir yeniden yapılanma 

modelidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Kuran, 2005: 12).  

Avrupa Komisyonu tarafından ise e-Devlet, demokrasiyi güçlendirmek ve kamu politikalarını 

desteklemek amacıyla kamu yönetiminde bilgi ve haberleşme teknolojilerinin kullanımına 

dayalı bir sistem olarak tanımlanmıştır (European Commission, 2003). 

Alanyazında e-Devlet’e ilişkin birçok farklı tanım yapılsa da özünde ortak amaçlara hizmet 

etmektedir. E-Devlet, vatandaşlara, işletmelere ve diğer devlet kurumlarına devlet 

hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek için bilgi teknolojisini ve özellikle internet kullanımını 

kapsayıcı bir özellik taşımaktadır. E-devlet, vatandaşların haftanın yedi günü, günde yirmi dört 

saat federal, eyalet veya yerel yönetimlerle etkileşime girmesine ve hizmet almasına olanak 

tanımaktadır (Palvia & Sharma, 2007: 2). 

1.2. E-Devlet’in Amaçları 

E-devlet uygulamalarını hayata geçirmek, kamu yönetimi açısından önemli bir değişimi ifade 

etmektedir. Bu değişim; kamu hizmetine ve kamu hizmetinin sunulmasına olan yaklaşım 

açısından dikkate değer bir değişimdir. E-devlet uygulamasının başlıca amaçları (Uğur & 

Çütcü, 2009: 6): 

• Maliyetlerin azaltılması ve tasarruf boyutu, 

• Hata oranlarının ve yolsuzlukların azaltılması, 

• Verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, bürokrasinin azaltılması, 

• Demokrasi ve sosyal devlete katkısı ve 

• Katılımın arttırılması şeklinde sıralanabilir.  

Bilgi toplumunda teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan devletlerin kamusal işleyiş ve işlem 

maliyetleri hususlarında sorunlar yaşaması muhtemeldir. Bu sebeple elektronik işleyiş ile 

hizmet sunumunu benimsemiş ve bu sistemlere uyum sağlamış ülkelerin daha güçlü oldukları 

söylenebilir (Tripathi & Parihar, 2011: 351).  
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2. TÜRKİYE’DE E-DEVLET’İN HUKUKİ DAYANAĞI, E-DEVLET 

UYGULAMALARI VE PROJELERİ 

2.1. E-Devlet’in Hukuki Dayanağı 

2011 tarihli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’de e-Devlet hizmetlerini gerçekleştirmekle görevli 

bir birim tayin edilmiştir. Bu kararnamenin üçüncü bölüm 6’ncı maddesinde ilgili bakanlığın 

“Hizmet Birimleri” sayılmıştır. Bu hizmet birimlerinden biri de Haberleşme Genel Müdürlüğü 

olarak belirtilmiştir. İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesinde Haberleşme 

Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmış ve e-Devlet hizmetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı 

madde hükmü “ Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve 

yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, 

koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu 

kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek.” şeklinde belirtilmiştir. Dolayısıyla e-Devlet 

hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tüm işlemler ilgili yasal dayanak çerçevesinde Haberleşme 

Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

2.2. E-Devlet Uygulamaları 

Türkiye’de e-Devlet hizmetlerine erişim “www.turkiye.gov.tr” adresinden sağlanmaktadır. E-

devlet kapısına giriş e-Devlet şifresiyle, elektronik imzayla, mobil imzayla, Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik kartıyla ve internet bankacılığı şifresiyle yapılabilmektedir. E-Devlet 

kapısı ile Türkiye’deki kamusal hizmetlere tek noktadan erişilebilmesi mümkündür. Ağustos 

2021 yılı itibariyle “e-Devlet Kapısı”nda en çok kullanılan 10 hizmet aşağıda belirtilmiştir (E-

Devlet Kapısı, 2021): 

1) Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Sunumu 

2) Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama 

3) Emniyet Genel Müdürlüğü-Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama 

4) Adalet Bakanlığı-Dava Dosyası Sorgulama 

5) Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama 

6) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama  
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7) Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü 

8) Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme  

9) Emniyet Genel Müdürlüğü-Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama 

10) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu 

Türkiye’de pandemi dolayısıyla vatandaşların kullandığı e-Devlet uygulamalarında “HES 

Kodu Üretme ve Listeleme” göze çarpmaktadır. Diğer taraftan “Vergi Borcu Sorgulama” en 

sık kullanılan uygulamalardan biri olarak yerini almıştır. Vergilendirme işlemlerinin elektronik 

ortamda hızlı bir şekilde yapılıyor olması verginin tarafları arasındaki iletişimin kalitesini 

artıracak, ayrıca verginin tahsilatını ve denetimini de kolaylaştıracaktır. 

2.3. E-Devlet Projeleri 

Bilgi İletişim Teknolojilerin gelişimiyle birlikte dünya devletleri gibi Türkiye de kamu yönetim 

reformlarına öncelik vermiş ve bu kapsamda özellikle son yıllarda çalışmalarını artırmıştır. 

Türkiye’de e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi üzerine 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı 

tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) bu anlamda önemli 

çalışmalardan biridir. Bu proje raporunun amacı, “Hazırlıkları süren ve 2019-2023 yılları 

arasında uygulanacak olan 11. Kalkınma Planı’na temel oluşturacak şekilde, dünyada ve 

Türkiye’de e-Devlet çalışmalarına ilişkin mevcut durumu ortaya koyarak, uluslararası 

yönelimleri, fırsatları, güçlü yönleri ve odaklanılması gereken alanları tespit ve analiz ederek, 

yeni plan dönemi için bir yandan somut diğer yandan da ilham verici ve vizyoner öneriler ortaya 

koymaktır” şeklinde tanımlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). Dolayısıyla e-Devlet 

hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ve projeler (MERNİS, VEDOP vb.) 

devam etmektedir. Bu projelerden MERNİS Projesi ve VEDOP’a ilişkin bilgiler ise aşağıda yer 

almaktadır. 

2.3.1. MERNİS Projesi 

MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) Projesi bilgi toplumuna geçişte Türkiye’de e-Devlet 

hizmetlerinin özünü oluşturmaktadır. MERNİS Projesi, tüm vatandaşlık bilgileri elektronik 

ortama aktarıldığı, bilgilerin anlık güncellendiği ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımının 

sağlandığı bir projedir. MERNİS Projesinin genel olarak sağladığı faydalar (Bozkurt, 2017: 

94): 
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• Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarını oluşturmak 

ve hizmet modernizasyonunu sağlamak, 

• Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus 

veri tabanlarını merkezde bütünleştirilerek merkezi nüfus veri tabanını kurulmasını 

gerçekleştirmek, 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini sağlamak,  

• Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri 

alışverişinin, kişilerin tanımlandığı bir alt yapı üzerinde çevrimiçi yürütülmesini 

sağlamak, 

• Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde edilmesini sağlamak,  

• Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla 

paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşların 

hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak, 

• Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlamak 

olarak sıralanabilir. 

2.3.2. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) 

E-Devlet yapılanması kapsamında ilki 1995 yılında olmak üzere Vergi Daireleri Otomasyon 

Projesi (VEDOP) başlatılmıştır. Gelir idaresinin tüm işlemlerini dijital ortama taşıyarak verimli 

ve etkin bir hizmet sunumunun yolunu açan, düzenli bir yönetim bilgi sistemiyle sağlıklı bir 

oluşum yaratmaya çalışan ve gelir idaresinin en önemli elektronik projesi olan VEDOP; 

bilgisayar teknolojisinin yeni olanaklarıyla vergi dairesi fonksiyonlarının tümünü içine alan bir 

bilgi işlem uygulamasının vergi dairelerine yaygınlaştırılması ile bölge ve merkez network 

yapısının kurulmasını amaçlayan bir projedir. 1995 yılında pilot proje olarak hayata geçirilen 

bu projenin temel hedefleri; elektronik devletleşme yolunda vergi dairesinin tüm işlemlerini 

diğer kurumlarla ortak bir bilgi sistemi kullanarak elektronik ortama taşımak, vergi dairesinin 

tüm çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırarak kullanıcılara eskiye göre daha kaliteli bir 

hizmet sunmak, vergi yükünün dağıtımında adaleti sağlamak ve vergi tahsilatını daha verimli 

bir hale getirmektir (GİB, 2010). VEDOP kapsamında VEDOP-1, VEDOP-2 ve VEDOP-3 

olmak üzere üç proje hayata geçirilmiştir. 
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VEDOP-1, vergilendirme ile ilgili evrakların sisteme girişinin sağlanmasıyla birlikte tahakkuk, 

tahsilat, haciz gibi işlemlerin dijital ortamda izlenmesi, bankalarca gerçekleştirilmiş olan vergi 

tahsilatının dijital ortamda vergi mükellefi hesaplarına aktarılması gibi işlemleri kapsamaktadır. 

VEDOP-2 ile VEDOP-1 kapsamında otomasyona geçirilen vergi idarelerine ek olarak henüz 

otomasyon sistemine dahil edilmemiş birçok vergi idaresi otomasyon sistemine dahil edilmiştir 

(Taytak & Vural, 2019: 80-81). 

2007 yılında başlamış olan VEDOP-3 ile de takdir komisyonlarının otomasyon kapsamına 

alınması, vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinin ilave donanım ihtiyaçlarının karşılanması, 

arttırılan kapasite doğrultusunda sunucu altyapısının güçlendirilmesi planlanmıştır (GİB, 

2010). 

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde e-Devlet hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 

üzerinde çalışmış ve çalışmakta olan VEDOP-1, VEDOP-2 ve VEDOP-3 oldukça önemli arz 

etmektedir. Bu projeler yeni teknolojik gelişmeler ışığında yapılacak olan alt yapı 

iyileştirmeleriyle birlikte vergilendirme işlemlerinin daha hızlı ve denetlenebilir bir şekilde 

ilerlemesine katkıda bulunacaktır. 

3. BLOK ZİNCİR (BLOCKCHAİN) TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME 

İŞLEMLERİNDE KULLANILMASI 

Blok zincir teknolojisinin tarihi her ne kadar eskiye dayansa da kripto para birimlerinin ortaya 

çıkması ile 2008 yılında yeniden gündeme gelmiştir. Blok zincirleri, en öz haliyle şifrelenmiş, 

işlem takibi sağlayan bir veri tabanından oluşmaktadır. Bu teknolojide bütün dijital olay veya 

işlemler bu veri tabanında saklanmaktadır. Blok zincirleri, yapılan her işlemin kesin ve 

doğrulanabilir bir kaydını içermektedir. Aracısız olarak tüm kullanıcılar ağa bağlanma, yeni 

işlemler gönderme, işlemleri doğrulama ve yeni bloklar oluşturma gibi işlemleri 

gerçekleştirebilmektedirler. Her bir bilgi bloklar halinde, gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla, 

birbirine bağlanarak kaydedilmekte ve bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilme imkânı 

sağlamaktadır. Yapılan işlemler, alıcı ile satıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleşmektedir 

(Crosby vd., 2016: 8). Block zinciri teknolojisine asıl popülerliğini kazandıran unsur ise kripto 

para madenciliği (mining) uygulamalarıdır (Şahin, 2019: 178). 

Dijital teknolojiler ile hem kamu sektöründe hem de özel sektörde alınan kararlar ve hizmetler, 

yeni nesil açık, hesap verilebilir, şeffaf ve iş birliğine dayalı e-devlet hizmetleri ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle blok zincir teknolojilerinin kullanımı ile kamu sektöründe 

kaçakçılık oranının düşürülmesi, vergilendirme hatalarının önlenmesi, işlem maliyetlerinin en 
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aza indirilmesi, verimliliğin artırılması, vergi uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır 

(Walport, 2016: 6).   

Blok zincir teknolojisinin vergilendirme işlemlerinde kullanılması birçok faydayı da 

beraberinde getirmektedir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir (Frankowski, Barański & 

Bronowska, 2017: 13): 

• Şirketlerin idari yükü önemli ölçüde azalır, zamandan ve muhasebe hizmetlerinin 

maliyetinden tasarruf edilir, 

• Tüm işlemler gerçek zamanlı olarak yürütülür, 

• Akıllı sözleşmelerle1 gerçekleştirilen tüm işlemler oldukça korumalı ve şeffaftır, 

• Dolandırıcılık ve hata riski oldukça düşüktür, 

• Bir şirketin finansmanı hakkında anında bilgi sahibi olma imkânı bulunmaktadır, 

• İşletmeler ve devlet arasında para transfer hızı oldukça yüksektir, 

• Taraflar arasında yapılan işlemler, sistem tarafından çok boyutlu kontrol ve 

doğrulamalara aynı anda izin vermektedir. 

SONUÇ 

Dijitalleşen bir çağda e-Devlet uygulamalarının özel ve kamu sektörlerinde kullanılıyor olması 

hem hükümetler hem de vatandaşlar açısından birçok fayda sağlamaktadır. Kamusal 

hizmetlerin daha etkin, hesap verilebilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için e-Devlet 

hizmetlerinin teknolojik gelişmeler takip edilerek revize edilmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği üzere, e-Devlet faaliyetlerinin 

teknolojik gelişme neticesinde ortaya çıkan; açık ve büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin 

interneti, yapay zekâ, derin öğrenme, blok zincir gibi yeni teknolojilerin kamu yönetimi 

sistemine nasıl fayda sağlayabilecekleri, riskleri de göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. 

Dolayısıyla blok zincir teknolojileri kullanılarak oluşturulacak elektronik bir vergilendirme 

sistemi alt yapısı ile, verginin tarafları arasında hem güven sağlanacak hem de verginin tahsilatı 

hızlandırılacaktır. Günümüzde maliye politikalarındaki tartışmaların içerisinde yer alan vergi 

dışılık ise kurulacak olan bu altyapı ile kontrol altına alınabilecektir. 

                                                            
1 Akıllı sözleşmeler, bir sözleşmenin işlevini kolaylaştıran, doğrulayan bilgisayar programlarıdır. 
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ÖZET 

Entansif hayvancılıkta işletme karlılığı, sağlık parametreleri kadar önem kazanmıştır. Bu 
sebeple sürülerde bulunan hayvan sayıları giderek artmaktadır. Son yıllarda hayvan 
sayılarındaki artışın küresel ısınma üzerine etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle, birim hayvan 
sayısından en fazla verimi elde etmek hayvan ıslahının hedeflediği önemli başlıklardan 
biridir. Genetik varlıklarının kaynağını yarımlar halinde ebeveynlerinden alan memeli 
hayvanlarda, yüksek nitelikli spermanın önemi suni tohumlama çalışmalarının artmasıyla her 
gün yeniden kanıtlanmaktadır. “Bilgisayar Destekli Sperma Analizörü (CASA)” bu amaç 
doğrultusunda çok sayıda bilim insanının katkısıyla geliştirilen, adeta canlı bir proje örneğidir. 
Günümüzde ticari olarak çeşitli modeller halinde bulunabilen CASA sistemleri, becerisini 
optik temellere dayandırmakta ve yakaladığı görüntüleri analiz ederek ileri seviyede başarılı 
bilgiler sunmaktadır. Çeşitli hayvan türlerine uygun hale getirilebilen yazılımlar sayesinde, 
tek bir cihaz ile birden fazla türe ait spermatolojik analizlerin yapılması mümkün olmaktadır. 
Analiz odasında binlerce hücreyi bireysel olarak tahlil etme becerisine sahip olan bu sistemler 
aracılığıyla hem bilimsel çalışmaların başarı oranı artmakta hem de ticari faaliyetler açısından 
verimlilik yükselmektedir. CASA sistemleri; spermanın motilitesi, bireysel hareketlerine ait 
birçok parametre, yoğunluk ve morfolojik yapı ile alakalı bilgiler sunmaktadır. Bu teknoloji 
sayesinde; spermanın dondurma-çözdürme süreçlerindeki başarısının artması sağlanmaktadır. 
Bu çalışma, CASA sistemlerinin çalışma prensibi ve elde edilen spermatolojik bulguların 
hayvan ıslahına olan etkilerini vurgulamaktadır. CASA sisteminden elde edilecek bilgiler 
doğrultusunda, yüksek nitelikli sperma sonuçları elde edilecek, suni tohumlama başarı oranı 
artacak ve genetik ıslah aracılığıyla oluşacak yeni nesillerde daha yüksek verim ve sağlık 
niteliklerine ulaşılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: CASA, Spermatolojik Muayene, Sperma Dondurma, Hayvan Sperması 
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ALTERED CHOLESTEROL AND LIPID METABOLISM IN TRIPLE NEGATIVE 
(BASAL) BREAST CANCER CELLS 

 
Burcu YUCEL 

İstanbul Medeniyet University, School of Medicine, Department of Medical Biology, 
Istanbul/Turkey 

 
Abstract: 
Breast cancer is the most common cancer in woman worldwide. Although recent population 
studies indicate that breast cancer incidence is rising in the world, the mortality rates are 
decreasing especially in developed countries due to early diagnosis of the disease. Breast 
cancer is categorized into 3 subtypes based on the presence or absence of molecular markers. 
Triple negative breast cancer constitutes almost 15% of all types and have high risk of relapse. 
In this study, we aimed to search for differentially expressed genes between triple negative 
breast cancer and HER2 enriched subtype as both are negative for estrogen receptor. RNAseq 
results of 193 basal and 82 HER2 enriched invasive breast cancer samples obtained from 
TCGA PANCAN dataset were analyzed in genome browser XENA. Gene ontology and gene 
enrichment analysis showed that genes involved in cholesterol and lipid are downregulated. 
Our results indicate altered cholesterol and lipid metabolism in triple negative breast cancer 
cells, suggesting the cholesterol metabolism as a new drug target. To evaluate the role of 
cholesterol metabolism in breast cancer development further in vitro and in vivo studies are 
required. 
  
Introduction: 
Breast cancer is the most common cancer in woman worldwide and the common cause of 
deaths among other cancers in female [1]. Every year, nearly 1.5 million women are diagnosed 
with breast cancer throughout the world [2]. Although recent population studies indicate that 
breast cancer incidence is rising in the world, the mortality rates are decreasing especially in 
developed countries due to early diagnosis of the disease [3]. Early diagnosis of the disease can 
also lead to a good prognosis. Breast cancer is categorized into 3 subtypes based on the 
presence or absence of molecular markers [4]. Breast cancer subtypes are Luminal A (estrogen 
receptor (ER) or progesterone (PR) positive, HER2 negative), Luminal B (ER or PR positive, 
HER2 positive), HER2 enriched and Basal (triple negative). Triple negative breast cancer 
makes up nearly 15% of all types and have a high risk of relapse within the 3-5 years following 
diagnosis [5].  
As majority of the breast tumors are HR+, the main anti-cancer agent group used in the therapy 
is selective estrogen receptor modulators (SERMs). Tamoxifen is a SERM and inhibits 
estrogen hormone from entering cells, therefore inhibits breast cancer cell development [6]. 
Five years’ tamoxifen treatment of patients with HR+ breast cancer reduces recurrence rate 30-
50% depending on the anatomic stage of the disease [7]. Thus, clinical studies have evaluated 
the longer use tamoxifen but these studies showed a small improvement in the recurrence rate 
[7]. Furthermore, large number of patients develop resistance to tamoxifen in years [8]. 
Tamoxifen resistance have been related to number of genes, other molecular factors and 
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activation or down-regulation of signaling various signaling pathways [9, 10]. Benefits from 
the studies investigating resistance factors to clinical use are highly limited. 
In this study we aimed to evaluate differentially expressed genes and therefore, to find altered 
signaling or metabolic pathways in basal breast cancer cells. To reach our goal we performed 
differential gene expression (DEG) analysis using publicly available TCGA PANCAN dataset 
and online analysis system Genome Browser XENA [11].  
 
Materials and Methods 
Patients Dataset 
Gene expression data of 193 basal and 82 HER2 enriched invasive breast cancer samples 
obtained by RNAseq analysis (in unit log) were pulled from TCGA PANCAN dataset[11] .  
 
DEG Analysis and Gene Set Enrichment 
Differentially expressed genes between basal cancer samples and HER2 enriched samples were 
analyzed using Genome Browser XENA website which uses a pipeline adopted from Ma’ayan 
lab bulk RNA-seq analysis pipeline. Using same This pipeline allows to perform PCA analysis, 
gene set enrichment analysis as well as show visual images. All figures in this manuscript were 
obtained from the same tool [11].  
 
Results 
Differentially Genes Between basal and Her2 enriched breast cancer samples are given in 
figure 1 as volcano plot. Top 10 up and downregulated genes are presented in Table 1.  
 

 
Figure 1. Differentially expressed genes volcano plot. 
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Table 1. Top 10 Up and downregulated genes.  
logFC AveExpr t P.Value adj.P.Va

l 
B 

FOXC1 4.3599129
7 

5.2482994
2 

29.8934475 7.44E-89 1.17E-
84 

192.23103
2 

ROPN1 6.6848712
5 

1.4057795
2 

23.4005552 1.10E-67 3.48E-
64 

143.35630
6 

RGMA 3.3660357
5 

4.6185140
4 

22.3338167 5.35E-64 1.20E-
60 

135.16386
5 

SFRS13B 3.6884803
7 

0.9531671
2 

22.007329 7.36E-63 1.45E-
59 

132.29833
4 

BCL11A 3.7662512
6 

3.5988826
7 

20.2278486 1.41E-56 1.59E-
53 

118.16277
5 

TFCP2L1 4.5011989 4.7586464
2 

20.1497286 2.68E-56 2.64E-
53 

117.47785
5 

PM20D2 2.7841108
2 

4.1913568
3 

19.7023152 1.06E-54 9.31E-
52 

113.83213
2 

SFRP1 4.7951005
6 

7.0482167
3 

19.2626754 4.02E-53 2.88E-
50 

110.12099
3 

KCNK5 3.4160663
4 

4.4218069
6 

18.9536998 5.20E-52 3.15E-
49 

107.64697
4 

FAM171A
1 

2.5998226
5 

5.3506991
9 

18.5678156 1.28E-50 6.31E-
48 

104.40382
3 

CYP4Z2P -
7.5291787 

-
0.9314258 

-26.192031 4.63E-77 3.64E-
73 

163.78885
1 

ABCC11 -
7.9659315 

0.5480591
6 

-24.9069 8.57E-73 4.50E-
69 

154.76396
7 

FOXA1 -
6.1074636 

3.8782612
9 

-23.543487 3.57E-68 1.41E-
64 

144.75433
9 

LOC14583
7 

-
4.4236881 

-
1.9987798 

-22.370513 3.99E-64 1.05E-
60 

134.25993
5 

TMEM45B -
5.4969771 

0.9343429
5 

-21.876176 2.12E-62 3.70E-
59 

131.25189
8 

XBP1 -
2.5770064 

8.6772294
9 

-21.017584 2.22E-59 3.49E-
56 

124.51294
3 

ERGIC1 -
1.5376482 

7.6762483
1 

-20.57002 8.55E-58 1.22E-
54 

120.86095
3 

ERBB2 -
3.8215893 

8.6649129
9 

-20.359421 4.79E-57 6.29E-
54 

119.14658
6 

TMEM86A -
2.6241601 

3.9873979
1 

-20.305405 7.46E-57 9.04E-
54 

118.78442
7 

SIDT1 -
4.0315066 

2.6987919
6 

-20.170246 2.26E-56 2.38E-
53 

117.68477
2 
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Gene Ontology (GEO) Biological Process analysis showed that most of the upregulated genes 
clustered in epidermis development while, down regulated genes clustered in secretory 
pathway regulation (Figure 2). On the otherside, GEO molecular function of genes 
downregulated in basal breast cancer samples showed that genes enriched in oxidoreductase 
activity and ATP activity (Figure 3). 
 

 
Figure 2. GEO Biological Process analysis of up and downregulated genes.  
 

 
Figure 3. GEO Molecular Function analysis of up and downregulated genes. 
 
Enrichment analysis with KEGG pathways showed genes downregulated in basal cancer cells 
are enriched in ABC transporters (Figure 4) (ABCC3, ABCC8, ABCC6, ABCA12, ABCC11, 
ABCC12, ABCG1; p:0.00012, FDR: 0.03, Z-score: 7.27, combined score:65.9). Enrichment in 
Reactome pathways also indicated that genes in lipid metabolism downregulated in basal 
cancer cells (Figure 5). HMGCR, SREBF1 and ALDH382 are downregulated genes among 39 
genes (p:6.5e-07, FDR:0.0023, Z-score: 2.58, combined score: 36.7). Similarly, SREBPF1 and 
miR33 in cholesterol and lipid metabolism pathway genes were downregulated in basal cancer 
cells according to wikipathway analysis.  
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Figure 4. Enrichment analysis in KEGG pathways. 

 
Figure 5. Enrichment analysis in Reactome pathways.

 
Figure 6. Enrichment Analysis in WikiPathways. 
 
Discussion 
Breast cancer is one of the most common cancer in women, worldwide [2]. There are three 
subgroups of breast cancer: ER positive, ERBB2 positive and triple negative breast cancer and 
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ER is expressed in almost 70% of the patients [8]. Recent advances in genomic, proteomic and 
metabolomic studies revealed altered pathways among breast cancer subtypes [2]. However, in 
this preliminary work, we identified for the first time that cholesterol metabolism might be 
rewired in basal (triple negative) breast cancer cells. Our data showed that genes primarily 
responsible in cholesterol biosynthesis such as SREBF1 and HMGCR are downregulated in 
basal breast cancer cells. Our result indicates that this type of cells might be auxotroph for 
cholesterol. It can be hypothesized that the inhibition of cholesterol uptake might be a 
therapeutic target in basal breast cancer cells. 
Cholesterol is a non-essential metabolite required for normal cell growth and proliferation. In 
order for new membranes to be made in proliferating cells and for the cell signal transmission 
system to continue actively, endogenous cholesterol synthesis and the intake of lipid particles 
from the outside are needed[13]. 75% of the cholesterol taken from the outside is due to LDL 
(Low Density Lipoprotein). LDL is taken into the cell by LDL receptor (LDLR) mediated 
endocytosis. Uptake of LDLR into cells by endocytosis increases at low intracellular sterol 
levels [14]. LDLR gene transcription is regulated by changes in cholesterol concentration in 
endoplasmic reticulum membranes. Cholesterol biosynthesis takes place in the cytoplasm and 
endoplasmic reticulum (ER) membrane, and the synthesized cholesterol is distributed from the 
ER to the plasma membrane and other organelles [15]. One of the main steps is the 
condensation of three molecules of acetyl CoA to form mevalonate. This step is mediated by 
the enzyme HMG-CoA reductase and is one of the regulatory reactions of cholesterol 
biosynthesis. Mevalonate is converted to squalene, which has a linear 30-carbon structure, and 
squalene is converted to lanosterol. Cholesterol is formed by removing 3 carbons from 
lanosterol [16]. 
Cholesterol biosynthesis, which requires energy, is kept under control by a good cholesterol 
sensing mechanism in the cells and is activated only when the cholesterol taken from outside 
is low and/or its amount is insufficient in the cell. Cholesterol sensing mechanism in cells 
occurs very close to the cholesterol biosynthesis pathway. Cholesterol-sensing protein and 
transcription factor that stimulates the expression of genes involved in cholesterol biosynthesis 
stay together in the ER membrane . Cholesterol sensing protein 'SCAP (SREBP cleavage 
activating protein)' is a five-membrane-pass transmembrane protein and its transmembrane 
domain is defined as the sterol sensing domain and binds to cholesterol from there. When the 
intracellular cholesterol level is high, cholesterol-dependent SCAP undergoes a conformational 
change and its affinity for the protein called INSIG, which binds between SREBP (Sterol 
Regulatory Element Binding Protein) and SCAP, increases [14]. When the amount of 
cholesterol decreases, the unbound SCAP/SREBP complex leaves the INSIG and moves to the 
Golgi. The cytoplasmic N-terminal end of SREBP is cleaved and released by Golgi proteases. 
The separated cytoplasmic fragment of SREBP enters the nucleus and stimulates the expression 
of genes involved in cholesterol biosynthesis. Cleavage of SREBP is prevented by negative 
feedback following the increase in cholesterol level (Faust and Kovacs 2014). 
Another cholesterol-sensing mechanism is mediated by the HMG-CoA Reductase enzyme in 
the ER membrane [15]. HMG-CoA Reductase is the transcriptional target of SREBP at low 
cholesterol concentrations. The C-terminal end of HMG-CoA reductase, which opens to the 
cytoplasm, has catalytic activity, and its transmembrane domain is sterol-sensing, like SCAP. 
The high level of cholesterol synthesis intermediate metabolites triggers the binding of HMG-
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CoA reductase to the INSIG protein. The ubiquitin complex bound to INSIG degrades HMG-
CoA reductase [16]. 
The demonstration that cholesterol contributes to cancer development has drawn the attention 
of many researchers to the question of whether manipulation of cholesterol metabolism can be 
a target for anti-cancer therapies. Statins are drugs that lower blood cholesterol and inhibit the 
HMG CoA reductase enzyme, thereby inhibiting cholesterol synthesis [13]. Its anti-tumor 
effect has also been studied in many cancer cell lines. It has been shown that statins such as 
lovastatin and simvastatin induce apoptosis in colon cancer cell lines and tumor xenografts, 
and attenuate colitis-associated colon cancer in mice [12]. 
Conclusion 
To conclude, the use of statins, cholesterol lowering agents might be a new therapeutic 
approach for many cancer type. Our study revealed for the first time that a group of basal type 
breast cancer cells have lower expression of HMGCR. Therefore, it might be hypothesized that 
HMGCR expression could be a marker for the use of statins in breast cancer. 
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ÖZET 

Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alanların çevre ve insan sağlığına etkileri güncel bir çalışma 
konusu olarak tüm dünyada üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Artan mobil cihaz sayısı ve 
kullanım süreleri, bu sistemlerin etkilerini de aynı oranda artırmaktadır. Ülkemizde GSM, 
UMTS, 4G LTE mobil haberleşme frekansları ticari olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Tüm 
bunlara ek olarak yaşam alanlarımızda Wi-Fi internet bağlantı noktalarının sayısı da her geçen 
gün artış göstermektedir. Bu artışları göz önüne alarak 750.000’den fazla bir nüfusa sahip bir 
şehrin, yaşam alanlarının yoğun olduğu bir bölgesinde 1 hafta süreyle, 100kHz-8GHz gibi çok 
geniş bir frekans aralığında, günün her anında ölçümler alınarak, 120 binden elektrik alan 
şiddeti değerleri çalışma kapsamında ölçülmüştür. Ortamdaki elektromanyetik kirliliğe sebep 
olan kaynakları belirlemek amacıyla spektrum analizi yapılmıştır. Böylece ortamdaki 
elektromanyetik alan kaynakları belirlenmiştir. Elde edilen değerler, limit değerler ile 
kıyaslanarak, sonuçlar çalışmayla sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çok Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Alanlar, Baz İstasyonları ve Cep 
Telefonu Maruziyeti, Sağlık Etkileri, Elektromanyetik Alan Ölçümleri, Kanser Araştırmaları, 
Uyku Bozuklukları.  

 

GİRİŞ 

1G ile başlayan analog mobil evrim süreci, 2G ile dijital haberleşmeye adım atarken, 3G ile 
mobil internet kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Hızla hareket eden araçlarda mobil internet 
kesintilerinin önüne geçmek ve çok daha yüksek hızlarda data kullanımı için 4G mobil 
haberleşme sürecine dahil olmuştur. 2019 yılı itibari ile dünyada 5G ticari olarak kullanılmaya 
başlamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte mobil kullanım süreleri de artış göstermektedir. 3G ile 
hayatımıza dahil olan mobil internet hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 2004 yılında 
mobil abone sayısı 34,7 milyon ve penetrasyon %49 iken, günümüzde mobil abone sayısı 82,1 
milyon ve penetrasyon ise %98,2’dir. Bu rakamlara 0-9 yaş aralığındaki çocuklar dahil 
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edilmemiştir. 0-9 yaş aralığındaki çocuklar çalışmaya dahil edildiğinde penetrasyon %100’ü 
geçmektedir. Günümüzde hem konuşma MoU (Minutes of Use), hem de data kullanımı her 
geçen gün artış göstermektedir. 2008 yılında 108,7 dakika olan yıllık ortalama MoU değeri, 
2020 yılında 557 dakika olarak gerçekleşmiştir. Geçen on iki yıllık süreçte MoU değeri %512,4 
artış göstermiştir. Bu kullanım süreleri göz önüne alınarak Avrupa’daki ülkelerin mobil 
kullanım süreleri göz önüne alınarak kıyaslandığında 2012 yılından günümüze kadar her yıl 
mobil kullanım süresi en fazla olan ülke Türkiye’dir. 2010 yılı itibari ile 3G ülkemizde ticari 
kullanıma başlamıştır. 2010 yılı itibari ile 6.454.801 olan mobil internet abone sayısı, 
günümüzde 65.139.424’e ulaşmıştır. Mobil internet kullanım miktarına bakıldığında 2010 
yılında 4.387 Terabps olan kullanım miktarı,  günümüzde 6.695.246 Terabps olarak 
gerçekleşmiştir.  Akıllı haberleşme ve ağ teknolojileri ile iletişim artık sadece insanlar arasında 
değil makineler arasında da gerçekleşmektedir (M2M). Makineler arası haberleşme 2011 yılı 
itibari ile ülkemizde gerçekleşmeye başlayıp, 2011 yılında M2M haberleşme sayısı 1.100.000 
iken günümüzde bu rakam 6.380.454 olarak gerçekleşmiştir  (BTK Pazar verileri). Dünya 
genelinde artan mobil kullanıcısı sayısı, kullanım süresi ve miktarı göz önüne alındığında bu 
sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve artarak gelen talebe cevap verebilmesi için 
telekomünikasyon şirketleri de gelişen teknoloji ölçüsünde hücresel haberleşme ağlarını 
geliştirerek, genişletmektedirler. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında elbette ki radyo 
frekanslı elektromanyetik alanlar (RF-EMF) ile ilgili farklı başlıklarda bilimsel çalışmalar da, 
ortaya konulan problemlere cevap verebilmek adına yapılmaktadır. Dünyada iyonlaştırıcı 
olmayan radyasyondan korunma uluslararası komisyonu (ICNIRP), ülkemizde de Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu alanda gerekli olan limit değerlerin belirlenmesi ve 
kontrolünü yapmaktadır. Bu limit değerler göz önüne alınarak yaşam alanlarında; ev, okul, 
hastane, üniversite gibi iç mekanlar ile kentsel yaşam alanlarında ölçümler yapılmaktadır 
(Freudenstein et al. 2020), (Teoman Karadağ, Yüceer, and Abbasov 2016), (Özdemir, Alkan, 
and Gülşen 2014), (Martens et al. 2015), (Paniagua et al. 2020), (Pasquino 2017), (Bhatt et al. 
2016), (Teoman Karadağ, Özdemđr, and Abbasov 2014), (Gonzalez-Rubio, Najera, and Arribas 
2016), (van Wel et al. 2017), (T Karadağ, Abbasov, and Karadağ 2014), (Porsius et al. 2015), 
(Bolte et al. 2016), (Teoman Karadağ, Yüceer, and Abbasov 2016), (Teoman Karadağ, Yüceer, 
and Abbasov 2016), (Teoman Karadağ, Özdemir, and Abbasov 2014), (Martens et al. 2015), 
(Khurana et al. 2010), (Bortkiewicz et al. 2012), (Levitt and Lai 2010), (Teoman Karadağ, 
Yüceer, and Abbasov 2016), (Teoman Karadağ, Özdemİr, and Abbasov 2014), (Buckus et al. 
2017), (Valberg, van Deventer, and Repacholi 2007), (De Giudici et al. 2021), (Hardell et al. 
2016), (Auger et al. 2019), (Schüz and Mann 2000), (Birks et al. 2018), (Guxens et al. 2019), 
(Schmiedchen, Driessen, and Oftedal 2019), (Ramirez-Vazquez et al. 2019a), (Hutter et al. 
2006), (Porsius et al. 2015), (De Vocht 2010), (Hardell et al. 2017). Yapılan akademik 
çalışmalar incelendiğinde mobil iletişim trafiği arttığında o baz istasyonundan yayılan RF-EMF 
de artış göstermektedir. Yaşam alanlarındaki mobil çekim kapasitesinin artması için baz 
istasyonu sayısı artarken, mobil ses ve data iletişimindeki artışa paralel olarak ortamdaki 
elektromanyetik kirlilik de artmaktadır. Bu artışın sağlık üzerine etkilerini araştırmak adına 
invivo ve invitro çalışmalar yapılmaktadır (Eggert et al. 2015), (Schoeni, Roser, and Röösli 
2015), (Pearce 2020), (Röösli 2008), (Augner et al. 2010), (Lin 2004), (Wiedemann and Schütz 
2005), (Zmyślony et al. 2020), (Porsius et al. 2015), (Beekhuizen et al. 2013), (Bortkiewicz et 
al. 2012), (Halgamuge, Skafidas, and Davis 2020), (Boz and Denli 2018), (Eltiti et al. 2007), 
(Berg-Beckhoff et al. 2009), (Buckus et al. 2017), (Röösli et al. 2010), (Kowall et al. 2012), 
(Seyhan 2010), (Porsius et al. 2016), (Auger et al. 2019), (Meo et al. 2015), (Ramirez-Vazquez 
et al. 2019b), (Bolte et al. 2019), (Frei et al. 2012), (Kocaman et al. 2018), (Pearce 2020), 
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(Russell 2018), (Köhler et al. 2018), (Betzalel, Ben Ishai, and Feldman 2018), (Hardell et al. 
2017), (Ziegelberger et al. 2020), (Kurnaz and Aygun 2018). 

Mobil iletişim sistemleri genel olarak 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 
2450 MHz, 2600 MHz frekanslarında çalışmaktadır. 5G ile ilgili yurt dışında alınmış ticari 
frekanslara bakıldığında 28 GHz, 39 GHz gibi çok daha yüksek frekansla çalışan, çok daha 
düşük dalga boyuna sahip RF-EMF’ler yaşam alanlarını kapsadığı görülmektedir. İletişim 
sistemlerinin 1G’den 5G’ye kadar olan evrim sürecine bakıldığında frekans değerlerinin 
giderek artarken, “c = λ . f” bu frekanslara karşılık gelen dalga boyu değerlerinin giderek 
küçüldüğü görülmektedir. İyonlaştırıcı olarak kabul edilmeyen bu RF-EMF’lerin ısıl etkilerinin 
olduğu ve bu ısıl etkinin başta kanser olmak üzere birçok alanda ele alındığı görülmektedir 
(Miyakoshi 2013), (Carlberg et al. 2020), (Freudenstein et al. 2021), (Vila et al. 2018), 
(Freudenstein et al. 2020), (Miller et al. 2018), (Zhang et al. 2016), (Rodrigues et al. 2021), 
(Ahlbom et al. 2004), (Otto and von Mühlendahl 2007), (De Vocht 2010). Mobil istasyon olarak 
adlandırılan cep telefonlarının ısıl etkileri için SAR (Spesific Absorbation Rate) adı verilen 
vücudun 1 kilogramının sıcaklığını 1℃ artıran enerji miktarı baz alınmaktadır. Bu limit değer 
yetişkin bireyler göz önüne alınarak belirlendiği halde günümüzde çocukların bu mobil 
sistemlerle tanışması 0 yaş (yeni doğan)’a kadar düşmüştür. RF-EMF’lerin ve mobil cihaz 
kullanımlarının çocuk sağlığı üzerine etkilerine etkileri başlı başına bir çalışma konusu olarak 
ele alınmaktadır (Calvente et al. 2017), (Kömürcü Karuserci, Çöl, and Demirel 2019), (Auger 
et al. 2019). İlk öğretimin eğitim süreçlerinde ise yaygın olarak okullarda tablet kullanımı ve 
buna bağlı olarak mobil cihaz ve Wi-Fi etkileri gözlenmektedir. Ortamdaki baz istasyonları gibi 
farklı RF-EMF kaynakları da dikkate alındığında farklı ortamlarda, farklı RF-EMF 
kaynaklarının maruziyeti ön plana çıkmaktadır. Tüm bu etkiler göz önüne alınarak gelişim 
çağındaki çocuklar üzerine bu alanda birçok çalışma mevcuttur  

 (Birks et al. 2021), (Gallastegi et al. 2019), (Schoeni, Roser, and Röösli 2015)(Gallastegi et al. 
2018), (Choi et al. 2017), (Guxens et al. 2019), (Otto and von Mühlendahl 2007), (Birks et al. 
2018), (Karipidis et al. 2017), (Gupta, Sharma, and Singh 2020). Baz istasyonlarından yayılan 
ve yaşam alanlarını kapsayan RF-EMF’ler ortamdaki kirliliğin genelini oluşturmaktadır. Daha 
önce yapmış olduğumuz çalışmaya göre bu değer %77 seviyesindedir (Teoman Karadağ, 
Yüceer, and Abbasov 2016). 2020 yılı Dünya kanser raporundan yer alan çalışmaya göre 
günlük olarak farklı kaynaklardan RF-EMF’lerin etkisine maruz kalınmaktadır. Beynin gri 
maddesine etkiyen bu kaynaklar çalışmada oranlarıyla şu şekilde sıralanmaktadır. Mobil 
arama/aranma %80 ve data trafiği %5, uzak alan kaynakları %6, baz istasyonları%3.4, 
çevremizdeki insanların cep telefonları %2, Wi-Fi bağlantı noktaları%0.2, kablosuz TV 
yayınları %0.2, kablosuz ev/ofis telefonları%0.1 ve diğer şeklindedir (Foerster et al. 2018). 
Mobil iletişim trafiği günün farklı saatlerinde, farklı bölgelerinde değişiklik göstermektedir. 
Örneğin şehrin ticari merkezi bölgelerinde RF-EMF değerleri sabah saatlerinden itibaren 
artmaya başlayarak öğleden sonra en yüksek seviyeye ulaşmakta ve akşam saatlerine doğru 
azalmaktayken,  şehrin yaşam alanlarının bulunduğu bölgede akşam saatlerinden itibaren 
yükseldiği yapılan çalışmalarla ortaya konuşmuştur (Özdemir, Alkan, and Gülşen 2014), 
(Teoman Karadağ, Yüceer, and Abbasov 2016). Evlerde internet bağlantısı için kullanılan 
kablosuz modeller de belli başlı RF-EMF kaynaklarıdır. Günümüzde herhangi bir noktada 
kablosuz bağlantı arandığında birçok kaynağın olduğu görülmektedir. Bu bağlantı noktaları 
(Modem) geceleri kapatılmadığı takdirde, baz istasyonlarıa bağlı cep telefonları ile birlikte 
kümülatif bir etki oluşturmaktadır. Bu kümülatif RF_EMF’nin vücudun dinlenme ve yenilenme 
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süreci olan uyku üzerine etkileri de ayrıca ele alınmıştır (Martin et al. 2021), (Danker-Hopfe et 
al. 2020), (Tettamanti et al. 2020), (Eggert et al. 2020), (Cabré-Riera et al. 2019), (Martens et 
al. 2017), (Ohayon et al. 2019), (Baliatsas et al. 2015), (Hutter et al. 2006), (Hassoy, Durusoy, 
and Osman Karababa 2012). Giderek artan mobil kullanıcı sayıları, farklı mobil uygulamalar 
ile artan kullanım sürelerini tetiklemektedir. Artan alt yapı ihtiyacının karşılanması için yaşam 
alanlarına eklenen baz istasyonu sayısı artarken, mobil cihaz kullanım sürelerindeki artışa bağlı 
olarak da baz istasyonlarının ortama yaydıkları RF_EMF’ler de artmaktadır. Elektriksel sinir 
sistemine sahip olan canlılarda farklı nörolojik problemlerin tetikleyici kök nedenlerinin 
belirlenmesi için yapılan araştırmalarda bu konu sıklıkla ele alınmaktadır (Verrender et al. 
2018), (Ramirez-Vazquez et al. 2019a), (Sauter et al. 2015), (Baliatsas et al. 2016), (Eggert et 
al. 2015), (Abdel-Rassoul et al. 2007), (Porsius et al. 2016), (Guxens et al. 2019), (Bagheri 
Hosseinabadi et al. 2020), (Hassoy, Durusoy, and Osman Karababa 2012). 

 

MATEYALLER VE METOD 

Sunulan çalışma 750.000 nüfuslu şehrin, yoğun yerleşime sahip bölgesindeki bir evde 1 hafta 
süresince RF-EMF’nin sürekli olarak ölçülmesi, spektrum analizi yapılarak RF-EMF 
kaynaklarının belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu 
kapsamda RF-EMF’lerin ölçümü için MoniEM, elektromanyetik alanları sürekli ölçüm ve 
izleme istasyonu kullanılmıştır. Ölçüm istasyonu Şekil 1.a’da görülmektedir. MoniEM, her 
yarım saniyede bir ölçüm almaktadır. Almış olduğu ölçümleri her yarım saatte bir Sliding 
Windows Average metodu ile derlemekte ve sunucuya göndermektedir. Kullanıcı yetkilisi 
sunucuya bağlanarak istediği tarih aralığındaki ölçüm değerlerini görebilmektedir. Sistem 
dahili bir batarya ile çalışmakta olup, bu batarya güneş enerjisi ile şarj olmaktadır. Ölçüm 
yapılacağı bölgede konumlandırılmak için fiber glass ayak ile sabitlenmektedir. Sistem 4 
mevsim koşullarında çalışabilecek IP66 standartlarına sahiptir.  

                      

      Şekil 1.a                                    Şekil 1.b 

Şekil 1.b’de ise 100kHz-8GHz aralığında çok yüksek izotropik ölçüm hassasiyetine sahip prob 
görülmektedir. Bu sistem 05-12.07.2021 tarih aralığında 1 hafta süresince yaşam alanının dış 
cephesine kurularak RF-EMF ölçümleri alınmıştır. Hem bu kaynakların, hem de ortamda 
bulunan her kaynağın etkin değerlerinin belirlenebilmesi için çalışma süresince Aaronia HF-
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60105 Spektrum analizi cihazı ile ölçümler eş zamanlı olarak alınmıştır. Şekil 2’de Aaronia 
HF-60105 görülmektedir. 

 

Şekil 2. Aaronia HF-60105 

BULGULAR 

Şekil 3’de 24 saatlik RF-EMF ölçüm değerleri görülmektedir. Elektrik alan şiddeti değerleri 
sabah saatlerinden itibaren yükselirken öğleden sonra en yüksek değere ulaşmakta ve ortamdaki 
iletişim trafiğinin değişimi ile akşam saatlerinde düşüş eğilimi göstermektedir.  

 

Şekil 3. 24 saatlik RF-EMF ölçüm değerleri. 

Bir haftalık ölçüm değeri ise Şekil 4’de görülmektedir. Bu ölçüm sonucu ele alındığında en 
yüksek elektrik alan şiddeti değeri ölçümün yapıldığı hafta Perşembe günü saat 16:00’da 4,06 
V/m,  en düşük elektrik alan şiddeti değeri ölçümün yapıldığı hafta Pazar günü saat:06:00’da 
ölçülmüştür 2,67 V/m olarak ölçülmüştür.  
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Şekil 4. 1 haftalık 24 saatlik RF-EMF ölçüm değerleri 

Elektrik alan şiddeti ölçümleri 100kHz-8GHz gibi çok geniş bir frekans aralığında yapılmıştır. 
Bu frekans aralığında radyo ve televizyon yayıncılığı, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi gibi birçok 
RF-EMF kaynağı yer almaktadır. Şekil 5’de ortamdaki RF-EMF kaynaklarının, frekansları ile 
elektrik alan şiddeti [V/m] değerleri görülmektedir. Bu kaynakların anlık değerleri yeşil renkte, 
ulaştıkları en yüksek değerler ise kırmızı ile görülmektedir. RF-EMF değerleri incelendiğinde 
800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2450 MHz, 3000 MHz, 5800 MHz ve 6600 MHz 
frekanslarında çalışan kaynaklara ait değerlerdir. Şekil 6’da spektrum analizine ait gürültü 
[dBm] Histogram grafiği, Şekil 7’de ise Waterfall grafiği görülmektedir. 

 
Şekil 5. Ortamdaki RF-EMF değerlerinin elektrik alan şiddeti değerleri. 
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Şekil 6. Ortamdaki RF-EMF değerlerinin Histogram grafiği 

 

Şekil 7. Ortamdaki RF-EMF değerlerinin Waterfall grafiği 

SONUÇ 

1 hafta süresince günün her anının kapsayan ölçümler neticesinde ortamdaki ortamdaki kirliliğe 
sebep olan kaynaklar özellikle GSM, UMTS, LTE frekansları ile askeri amaçlı kullanılan GHz 
mertebesindeki kaynaklar olduğu görülmektedir. Bu kaynaklardan yayılan ortamdaki en yüksek 
elektrik alan şiddeti değeri 4,06 V/m’dir bu değer İsviçre, İtalya, Rusya, Çin gibi ülkelerde limit 
değer olarak belirlenmiş olan 3 V/m değerinden yüksek olup; ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim kurumunun belirlemiş olduğu limit değerlerin altındadır. Frekans bazlı limit değerler 
incelendiğinde ise ortamda elektromanyetik kirliliğe sebep olan kaynakların, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim kurumunun belirlemiş olduğu limit değerlerin altında olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bundan sonraki çalışmalarda; bu bölgelerde yaşayan hane 
halklarında görülen sağlık problemleri ile, elektromanyetik kirlilik arasındaki ilişkiler 
araştırılmasında bir temel oluşturacaktır. 
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ÇORUMLU DERGİSİNDE ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ İLE İLGİ YAZILARIN 
MUHTEVA ANALİZİ 

Sezai YEŞİL 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Kırıkkale Üniversitesi ORCİD: 0000-0002-6655-0414 

 

ÖZET 

Birinci Dünya savaşından sonra mağlup olarak ayrılan Osmanlı devleti Türk Kurtuluş 
savaşı ile birlikte tarih sahnesinden çekilmiştir. Kurtuluş savaşının başarıya ulaşması akabinde 
yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Yeni kurulan bu devlet hızlı bir çağdaşlaşma sürecine 
girmiştir.  Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin benimsenmesi, Üniversite reformu, Türk 
dili ve Türk tarih kurumlarının kurulması bu çağdaşlaşmada atılan bazı adımlar arasında yer 
almıştır. 1930 yılından sonra Türk ocaklarının kültürel anlamda  yetersiz  kalmasından dolayı  
bu yapıların yerine daha işlevsel olan halkevleri kurulmuştur. Ülkenin dört bir tarafında  kurulan 
halkevleri genç Cumhuriyetin birer bayrak taşıyıcısı olmuştur. Kuruldukları bölgeler de  
oluşturdukları kollar ile  spor, sanat, edebiyat, eğitim, kültür alanlarında çalışmalar 
yapmışlardır. Bu dönem de  halkevlerinin yayın organları da yayımladıkları dergiler olmuştur. 
Bu dergiler de tarih, kültür,  ekonomi, folklor, coğrafya, sağlık gibi yazılar yayımlanmıştır. 
Yayımlanan bu yazılar halkın bilinçlenmesinde ve eğitilmesinde  önemli katkılar sağlamıştır. 
Çalışmanın içeriğini oluşturan Çorumlu dergisi de  bu dönemde  Çorum halkevlerinin yayın 
organı olarak  faaliyetlerini sürdüren süreli yayınlar içerisinde yer almıştır.  Dergi de  Atatürk 
ile ilgili yazılar, 8, 9-10. 11. ve 43.sayılarında yer almıştır. İsmet İnönü ile ilgili yazılar ise 
derginin 26. 51,52.  54. Sayılarında  yayımlanmıştır. Bu çalışmada Türk  Kurtuluş savaşının  iki 
önemli komutanı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin  kurucu önderleri olan   Atatürk ve 
İsmet İnönü ile ilgili  yazılarının  içerik analizi yapılarak  incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 
Anahtar kelimeler:  Halkevleri, Çorumlu, Atatürk, İsmet İnönü 

 

CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES ABOUT ATATÜRK AND İSMET İNÖNÜ IN 
ÇORUMLU MAGAZINE 

                             

Summary 

The Ottoman state, which was defeated after the First World War, withdrew from the 
stage of history with the Turkish War of Independence. After the success of the War of 
Independence, the new Republic of Turkey was established. This newly established state 
entered a rapid moder  nization process. The adoption of the Latin alphabet instead of the Arabic 
letters, the university reform, the Turkish language and the establishment of Turkish historical 
institutions were among some of the steps taken in this modernization. After 1930, due to the 

117

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



cultural inadequacy of the Turkish hearths, more functional community centers were 
established instead of th  ese st ructures. Community centers established all over the country 
became the flag bearers of the young Republic. They worked in the fields of sports, art, 
literature, education and culture with the branches they formed in the regions where they were 
founded. In this period, the publication organs of the community centers were also the journals 
they published. In these  journals, articles such as history, culture, economy, folklore, 
geography and health were published. These published articles have made important 
contributions to the awareness and education of the public. Çorumlu magazine, which 
constitutes the content of the study, was also included in the periodicals that continued its 
activities as the publication organ of Çorum Community Centers in this period. Articles about 
Atatürk in the journal, 8, 9-10. It is in the 11th and 43rd issues. Articles about İsmet İnönü were 
published in the 26th, 51st, 52nd and 54th issues of the journal. In this study, it is aimed to 
analyze the articles about Atatürk and İsmet İnönü, the two important commanders of the 
Turkish War of Independence and the founding leaders of the Turkish Republic, by making 
content analysis.. 

Key words: Community Centers, Çorumlu, Atatürk, İsmet İnönü 

 

GİRİŞ 

Yeni bir kültürel devrim olarak ortaya çıkan   halkevleri, Cumhuriyet tarihinde  Türk 
ulusu  üzerinde önemli etkiler  bırakmıştır. Halkevlerinin, kuruluşundan itibaren  Cumhuriyet 
döneminde ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasında, Cumhuriyetin kazandırdığı değerlerin 
geniş halk topluluklarına  ulaştırılmasında  da  önemli etkileri  olmuştur. (Ölçen,2001:7). 
Halkevlerinin kuruluşundan önce  benzer faaliyetler yürüten Türk ocakları yer almaktaydı. 
1930 yılında  Serbest Fırka olaylarından  sonra yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal, gittiği 
yerlerde  Türk Ocaklarını da ziyaret etmiştir. Bu yurt gezisinden sonra Türk Ocakları 
hakkındaki olumlu fikirleri değişim göstermiştir. Son toplantısını Nisan 1931 yılında yapan 
Türk Ocakları kendini feshettiğini bildirdikten sonra tüm mal varlığı ve borçları ile birlikte 
Nisan 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasına  devrolunmuştur. (Dilek, 2013:3-4). Türk 
Ocaklarının kapanmasından  sonra hızlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada  Türk   
Ocaklarının yerini dolduracak kurum ve kurumlara ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.  Bunun için 
ülke  koşullarının yanı sıra dünya ülkelerinin deneyimleri de incelenerek yeni bir örgütlenme 
doğrultusunda planlı biçimde hareket edilmiştir. (Çeçen,2000:105). 10-18 Mayıs 1931’de 
toplanan Cumhuriyet Halk Fırkasının üçüncü “Büyük Kongresi”nde kabul edilen 
nizamnamede; halkevlerinin kurulmasına karar verilmiştir  (Kaynar,2007:20-21).  İlk Halkevi, 
19 şubat 1932’de Ankara’daki eski Türk  Ocağı binasında açılmasıyla birlikte   Atatürk 
tarafından kurulmuştur . Aynı tarihte ülkenin 13 ilinde de Halkevi açılarak faaliyete geçmiştir. 
Bu dönem de Çorum Halkevi de dönemin Arif Hikmet Bey`in önderliğinde kurulmuştur. Dil 
tarih edebiyat, köycülük, Spor, Güzel sanatlar Sosyal yardım kolları olarak faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Halkevleri 1951 yılında demokrat parti iktidarı döneminde 5830 yasa ile 
kapatılmıştır. (Gündoğar,2008:1308-1309). 

 
 
  Çorum Halkevi Yayın Organ Çorumlu Dergisi  
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Halkevleri yurdun dört bir köşesinde kollar vasıtasıyla Cumhuriyetin birer bayrak 
taşıyıcısı olmuşlardır. Bulundukları bölgeler de çıkardıkları halkevi yayın organları ile de  
tarih, sosyoloji halk kültürü sağlık, edebiyat, ekonomi, arkeoloji gibi alanlar da eserler 
vermişlerdir.  Bu dergilerden bir tanesi bu dönem de Çorum halkevi yayını olarak çıkan  
Çorumlu dergisi de  yayın hayatını büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Çorumlu dergisinin 
sorumlu müdürlüğünü 1 – 16. sayılarında Eczacı Bedri Bilginer, 17-33. sayılarında Pertev 
Kalelioğlu,  34-61. sayılarında ise emekli öğretmen Nuri Uğur yapmıştır.   Çorumlu dergisi 15 
Nisan 1938 ile Ağustos 1946 tarihleri arasında yayın  hayatını sürdürmüştür. 61.sayısıyla 
birlikte yayın hayatı sona ermiştir (Gündoğar,2008:1310). 

Dergi; 16.  sayıdan sonra dört ay, 37. sayıdan sonra 12  ay, 51.sayıdan sonra altı ay, 55. 
sayıdan sonra da 9 ay ara verdikten sonra yeniden yayımlanabilmiştir. Derginin bazı sayıları 
da çift sayı 9,10 34, 35, (36/37) ve 49. sayı olarak yayımlanmıştır.  Çorum Vilayet 
Matbaasında 7. Sayısı ise İstanbul Resimli Ay Matbaasında basılmıştır. Derginin fiyatı 
38.sayıya değin 12,5 kuruş, yıllık 120 kuruş; sonraki sayılarda ise aylık 20, yıllık 250 kuruş 
olarak belirlenmiştir (Varlık,1996:7-8). 

 
Çorumlu dergisinin yazı kadrosu genellikle  Çorumlu   aydınlardan oluşmuştur.  Eğitim 

alanında  İhsan Sabuncuoğlu; halk sağlığı konusunda Dr. Tevfik Berkol; tarihi konularda 
Nazmi Tombuş, Hikmet Turhan Dağlıoğlu ve Çorum Milli Eğitim Müdürü Neşet Köseoğlu; 
Çorum folkloründe Eşref Ertekin; halk müziği alanında Sadi Leblebici; başyazı ve 
makalelerde Macide Büyükataman ve    Ziya Büyükataman olarak sıralanabilir. 
 

2. Atatürk ile ilgili Yazılar 
 
Çorum Halkevi dergisi olan Çorumlu dergisi incelendiğinde Atatürk’le ilgili yazıların 

8, 9-10. 11, 27,  43 ve 59. sayılarda olduğu görülmektedir.   
Çorumlunun 8. Sayısında yer alan Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun “Atam’a Ağıt” şiiri ile 

Atatürk`ün vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığını belirtmektedir. Bu şiir beşlik halinde 
yazılmıştır (Dağlıoğlu,1938:1). 

 
Diğer bir yazı Abidin  Varan tarafından “Kaybın Akisleri”  adıyla kaleme alınmıştır.  

Varan yazısında Atatürk`ün ölümünün derin üzüntüler yarattığını, Türk milletinin bir ulu 
babasını kaybettiğini, büyük başbuğun bütün rütbeleri reddederek sadece milletinin hizmetine 
girdiğini, bu memleketi bin bir zorluklarla yoktan var ettiğini, Türk ulusuna rehberlik eden 
atamızın devrimleri halka anlatırken son derece kibirden uzak mütevazi yaklaştığını, bir 
başöğretmen olarak Türk ulusunu fennin ve ilmin ışığında yetiştirmenin büyük bir vazife 
olduğunu, 18 milyon Türk çocuğunun atamızın eseri olan Türkiye Cumhuriyetini ebediyete 
kadar yaşatacağını belirtmiştir (Varan,1938:2-4). 
 

Bu sayının diğer yazısı da Sabiha Sertel'in yazısıdır. Sertel yazısında  “Atatürk'ün 
Ölüsünü Bekleyen Subaylar” başlığıyla Atatürk’ün ölümünü ele almıştır. Sertel: “Siz bir 
türbedar bütün bir istiklâl tarihini, milli hakimiyeti cumhuriyeti, terakkinin en yüksek 
umdelerini yaratan, bir ölünün türbedarısınız. Bugün cansız yatan bu vücudun içinde daha dün 
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bütün hızıyla, kudret ve kuvvetiyle yaşayan bir inkılâp ulusunun, baştanbaşa bir kahramanlık 
destanı olan bir ölünün türbedarısınız.” diyerek Türk subaylarının şerefli ve yüksek bir vazife 
yaptıklarını vurgulamıştır (Sertel,1938:5). 

Nazmi Tombuş’un “Dil İnkılabı Savaşı” adlı yazısı derginin 27. sayısında 
yayımlanmıştır.  Yazı,  1932'de kurulan Türk Dil Kurumu‘nun  kuruluşunun 8. yılı  nedeniyle 
kaleme alır. Türk bilgini Aşık Paşa'nın Garipnamesi'nden de alıntı yapılarak, ilk kez Aşık 
Paşa'nın dil sorununa değindiği vurgulanmış, ve  bütün ulusal dertlere deva arayan “Büyük 
Atamız” olarak belirtilen Atatürk`ün  asırlardan beri şifa bulmayan bu yara üzerine de elini 
koyduğu söylenerek 1938 yılı eylül ayında bir kurultay topladığı, bu  toplantıda Türk dilinin 
yabancı dil tesirinden kurtulması yönünde ana çizgilerinin çizildiği belirtilmektedir 
(Tombuş,1940:1-2). 

 
Bahri Miyak 43. sayıda “Acı Kaybın Yıldönümü” yazısında Atatürk`ün ölüm yıl 

dönümünden bahsetmiştir. Miyak`ın şu satırları oldukça önemlidir: “Bugün o, aramızda kalmış 
şerefli bir mazi, ilham ettiği ülküyle önümüzden koşan ışıklı bir hal, bir istikbaldir.  Ondan 
geliyoruz ve ona koşuyoruz. O bir güneştir bizler yıldızlar. Eşsiz inkılâplar mihrakı Atatürk, 
gönüllerimizde hürriyet ve istiklâl ateşini yakan büyük promote.  Milletin sana ölmez bir 
minnetle bağlıdır.” diyerek Atatürk’e duyduğu hayranlığı ortaya koymuştur  (Miyak, 1945:1-
2). 

19 Mayıs Bayramı” adlı yazı 59. Sayıda Ziya  Ataman tarafından kaleme alınmıştır. 
Yazıda  Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs gününün Türk milletinin kara 
bahtının aydınlığa dönüştüğü gün olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda yokluk içinde büyük 
başarılar yaratan ve yazıda ebedi şefimiz olarak ifade edilen Mustafa Kemal`in Samsun`a ayak 
basmasının yıl dönümü olduğunu; ayrıca  bu bayramın cehaleti bilgiye, esirliği hürriyete, 
ihtiyarlığı gençliğe, karanlığı aydınlığa çeviren bir bayram olduğunu   vurgulamıştır  
(Ataman,1946:1-2). 

 
3. İsmet İnönü ile ilgili Yazılar 

 
İnönü ile ilgili yazıların büyük çoğunluğu Çorumlu dergisinin 26.51,52,54. Sayılarında   

yer almaktadır.Yazılar da  İnönüye duylan sevgi  ve  saygı oldukça abartılı bir şekilde 
anlatılmıştır. 

 
  İlk yazı, 26. Sayı da  İsmet İnönü’nün Çorum’a gelişi ile ilgili olarak Nazmi 

Tombuş’un yazdığı “Çorumlular Sevgili Başbuğuna Kavuştu” başlıklı yazıdır. Yazıda 
etkileyici bir dil ve coşkulu bir anlatıma yer verilmiştir. Yazıda İsmet Paşa’nın yurt gezisine 
çıkmasının önemine değinilmiş yazının devamında bütün yurtta olduğu gibi Çorum’a gelişinin 
de büyük bir heyacan ve sevinçle beklendiğini belirtmiş sonrasında şu bilgilere yer vermiştir: 
“Güzel bir şekilde gümüş haleli bir ay doğdu. İşte Ulu Konuk, Yüce Başbuğ, Sevgili İnönü’nün 
nurani, mütebessim ve muhterem siması, eller ihtilaçla bir birine çarpıyor, alkış tufanı, yaşa, 
sağol sesleri göklere ağıyor. Gözlerden sevinç yaşları akıyor. Hıçkırıklar işitiliyordu. Sevgili 
başbuğumuz bütün bakışlarıyla gönülleri etkiledi bir anda insan seliyle kaynaşmayı başardı. 
Büyük Türk milletinin evladı olan sevgili başbuğumuz Çorum da unutulmayacak izler bıraktı.” 
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sözleriyle İnönü’nün Çorum’a gelişinden duyduğu mutluluğu ve coşkuyu ifade etmiştir 
(Tombuş, 1940:3-5). 

Şevket Eker, İsmet İnönü ile ilgili yazıları “Büyük İnönü ve Hayatı”, “Aziz Şef Geldi” 
adlı yazıları oluşturmaktadır. Büyük “İnönü ve Hayatı” adlı yazıda “Hal Tercümesi”, “Savaşta 
İnönü”, “Barışta İnönü” ve “İdarede İnönü” başlıkları altında İsmet Paşa’nın hayatını övgü dolu 
sözlerle anlatmıştır (Eker,1940:7-11). 

Diğer bir yazı olan “Aziz Şef Geldi” adlı yazıda Şevket Eker, “Milletin makus talihini 
değiştiren büyük başbuğ, Lozan’da Türk varlığını bütün dünyaya kabul ettiren büyük bir 
diplomat, milletin babası, memleket uğrunda ağarttığın temiz saçlar gibi alnı ak, damarlarında 
taşıdığın kan gibi kalbi pak, senin ona güvendiğin kadar senden ve istikbalinden emin Türk 
Milleti ebet müddet yaşayacaktır.” ifadeleriyle İnönü için yaptığı övgülere yer vermiştir.  
Yazının son kısmında  “Hayırlı tetkik gezilerinden Çorum’u da faydalandırırken  hasretinle 
susamış Çorumlulara da eşsiz deva oldun. Yolun açık ömrün uzun olsun yüce şef.”  diyerek 
minnetini ortaya koymuştur  (Eker,1940:2). 

Çorumlu dergisinde Nazmi Tombuş tarafından yazılan İnönü’nün “Seçme Sözleri 
Hakkında” başlığıyla çıkan yazıda ise İnönü’nün şimdiye kadar muhtelif vesilelerle irad 
buyurdukları nutuklarından iktibas edilerek toplanmış olan seçme sözleri Cemal Kutay 
tarafından kitap haline getirildiği anlatılmaktadır. Yazının son bölümünde ise İnönü’nün    
sözlerine yer verilmiştir (Tombuş, 1940:12). 

51. sayıda ise  isimsiz olarak yayımlanan “Lozan Barışı” adlı yazıda İnönü, kılıç ve 
kalemi aynı kudret ve maharetle kullanan savaş medeniyetlerinin kahramanları, Lozan 
salonlarında da eşsiz bir barış eri olarak görülmüş ve barış antlaşmasını imzalayarak bu günü 
milletine hediye ettiği ifade edilmiş ve İnönü’nün büyük bir zafer kazandığı  belirtilmiştir 
(Çorumlu,1944:1). 

 
Ziya Ataman tarafından derginin 52. sayısında kaleme alınan “Birinci İnönü Zaferi” adlı 

yazıda, Mustafa Kemal ve onun  vefalı ve değerli arkadaşı olarak ifade edilen  İsmet Paşa’nın, 
anavatan semasının mukaddes havasında bütün hıyanetlere ve tehditlere rağmen insan kudreti 
dışında bir gayretle çalıştığı, her zorluğun üstesinden geldiği  ve  dünyaya 9 Ocak 1921 günü 
1.İnönü Zaferiyle Türk`ün  sonsuz egemenliğini yaşattığı vurgulanarak Türk vatanına sokulmak 
isteyen her düşmanın Anadolu’nun içinde boğulacağı ifade etmiştir (Ataman,1945:1-2). 

 
54.sayıda Ziya Ataman İkinci İnönü adlı yazısında kahraman erlerimizin, 

subaylarımızın, omuz omuza vuruşan yüksek komutanlarımızın  ruhlarında bir zafer güneşi, 
ufuklarımızdan her çeşit şüpheli gölgeyi ve korkunç karanlığı sildi uzaklaştırdı. İnönü’nde 24 
yıl evvel doğan o güneş, bugün semalarımızın dünyanın hayranlıkla açılan gözlerini 
kamaştırmaktadır. O bir güneştir. Bizler onun halesiyiz. Onunla  yüreklerimize yaşama zevki, 
gözlerimize yükselme nuru damarlarımıza Türk sözünün ezeli müradifi olan  kahramanlık ateşi 
doldu. Ufuklarımız lekesiz alnının ışıklarından uzak kaldığı gün dünya  güneşinin   nurundan 
mahrum olacaktır. Her gün bir İnönü zaferi yaratmak için İnönü’nün başımızda bulunmasından 
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başka şeye muhtaç değildir diyerek İnönü’nün oldukça yüceltildiği söylenebilir.  
(Ataman,1945:1-2). 

 

SONUÇ  

İkinci dünya savaşı döneminde de yayın hayatını sürdürün Çorumlu dergisi 
Cumhuriyetin kazanımlarının halk kitleleri üzerinde yerleşmesi için oldukça önemli yayınlar 
yapmıştır.  Dergi Atatürk’ün vefatını, Türk ulusunun en büyük kaybı olarak işlemiş ve 
Atatürk’ün vefatından duyulan büyük üzüntüyü duyguların ve düşüncelerin sayfalara 
aktarılması yoluyla ortaya konulmuştur. 

 
Çorumlu dergisinde Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili bu yazıların genel içeriğine 

bakıldığında oldukça abartılı yazıların olduğu görülmektedir. Atatürk`ün vefatından sonra 
duyulan özlem yazılarda yer almıştır. İsmet İnönü ile ilgili yazılarda  coşkulu bir şekilde yer  
veren Çorumlu dergisi İsmet İnönü için   Milli Şef ifadesini kullanırken Atatürk için ise ebedi 
şef  ifadesi kullanılmıştır.  
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ÖZET 

Sentetik boyaların keşfinden önce tekstilde  renklendirme doğal boyalar ile yapılıyordu.. Daha 
sonraları sentetik boyaların keşfi ile beraber bunların daha ucuz, kolay erişilebilir, standart 
özellikte olması gibi nedenlerle doğal boyalar yerlerini sentetik boyalara bıraktılar. Ancak son 
yıllarda, çevreye ve canlılara gösterilen hassasiyet ve getirilen sınırlamalar, “sürdürülebilir” 
konsepti adı altında sentetik boyalara göre daha çevre dostu olan doğal boyalara karşı yeniden 
artan bir ilgi yaratmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda çevre, ekoloji ve kirlilik kontrolüne 
verilen önem de dikkate alındığında;. Toksik olmayan, kolay ve güvenli bir şekilde elde 
edilebilen doğal boyaların bu bağlamda sentetik boyalara karşı iyi bir alternatif olabileceği 
söylenebilir.Bu çalışmamızda doğada bulunan kına bitkisi ile denim ve gabardin bezlere 
kaplama prosesi ile renklendirme çalışmaları yapılmıştır. 

Dünya’da denim sektöründe kına  ile boyama bir ilk olup,çevreci,antibakteriyel, sürdürülebilir 
yönü ile ürünler müşteriler tarafından talep görmüştür. Bu çerçevede yapılan araştırmalar, 
laboratuvar çalışmaları,üretim çalışmaları,test sonuçları,ve son genel durumlar 
değerlendirilmeye çalışalacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Denim,Doğal Boyama,Sürdürülebilirlilik,Çevre Dostu 
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DİJİTAL MUHASEBE UYGULAMALARI: MUHASEBE MESLEK 
MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Orcid ID: 0000-0003-4867-9211 
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ÖZET 
Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleği üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Son 

yıllarda elektronik belge, elektronik beyanname, elektronik defter gibi çeşitli uygulamaların 
yürürlüğe girmesi muhasebe alanında teknolojik gelişmelerin etkisini hissedilir hale getirmiştir. 
Çalışmanın temel amacı, Kırşehir’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının dijital 
muhasebe uygulamaları hakkındaki görüş ve beklentilerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında 
muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe uygulamalarına geçiş sürecine uyumları, 
dijital muhasebenin avantaj ve dezavantajlarına yönelik düşünceleri ve söz konusu 
uygulamaların muhasebe mesleği üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada 
nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak 127 muhasebe meslek mensubuna iki 
bölümden oluşan toplam 38 soru yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre 
dijital muhasebe mükellefler açısından karmaşık ve zordur, muhasebe meslek mensupları 
açısından da sürekli eğitim almayı gerektiren bir uygulamadır. Yeterli eğitime sahip olmayan 
meslek mensupları için kişisel yoğun bir çaba ister. Buna rağmen meslek mensuplarının büyük 
çoğunluğu dijital muhasebe uygulamaları konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye, 
bilgisayar kullanım bilgisine, nitelikli personele ve uygun teknik altyapıya sahip olduklarını 
düşünmektedirler. Muhasebe meslek mensupları açısından dijital muhasebe uygulamalarının; 
zaman tasarrufu sağlama, muhasebe kayıtlarının kontrol ve denetimini kolaylaştırma, muhasebe 
mesleğinin kurumsallaşmasına ve gelişimine katkı sağlama, yasal mevzuata uyumu artırma, 
bilgilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlama, evrakların kaybolma ve tahrifat 
ihtimalini ortadan kaldırma ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlama açısından avantajlara 
sahip olduğu tespit edilmiştir. İş yükünü artırma, siber güvenlik riski taşıma, hata ve hileyi 
önlemede yetersiz olma, meydana gelen hataların düzeltilmesi zorlaştırma ise dijital muhasebe 
uygulamalarının dezavantajlarıdır. Sonuç olarak dijital muhasebe uygulamalarına geçiş 
muhasebe meslek mensuplarının başlangıç aşamasında iş yüklerini artırmış olsa da muhasebe 
meslek mensupları bu sürece en kısa sürede uyum sağlama potansiyeline sahiptir. Muhasebe 
meslek mensupları dijital muhasebe uygulamalarına geçişle birlikte muhasebe alanında hizmet 
veren kişilerde aranacak niteliklerin farklılaşacağının ve görev ve sorumluluklarının 
değişeceğinin farkındadırlar. Dijital muhasebe uygulamaları kapsamında muhasebe mesleğinin 
angaryalardan ve vergi odaklı bir meslek olmaktan kurtulmasına yönelik yapılacak 
düzenlemeler de mesleğin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Dijital Muhasebe, Elektronik Dönüşüm 
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KANGAL, DOGECOIN, SHIBA UNI VE DİĞERLERİ GİBİ KÖPEKLE İLGİLİ 
KRİPTO PARALAR 

DOG-RELATED CRYPTO CURRENCIES SUCH AS KANGAL, DOGECOIN, SHIBA UNI 
AND OTHERS 

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI1 
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Özet 
Bu  makalenin amacı, köpeklerle ilgili madeni paraları incelemek ve isimlendirmede kullanılan 
evcil köpek ırk isimleriyle adlandırılan madeni ve dijital paraların neler olduğunu ortaya 
koymaktır.  Evcil hayvanlar et, süt, yumurta, bal, ip, yün, kürk, deri, tüy, bağırsak, iş, eğlence vb. 
gibi pek çok işlevleriyle ürün vererek insanlığa hizmet etmektedir. Evcil köpekler, uluslararası 
yasak nedeniyle Antarktika Kıtası dışındaki tüm ülkelerde yaşamaktadır.  Evcil köpek, fenotipik 
olarak atlar ve güvercinler gibi en fazla sayıda ırka sahip memeli türlerinden biridir. Kripto 
paralar, merkezi olmayan sanal dijital para birimleridir ve merkezi bir deposu ile tek bir 
yöneticisi yoktur.  Bunun yerine bir aracı olmaksızın taraflar arasında bir değer olarak elektronik 
aktarılırlar. Bitcoin, merkezi olmayan bir sanal para biriminin en iyi bilinen örneğidir.  Dünyada 
yaklaşık 10.000 kripto para olduğuna inanılmaktadır. Günümüzde Dogecoin (DOGE), Shiba Inu 
(SHIB), Akita Inu (AKITA), Chubby Akita (CAKITA), Kangal (KANGAL), Under Dog (DOG), 
Dogelon Mars (ELON), Doge Cash (DOGEC), Ren Doge (RENDOGE), Doge Swap (DOGES), 
Dogefi (DOGEFI), Doge Token (DOGET), Doggy (DOGGY), Doge Killer (LEASH), Long 
Dogecoin Token (DOGEBULL), Corgidoge Real Estate Payment (CORGI), Dogira (DOGIRA), 
Doge Father (DOGEFATHER), Hotdoge (HOTDOGE), Snoop Doge (SNOGE), Dogemoon 
(DOGEMOON), Dogz (DOGZ), Updog (UPDOG), Doge Father Token (DOGETF), Küçük 
Doge Coin (SDOG), Dogey Inu (DINU), Jin Doge (JINDOGE), Bulldog Token (BDOG), Dog 
Defi Coin (DOGDEFI), Blue Eyes White Doge (BDOGE), Stoner Doge (STOGE), 3x Short 
Doge Coin Token (DOGEBEAR), Doge Verim (DOGY), Venus Doge Coin (vDOGE), Doge 
Dao Finance (DOGEDAO), Lite Doge (LDOGE), 5x Long Doge Coin Token (DOGEHALF), 1x 
Short Doge Coin Token (DOGEHEDGE), Doge Tron Klasik (DTC), Elon Doge (EDOGE), Dosa 
Köpek Finansmanı (DOSA) gibi köpeklerle ilgili bazı kripto paralar oldukça popülerdir.. 

 Anahtar Kelimeler: Canis familiarise, Köpek, Bitcoin, Kripto Para. 

 

 

126

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



Abstract 
The aim of this article is to examine the coins related to dogs and to reveal what the coins and 
digital coins are named after the pet dog breed names used in naming. Domestic livestock 
animals serve humanity by giving plenty of products including meat, milk, egg, honey, floss silk, 
wool, fur, skin, feather, intestine, work, amusement etc. The domestic dogs live in all countries 
except the Continent of Antarctic because of international prohibition. The domestic dog is 
phenotypically one of the most variable mammal species like horses and pigeons. 
Cryptocurrencies are decentralized virtual digital currencies and they have no central repository 
and no single administrator. Instead, value is electronically transferred between parties without 
an intermediary. Bitcoin is a best-known example of a decentralized virtual currency. It is 
believed that there are about 10.000 coins in the world. Nowadays some dog related coins are 
highly popular such as Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Akita Inu (AKITA), Chubby Akita 
(CAKITA), Kangal (KANGAL), Under Dog (DOG), Dogelon Mars (ELON), Doge Cash 
(DOGEC), Ren Doge (RENDOGE), Doge Swap (DOGES), Dogefi (DOGEFI), Doge Token 
(DOGET), Doggy (DOGGY), Doge Killer (LEASH), Long Dogecoin Token (DOGEBULL), 
Corgidoge Real Estate Payment (CORGI), Dogira (DOGIRA), Doge Father (DOGEFATHER), 
Hotdoge (HOTDOGE), Snoop Doge (SNOGE), Dogemoon (DOGEMOON), Dogz (DOGZ), 
Updog (UPDOG), Doge Father Token (DOGETF), Small Doge Coin (SDOG), Dogey Inu 
(DINU), Jin Doge (JINDOGE), Bulldog Token (BDOG), Dog Defi Coin (DOGDEFI), Blue 
Eyes White Doge (BDOGE), Stoner Doge (STOGE), 3x Short Doge Coin Token 
(DOGEBEAR), Doge Yield (DOGY), Venus Doge Coin (vDOGE), Doge Dao Finance 
(DOGEDAO), Lite Doge (LDOGE), 5x Long Doge Coin Token (DOGEHALF), 1x Short Doge 
Coin Token (DOGEHEDGE), Doge Tron Classic (DTC), Elon Doge (EDOGE), Dosa Dog 
Finance (DOSA).   

Keywords: Canis familiarise, Dog, Bitcoin, Digital Currency. 
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EFFECT OF THERMAL RADIATION AND CHEMICAL REACTION ON MHD FLOW 

OF BLOOD IN STRETCHING PERMEABLE VESSEL 

 

B. ZIGTA 

Wolaita Sodo University, College of Natural and Computational Science 

Department of Mathematics 

P.O.Box 138, ETHIOPIA 

Abstract: This paper focuses on the theoretical analysis of blood flow in the presence of thermal 

radiation and chemical reaction under the influence of time dependent magnetic field intensity. 

Unsteady non linear partial differential equations of blood flow consider time dependent 

stretching velocity, the energy equation also accounts time dependent temperature of vessel wall 

and the concentration equation includes the time dependent blood concentration. The governing 

non linear partial differential equations of motion, energy and concentration are converted into 

ordinary differential equations using similarity transformations solved numerically by applying 

ode45. The effect of physical parameters, viz., the permeability parameter, unsteadiness 

parameter, Prandtl number, Hartmann number, thermal radiation parameter, chemical reaction 

parameter and Schmidt number on flow variables, viz., velocity of blood flow in vessel, 

temperature and concentration of blood, has been analyzed and discussed graphically. From the 

simulation study the following important results are obtained: velocity of blood flow increases 

with the increment of both permeability and unsteadiness parameter. The temperature of blood 

increases at the vessel wall as the Prandtl number and Hartmann number increase. Concentration 

of blood decreases as time dependent chemical reaction parameter and Schmidt number 

increases. 

 

Key words:  stretching velocity, similarity transformations, time dependent magnetic field 

intensity, thermal radiation, chemical reaction. 
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YÜKSEK ENERJİLİ BİLYELİ DEĞİRMENDE ÜRETİLEN CU-CR 
KOMPOZİT TOZLARININ YAPISAL KARAKTERİSTİKLERİNE ÖĞÜTME 

SÜRESİNİN ETKİSİ  
INFLUENCE OF MILLING TIME ON THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS 

OF CU-CR COMPOSITE POWDERS PRODUCED BY HIGH-ENERGY 
PLANETARY BALL MILLING 

Emin SALUR 
Arş. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi 
ORCID: 0000-0003-0984-3496 

 

Özet 

Mekanik alaşımlama, takviye elemanını ilgili malzeme sisteminde matris boyunca 
üniform olarak dağıtarak daha homojen bir yapıya sahip metal matrisli kompozitler 
(MMK’ler) üretmeyi sağlayan faydalı bir çözüm yöntemidir. Bu çalışmada ise yüksek 
enerjili bilyeli öğütme yöntemi kullanılarak ağırlıkça %3 Krom (Cr) takviyeli Bakır (Cu) 
matrisli kompozit tozları üretilmiştir. Farklı öğütme sürelerinin (0.5, 1, ve 2 saat) 
öğütülmüş tozların mikroyapısal karakteristiklerine ve kristalografik özelliklerine etkisi 
taramalı elektron mikroskobu (SEM), partikül boyut analizi, enerji dağılımlı X-ışını 
spektroskopisi (EDS) ve X-ışını kırınım (XRD) yöntemleriyle analiz edilmiş ve 
değerlendirilmiştir. Kompozit tozların morfolojisinin artan öğütme süresi ile değiştiği 
gözlemlenmiştir. EDS sonuçları ise Cr’ un artan öğütme süresi ile matris içerisinde 
kademeli olarak homojen bir şekilde dağıldığını ve 2 saat öğütme sonrasında ise Cr’ un 
tamamen homojen bir dağılım sergilediğini göstermiştir. SEM gözlemleri ise artan 
öğütme süresinin partikül boyutunu azalttığını ve partikül morfolojisini değiştirdiğini 
göstermiştir. Partikül boyutunda meydana gelen bu azalma ise partikül boyut analizi ile 
de ölçülmüştür. XRD sonuçlarına göre, Cu’ a ait dört tane ana yansıma zirvesi ile Cr’ a 
ait bir tane yansıma pikinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğütme işlemi sırasında 
meydana gelen yüksek etkiye sahip bilye-toz-hazne çarpışmalarının tetiklediği şiddetli 
plastik deformasyona bağlı olan artan öğütme süreleri pik yoğunluğunda azalma ve pik 
şiddetinde genişlemeye eşlik eden pik kaymalarına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cu; Cr; Bilyeli öğütme, Öğütme süresi  

Abstract 

Ball milling process proposes a beneficial solution for producing homogeneous structure 
of metal matrix composites (MMCs) thanks to uniformly dispersed reinforcement 
materials throughout the matrix. In the present study, Copper (Cu) matrix powders was 
reinforced with 3 wt.% Chromium (Cr) powders via high-energy ball milling method. 
The influence of different ball milling times (0.5, 1, and 2 hours) on the microstructural 
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and crystallographic properties of milled composite powders was investigated by particle 
size, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), 
and X-ray diffractometry (XRD) analyses. It was found that morphology of composite 
powders varied as a function of milling time. EDS results showed that Cr powders were 
gradually distributed with prolonging milling time and uniform dispersion of 
reinforcement was achieved after 2 hours of milling. SEM observations revealed that 
decreasing particle size with altered microstructure was supplied by increasing milling 
time, and these decrement in particle size measured by particle size analysis. According 
to XRD results, the four main reflection peaks of Cu and one main reflection belonging 
to Cr was observed. Besides, increasing milling time led to peak shift with a decrement 
in peak intensity and peak broadness due to excessive plastic deformation triggered by 
high impact of ball-powder-jar collisions during milling protocol. 

Keywords: Cu; Cr; Ball milling; Milling time 

 

1. INTRODUCTION 

Cu–Cr is a popular materials system for conduct cables in the electric industry due 
to their high thermal conductivity (Liu, Li, Qin, Zong, & Fang, 2020). The addition of Cr 
into Cu matrix also improves mechanical properties especially for hardness and corrosion 
resistance (Feng, Song, Liang, Guo, & Jiang, 2020). Various researchers have studied 
solid solution production method for Cr reinforced Cu-based MMCs due to highly low 
solid solution ability of Cr in Cu system (Minneci, Lass, Bunn, Choo, & Rawn, 2021). 
To develop functionality of Cu-based MMCs, different base metals Sn, Ni, W and Fe and 
ceramic particles such as Al2O3, SiC, Y2O3 have been employed by different researchers 
(Yang et al., 2020). A wide range of the fabrication methods of Cu-based MMCs starts 
with a powder preparation of Cu and other metallic or ceramic powders (Shojaeepour, 
Abachi, Purazrang, & Moghanian, 2012). A fine microstructure with the uniformly 
dispersed Cr throughout the Cu matrix enhances the properties like hardness, corrosion 
resistance and resultant mechanical and tribological performance (Gülcan, Uslan, Usta, 
& Çoğun, 2016). Hence, a nanoscopic dispersion of Cr within the Cu can further enhance 
these properties. Besides, such a finer dispersion of reinforcement within the matrix 
elevates sintering rate of powder compactions and accompanying reduction in process 
cost and time (Sheibani, Heshmati-Manesh, & Ataie, 2010). To achieve such a fine-scale 
microstructure, various studies have been done by different researchers utilizing different 
production processes such as powder metallurgy (PM), casting, melting, stir casting, ball 
milling, and spray forming (Schubert, Trindade, Weißgärber, & Kieback, 2008). Among 
them, ball milling route has been considered as the most appropriate approach for 
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achieving uniform dispersion of reinforcements with nano scale dimension and improved 
solid solubility inf various MMC material systems (Salur, Acarer, & Şavkliyildiz, 2021).  

Ball milling/mechanical alloying (MA) is a highly influential technique to produce 
homogenous structure of metal matrix composites (MMCs) with uniformly dispersed 
reinforcement phases (Salur, Nazik, Acarer, Şavklıyıldız, & Akdoğan, 2021). Another 
significant advantage of the MA process is the fabrication of new alloys that are 
impossible or very hard to produce by conventional techniques, such as alloying of 
usually unmixable elements. Findings about the effect of ball milling process such as 
demanded heat of powder mixing also fascinates various researchers (Li et al., 2021). By 
this technique , grain refinement between reinforcement and matrix powders can be 
supplied, and the solid solubility limit of can be significantly improved. Ball milling of 
Cu-Cr material systems have been studied by several researchers.  The ball 
milling/mechanical alloying) method is also utilized for fabricating both tough and 
superior strength MMCs, which otherwise are very complicated and costly to achieve 
with traditional casting, melting, and machining technologies. Nevertheless, production 
process and ball milling parameters need more consideration for supplying higher 
mechanical properties of end products since the mechanism behind of these parameters 
is very dynamic and complex matter. Considering available studies in the current 
literature, it is found that various MMCs are produced by strengthening reinforcement 
elements with varied sizes (from nano to macro size) and kinds (oxide and carbide) into 
different metal and its alloy matrix by the ball milling technique (Abu-Oqail, Wagih, 
Fathy, Elkady, & Kabeel, 2019; Li et al., 2021; Ying & Zhang, 2000). To achieve desired 
microstructural evolution and mechanical properties, a numerous ball milling parameters 
such as jar size and its material, rotation speed, time, milling media, ball-to-powder (BPR) 
ratio, the amount and type of process control agent (PCA) and production parameters such 
sintering time, temperature, and pressure should be experimentally studied and optimized 
since these variables directly or indirectly impact end product quality and thus its 
performance.  

Zhang et al. (2015)observed that the addition of 0.05 Ce wt.% into the Cu-15Cr 
matrix can supply refined Cr dendritic structure with an increment in the tensile strength 
from 850 to 870 MPa. In another study examining the influence of Ag and Co addition 
on the mechanical properties of the Cu-7Cr system, Xu, Fu, Wang, and Xie (2018) 
reported that the addition of such an alloying element could decrease the thickness and 
spaces of Cr fiber. The experimental results also shows that the Ag addition with the same 
amount is more influential on the tensile strength of Cu-7Cr material system than Cr 
added ones. Apart from the effect of different alloying element addition, different studies 
have been performed in terms of ball milling variables and sintering parameters. 
Zuhailawati and Mahani (2009) investigated the effect of ball milling time on the 
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microstructural evolution, micro hardness, and electrical conductivity of the Cu-NbC 
composites produced by PM method. They found that noticeable improvement in the 
hardness due to NbC precipitation occurred after sintering process. Gan and Gu (2008) 
examined the effect of milling time packing ability and powder morphology and their 
correlation of Cu-SiC powders utilizing different proposed compaction formulas. They 
declared that the dendritic Cu matrix powders tended to be turned into flake-like particles 
with prolonging milling time. They also found that the milling time induced variables 
such as particle size morphology and particle size range  were played a vital role on the 
compressibility of the milled powders. In another notable study,  Ying and Zhang (2000) 
examined the effect of in-situ synthesized CuO and milling time on the morphological 
structure and consolidation behavior of nano-sized Al2O3 reinforced Cu-based MMCs.  
During the milling process, CuAl intermetallic phase was occurred due to presence of 
Al2O3 and CuO powders. Plus, the Al2O3 ceramics was found to be approximately 200 
nm particle size in the consolidated MMCs.  

While different properties of Cu-based MMCs  in the context of ball milling process 
were extensively examined, no comprehensive information was encountered regarding 
the effect of ball milling time on the morphological and crystallographical properties of 
the mixed Cu-Cr composite powder, which is the present study focus on it. However, 
milling time is one of the most significant variables in ball milling process as it profoundly 
alters the microstructural, crystallographical, and resultant mechanical performance of  
final product. In this context, the main purpose of this study is to examine the influence 
of different milling times on the microstructural and crystallographic properties of Cu-Cr 
mixed powders. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

In this study, 3 wt. %  Chromium (Cr) powder was employed as reinforcement 
element in Copper (Cu) matrix to fabricate Cu-Cr composite powders. The initial metallic 
powders were purchased from Nanografi Nanotechnology, Co. Ltd., Turkey. As-received 
Cu powder (99% purity, about 40 μm particle size) and Cr powder have (99.9% purity, 
about 4 μm particle size). The scanning electron microscope images of matrix and 
reinforcement material are shown in Figure 1. It is observed that Cu matrix powders have 
spherical morphology, and the Cr powders exhibit irregular shapes. Cu-Cr powders were 
ball milled by RETSCH-PM 200 planetary milling device with the rotation speed of 450 
Rpm for different milling durations (0.5, 1, and 2 hours). The tungsten carbide (WC) with 
a 7.5 mm diameter balls in a WC container were employed, and the ball-to-powder (BPR) 
ratio was chosen as 5:1. For milling process, 1 wt.% concentration ethanol was introduced 
as a process control agent (PCA) to prevent severe cold working effect and agglomeration 

132

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



of the milled powders under the tiny and rigid WC balls. The powders were milled for 20 
minutes, then rested for 10 minutes, and then milled again with the reverse rotation until 
the planned milling time was finished. Such a milling condition prevents elevating 
temperature, which cause reaction and heating of the milled powders. The powder 
preparation steps and ball milling process is illustrated in Figure 2. The microstructural 
changes of milled powders were analyzed by a scanning electron microscope (SEM, Zeiss 
Evo LS10). Besides, elemental analysis and reinforcement dispersion behavior of the 
milled powders was determined by same SEM instrument with the EDS and mapping 
mode. The mean particle sizes and particle size distribution of the milled powders were 
examined using particle size analyzer (Cilas, 1190), utilizing laser light diffraction. The 
crystallographic properties namely X-ray diffractions, phase identification of the milled 
powders was evaluated by XRD instrument (Malvern PANalytical, X'Pert³ Powder). 
XRD data were collected with Cu-Kα radiation at a wavelength (λ) of 0.15406 nm by 
using a step-scan procedure with 0.2 degrees 2-theta per step and 5 seconds per step dwell 
time. 

 

Figure 1. SEM images of as-received (a) Cu, and (b) Cr powders 
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Figure 2. Powder preparation steps and ball milling process (a) ball milling device, (b) 
WC jar, (c) WC balls, and (d) milled powders 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 Figure 3 shows the SEM images of mixed powders as a function of milling times. 
Figure 3a shows the 0.5 h milled powder's morphology. The average particle size of these 
powders was measured as ~50 μm with the help of particle size analysis results seen in 
Figure 4. As the milling time increased up to 1 h, some of the powders were flattened, 
and some of them were fractured into small pieces as shown in Figure 3b. The average 
particle size of these powders was measured as ~65 μm, as described in Figure 4. Such a 
remarkable increment is attributed to many flake-like particles resulted from the shearing 
effect triggered by WC balls collisions However, further milling time (2 h) resulted in 
drastic decrement in average particle size (32 μm) due to excessive plastic deformation 
with the prolonging milling durations. The apparent powder morphology is ascribed to 
fractured small pieces stemmed from long-time shearing effect and repetitive fracture 
mechanism under the tiny and rigid WC balls during milling.    
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Figure 3. SEM images of milled powders for different milling times (a) 0.5, (b) 1, and 
(c) 2 hours 

 

Figure 4. Variation in average particle size as a function of milling time 

To monitor Cr distribution within Cu matrix, energy dispersive X-ray 
spectroscopy with the mapping mode was performed. Figure 5 shows the elemental 
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distribution of reinforcement (Cr) and matrix (Cu) powders for 2 hours milled powders. 
The average separation between Cr particles is gradually reduced with prolonging milling 
time. Plus, the uniformity behavior of Cr particle within the Cu matrix is improved due 
to severe plastic deformation mechanism induced by increasing milling. Also, finer 
particle size with randomly fractured particle morphology was obtained under the 
repetitive ball-powder-jar collision. Similar observations were also reported by different 
authors when the ball milling of Cu-based matrix composite powders (Rogachev et al., 
2016; Shkodich et al., 2014). However, at the earlier stage of the milling (0.5 h), most of 
the Cr particles were agglomerated on the Cu powders surface. 

 

Figure 5. EDS mapping images of 2 hours milled powders  

Figure 6 illustrates the corresponding X-ray diffractograms of the milled composite 
powders with respect to different ball milling times. Considering XRD results, it can be 
said that the four main reflection peaks (Figure 6a) of Cu are noticeable for all milling 
stages. However, as the milling time increases, the reflection peak of Cr decreases. A 
closer examination on the XRD data, (Figure 6b) peak shift in all milled powders is 
monitored due to dispersed Cr elements in the matrix, and resultant strain accumulation 
on the lattice. Such a lattice strain and accompanying increased dislocation density results 
in wideness of the peaks and decrease in peak intensity due to compositional changes, 
distorted lattice, and other metallurgical defects, which can demonstrate themselves as 
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local strain, as reported by diverse researchers (Abu-Oqail et al., 2019; Suryanarayana, 
2001). Also, the reflections of Cr can be scarcely observed at the last stage of milling. 
This action can implies solid solution of Cr in the Cu matrix, which is typically 
encountered by ball milling process because of the excessive plastic deformation under 
the collision of rigid balls, powders, and jar. Therefore, it can be interpreted that Cr is 
suitably dissolved or embedded into the ductile Cu matrix.  Such an interaction between 
Cr and Cu material system was also reported by Song et al.  

 

Figure 6. (a) XRD curves with respect to different ball milling times, (b) a closer look 
at main reflection peak, showing peak shift 

 

4. CONCLUSIONS 

In the present study, Cu-Cr composite powders were produced by high energy 
planetary ball milling process. The effect of different ball milling times on the 
microstructural evolution and crystallographic properties of the milled composite 
powders were assessed by SEM, particle size, EDS, and XRD analyses. Following 
conclusions and concluded remarks can be summarized from this study: 

As the milling time increase up to 1 hour, the average particle size increases. 
Variations in particle sizes and morphologies were determined SEM and particle size 
analyses. According to outcomes, it was observed that particle morphology was changed 
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from flake like particles to randomly fractured irregular shaped powders due to 
nonequilibrium ball milling protocol.  

SEM-EDX mapping analysis of matrix and reinforcement elements exhibits that 
the Cr gradually tends to uniform dispersion throughout the Cu matrix due to the 
dominant fracture and work hardening mechanism achieved by prolonging milling time.  

The matching XRD peaks of milled powders reveal a decrement in peak intensity 
along with discernible peak broadness. Also, the Cr peak gradually disappear with the 
extended milling time. This observed phenomenon is originated from mechanical and 
solid solutions of Cr within the Cu matrix, which is triggered by highly influential plastic 
deformation mechanism under the excessive powder-ball-jar collisions.  
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ABSTRACT 
Primary hyperparathyroidism is a clinical picture seen as a result of excessive parathyroid 
hormone secretion from the parathyroid glands. It is the most common cause of 
hypercalcemia in patients admitted to the outpatient clinic. It occurs with hypercalcemia and 
increased or unsuppressed PTH levels . It occurs in society with 1% frequency but mostly 
occurs at the age of 50-60 years . In primary hyperparathyroidism, the cause is parathyroid 
adenoma in 83% of patients, parathyroid hyperplasia in 15%, and parathyroid carcinoma in 1-
2 %. 
A 37-year-old female patient, who did not have a previously known disease, was admitted to 
our outpatient clinic with complaints of weakness, occasional nausea, and back pain.  
Ca was 10.8 (8.6-10.2).  When we repeated it after a day, we found Ca as 10.7 (8.6-10.2), 
PTH as 185 (18.5-88), DVIT as 14.85 (30-100), P as 2.70 (2.7-4.5), and Glucose as 94 (74-
106). There was a very mild increase in calcium, there was no excessive Ca increase, 
phosphorus was normal, vitamin D was low, and PTH value was found to be very high. 
Therefore, the thyroid ultrasound was requested to know whether it is primary 
hyperparathyroidism or an adenoma. 
In thyroid USG:  a hypoechoic well-circumscribed lesion of 15x7 mm is observed in the right 
lobe inferior. Because of this, thyroid scintigraphy was performed. In scintigraphy Findings 
thought to be mostly compatible with parathyroid adenoma in the inferior of the right lobe bed 
of the thyroid gland. The patient was referred to the Endocrinology outpatient clinic for 
further examination and treatment. Here, we propose to emphasize the importance of working 
together with Ca, Vitamin D, and PTH, as in our case in patients with very weak complaints. 
Before modern medicine, when laboratory tests were not performed frequently, patients were 
admitted with severe osteoporosis, bone fractures, and nephrolithiasis. With the widespread 
use of laboratory tests, patients are diagnosed early without complications.  Most 
symptomatic patients are admitted with weakness, exhaustion, getting tired easily, 
osteoporosis and nephrolithiasis. Asymptomatic patients are diagnosed with high serum Ca 
and PTH values through random examinations. We propose to emphasize the importance of 
investigating serum Ca, P, vitamin D, and PTH simultaneously in patients who come to the 
outpatient clinic with nonspecific complaints such as exhaustion, nausea. If Ca, P, Vitamin D, 
and PTH are considered to be underlying parathyroid pathology in patients presenting with 
such vague complaints, patients will be diagnosed without developing osteoporosis and 
without encountering renal problems, and they will be protected from such complications. 
KEYWORDS: Parathyroid adenoma, Parathyroid hormone, hypercalcemia 
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BAZI PATATES KLONLARININ VERİM PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF YILED PERFORMANCES OF SOME POTATO CLONES 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

Orcid No: 0000-0002-8701-790X 

ÖZET 

Bu çalışma 2021 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme 

tarlasında yürütülmüştür. Çalışmada genetik materyal olarak 9 patates klonu ile 1 ticari patates 

genotipinin mini yumruları kullanılmıştır. Bu yumrular bir önceki yıl elde edilmiş süper-elit 

mini yumrulardır. Tarla denemesi Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 2 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur.  

Patates klonlarının tarla denemesi yumru verimi sonuçları değerlendirildiğinde; yumru sayısı, 

tek yumru ağırlığı, yumru verimi, parsel verimi, yumru eni ve yumru boyu bakımından 

aralarında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Yumru sayısı bakımından Klon 196 (10.3 adet), 

tek yumru ağırlığı bakımından Klon 184 70.0 g ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Klon 13 

ocak verimi (481.7 g), parsel verimi (2.4 kg), yumru eni (4.8 cm) ve yumru boyu (6.0 cm) 

bakımından en yüksek ortalamaları vermiştir.  

Patateste melezleme ile elde edilen klonlar hastalıksız patates tohumluk üretiminde ve ileride 

yürütülecek bölge verim denemelerinde kullanım için uygundur. İn vitro teknikler ile patates 

klonlarının çoğaltımı yapılabilir. 

Anahtar kelimeler: Patates, klon, mini yumru verim 

ABSTACT 

The study was conducted in the field trial of the Field Crops Department of Agricultural Faculty 

of the Ege University in 2021. Mini tubers of 9 potato clones and 1 potato genotype were used 

as genetic materials in the study. These tubers were super-elite mini tubers from the previous 
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year. The field trial was arranged with the Randomized Complete Block Design (RCBD) with 

2 replications. 

 

When the field trial tuber yield results of potato clones were evaluated; there were significant 

differences between clones for tuber number, single tuber weight, plant yield, plot yield, tuber 

width and tuber length. Clone 196 had highest means for tuber number (10.3 number). The 

highest mean for single tuber weight was obtained Clone 184 as 70.0 g. Clone 13 had highest 

means in terms of plant yield (481.7 g) and plot yield (2.4 kg), tuber width (4.8 cm) and tuber 

length (6.0 cm). 

 

Potato clones obtained by crossing are suitable for use in disease-free potato seed production 

and regional field yield trials. Also potato clones could be increased by in vitro techniques. 

 

Keywords: Potato, clone, mini tuber yield, 

 

 

GİRİŞ 

Patates (Solanum tuberosum L.) insan ve hayvan beslenmesi yanında, sanayi hammaddesi 

olarak da nişasta, alkol, tutkal, pudra, çocuk maması gibi çok yönlü kullanım alanına sahiptir. 

Bunun yanında cips, dondurulmuş parmak patates, püre ve konserve gibi işlenmiş olarak 

tüketimi de sağlanmaktadır. Özellikle son yıllarda reklam sektöründeki ilerlemelere paralel bu 

kullanım alanı da genişleyerek artış sağlamıştır. Tarım yönünden özellikle iyi bir çapa bitkisi 

olması, ekim nöbetine uygun olması diğer avantajları arasındadır. Bu bağlamda gerek tarımsal 

açıdan, gerekse doğrudan taze olarak tüketimi ya da işlenerek değerlendirilmesi bakımından 

çok yönlü değerlendirilen bu bitki için ıslah programları oluşturularak yerel çeşitlerin 

geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Patates ıslahı metodu klon seleksiyon metodudur ve 

melezleme sonucu elde edilen F1 generasyonu sonrası klon seleksiyonu esasına dayanır. Patates 

yumru ile çoğaltıldığı için seçilen her bir klon aynı özellikleri devam ettirerek seleksiyona ve 

ıslaha devam edilebilir (Ilısulu, 1986). Dolayısıyla genetik yapı aynen döllere 

aktarılabilmektedir. Bu bağlamda patates ıslahında ıslah amaç ve hedefleri belirlenmeli bu 

şekilde uygun ebeveynler seçilmelidir (Arıoğlu, 1997). Yapılan melezlemeler sonucu amaca 

uygun iyi klonlar seçilerek verim ve kalite yönünden seleksiyona devam edilmektedir. Seçilen 

klonlar ilerleyen yıllarda değişik lokasyonlarda bölge verim denemelerine alınarak uygun 
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klonlar belirlenmekte ve tescil için önerilmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2002; Ozturk and 

Yildirim, 2020). 

Bu çalışmamın amacı melezleme ile üstün özellikleri bakımından seçilen patates 

klonlarının in vitro’da geliştirilmiş mini yumrularının tarla performanslarının belirlenmesidir. 

Bu şekilde bölge verim denemeleri için tohumluk yumruların oluşturulması da sağlanacaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 2021 
yılında yürütülmüştür. Genetik materyal olarak Öztürk ve Yıldırım (2018) ıslah çalışması 
kapsamında seleksiyonla seçilmiş 9 patates klonu ve kontrol olarak 1 ticari patates çeşidi 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan patates klonları ve kontrol çeşidi Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

 

 

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan patates klonları ve melez kombinasyonları 

Sıra No  Patates Klon No  Pedigri (♀ x ♂) 
1 190 Agria x 101 
2 46 L. Olimpia x 101 
3 196 Agria x 101 
4 176 Bettina x 101 
5 37 L. Olimpia x 101 
6 35 L. Olimpia x 101 
7 14 Agria x 101 
8 13 Agria x 101 
9 184 Agria x 101 
10 Madalay  Kontrol  
 

Bahsedilen patates klonlarının oluşturulmasında in vitro’da MS (Murashige and Skoog, 
1962) besin ortamında kültürü yapılmış ve gelişen bitkiciklerin mikro klonal çoğaltımları 
yapılmıştır (Yıldırım ve Yıldırım, 1984). Sera denemeleri sonucu elde edilen mini yumrular 3 
Mart 2021 tarihinde Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 2 tekerrürlü tarla denemesine 
alınmıştır. Tarla denemesi 30 cm sıra üzeri ve 70 cm sıra arası olacak şekilde 3 m boyunda tek 
sıralardan oluşmuştur. Gerekli bakım işlemleri yapılan bitkiler hasat edilmiş ve yumru 
ölçümleri yapılmıştır. Yumru ölçümleri yumru sayısı, tek yumru ağırlığı (g), ocak verimi (g), 
parsel verimi (kg), yumru eni (cm) ve yumru boyu (cm) olarak yapılmıştır. Tarla denemesi 
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sonucu elde edilen mini yumru verim ortalamaları Totemstat (Açıkgöz ve ark., 2004) programı 
kullanılarak değerlendirilmiş, klon ortalamaları Steel ve Torrie (1980)’ye göre Asgari Önemli 
Fark (AÖF) testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Patates klonlarının tarla denemesi verim özelliklerine ait yumru sayısı, tek yumru ağırlığı (g), 

ocak verimi (g), parsel verimi (kg), yumru eni (cm) ve yumru boyu (cm) ortalamaları, AÖF ve 

F değerleri sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. İncelenen tüm özellikler bakımından patates 

klonlarının dağılımı Şekil 1, 2, 3 4, 5 ve 6’da gösterilmiştir. 

 
 
Çizelge 2. Bazı patates klonlarının 2021 yılı tarla denemesi mini yumru verimleri, ortalamaları 

ve F değerleri 

Patates 
Klonları 

Yumru 
sayısı 

Tek yumru 
ağırlığı (g) 

Ocak 
verimi (g) 

Parsel 
verimi (kg) 

Yumru eni 
(cm) 

Yumru boyu 
(cm) 

190 2.3 9.0 21.8 0.9 2.6 3.0 
46 3.5 35.2 123.2 0.8 3.8 4.0 
196 10.3 36.1 372.9 1.8 4.4 4.9 
176 7.8 58.6 439.0 1.2 4.8 5.4 
37 6.8 37.7 303.8 1.0 3.4 4.0 
35 8.0 48.9 390.7 1.7 2.8 4.9 
14 3.8 21.8 76.2 0.6 3.4 3.8 
13 7.8 62.3 481.7 2.4 4.8 6.0 
184 5.3 70.0 385.0 1.7 4.6 5.3 
Madalay 8.3 49.7 409.6 1.4 4.6 5.8 
LSD (0.01) 0.735 6.177 69.620 0.085 0.261 0.202 

F 123.211** 92.495** 57.211** 444.065** 101.500** 225.417** 

**: α= 0.01 düzeyinde önemli 
 

Çizelge 2’deki yumru ortalamaları değerlendirildiğinde; yumru sayısı, tek yumru ağırlığı 

(g), ocak verimi (g), parsel verimi (kg), yumru eni (cm) ve yumru boyu (cm) ortalamaları 

bakımından patates klonları arasında p≤0.01 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir 

farkın olduğu görülmektedir. Yumru sayısı bakımından patates klonları arasında en yüksek 

ortalama Klon 196’dan 10.3 olarak elde edilmiştir. En düşük yumru sayısı Klon 190’dan (2.3) 

elde edilmiştir. Öztürk ve Yıldırım (2018) melezleme ile elde edilen klonların tarla 

denemelerinde Klon 196 yumru sayısının 9.3 olarak ilk on içinde bulmuşlardır. Bizim 

çalışmamızdaki sonuçlar bu sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Tek yumru ağırlığı ortalamaları 

bakımından Klon 184 70.0 gr ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Klon 190 ise tek yumru 

ağırlığı bakımından en düşük ortalamayı vermiştir. Tek yumru ağırlığı bakımından elde edilen 

sonuçlar Öztürk ve Yıldırım (2018) ile uyumlu bulunmuştur. Ocak verimi bakımından klonlar 
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karşılaştırıldığında Klon 13 481.7 gr ile en yüksek ortalamayı verirken Klon 190 (21.8 g) en 

düşük ortalamayı vermiştir. Parsel verimi bakımından en yüksek ortalama Klon 13’den (2.4 kg) 

elde edilmiştir. Yumru eni ortalamaları bakımından Klon 13 ve Klon 176 4.8 cm ile en yüksek 

ortalamayı vermiştir. Yumru boyu bakımından Klon 13 (6.0 cm) en yüksek ortalamayı 

vermiştir. Yumru eni ve boyu bakımından en düşük ortalama Klon 190’dan sırasıyla 2.6 cm ve 

3.0 cm olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yumru sayısı 

bakımından Klon 196, tek yumru ağırlığı bakımından Klon 184, ocak verimi, parsel verimi, 

yumru en ve boyu bakımından Klon 13’un yüksek ortalamalar verdiği görülmüştür. Bunun 

yanında tarla denemesine alınan 9 patates klonunun bazılarının yumru özellikleri bakımından 

kontrol olarak kullanılan çeşidi geçtiği görülmektedir. Patates klonlarının tarla denemesi mini 

yumru özelliklerine ait dağılımlar Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’da verilmiştir. 

 

 
 
Şekil 1. Patates klonlarının tarla denemesi yumru sayısı dağılımları 
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Şekil 2. Patates klonlarının tarla denemesi tek yumru ağırlığı (g) dağılımları 

 

 
 
Şekil 3. Patates klonlarının tarla denemesi ocak verimi (g) dağılımları 
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Şekil 4. Patates klonlarının tarla denemesi parsel verimi (kg) dağılımları 

 

 
 
Şekil 5. Patates klonlarının tarla denemesi yumru eni (cm) dağılımları 
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Şekil 6. Patates klonlarının tarla denemesi yumru boyu (cm) dağılımları 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER  

Melezleme ile elde edilen patates klonlarının mini yumru performansları değerlendirildiğinde 

yumru sayısı bakımından Klon 196, tek yumru ağırlığı bakımından Klon 184, ocak verimi, 

parsel verimi, yumru en ve boyu bakımından Klon 13’un yüksek ortalamalar verdiği 

görülmüştür. Bu klonlar bundan sonraki yıllarda yapılacak verim denemeleri için önerilebilir. 

Çalışmada kullanılan yumrular in vitro kökenli hastalıksız yumrular olup, bunların tarla 

denemeleri ile yapılacak seleksiyon daha güvenilir sonuçlar verecektir. Patates ıslah 

programlarında mini yumruların kullanımı, klasik ıslahta karşılaşılan tohumluk temini soruna 

erken generasyonda çözüm olarak önerilebilir. Ayrıca kullanılan yumruların hastalıksız olması 

seleksiyonun daha sağlıklı yapılması ve istenilen özellikler bakımından uygun klonların 

seçilmesine olanak sağlayacaktır. 
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Özet 
Zaman algısı kişiden kişiye ve çeşitli sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösteren bir 
durumdur. Gerçekte var olan zamanın yanında, gerçeğe göre daha uzun ya da daha kısa geçen 
zaman birçok insan tarafından farklı algılanmaktadır. Herhangi bir işle uğraşılırken, 
beklerken, sevilmeyen bir ortamda bulunurken, acele ederken, stresliyken veya tamamen rahat 
bir ortamda hissedilen zaman, gerçek zamana göre farklı geçiyormuş hissi 
uyandırabilmektedir. Burada gerçek zamandan ayrı bir zaman dilimi olduğundan değil 
yalnızca varsayımsal bir zaman algısından yola çıkılarak bu durumun nasıl bir his 
yarattığından bahsedilmiştir. 
Bu durumdan yola çıkılarak öğretmen ve öğrencilerin ders süresince zaman algılarını 
değiştiren, etkileyen olay veya durumların neler olabileceği bir araştırma konusu olmuştur. 
Standart ders süresinin hangi koşullarda daha hızlı ya da daha yavaş geçtiği ile ilgili hem 
öğretmen hem de öğrencilerin görüşleri alınmış ve bunun sonucunda zaman algılarını 
etkileyen faktörlerin neler olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ortaokulda çalışan 
öğretmenlerin ve burada eğitim gören öğrencilerin görüşleri alınmış olup, on öğretmen ve on 
öğrenci ile görüşme sağlanmıştır. Görüşme/anket tekniği kullanılarak nitel araştırma 
yönteminden faydalanılmıştır.  
Çalışma sonucunda öğretmen ve öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar sebep sonuç ilişkisi 
üzerinden değerlendirilmiş ve çıkan sonuçlar temalara ayrılmıştır. Vermiş oldukları cevaplar 
pandemi dönemi öncesi ele alınarak değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre hem 
öğretmenlerin hem de öğrencilerin dersin işleniş biçimine, sınıfla olan iletişime ve birkaç 
farklı sebebe bağlı olarak zaman algılarının nasıl değiştiği tespit edilmiştir. Bununla ilgili 
olarak öğretmen ve öğrencilerin önerileri de çalışmaya kaynaklık etmiştir. 
 
Anahtar Kelimler: Öğretmen, Öğrenci, Zaman algısı  
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Abstract 
The perception of time varies from person to person and depending on various reasons. 
Beside stheactual time, the time that is longer or shorter than reality is perceived differently 
by many people. When dealing with any job, waiting, being in an unpopular environment, 
rushing, stressed, or in a completely relaxed environment, the time can feel different from 
real-time. Here, it is not mention ed that it is a time zone separate from real-time, but how this 
situation creates a feeling based on a hypothetical perception of time. 
Based on this situation, it has been a research subject to determine what events or situations 
that change and affect teacher's and students' perceptions of time during the lesson. The 
opinions of both teachers and students about the condition sunder which the Standard lesson 
time passes faster or slower were taken, and as a result, the factors affecting the perception of 
time were determined. In the study, the opinions of teachers and students studying at 
secondary school were taken, and interviews were made with ten teachers and ten students. 
Qualitative research method was used by using the interview/questionnaire technique. 
As a result of thestudy, the answers given by theteachers and students were evaluated based 
on the cause and effect relationship, and the results were divided into themes. Their answers 
were evaluated before the pandemic period. According to the results, it was determined that 
the perception of time of both teachers and students changed depending on the way the lesson 
was taught, the communication with the classroom, and several different reasons. Regarding 
this, the suggestions of the teachers and students also served as a source for the study. 
 
KeyWords:Teacher, Student, Perception of ti 

“Bu bildiri metni Yüksek Lisans Seminer Metni olarak sunulmuştur.” 

1. GİRİŞ 
 

Zaman, tanım olarak farklı şekillerde dile getirilen bir olgu olsa da anlaşılması ve 
algılanması zor bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçülebilen ve rakamsal olarak 
ifade edilebilen bir kavram olması ile birlikte, bu ölçülme işleminin en hassas şekilde 
gerçekleştiği kavramlardan biridir. Herhangi bir ana veya aralığa atanan sayısal değerlerle 
ölçülen zaman, sistemli bir şekilde hesaplanabilmekte; gün, ay, yıl gibi kavramların 
oluşmasını sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda bilinenin aksine zaman sistemli bir şekilde 
ilerlemenin ötesinde bazen yavaş bazen hızlı geçiyormuş hissi uyandırabilmektedir. Güncel 
yaşantı devam ederken zamanın varlığından emin olunmasına rağmen, dünyayı, eylemleri 
bütünüyle ele aldığı görülebilir. Bununla birlikte zamanın ne olduğu düşünülmeye başlayınca, 
varsayılan ile var olan arasında kopukluklar olduğu görülebilmektedir (Köktürk, 2017).  

Zaman algısı ile ilgili bir başka teori ise akış teorisi (flowtheory) kavramıdır. Bu 
kavram da zamanı algılama biçimiyle ilgili kısımda farklılıklar olabileceğini savunan ve akış 
içerisinde kişinin kendisini bulduğu, mutlu olduğu, stresten uzak kaldığı noktalarda akışın 
içinde bulunduğunu gösteren bir teori olarak tanımlanmaktadır. Bu konunun ilk basamağını 
ortaya çıkaran Csikszentmihalyi, bu teorisi ile pek çok çalışma gerçekleştirmesi ile birlikte 
konu ile ilgili diğer araştırmacılara da kaynaklık etmiştir. Genel anlamda akış teorisi,  kişinin 
içinde bulunduğu faaliyete ilişkin zihinsel bir durum ya da bir faaliyetin algılanandan daha zor 
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ve mücadele gerektiren yetkinliklerinin kişinin algısı ile eşleşmesidir 
(Csikszentmihalyi,1988). Bununla birlikte, kişinin kendini bir işe ya da uğraşa verme ya da 
dalma anlamına gelen odaklanmış yoğunlaşma, meşgul olma durumudur (Csikszentmihalyi, 
1990). Bir faaliyet sırasında tecrübe edilen, üst düzey iyimserlik ve memnuniyetle en yüksek 
düzeyde katılımın, odaklanmış dikkatin, içsel motivasyonun varlığı ile can sıkıntısı ve 
kaygının olmaması, zaman algısının değişmesi ve kendini göreve verme/dalma hali de 
denebilir (Csikszentmihalyi, 1990). Belirli bir an ve zamanda yüksek yoğunluk seviyesinde 
mevcut olan ve belirli bir aktiviteyi gerçekleştirirken zihnin psikolojik olarak yaşadığı geçici 
bir hissiyattır (Fullagar ve Kelloway, 2009).  

Zamanın algılanış biçimi ile ilgili yapılan çalışmalar göz önüne alındığında bunun 
eğitime yansımasının ne derece olduğu da bir araştırma konusu olarak ele alınabilmektedir. 
Zamanın yavaş ya da hızlı geçtiğine karar veren algı mekanizmasının hangi durumlarda ne 
şekilde işlediği çeşitli şekillerde çalışılan ve merak duyulan bir konu olmuştur. Örneğin, 
müzelerde insanların zaman algılarının nasıl işlediğine dair bir araştırma yapılmış ve çıkan 
sonuçlar başka araştırmalara da konu olmuştur. Akış deneyiminin ziyaretçi memnuniyeti 
üzerinde olumlu bir etki bıraktığı ve akış deneyiminin müze yönetimi tarafından 
yaratılabileceği görülmüştür (Aksatan ve Aykol, 2013). Bununla ilgili insanların otellerde 
geçirdikleri deneyimleri daha keyifli hale getirmek ya da bir sunumu daha dinlenebilir kılmak 
için de insanların akışta olmaları istenmiştir. Çünkü akış, bir tür odaklanma, dalıp gitme, öz-
bilinç kaybı, zaman mefhumunu yitirme ve mutluluk ile tanımlanan bir zihinsel durum olarak 
görülmekte ve çeşitli durumlarda veya olaylarda kendini göstermektedir (Aksatan ve Aykol, 
2013). 

Tüm bunlar ele alındığında zaman kavramının eğitime nasıl yansıdığı, ders süresince 
öğretmenin ve öğrencinin hangi durumlara göre zamanı algılayış biçimini değiştirdiği, ders 
süresini bitmek bilmeyen ya da çabucak geçti olarak tanımlayan durumların ne olduğu da bir 
araştırma konusu haline gelmiştir.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 
 
Zaman algısı ve sürenin verimli şekilde kullanılması durumu günlük hayatta olsun iş 

hayatında olsun hem önem arz eden hem de planlı bir yaşamı beraberinde getiren bir 
kavramdır. Bu sebeple hangi yaş ve meslek grubu olursa olsun zamanın algılanış biçimi 
değişkenlik gösteren durumlar yaşanabilmektedir. Bu tür durumlar normal zamana göre kısa 
ya da uzunmuş gibi algılanabileceği için eğitim hayatındaki yansıması da araştırma için bir 
kaynak niteliğinde karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmanın temelinde zaman algısının eğitim faaliyetlerindeki etkisini 
araştırmak yer almaktadır. Bu sebeple araştırmadan elde edilecek verilerle birlikte hedeflenen 
amacın gerçeği ne kadar yansıttığı da görülecektir. Söz konusu araştırmada asıl amaç 
öğretmen ve öğrencilerin ders esnasında kendilerini ne kadar aktif bir şekilde dese katılım 
sağladıklarını ve hangi koşullarda dersin akıp geçerken hangi durumlarda geçmek bilmediğini 
ortaya koymaktır. Bu durumun verilerini elde etmede de akış teorisinden faydalanarak genel 
bir sonuç çıkarılmıştır.  

 

1.2. Araştırmanın Önemi 
 
Zaman, değeri ölçülemeyecek bir kaynaktır. Belirli bir ritimle devam eden zamanı 

geri döndürmek mümkün değildir. Herkes için eşit olduğundan demokratik bir şekilde 
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paylaşılan bir kaynak olarak görülmektedir. Eşit şekilde verilen bu yedi gün yirmi dört saat, 
alınmaz, biriktirilmez, ödünç verilmez, çalınmaz, hiçbir şekilde değiştirilemez bir kaynak 
olarak da tanımlanabilir. Bu durumda yapılması gereken tek şey verilen zamanın en iyi 
şekilde değerlendirilmesidir (Scoot, 1999). 

Günümüz koşullarında hayatı devam ettirebilmek için en temel gereksinimlerden biri 
de zamandır. Zamanı doğru ve verimli kullanmak gerekli işleri tamamlama ve yaşamdan keyif 
alma gibi birçok ihtiyacı karşılama konusunda son derece önemli bir basamaktır. Zamanı daha 
etkili ve verimli kullanmak bir ihtiyaçtır ve bu durum zaman yönetimi gibi bir kavramı da 
ortaya çıkarmıştır (Gürbüz ve Aydın, 2012).Hayatın her alanımda karşımıza çıkan ve düzenli 
bir işleyişi beraberinde getiren zaman algısı ve yönetimi kavramlarının eğitime yansıması da 
son derece doğal bir sonuç olacaktır. 

Bu sebeple ilk olarak öğretmenlerin ders verdikleri sınıfa, öğrencilerin hazır 
bulunuşluklarına, yapacakları etkinliklerin durumuna ya da çeşitli sebeplere göre zaman 
algılarının bir değişkenlik gösterip göstermedikleri konusu da bu araştırmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte derse katılan öğrencilerin derslerine gelen öğretmenlere, sınıfta 
işlenen dersi sevip sevmeme durumuna, sınıf ortamının temizliği ve düzenine ya da çeşitli 
sebeplere göre zaman algıları da araştırmanın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.  

2. BULGULAR 
 
Araştırmanın bu kısmında sorulan sorulara göre araştırmadan elde edilen bulgular 

belirli bir sıra ile ele alınmıştır. Araştırmada hem öğretmenler hem de öğrenciler için ayrı 
sorular hazırlanmış olup zaman algıları konusundaki düşünceleri belirli temalar çerçevesinde 
sıralanmıştır. Öğretmenlere, "Bir öğretmen olarak ders sürelerini yeterli buluyor musunuz?", 
"Dersine girmiş olduğunuz sınıflara göre zaman algınız değişiyor mu?” (Örneğin; “A 
Şubesinde dersler normalden daha hızlı ilerliyormuş gibi geliyor” vs.), “Ders süresinde 
anlatmak istediğiniz konuyu süre içerisinde tamamladığınızda nasıl hissedersiniz?” şeklinde 
sorular sorulmuştur. Öğrencilere ise, "Bir öğrenci olarak ders süresi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?”, “Almış olduğunuz derslere göre zaman algınızda değişiklik oluyor mu?” 
(Örneğin; “Şu derste zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum ama bu ders bir türlü geçmek 
bilmiyor” vs.), “Diğer arkadaşlarınızın da zaman algısı derse göre değişiyor mu? Ders 
sonrasında bu konu hakkında konuşur musunuz?” gibi sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara göre 
cevaplar temalarına göre ayrılmıştır. Katılımcı öğretmen ve öğrencilerin demografik bilgileri 
şu şekildedir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



Tablo 1. Öğretmenlere Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Branş 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 

K10 

Kadın 
Kadın 
Erkek 
Erkek 
Kadın 
Erkek 
Erkek 
Kadın 
Erkek 
Kadın 

35 
37 
37 
35 
32 
35 
40 
30 
46 
38 

 

Sınıf Öğretmeni 
Sınıf Öğretmeni 

Türkçe Öğretmeni 
İngilizce Öğretmeni  

Sınıf Öğretmeni 
Matematik Öğretmeni 

Türkçe Öğretmeni 
Beden E. Öğretmeni 

Sınıf Öğretmeni 
Din Kültürü Öğretmeni 

 

 

Tablo 2. Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Sınıf 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 

K10 

Erkek Öğrenci 
Kız Öğrenci  
Kız Öğrenci  
Kız Öğrenci  

Erkek Öğrenci 
Kız Öğrenci  

Erkek Öğrenci 
Kız Öğrenci 
Kız Öğrenci 

Erkek Öğrenci 

9 
11 
13 
12 
11 
9 

11 
12 
13 
12 

 

3.Sınıf 
5.Sınıf 
7.Sınıf 
6.Sınıf 
5.Sınıf 
3.Sınıf 
5.Sınıf 
6.Sınıf 
7.Sınıf 
6.Sınıf 

 

2.1. Öğretmenlerin Zaman Algıları İle İlgili Görüşleri 
 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere sırasıyla sorular 
sorulmuş ve ilk olarak öğretmenlerin düşünceleri alınmıştır. Onlara ders ve zaman hakkında 
sorulan sorulara göre cevaplar vermişlerdir. Cevaplar çeşitlilik göstermekle birlikte benzer 
bazı noktalar da bulunmaktadır. Öğretmenlerin hangi durumlarda zamanı daha yavaş veya 
hızlı algıladıkları aşağıdaki tabloda şu şekilde gösterilmiştir: 
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Tablo 3. Öğretmenlerin Günlük Hayatta Zamanı Algılama Şekilleri 

Tema f % Örnek Cümle 
“günlük hayatın 
koşturmaca 
içinde olması” 

7 70 “Evlenmeden önce zaman çok daha 
akışkan bir haldeydi. Gün içinde sinemaya, 
bowlinge gidiyordum. Arkadaşlarımla 
buluşup yurda dönüyordum ve bu kadar 
şeyi bir arada yapmama rağmen zaman 
sanki normal seyrinde ilerliyordu. Fakat şu 
an işlerimin yoğunluğu, evin işleri, 
çocukların bakımı, eşimin ve kendi ailemin 
de ilgi beklemeleri derken hangi birini 
yapıyorum, zaman nasıl geçiyor inanın 
anlayamıyorum. Günlük hayat bana 
oldukça hızlı geçiyor. Otuzlarımda 
olmamla mı alakalı bilmiyorum ama 
yaşıtlarım ve benden büyükler de aynı şeyi 
söylüyor. Geçen gün bir öğrencim bile 
zamanın hızlı geçmesinden şikâyet 
ediyordu. O zaman yalnız olmadığımı 
anladım.”  (K1)  

 
“gelmesi 
beklenen 
sürenin 
gelmemesi” 

2 20 “Her zaman olmuyor ama bazen 
beklediğin bir şey bir türlü gelmek bilmez 
ya işte o zamanlarda normale göre sanki 
daha yavaş ilerliyormuşuz gibi 
hissediyorum. İnternetten çok alışveriş 
yaparım. Kitap olsun, başka şeyler olsun. 
Bazen acil bir kargoya ihtiyacım oluyor, 
sanki o süre hiç geçmiyor. Bu bana 
bankamatikte sıra beklerken ya da oruç 
açmaya az bir zaman kala da oluyor. 
Sanırım acele ettiğim zamanlarda zaman 
konusunda yavaşlama hissediyorum.” (K2) 

 
“uyku zamanı” 1 10 “Bizim ailede genetiktir, uykuyu severiz. İş 

zamanı geldiğinde durum değişir ama. Yine 
de sabah derse geç kalmamak için alarm 
kurarım, kalkarım da. Ona rağmen sanki 
uyuduğumla uyanmam bir olurmuş gibi 
gelir. Nedense günlük hayat daha yavaş 
ama uyku zamanı daha kısa gibi algılarım.”   
(K9) 
 

Verilen cevaplara bakıldığında öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu günlük hayatın 
koşturmaca içinde olduğunu ve işlerini yapsalar bile zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamadıklarını dile getirmişlerdir. Bir kısmı hem iş hem de ev hayatının birlikte 
yürütülmesinin zor olduğundan bahsederken bir kısmının da iş çıkışlarında eve geldiklerinde 
bile geçen sürenin bu kadar hızlı ilerlemesinden yakındıkları görülmüştür. Bununla birlikte 
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öğretmen kimliklerinin dışında insani olarak, bekleme gerektiren sürelerde zamanın normale 
göre daha yavaş geçtiği yönünde bir algıları olduğu ortaya çıkmaktadır. Gelmesi beklenen bir 
zaman dilimi diğer zaman zarflarına göre daha yavaş geçtiği kanısına varmaktadırlar. Bir 
başka farklı zaman algısının ise uyku süresi olduğu görülmüştür. Katılımcı olan öğretmen, 
ailesinde yalnızca kendisinin değil birkaç akrabasının daha öğretmen olduğunu dile getirmiş 
ve onların da uyku süresinin diğer zamanlara göre çok daha hızlı geçtiğini dile getirmişlerdir. 
Sonuç olarak çoğunluk günlük hayatın telaşında zaman algılarının değiştiğini söyleseler de bu 
konuda çeşitli düşünceler de ortaya çıkmıştır. Bir diğer konu ise öğretmenlerin ders esnasında 
zamanı nasıl algıladıklarıdır.  
 

Tablo 4. Öğretmenlerin Ders Esnasında Zamanı Algılama Şekilleri 

Tema f % Örnek Cümle 
“öğrencinin 
hazır 
bulunuşluğu” 

5 50 “Öğrencinin derse hazır gelmesi öğretmen 
için büyük bir avantaj sağlıyor. Eğer onlar 
derslerine çalışmış ve verilen ödevleri 
gerektiği gibi yapıp gelmişlerse ders çok 
daha verimli ve keyifli geçiyor. Onlar bile 
sürenin nasıl geçtiğinin farkına varmıyor. 
Fakat durum tam tersi olduğunda ders 
içinden çıkılmaz bir hal alıyor, zaman 
geçmek bilmiyor.” (K4)  

 
“ders 
sürelerinin 
yetersizliği” 

3 30 “Bazen ders süreleri neden bu kadar kısa 
geliyor anlamıyorum. Elbette süre kısa 
ama bazen öyle günler oluyor ki o zaman 
gerçeğine göre tuhaf ilerliyor. Sanki gün 
geçmiyor ya da bir geçiyor ki hiçbir şey 
anlamıyoruz.” (K3) 

 
“öğrencilerin 
sıkılganlığı” 

2 20 “Dersi en işlenmez hale getiren 
durumlardan biri de öğrencilerin sıkılgan 
tavırları. Elbette saygılılar ama bazen kaç 
yaş grubu olursa olsun ya oyun oynamak 
istiyorlar ya da ders dışında kendilerine 
ilginç gelen bir soruya takılıp kalıyorlar. Bu 
durum kabul edilebilir çünkü onlar daha 
çocuk, dikkatleri çabuk dağılabilir ama 
böyle durumlarda zamanın nasıl geçtiğini 
anlamıyorum. Normale göre zaman algım 
değişiyor.” (K10) 
 

 
Öğretmenler genel olarak üç farklı durum gereği zamanın nasıl geçtiğini 

anlamadıklarından bahsetmişlerdir. Öncelikle öğrencilerin hazır bulunuşluğu konusu 
öğretmenler tarafından kabul görmüş en çoğul seçenek olarak çıkmıştır. Buradan çıkarılacak 
sonuç öğrenciler ders öncesinde ne kadar hazır gelip derse ne kadar hazırlıklı olurlarsa 
öğretmenler o kadar zamanlarını kontrollü kullanacaklarına inanmaktadır. Çünkü dersleri 
zaman yönetimi açısından öğretmenlerin planladıkları şekilde ilerlerse çok daha verimli 
olacakları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir diğer önemli konu ise ders sürelerinin yetersiz 
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olduğu konusundaki öğretmen görüşleridir. Otuz dakikalık sürelerin sınıf öğretmenleri için 
daha verimli geçtiği ancak branş öğretmenleri bu süreyi yetersiz buldukları tespit edilmiştir. 
Bir başka önemli konu ise öğrencilerin sıkılgan tavırlar göstermesi olmuştur. Öğretmenlerin 
bu konu hakkındaki ortak kanıları öğrencilerin konular eğlenceli gelmediğinde sıkılgan tavır 
beslemeye başladığı yönündedir. Öğretmenler her an oyun ve eğlencenin olmayacağını sınıfa 
öğrettiğinde öğrencilerde katılımın nispeten daha az olduğunu, bununla birlikte dikkatlerini 
çeken bir unsur olduğunda katılımların çoğaldığını dile getirmişlerdir. Bu durumun 
öğretmenlerin ders esnasında zamanı algılayış biçimlerini değiştirdiği ortaya çıkmıştır.  

Diğer taraftan günlük hayatı algılayış biçimleri sorulduğunda da konu ile ilgili benzer 
cevaplarla karşılaşılmıştır. Örneğin zamanın normale göre daha hızlı ilerlediğini ancak 
durağan bir günde bu algılarının tam tersi yönde değiştiğini dile getirmişlerdir. Genel bir 
çerçeveden bakılacak olursa gün içerinde olsa bile okul zamanlarında olduğu gibi durağan 
geçen zamanlarda zamanın daha yavaş ve durgun, panik ve olağan dışı gerçekleşen 
durumlarda ise daha hızlı geçtiğini öne sürmüşlerdir. 

 

2.2. Öğrencilerin Zaman Algıları İle İlgili Görüşleri 
 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin ardından öğrencilerin de konu ile ilgili görüşleri 
alınmıştır. Bu süreçte öğrencilerin cevapları verirken ailelerinin de yanında olması ve hem 
katılımcı olan öğrencilerden hem de velilerinden gerekli izinler alınmıştır. Öğrencilere zamanı 
genel olarak nasıl algıladıkları ve bununla birlikte ders sürelerini nasıl algıladıkları ile ilgili 
sorular sorularak karşılaştırma yapmaları istenmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda ortaya 
aşağıdaki tablolar çıkmıştır. 

Tablo 5. Öğrencilerin Günlük Hayattaki Zamanı Algılayış Şekilleri 

Tema f % Örnek Cümle 
“eğlenceli bir 
aktivite 
bulunmadığında” 

6 60 “Genelde evde oturuyoruz. Köyde 
yapılacak eğlenceli bir şey olmuyor. 
Bazen hayvanlara bakıyoruz. Civcivlere, 
ineklere, koyunlara… Arkadaşlarımla 
sohbet ederken de zaman hızlı geçiyor, 
oyun oynarken de ama evde otururken 
sanki zaman hiç geçmiyor. Kitap okurken 
de zaman yavaş geçiyor. Bir sayfa 
okuyorum sanki hiç geçmemiş gibi. 
Heyecanlı bir kitap olunca değişiyor 
ama.” (K1)  

 
“ders çalışma 
zamanı 
geldiğinde” 

3 30 “Tam arkadaşlarımla oynuyorum ya da 
tablet başında oyun oynuyorum, bir 
bakıyorum süre bitmiş! Annem tabletle 
oynamama izin veriyor ama en fazla 
yarım saat. O da çok hızlı geçiyor. 
Derslerimi bitirince vereceğini söylüyor 
ama derslerimi bitirene kadar akşam 
oluyor. O süre de bir türlü geçmek 
bilmiyor.”  (K5) 
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“günlük işler 
yapılırken” 

1 10 “Ben de anneme ev işlerinde yardım 
ediyorum. Annem biraz titiz ve ev işleri 
bir türlü bitmek bilmiyor. Ben de temizlik 
yapmayı seviyorum ama oyun oynamayı 
daha çok seviyorum. Tam işler bitti 
diyorum, tableti elime alacağım, elime alır 
almaz zaman bitiyor. Temizlik sanki beş 
gün sürüyormuş gibi geliyor ama ne 
zaman canımın istediği bir şey yapsam 
süre yine hemen geçiveriyor.” (K8) 
 

 

Yukarıda verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin günlük hayattaki zaman 
algıları normale göre farklılık göstermektedir. Örneğin, kendilerince daha eğlenceli gördükleri 
aktiviteler olduğunda zamanın daha hızlı geçtiğini fakat herhangi durağan ya da yapmaktan 
keyif almadıkları işler karşısında zamanın normale göre yavaş geçtiğini algılamaktadırlar. Bu 
durumu okul zamanına göre kıyaslamaları istendiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: 

Tablo 6. Öğrencilerin Okulda Olduklarında Zamanı Algılayış Biçimleri 

Tema f % Örnek Cümle 
“keyif aldıkları 
bir ders 
olduğunda” 

6 60 “Ben matematik dersini çok seviyorum ve 
o derste zamanın nasıl geçtiğini 
anlamıyorum. Aynı şey sosyal bilgiler 
dersinde de oluyor. Öğretmenimiz konuyu 
çok eğlenceli anlatıyor. Türkçe dersi biraz 
sıkıcı geliyor mesela. Çünkü hep okuma 
parçası okuyoruz. Ben okumaktan pek 
hoşlanmıyorum, hemen çözeyim 
istiyorum.” (K6)  

 
“Anlamadıkları 
bir ders 
olduğunda” 

3 30 “İngilizce derslerinde hiçbir şey 
anlamıyorum. Anlamadığım için 
konuşamıyorum, diğer arkadaşlarımda çok 
anlamıyorlar. Sınıfta o dersi anlayan üç 
dört kişi var, onlar da hep cevap veriyor. 
Sıra bana gelmesin diye bazen 
saklanıyorum. Gelirse de nasıl cevap 
vereceğimi bilmiyorum. İngilizce 
derslerinde sürekli saate bakıyorum, bir 
türlü geçmiyormuş gibi geliyor ama beden 
eğitimi dersi sanki hiç yapmıyormuşuz 
gibi. Hıphızlıgeçiyor”  (K7) 

 
“ders sürelerine 
göre” 

1 10 “Aslında okulu seviyorum ama ders süreleri 
bana çok uzun geliyor. Dersleri de 
seviyorum, çok ayırt etmiyorum. Bazen 
resim ve müzik derslerini daha çok 
seviyorum ama hepsi bana uzun geliyor. 
Teneffüsler çok az ama! Daha ihtiyacımı 
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göremeden hemen bitiyor. (K8) 
 

 

Öğrenciler günlük hayattaki zaman algıları ile okulda geçirdikleri zaman algısını 
kıyasladıklarında ortaya benzer sonuçlar çıkmaktadır. Öğrenciler genel olarak ilgi duydukları 
alana ait gördükleri ya da eğlendiklerini düşündükleri derslerde zamanın daha keyifli ve hızlı 
geçtiğini düşünmektedirler. Bununla birlikte zorlandıkları veya anlamadıkları bir konu 
üzerine tartışmaları ya da derse katılmaları istendiğinde daha çekimser davrandıkları ve 
zamanın geçmek bilmediğini, sürekli saate baktıklarını dile getirmişlerdir.  

3. TARTIŞMA 
 
Günlük hayatta veya yapılan herhangi bir işte zamanı algılayış biçimlerinin farklılık 

göstermesi gerçekte var olan zamana göre hızlı veya yavaş geçiyor olmasına bağlı olarak 
değişmektedir. Aynı durum eğitim hayatında, öğretmen ve öğrenciler için de farklılıklar 
gösterdiği bulgularla doğrulanmıştır. Bu bakımdan günlük hayatta öğretmenlerin hem iş hem 
de okul hayatları arasında farklılıklar olması ve bununla birlikte okuldaki ders sürelerinin bazı 
durumlarda değişkenlik göstermesi sonuçlarla kanıtlanmıştır. Öğretmenlerin, öğrencilerin 
hazır bulunuşluklarına göre dersin süresinde değişimler fark ettiği başka çalışmalarla da 
desteklenmiştir. Bu durumda hazır bulunuşluk düzeyleri yetersiz olduğunda öğretmenlerin 
sınıf yönetimini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öğretmenler; öğrencilerinin derse 
hazır bir biçimde gelmediğinde sınıf yönetim biçimlerinde, kullandıkları yöntem ve 
metotlarda doğrudan sıkıntılar yaşandığı görülmüştür (Özgan ve Tekin, 2011). Diğer taraftan 
iyi bir sınıf yönetimi ile birlikte eğitimde başarılı olmak için ilk adımın atılacağı kabul 
edilmektedir.(Küçükahmet, 2004).Başka bir ifadeyleöğretmenlerin görüşleri doğrultusunda 
öğrencilerin derse hazırlık düzeylerinin istenenden düşük olduğu sınıflarda, eğitim-öğretim 
sürecinin başarısını özellikle öğretmenlerin sınıf yönetim sürecini olumsuz yönde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Sorunun nedenleri çok boyutlu olarak görülebilmektedir. Örneğin 
öğretmen, öğrenci, veli, yönetici, program, araç-gereç ve rehberlik eksikliğinden kaynaklanan 
nedenler de bunların arasındadır (Özgan ve Tekin, 2011). 

Öğrencilerin tarafından bakıldığında ise zaman algısı bakımından değişiklik 
görülmediği ortaya çıkmıştır. Günlük hayatta yapılan işlerin yoğunluğu arttıkça süredeki 
değişimler de o derce artmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler akademik anlamdaki zamansal 
farklılıklarda derse olan ilgilerine göre yavaş veya hızlı algılamalar yaşadıkları bulgular 
kısmıyla birlikte kanıtlanmıştır. Dersi anlama, öğretmene karşı tavır, derse olan ilgi gibi 
kriterlere göre zaman algılarında hissediş bakımından farklılıklar yaşandığı görülmüştür. 

Elde edilen bulgulara göre, öğretmenin öğrencilerinin dikkatini çekmeye yönelik 
davranışlar sergilemesi, öğrenci motivasyonunu artırırken, öğretmenin öğrenciler ile yeteri 
kadar iletişime geçememesi, öğrencinin motivasyonu düşürmektedir. Bu durumda da 
öğrencilerin dersten kopuşlar yaşadığı ve zamanın bir türlü geçmediği hissine kapıldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin motivasyonunu artıran davranışlar arttığında 
öğrencilerin derse olan ilgisi de artacağı için derste geçen süre de geçmek bilmeyen bir süre 
olmaktan çıkıp daha akışkan bir hal almaktadır. Bu öğretmen davranışları, kişisel ilgi, 
hazırlık/planlama, yüksek başarı beklentisi, coşku, eşitlik-adalet, tutarlılık, açık sınıf iklimi, 
alan bilgisi ve dikkat çekme temalarından oluşmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin 
motivasyonunu azaltan öğretmen davranışları; coşkusuzluk, gözde öğrenci, tutarsızlık, kapalı 
sınıf iklimi, şiddet -fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve pasif saldırganlık-, ulaşılmazlık, 
yetersizlik -sınıf kontrolü, mizah duygusu, insan ilişkileri, konuşma sorunları, alan bilgisi- 
temalarıyla öğrencileri dersten ve zamandan koparmaktadır. 
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Gorham ve Millette (1997) öğretmenlerin motive edici öğretmen davranışları 
öğrencileri motive ederek zaman algılarını derse yoğunlaştırmaları bakımından dört öğe 
sıralamıştır:   

1. Materyalin kullanımında güvenilir, bilgili ve yeterli, 
2. Sunum becerisi, coşku, mizah duygusu, konuşmanın açıklığı, 
3. Kendine özgü örnekler,   
4. Öğrencilerle olumlu ilişki ve onlara karşı olumlu tutum, ulaşılabilirlik ve 

erişilebilirlik, 
5. Yüksek beklentilere dayalı iletişim, olumlu dönüt ve cesaretlendirme 

 
Her iki taraf açısından ele alındığında öğretmen ve öğrencilerin normal geçen 

zamana göre farklılıklar hissettiği ve çeşitli durumlara derslerde zamanın yavaş veya hızlı 
geçtiğini öne sürmüşlerdir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Zaman algısı ve zaman yönetimi gibi önemli kavramların günlük hayat ve iş yaşamı 
alanındaki kullanımı hayatı pratikleştirmesinin yanında zaman kazandırması ve düzenli bir 
hale getirmesi açısından da önemlidir. Zamanı algılayış biçimi bir çeşit illüzyon gibi görünse 
de sonuç olarak kişilere verilen süre eşittir. Bununla birlikte bazı durumlarda zamanı algılayış 
biçimlerinde faklılıklar görülebilmektedir. Genel olarak rutin işlerin düzenli bir şekilde 
işlediği zamanlarda bu algıda büyük değişimlerin yaşanmadığı görülmüştür. Ancak bununla 
birlikte acele durumlarda, stres altında, geçmesi istenmeyen anlarda zamanın daha hızlı 
ilerlediği görülmüştür. Bekleme, istenmeyen bir durum ya da olayda, ilgi dışı bir alanda 
bulunulduğunda ise daha yavaş ilerlediği tespit edilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler ele 
alındığında eğitimsel açıdan öğretmen ve öğrencilerin zaman algıları ile ilgili çıkan sonuçlar 
şu şekildedir: 

1. Öğretmenler, günlük hayatlarını algılama biçimlerinde farklılıklar 
hissetmektedir. 

2. Bu günlük hayatın içerinde hem iş hem aile yaşamlarını bir arada yürütürken 
zaman algılarında farklılıklar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

3. Diğer taraftan okul içerisinde ders anlatımları esnasında da benzer farklılıklar 
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

4. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları, derste aktif olmaları, sorulara katılım 
sağlamaları, sıkılgan tavır sergilememeleri öğretmenler için avantaj 
sağlamaktadır ve bu durum onlarda dersi daha akışkan hissediyor hissi 
yaratmaktadır. 

5. Durum tam tersi olduğunda ve bununla birlikte kendilerini derse hazır 
hissetmediklerinde ders süresinin geçmek bilmez bir hal aldığı ortaya çıkmıştır.  

6. Öğrenciler için de durum aynı şekilde, günlük hayatlarını algılayış biçimlerinde 
farklılıklar olduğu görülmüştür.  

7. Günlük hayat içerisinde eğlenceli ve yapmaktan keyif aldıkları aktiviteler 
olduğunda zamanın çok daha hızlı geçtiğini belirtmişlerdir.  

8. Bekleme gerektiren, keyif almadıkları, ilgi duymadıkları alanlarda zamanın 
gerçeğine göre çok daha yavaş ilerlediği konusunda hemfikirlerdir. 

9. Ders esnasında zamanın nasıl geçtiği derse olan ilgilerine ve dersten 
beklentilerine bağlı olarak hızlı ya da yavaş geçtiği sonuçlarla kanıtlanmıştır. 
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Yukarıdaki sonuçlardan da anlaşılacağı üzere öğretmen ve öğrencilerin ders 
esnasında zaman algılarında değişimler olduğu ve bu değişimlerin sebeplerinin benzer 
sonuçlar ortaya çıkardığı bulgularla ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili öğretmen ve 
öğrencilerin zamanı doğru kullanma ve verimli geçirmeleri yönünden gerekli öneriler 
verilmesi uygun görülmüştür. Konu öğretmenler açısından ele alındığında gerekli tedbirlerin 
alındığı görülmüştür. Dersleri için hazırlık aşamaları ve aktiviteler hazırlamaları öğrencilerin 
derse olan ilgisini artırması açısından dersi daha akışkan hale getirecektir. Diğer taraftan 
öğrenciler için geçen zamanın daha verimli ve akışkan olması da istenilen bir durumdur. 
Bunun sağlanması için çeşitli öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Her an eğlenceli ve keyif aldıkları aktiviteleri istemeleri, diğer süreleri yavaş 
geçiyormuş hissi uyandırabilmektedir. Bu durumda derslerin öğrencilerin 
ilgilerini çekecek aktivitelerle uyumlu olması derslerini daha verimli ve daha 
akışkan geçirmelerini sağlayacaktır. 

2. Tablet, telefon, bilgisayar gibi görsel teknolojik materyallerin ilgiyi çekmede 
oldukça büyük bir payı vardır. Bu durumda öğrencilerin derslerde bu tür 
materyallerle desteklenmiş sınıflarda daha verimli vakit geçireceği 
öngörülmektedir. Ancak tüm ders boyunca bu tür materyallerin kullanımı dikkat 
bozukluklarına sebep olabileceği için gerekli durumlarda kullanılması uygun 
görülmektedir. 

3. Öğrencilerin ders bitiminde kullandıkları teneffüs sürelerinin yeterli olmaması 
yönündeki düşünceleri ele alındığında zamanın ders süresine göre hızlı 
geçiyormuş hissi vermesi normaldir. Bu durumlarda öğretmenlerin inisiyatifi 
kullanıp kullanmayacağı öğretmenin kararına kalmıştır. Bununla birlikte 
öğrencilerin kısıtlı zamanlarda zamanı daha hızlı geçiyormuş hissine kapılmaları 
bu durumun göstergesidir. 

Oluşturulan öneriler dizgisi ile sonuçlar bu şekilde sıralanmıştır. Dersin işlenişi, 
öğretmenin yetkin bilgisi, öğrencinin hazır bulunuşluğu, sınıf ve okul ortamının uygunluğu 
kadar hem öğretmenin hem öğrencinin zamanı algılayış ve yönetiminde önemli olduğunu 
kanıtlamıştır. 
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ÖZET 

Keşfedilmeleri yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan eksozomlar, son yılların yoğun olarak 
araştırılan popüler konularından biridir. İlk zamanlarda, eksozomların tek görevinin 
hücrelerdeki istenmeyen ürünlerin atılımını yapmak olduğu düşünülmüş ancak son yıllarda 
özellikle hücreler arası iletişim, immünoloji, hücre biyolojisi ve kanser alanlarında yapılan 
çalışmalarda eksozomların zengin bir içeriğe sahip oldukları ve önemli fizyolojik görevleri 
olduğu görülmüştür. Hücreler eksozomları hem birbirleriyle haberleşebilmek hem kendilerini 
iç ve dış stresten koruyabilmek hem de genetik bilgilerini paylaşabilmek amacıyla 
salgılamaktadır. Eksozomlar neredeyse bütün hücreler tarafından ortama salınan, membranları 
lipit yapıda (fosfolipit ve kolesterol) çift katlı fosfolipid yapıyla çevrili ve boyutları 30 ile 100 
nanometre arasında değişen doğal nanokeseciklerdir. Bünyelerinde çeşitli nükleik asitleri, 
lipitleri ve proteinleri barındırmaktadırlar. Anne sütü, idrar, tükürük, ter, serum ve plazma gibi 
çeşitli vücut sıvılarında da bulunmaktadırlar. Köken aldıkları ve salındıkları hücrelere göre 
eksozomlar; genetik bilginin ve sinyal moleküllerinin taşınması, bağışıklık sisteminin 
düzenlenmesi ve hastalıkların tanısı-tedavisi gibi farklı biyolojik özellikler göstermektedir. 
Tıpta tanı ve tedavide kullanım potansiyeli taşıyan, doğal bir nanofarmasötik olan 
eksozomlar, ideal ilaç taşıyıcı sistemin istenilen birçok özelliğini taşımakta, nanoilaç taşıyıcı 
olarak ümit vaat etmektedir. Bu özellikleri ile dikkat çeken eksozomların henüz tam 
çözümlenememiş sorunları (saflaştırma, taşıyacakları ilaç yüklenmesi vb) üzerinde yoğun 
çalışmalar devam etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Eksozom, Eczacılık, Nanofarmasötik, İlaç taşıyıcı sistem 
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Abstract:  

Gastric intestinal metaplasia plays a significant role in the pathogenesis of intestinal gastric 
cancer.  

Objective: A retrospective analysis of demographic characteristics, site of involvement, and 
incidence was performed involving patients who underwent endoscopy who had biopsy-
diagnosed intestinal metaplasia.   

Materials and Methods:  

The study included 720 patients with functional dyspepsia  retrospectively from among 6160 
patients who underwent upper endoscopy in Celal Bayar University, Faculty of Medicine, 
Gastroenterology Department, between 2014 and 2020.  

Results: Intestinal metaplasia was detected at the antrum, corpus, and angulus in 59.94%, 
13.47%, and 28.57 % of the cases, respectively. Antral lesions were significantly more 
prevalent (P<0.05).  

Of the patients with IM, 63.5% had HP positivity, with a significant association between IM 
positivity and HP positivity (P <0.05). There was a significant difference between patients with 
or without a history of chronic PPI use in terms of the prevalence of intestinal metaplasia (P 
<0.05). 

Conclusion:  These results suggest that the endoscopic follow-up of patients with IM requires 
additional attention to the lesser curvature of the antrum as well as the gastric angulus.  

Key Words: gastric intestinal metaplasia, Helicobacter pylori, gastritis, gastric cancer 
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İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlı sanayi yatırımlarının ardından kırsal alanlardan göç ile 
şehirlerin nüfus olarak büyümesi ve sayılarının artmasıyla birlikte dünyada pek çok büyük 
şehir barınma ve konut üretimi meselesiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de 
1950'den 1980'e kadar geçen bu dönem, işçi sınıfı ve alt-orta gelirliler için büyük şehirde 
toplu konut inşaatı konusunun bir “mesken meselesi” olarak tanımlandığı “popülist modernite 
dönemi” olarak bilinir. Bu dönemde pek çok büyük ve kendi türünün ilk örneği olan sanayi 
yatırımlarının büyük şehirlerde yer seçimine paralel olarak bilhassa işçilerin konut ihtiyacının 
giderilmesinde çeşitli alternatifler kullanılmıştır. Bunlardan biri de modern şehir planlamanın 
yeni geliştirilecek alanlarda nüfusun yerleştirilmesi için Almanya’dan intikal eden ancak 
temeli modern kent planlama kuramlarından Ebenezer Howard’ın Bahçeşehir modeli ve 
Letchwork gibi İngiltere’deki kooperatif eliyle üretilen yeni konut alanı inşası uygulamalarına 
dayanan “siedlung” (konut yerleşimi) yaklaşımıdır. Bu araştırmada modern kent planlamanın 
son evresinde hızlı endüstriyel ve kentsel büyüme sorunlarının kontrol altına alınamadığı 
1970’li yılların Bursa şehrindeki tek aile konutu ve sıra evler düzeninde düşük gelirli, işçiler 
için kooperatif aracılığıyla üretilen 152 Evler konut yerleşimi üzerinden Alman siedlung 
planlama anlayışı ortaya konulmaktadır. Bursa’nın Yıldırım ilçesi, 152 Evler mahallesine 
adını veren 152 Evler konut yerleşiminin ayırıcı niteliği, günümüz Bursa büyükşehrinin halen 
kaçak yapılaşma, niteliksiz ve sağlıksız konut stoğuna ev sahipliği yapan, aynı zamanda göç 
nüfusunun ve alt-orta gelir grubunun barınma alanı olan Yıldırım ilçesinde uygulanmış geç 
dönem örneği olmasıdır.  
Araştırmada kuramsal çerçeve için literatür taraması yapılmış, alan araştırmasında yerleşim 
planına ilişkin veriler ile mimari plan verileri toplanmış, hava fotoğrafları ile fotoğraf 
dokümantasyon teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından biri erken 
Cumhuriyet döneminde 1950 yılı öncesinde yaygın olarak kullanılan bahçe şehir 

                                                 
1 Bu çalışma Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiş olan Proje 
Numarası: 181N11 “Bir Komşuluk Biriminin Karakter Analizi ve Mahalle Yenileme İçin Öneriler:152 Evler, 
(Yıldırım, Bursa)” adlı bilimsel araştırma projesinden üretilmiştir. 
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uygulamasının aksine Bursa’da konut üretiminde siedlung tarzı planlama anlayışının 1970’li 
yılların ilk yarısına kadar devam ettiğidir. Araştırmanın en önemli bulgusu Alman konut 
yerleşimi planlama uygulamalarından vazgeçilmesi neticesinde Yıldırım ilçesinde düzenli 
konut alanı ve sosyal konut gelişiminin çok katlı, çok haneli, yüksek yoğunluklu konut 
üretimi ekseninde yön değiştirdiğidir. Dahası konut alanı inşası ile birlikte mahalle 
kuruluşunun bir politika olarak benimsenmemesi söz konusu düzenli, yüksek yoğunluklu ve 
planlı sosyal konut yerleşmeleri dışında kalan boş alanları, bilhassa tarım alanlarını kaçak 
yapılaşmaya karşı savunmasız bırakmıştır. Araştırma sonucunda Covid-19 salgını sonrasında 
konut üretimi ve konut alanlarının tasarımı ve planlaması açısından siedlung uygulamalarının 
yerel konut mimari geleneği ile yeniden hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.  
 
Anahtar Sözcük: Modern şehir planlama, Siedlung, bahçeşehir, işçi konutları, konut 

kooperatifi 
 
 
 
 

“SIEDLUNG” PLANNING APPROACH in HOUSING PRODUCTION: 152 EVLER 
HOUSING SETTLEMENT 

 
With the rapid industrial investments after World War II, many big cities in the world had to 
face the problem of housing and housing production, due to the migration from rural areas 
and the increase in the population and number of cities. This period from 1950 to 1980 in 
Turkey is known as the "era of populist modernity", in which the issue of mass housing 
construction in cities for the working class and lower-middle-income groups is defined as a 
"housing problem". In this period, various solutions were used, especially in meeting the 
housing needs of the workers, in parallel with the location of many major and first-of-its-kind 
industrial investments in big cities. One of them is the “siedlung” (housing settlement) 
approach of modern urban planning which was transferred from Germany for the settlement 
of the population in the newly developed areas, but that is originally based on the modern 
urban planning theory of Ebenezer Howard's Garden City and the practices of residential area 
development via the housing cooperatives in England such as in Letchwork. In this research, 
the German siedlung planning approach is put forward through the 152 Evler housing 
settlement, produced single-family row houses for the low-income working class by the 
cooperative at the last phase of modern urban planning, in Bursa during the 1970s when the 
rapid industrial and urban growth problems could not be controlled. The distinctive feature of 
the 152 Evler housing settlement, which gave its name to the neighborhood of 152 Evler, is 
being a late period example implicated in Yıldırım district, which is still home to the illegal 
housing construction, unqualified and unhealthy housing stock of today's Bursa metropolitan 
area, and also the shelter of the immigrant population and the lower-middle-income groups. 
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Metodogically, a literature review was made for the construction of a theoretical framework, 
data on the settlement layout and architectural design were collected during the field research, 
aerial photographs and photographic documentation techniques were used together. One of 
the findings of the research is, unlike the garden city practices which were widely used in the 
early Republican period before 1950, the siedlung planning approach on the production of 
housing in Bursa continued until the first half of the 1970s. The most important finding of this 
research is that the organized housing area and social housing development in Yıldırım 
district have changed direction to the axis of multi-story, multi-family, high-density housing 
production as a result of the abandonment of German-style housing settlement planning 
practices. Moreover, not following the establishment of neighborhoods within the 
construction of residential areas as a policy has left the vacant areas, especially agricultural 
ones, vulnerable to illegal housing production, apart from the planned, regular, and high-
density social housing settlements. As a result of the research, it was emphasized that there is 
a need after the Covid-19 pandemic to reinitiate the Garden City and siedlung examples in 
terms of housing production and the design and planning of residential areas. 
 
Keywords: Modern urban planning, Siedlung, Bahçeşehir, workers' housing, housing 

cooperative 
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1 GİRİŞ 

Anglo-Sakson bahçe şehir modelinde konut kent dokusunun temel dayanağıdır. R. Baumeister 
(1876) kentsel büyüme kitabında, “geleceğin iyi planlanmış şehri”ni merkezin tipik yüksek 
yoğunluğunu çeperdeki düşük yoğunluklu konut tipi ile dengeleyen olarak tanımlar. Bu 
nedenle şehrin büyüme modelinin içerisinde konut yerleşimlerinin mekânsal organizasyonu 
ve yoğunluğun çeper ve merkez arasındaki dağılımında önerilen konut tipolojisi hatırı sayılır 
bir rol oynar. Konut ve konut yerleşimlerinin yerseçimi ile organizasyonunun yanı sıra 
yerleşimlerin sosyal gruplara uygun olarak geliştirilmesi bilhassa büyük şehirlerin gelişimi 
açısından önemli bir mesken meselesi de tanımlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlı sanayi 
yatırımlarının ardından kırsal alanlardan göç ile şehirlerin nüfus olarak büyümesi ve 
sayılarının artmasıyla birlikte dünyada pek çok büyük şehir barınma ve konut üretimi 
meselesiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de 1950'den 1980'e kadar geçen bu dönem, 
işçi sınıfı ve alt-orta gelirliler için büyük şehirde toplu konut inşaatı konusunun bir “mesken 
meselesi” olarak tanımlandığı “popülist modernite dönemi” olarak bilinir. Bu dönemde pek 
çok büyük ve kendi türünün ilk örneği olan sanayi yatırımlarının büyük şehirlerde yer 
seçimine paralel olarak bilhassa işçilerin konut ihtiyacının giderilmesinde çeşitli alternatifler 
kullanılmıştır. 
I. Dünya Savaşı sonrasında modern Alman konut mimarisinde ayırt edici bir yaklaşım 
savunan Siedlung tarzı konut yerleşimleri ortaya çıkmıştır. Bu aynı zamanda rasyonalizasyon 
ve tekrarlama üzerine kurulu, her zaman aynı tipteki büyüklüğe yeni bir estetik değer 
kazandıran bir mimari yaklaşım olarak açıklanır (Bosch Abarca, 2020). Türkiye’de mesken 
meselesine ve dolayısıyla şehrin büyümesine ilişkin çözüm önerileri içinde Almanya’dan 
intikal eden “siedlung” (konut yerleşimi) yaklaşımı önemli bir yer tutar. Yeni geliştirilecek 
konut alanlarında nüfusun yerleştirilmesi için uygulanan siedlung anlayışının temeli modern 
kent planlama kuramlarından Ebenezer Howard’ın Bahçeşehir modeli ve Letchwork gibi 
İngiltere’deki kooperatif eliyle üretilen yeni konut alanı inşası uygulamalarına dayanır. 
Bu araştırmada modern kent planlamanın son evresinde hızlı endüstriyel ve kentsel büyüme 
sorunlarının kontrol altına alınamadığı 1970’li yılların Bursa şehrindeki tek aile konutu ve sıra 
evler düzeninde düşük gelirli, işçiler için kooperatif aracılığıyla üretilen 152 Evler konut 
yerleşimi üzerinden Alman siedlung planlama anlayışı ortaya konulmaktadır. 152 Evler konut 
yerleşimi Bursa’nın Yıldırım ilçe sınırlarında 152 Evler mahallesine adını veren siedlung 
tarzında geliştirilen yerleşim alanıdır. 152 Evler konut yerleşiminin ayırıcı niteliği, günümüz 
Bursa büyükşehrinin halen kaçak yapılaşma, niteliksiz ve sağlıksız konut stoğuna ev sahipliği 
yapan, aynı zamanda göç nüfusunun ve alt-orta gelir grubunun barınma alanı olan Yıldırım 
ilçesinde uygulanmış geç dönem örneği olmasıdır.  
Araştırmada kuramsal çerçeve için literatür taraması yapılmış, alan araştırmasında yerleşim 
planına ilişkin veriler ile konut planları ve mimari niteliklerine ilişkin veriler toplanmış, hava 
fotoğrafları ile fotoğraf dokümantasyon teknikleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın ilk 
bölümünde siedlung anlayışının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olan Bahçeşehir 
modelinin temel mekansal ve mimari özellikleri üzerinde durulmuş ve siedlungların 
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Türkiye’deki uygulamalara yansımaları değerlendirilmiştir. İkinci bölümde Bursa’da 1950-
1980 dönemi modern şehir planlamanın gelişimi ve Luigi Piccinato tarafından 1960 yılında 
yapılan Bursa şehir planının temel özellikleri, konut gelişme konut alanı yerseçimi ve 
yapılaşma koşulları ele alınmıştır. Ayrıca 152 Evler konut yerleşiminin tarihsel gelişimi ve 
mekânsal özellikleri ile konut tipolojisi ve mimari özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın 
son bölümünde ise siedlung anlayışının modern şehir planlama tarihine kazandırdıkları, 
Bursa’nın yoğun nüfus, göç ve kaçak yapılaşma sorunlarının mekanı haline gelen Yıldırım 
İlçesinde siedlung anlayışının süreksizliği ile Covid-19 sonrasında yeni konut yerleşimi 
planlamasının geleceği tartışılmıştır. 
2 MODERN ŞEHİR PLANLAMASINDA SİEDLUNG ANLAYIŞI 

2.1 Bahçeşehir Kuramı  

Çağdaş şehircilik anlayışını en çok etkileyen kent modeli olarak kabul edilen Bahçeşehir, 
Avrupa odaklı ortaya çıkmasına rağmen 20. Yüzyılda tüm dünyada üretilen pek çok konutun 
da altyapısını oluşturmuştur (Gülbahar-Tuncel, İlerisoy, 2016) 
Yaşamış olduğu dönemde İngiletere’deki sosyal ve siyasal hareketlerinden etkilenen Howard,  
Bahçeşehir modeli ile aslında yeni bir yaşam biçimi ortaya koymayı amaçlamıştır. Kır ve 
kentin bütünleştirildiği bu modelde kır ve kentin olumlu yönlerini bir arada toplamayı 
amaçlamaktadır. Temel olarak bir karşı şehircilik hareketi olarak da nitelendirilebilecek 
Bahçeşehir, çağdaş kent planlaması üzerinde son derece etkili olmasına karşın, ilginçtir ki 
kentler giderek daha da büyümüş ve büyük metropoliten kentlerin sayısı hızla artarken, kırsal 
alanlar da buna paralel olarak hızla boşalmıştır.  
Bahçeşehir modelinde nüfusu 30bini geçmeyecek küçük kentler inşa edilmesi ve bunların da 
merkezinde idari ve ticari birimler yer alırken, çeperlerinin geniş yeşil kuşaklarla sarılması ve 
bu sayede kentin yayılmasının önlenmesi planlanmıştı.  Form olarak da ütopistlerin dama 
tahtası karakterinden farklı olarak radyokonsantrik plan benimsenmiş, konutlar kent 
merkezini çevreleyen beş çember üzerinde sıralanmıştır. (Ragon,2010) 
1898 yılında “Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform” (Yarın: Gerçek Reform için 
Barışçıl Bir Yol) adında, 1902 yılında ise bunun genişletilmiş baskısı sayılan “Garden Cities 
of Tomorrow” (Yarının Bahçe Şehirleri) kitaplarında Howard sadece form üzerinde durmamış 
fakat aynı zamanda kapsamlı maliyet hesapları ile bu projeye para ayırabilecek kimseleri ikna 
etmeye uğraşmıştır. Bu amaçla da önce Bahçeşehir Derneği kurulmuş, sanayicilerin desteği 
alınmış ve sonrasında 1901 ve 1902’de Bournville ve Port Sunlight’ta düzenlenen kongreler 
ile konu detaylı bir şekilde açıklanarak, prototip bir şehir inşa etmek üzere kooperatif 
kurulmuştur (Düzenli,2017) 
Bahçeşehir modelinin ilk uygulaması 1902’da yapımına karar verilen İngiltere’deki 
“Letchworth Garden City” olmuştur. Mimarlar Raymond Unwin ve Barry Parker tarafından 
tasarlanan kentin kurulabilmesi için 1500 hektarlık bir alan satın alınmıştır. Bir yada iki kattan 
oluşan 30-60 konut içine 120 kişinin yerleştirildiği planda geleneksel biçimler esas alınmış 
her evin bir bahçesi olacak şekilde düzenlemeye gidilmiştir. Letchworth’ü ana şehre uzaklık, 

170

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



konum, içerik vb. açılardan başkalaşsa da 1905 yılındaki “Hamstead Garden Suburb”, 
1919’daki “Welwyn Garden City” diğer önemli bahçeşehir örnekleri arasında sayılabilir 
(Düzenli,2017) 

         
Şekil 1 Letchworth'taki Bird’s Hill alanı evleri Şekil 2 Pixmore Hill alanı evleri (Barry Parker 
ve Raymond Unwin, 1904) 

2.2.Siedlung modeli 

Almanca bir kelime olan “siedlung” en basit haliyle yerleşme, yerleşim yeri anlamını 
taşımaktadır. Bağlamsal olarak konut grubu, konut gelişimi, konut alanı veya konut yerleşimi 
anlamlarını ifade etmekle birlikte kelime Türkçe yazında mahalle olarak da kullanılmaktadır. 
Alman Siedlung modeli, özgün olmamakla birlikte kendine has, ayırt edici özellikler taşıyan 
bir konut modelidir. Rasyonalist şehirciliğin, konut alanı şehirciliğine karşılık geldiği 
1920’lerin Alman şehircilik anlayışının bir ürünüdür. Kentsel problemlerin konut sorunu 
üzerinden tanımlanmış olması nedeniyle mekânsal olmaktan önce sosyolojik bir modeldir 
(Rossi, 1982). 
Konut kıtlığı 1920’li yıllar Almanya’sının en önemli sorunlarından biridir. Çok sayıda insan 
için çok sayıda konut inşa edilmesi ve bu konutların ucuz olması gerekmektedir. Zira düşük 
gelirli işçi ailelerinin barınma ihtiyacı ancak maliyetler düşük olduğu takdirde 
karşılanabilecektir. Söz konusu konut sorununun çözümüne yönelik belediyeler tarafından 
kapsamlı sosyal konut programları başlatılmış; dönemin tanınmış mimar ve şehir plancıları 
programların hayata geçirilmesiyle görevlendirilmişlerdir (Cantürk Akyıldız, 2021). 1924-
1930 yılları arasında uygulamaya konan yasal düzenlemeler ve konut programları sayesinde 
ülke genelinde 1.650.000’in üzerinde konut birimi inşa edilmiştir (Mullin, 1977, s. 5). Konut 
üretimi, konut gruplarından oluşan ve bir bütün olarak tasarlanan büyük ölçekli konut 
projelerinin kooperatiflerce toplu olarak inşa edilmesi şeklinde gerçekleşmiş ve böylelikle 
modern Siedlung adı verilen sosyal konut yerleşmeleri gelişmiştir. 

2.2.1. Siedlung konut yerleşimleri planlama ve tasarım özellikleri 

Siedlung konut yerleşimleri, 19. yy sonu-20.yy başı, Alman Bahçeşehir Hareketinin başladığı 
savaş öncesi dönemin merkez-çevre dengesi ve doğaya dönüş ilkeleri üzerine temellenen ve 
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kentsel büyümenin sistematik yapılandırılmasını amaçlayan “geleceğin iyi planlanmış şehri” 
anlayışı çerçevesinde periferik kentsel form biçiminde planlanmışlardır (Abarca, 2020). 
Başlangıçta Howard'ın kendi kendine yeterli bahçeşehir modeline odaklanan siedlung 
anlayışı, 1906'dan itibaren özellikle arazi üzerinden geliştirilen fırsatçılığı önlemek amacıyla, 
ortak arazi mülkiyeti ile ortak bir plana göre yerleşimler oluşturma özelliğini korumuştur. 
Amacı sanayinin desantrilizasyonu ve araziyi daha ucuza mal etmenin bir yolu olarak 
ekonomik faaliyetin bölge çapında dağıtımını sağlayacak bahçe şehrin kolonizasyon sürecidir. 
Bu amacın yeni “konut yerleşimleri, kentin çeperinde bahçe şehirler, sanayi işçileri için konut 
yerleşimleri oluşturulması ve mevcut şehrin bahçe-şehir kriterlerine göre büyütülmesi” ile 
gerçekleştirilebileceği kabul edilir (Heicke, 2020, 351). Birinci Dünya Savaşı öncesindeki en 
karakteristik Berlin bahçe şehri ve doğu Almanya'daki bahçe şehir konseptinin güzel bir 
örneği 1914 yılında Stuttgartlı mimar Paul Schmitthenner tarafından tasarlanan Gartenstadt 
Staaken'dir. Aslında İçişleri Bakanlığı (Reichsamt) tarafından devlet mühimmat fabrikasında 
çalışan uzman personel için inşa edilmiş 793 evden oluşan bir (company town) şirket şehridir 
(Stahl, 1918, 142). Staaken konut yerleşimi, Sittesque şehirsel manzarasında geleneksel kent 
görünümüne dönüş olarak ifade edilebilir. Burada kamusal alanlar devamlılık gösteren bir 
özelliktir ve sokak ile meydan yerleşimin ana unsurlarıdır. Bu yapılar konut gruplarının 
temelini oluşturur, konut parselleri ve bahçeleri küçük, iç sokakların ana hatlarını takip eder. 

 
Şekil 3 Paul Schmitthenner, 1914-1917. Gartenstadt Staaken, Berlin (Bosch Abarca, 2020, 
18) 

Siedlunglar kentin uzağında arazinin daha ucuz olduğu alanlar tercih edilerek yerleşmelerin 
çoğu kent çeperlerinde inşa edilmiş; yol ve altyapı ağıyla ana merkez kente bağlanan, 
gündelik yaşam gereksinimlerinin bir kısmını ana kentten sağlayan ve ana kentten beslenen 
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yavru kentler olarak tasarlanmışlardır (Mullin, 1977). Uygun yer seçiminin ardından her bir 
Siedlung için, barınma sorununa hem konut birimi hem yerleşme ölçeğinde çözüm üreten 
tasarımlar geliştirilmiştir. Tasarımcılar2 yerleşim planlarında Howard’tan ziyade Fischer, 
Fritsch ve Unwin’in bahçeşehir fikirlerini yansıtmışlardır. 
Siedlung konut yerleşimlerinin tasarımında amaç mümkün olduğunca fazla sayıda ucuz ve 
aynı zamanda insan gereksinimleri karşılayan, işlevsel, sağlıklı ve hijyenik konutların inşa 
edilmesidir. Zira işçiler artık insanların üst üste istiflendiği 6 katlı, karanlık, rutubetli, hijyenik 
olmayan ve üstelik yüksek kiralı kiracı kışlalarında oturmak zorunda kalmamalı, yüksek 
yoğunluk ve hava kirliliğinden muzdarip olmamalı ve doğadan daha fazla koparılmamalıdır 
(Arın, 2003; Mullin, 1982). Bu nedenledir ki yerleşim planlarında maksimum güneş ışığı ve 
havalandırma sağlayan ve bahçeciliğe imkan tanıyan konut düzeni ve tipleri benimsenmiştir 
(Mullin, 1977), (Şekil 5).  

 
Şekil 4. Siedlung Lindenhof (Bosch Abarca, 2020) 

Üretim süreci en büyük tasarruf faktörü olarak görülmüş; konut probleminin çözümü üretim 
modelinin dönüştürülmesini gerekli kılmıştır. Konutları toplu olarak üretmenin maliyetini 
düşürmek için rasyonelleştirme, standartlaştırma, tipleştirme ve prefabrikasyon stratejileri 
benimsenerek mümkün olan en küçük alanda en yüksek yaşam kalitesi sunmayı amaçlayan 
konutlar inşa edilmiştir (Abarca, 2020, s. 23; Malcovati, 2019). 
Berlin’de Wagner, müstakil konut inşa etmenin maliyetli olması sebebiyle bahçeşehir 
modelinden vazgeçilmesi gerektiğini savunarak yatayda yoğunlaşan çok daireli bloklar 
tasarlanmasını daha ekonomik bulmuştur. Ailenin huzur ve mahremiyeti açısından bahçeli tek 
aile evinin en ideal konut biçimi olduğunu düşünen May, Frankfurt yerleşmelerinde bahçeli 
müstakil evin ekonomik bir versiyonu olarak her evin küçük de olsa bir bahçeyle doğrudan 
bağlantısı olan, iki veya üç aileyi barındıracak şekilde tasarlanmış sıraevleri kullanmıştır 
(Cantürk Akyıldız, 2021). May’e göre, “eğer konut yerleşimi bir topluluk ruhu teşvik 
etmeksizin sadece barınma olanağı sunuyorsa amacına tam olarak ulaşmamıştır” (May, 1930, 
s. 45, aktaran Porotto, 2016). Bu nedenledir ki, yerleşmeleri tasarlarken konut ihtiyacını 
gidermenin ötesinde yeni bir yaşam kültürü yaratmayı amaç edinmiş; kolektif yaşamı 
destekleyen ortak mekan düzenlemelerine gitmiştir. Okul, çamaşırhane, oyun alanı, yerel 

                                                 
2 Frankfurt’ta Ernst May, Berlin’de Martin Wagner, Celle’de Otto Haesler, Hamburg’da Fritz Schumacher örnek 
verilebilir. 
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mağaza gibi ortak kullanımları içeren topluluk merkezleri yanı sıra özel konut bahçeleri, 
topluluk bahçeleri ve parklarla yeşil alan sistemi oluşturmaya çalışmıştır.  

 
Şekil 5 Işık, hava ve güneş tasarım ilkesi, Westhausen Siedlung konut yerleşimi, Frankfurt 
(Mullin, 1982, s. 124) 

Konut sorunun çözümüne yönelik gösterilen çabalar bir taraftan modern Alman şehirciliğinin 
sosyal konut karakteristiğini mekânsal, fonksiyonel ve estetik olarak şekillendirirken, orta 
yoğunluklu konut gruplarının, doğa ve yapı dengesi içinde açık alanlarla bütünleştiği 
sistematik kentsel formlar yaratmıştır (Şekil 6). 

2.3. Türkiye’de Siedlung planlama yaklaşımı ve uygulamaları 

Kentleşmenin yavaş seyrettiği Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki konut sunum biçimi bireysel 
üretimdir. Kentsel arsaların henüz spekülatif değer kazanmadığı dolayısıyla arsa maliyetinin 
düşük olduğu bu dönemde konut ihtiyacı bireysel üretimle karşılanmıştır. 1950’lerde 
kentleşmenin hız kazanmasıyla birlikte kentsel arsa değerleri yükselmeye başlamış, birim 
maliyeti yüksek ve yapım süresi uzun olan bireysel üretim kentlerdeki konut ihtiyacını 
karşılamakta yetersiz kalmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşundan 1950’li yıllara değin daha ziyade 
devlet memurlarının barınma ihtiyacı olarak karşımıza çıkan konut sorunu, hızlı sanayileşme 
sürecinin başlamasıyla birlikte 1950-1980 döneminde işçilerin barınma ihtiyacı halini almıştır 
(Çoban, 2012). Bu bağlamda konut sorununun çözümü için, 1945-1960’lı yıllarda birçok 
yabancı uzman Türkiye’ye çağrılmıştır. Özellikle Almanya’da konut alanında uygulama 
yapmış plancı ve mimarların deneyimlerimden faydalanılarak Siedlung tarzı yaklaşımlar 
benimsenmiş; yapı kooperatifleri aracılığıyla sıra evleri ve işçi mahalleleri inşa edilmiştir.  
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Şekil 6 Siedlung konut yerleşim planı örnekleri (Kafkoula, 2013, s. 182) 

Türkiye’nin Siedlung yaklaşımıyla tanışıklığı 1930’lu yıllarda Ankara yanı sıra diğer birçok 
kentin imar planlarını hazırlayan Alman mimar ve plancı Hermann Jansen ile başlamıştır. 
Jansen’in Siedlung anlayışı savaş öncesi dönemin Alman bahçeşehir hareketine 
dayanmaktadır (Akcan, 2019). Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi Siedlung konut yerleşimi 
planlamasının ilk örneğidir. Planları Jansen tarafından çizilmiş olan Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi, kurulan ilk yapı kooperatifi olmakla birlikte Türkiye’deki ilk bahçe şehir 
uygulamasıdır. 
Jansen, Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi konut yerleşimini sanayi ve ticaret alanlarından ve işçi 
konut yerleşimlerinden ayrı bir bölgede, ileride kurulacak konut yerleşimlerine örnek olacak 
şekilde, kendi içinde dışarı kapalı bir bütün olarak tasarlamış; konut birimlerini bahçeleri 
olacak şekilde bir katlı çift ev veya sıra evleri olarak planlamıştır (Şekil 7). Zira Jansen’e 
göre, yapı kooperatifleri insanların birbirleri üzerine istiflenmiş bir halde yaşayacakları çok 
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katlı meskenlerden ne pahasına olursa olsun sakınmalı ve hususî, bahçeli tek veya iki katlı 
birbirine bitişik sıra evleri diğer herhangi biçimdeki evlere üstün tutmalıdır (Kansu, 2009).  

 
Şekil 7 Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi Planı  (Kansu, 2009, s.4) 

Dönemin anlayışına göre şehirlerde yaşayan işçiler için şehrin çeperlerinde uydukent 
niteliğinde ve bahçe şehir tarzında yerleşim bölgeleri yani siedlung’lar kurulmalıdır. Düşük 
gelirliler için yapılacak siedlung’ların kooperatifler aracılığıyla kurulması teşvik edilmelidir. 
Bu siedlung’lardaki evler de, tıpkı orta gelir grubu için düşünülen siedlung’larda olduğu gibi 
müstakil olmalıdır; ikiz evler veya sıra evler şeklinde, ama mutlaka kendilerine ait ufak arka 
bahçeleri olan tek ya da iki katlı müstakil evler. Zira arka bahçe rekreasyon için önemli 
olmakla birlikte işçilerin boş zamanlarını değerlendirip sofraları için meyve sebze 
üretebilecekleri alanlardır. Nitekim Jansen de işçi mahallesi konut birimlerini tasarlarken bu 
anlayışı benimsemiştir (Kansu, 2009). 
Türkiye’de konut sorunu üzerine çalışan yabancı uzmanlardan biri de Berlin’deki Siedlung 
konut yerleşmelerini inşa eden Martin Wagner’in oğlu, mimar Bernard Wagner’dır. Amerikan 
hükümeti temsilcisi olarak Alman maden evleri inşaatını organize edip Essen, Dortmund ve 
Frankfurt gibi büyük sanayi merkezlerinde yeni işçi mahallelerinin planlama işlerinde çalışan 
Wagner, konut inşaatını tetkik etme ve işçi evleri inşaatını organize etme göreviyle 
Türkiye’ye gönderilmiştir (Oran, 1956). Wagner, Türkiye’nin birçok şehrinde yerinde 
incelemeler yapmış ve 1956 yılında “Türkiyede Mesken Meselesi” adında iki kısımdan oluşan 
bir rapor yayınlamıştır. Raporun ilk kısmı Türkiye’deki inşaat hacmi, konut ihtiyacı, inşaat 
malzeme kaynakları, imar ve inşaat kanunları ve finansman metotlarına ilişkin mevcut 
durumu ortaya koyarken, raporun ikinci kısmı mesken politikası, mesken idaresi ve mesken 
programına ilişkin tavsiyeler yanı sıra mekan standartları rehberi ve konut plan tiplerini 
içermektedir (Wagner, 1956a; Wagner, 1956b). 
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Wagner işçi konutları için sıra evleri benimsemiş ve işçi mahallelerini askeri bir düzenden 
kaçınarak büyük sıra ev bloklarının aralarında çocuk bahçeleri, oyun alanları ve park halinde 
bırakılan büyük yeşil alanları içerir şekilde planlamıştır. Sıra evlerin tercih sebeplerinden biri 
de maliyettir. Tek ev sistemi pahalıya mal olurken sıra evlerin yapımı daha düşük 
maliyetlidir; böylelikle ihtiyaca göre hazırlanan plan tipleriyle ucuz işçi evleri 
üretilebilecektir.  
Ülkemizde bulunduğu 1956-1957 yıllarında yaptığı çalışmalar, günümüzde artık izleri yok 
olmaya yüz tutmuş ve bir dönemin temsilcisi olan işçi evleri plan tipleri ve işçi mahalleleri 
konut yerleşim dokularına referans oluşturmuştur. Wagner’in önerdiği plan tipleri Türkiye 
İşçi Sigortaları tarafından kullanıldığı gibi bazıları kooperatifler yolu ile de inşa edilmiştir. 
Wagner ayrıca Bursa, Erdemli ve İzmir’de yapılacak işçi evleri mahalle ve ev planlarını da 
hazırlamıştır. Wagner’in Bursa İşçi Evleri Projesi 266 tek ve çift ev ve 40 apartman dairesini 
içermektedir. Evlerin çoğunluğunu sıra evleri ve özellikle 4’lü tip teşkil etmektedir (Şekil 8). 
Proje için seçilen arazinin şehir merkezinin yakınında, Eskişehir yolu üzerinde olduğu ifade 
edilmektedir (Wagner, 1957). İşçi Evleri Projesi’nde mahallenin inşaat masraflarının dışında 
kalan ancak evlerle birlikte inşa edilecek olan bir çarşı ve merkezi bir konumda yer alacak 
şekilde bir okul binasına da yer verilmiş olup, arazinin dik ve inşaata uygun olmayan 
kısımları yeşil alan olarak bırakılmıştır. Arazide mevcut olan bir çukur ise açık hava tiyatrosu 
olarak düzenlenmiştir.  
 

 
Şekil 8 Bursa İşçi Evleri Projesi İmar Planı Eskizi (Wagner, 1957, s.35) 

177

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



1950’li yıllarda ucuz konut üretimine ilişkin yabancı uzmanların çalışmaları yanı sıra Türk 
mimarların da ciddi çabaları bulunmaktadır. Kadıköy Koşuyolu Evleri bu çabalara örnek 
olmakla birlikte Türk Yüksek Mimarlar Birliği tarafından “Eskişehir Ucuz Ev Tipi” 
yarışmasının açıldığı da bilinmektedir (Güler & Karasözen, 2017). Günümüze gelindiğinde 
Jansen planıyla başlayan bahçe şehir anlayışının, dönemin kaygı ve olanaklarıyla vücut 
bulduğu işçi kooperatif evleri; bahçeli, ikiz ve sıra evlerden oluşmuş konut yerleşim dokuları, 
sayıları giderek azalıyor olsa da, Bursa’da olduğu gibi diğer birçok kentimizde varlığını 
devam ettirmektedir (Şekil 9).  
 

        
Şekil 9 Eskişehir SSK Kooperatifi ve Memur Kooperatifi Evleri (Güler & Karasözen, 2017) 

3 BURSA’DA MODERNİST ŞEHİR PLANLAMA UYGULAMALARI 

3.1 1950-1980 dönemi Bursa modern şehir planlama tarihi 

Bursa tarihsel süreç içinde geçirdiği dönüşümlerde dönemi için modernist sayılabilecek pek 
çok uygulamaya zemin teşkil etmiştir. Genel olarak Bursa’nın kentsel gelişmesini Tekeli 
(1999) üç ana kırılma noktasını esas alarak açıklar Bunlardan ilki 14. Yüzyılın ikinci 
yarısında Bursa’nın Osmanlı Devletince fethi ile başlayan süreçtir. Bu süreçte Bursa, Osmanlı 
Sultanlarına yaptırılan külliyeler ile kale dışına yayılmış ve önemli bir ticaret merkezi 
olmuştur. İkinci kırılma dönemi ise 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme 
hareketlerine bağlı olarak tüm dünyadaki sanayileşmeye ayak uydurma çabalarının bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönmede özellikle Ahmet Vefik Paşa’nın kentin imarında yolları 
genişletme hamleleri ve Mudanya ve Gemlik limanlarına erişimi güçlendiren ulaşım 
akslarının açılması en önemli etkileri yaratmıştır. Üçüncü kırılma dönemi ise 1960 sonrası 
Türkiye’de ilk organize sanayi bölgesinin Bursa’da kurulmasıyla başlayan ve günümüzdeki 
kentleşme eğilimini de etkilemekte olan hızlı nüfus artışı ile karakterize olan dönemdir. 
Aslında tüm tarihsel gelişimine baktığımızda da kenti en çok tahrip eden uygulamaların da bu 
dönemde yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu süreç elbette ki sadece Bursa’ya özgü bir 
durum değildir. Türkiye’nin kentleşme süreci açısından İstanbul, Ankara İzmir gibi büyük 
kentlerin maruz kaldığı dönüşüm ve yıkım Bursa’da da çok bariz bir şekilde kendini 
göstermiştir.   
Avrupa kentlerinde sanayileşme sonucu kentlerin hızla nüfuslarının artması ve buna bağlı 
olarak da son derece sağlıksız kentlerin ortaya çıkması 19. Yüzyılın en temel problemidir ki, 
20. Yüzyıl kentleşme hareketleri de büyük oranda sanayileşmenin yarattığı sorunlara çözüm 
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arayışı içinde geçmiştir. 1950’li yıllara kadar ise Osmanlı ve Türkiye coğrafyasında Avrupa 
kentlerindeki bu problemlere rastlanılmaz. Bursa dahil pek çok Türk kentinde (Buna Balkan 
coğrafyasını da eklememiz gerekir) 20. Yüzyıl ortasına kadar hala az katlı konutlardan oluşan, 
mahalle ya da komşuluk birimi olarak nitelendirebileceğimiz formun etkili olduğu ve sosyal 
ilişkilerin de son derece sıcak olduğu bir karakterden söz etmemiz mümkündür 
(Düzenli,2017). Bu durum 1950 sonrası hızla değişmiş ve özellikle de sanayinin yoğunlaştığı 
kentlere hızlı ve plansız bir göç akımı sonucu kentlerin de hızlı bir şekilde gecekondu olarak 
adlandırdığımız teknik ve sosyal donatılardan yoksun konut alanlarıyla adeta çevrelenmiştir. 
Bursa’da bu sürecin tetikleyicisi de ilk OSB’nin kurulmasıyla birlikte İstanbul sanayisinin 
desantralizasyonu ve İstanbul sermayesinin yaptığı yatırımlarla otomotiv ve tekstil 
sanayiindeki gelişmeler olmuştur. Sanayi alanlarının hemen yakınlarında oluşan gecekondu 
bölgelerindeki çarpık yapılaşmalar çözüm üretmek amacıyla 1970’li yıllarda kısmi plan 
değişiklikleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca birtakım uygulamalar hayata geçirilmeye 
çalışılmıştır. 1050 Evler olarak bilinen ve 18000 kişinin yerleşmesi için 1972 yılında yapılan 
ve sonrasında pek çok revizyon geçiren planda  115 adet 5 katlı ikiz blok, ve 11 adet 5 katlı 
tekli blok yapılarak 2410 ünite oluşturulmuş, ön bahçe mesafesi 5 m., yan bahçe mesafesi 3 
m. şartı konmuş ve bloklar konumu itibarıyla iç bahçelere baktırılarak, ortalarında çocuk 
parkları oluşturulmuştur. Daireler ise 3+1 tipinde ve yaklaşık 110 m² olarak tasarlanmıştır 
(Arın,2013). Zaman içinde fiziksel ve sosyal olarak yıpranan konutlar günümüzde, benzer 
durumdaki pek çok diğer konut alanları gibi rant odaklı kentsel dönüşüm projelerine konu 
olmaktadır.  

 
Şekil 10 1/1000 Ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Karşısı Konut Alanları İmar Planı 
Değişikliği (Onay tarihi: 10/02/1989) (Arın,2013) 

Hızlı kentleşmenin sonucu olarak bu dönemde Bursa’da arsa fiyatları çok artmış ve orta sınıf 
için bir parsel üzerinde tek konuta sahip olma imkanı neredeyse ortadan kalkmıştır. Bu durum 
ise yerel örgütlenmeleri gerekli kılmış ve konut üretimini yapsatçılar ve konut kooperatifleri 
eliyle karşılanmasını doğurmuştur. Daha çok işçi kesiminin örgütlenmeleri ile yapılan 1050 
evlerde ve benzer şekilde Merinos fabrikasının kuzeyindeki alanlarda belirli bir mekan 
kurgusunu içeren konutların bu kooperatifler eliyle gerçekleştiğini görmekteyiz. 152 Evler 
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Konut Kooperatifi de böyle bir süreç içinde kamu kesiminde çalışanların oluşturduğu bir 
birlik sonucu dönemin konut elde etme yaklaşımının bir yansıması olarak Yıldırım ilçesinde 
oluşmuştur.  

 
Şekil 11Bursa’da 1050 konutlarının havadan görünüşü (Yenidönem, 2020) 

3.1.1 Piccinato Planı ve özellikleri 

Cumhuriyet döneminde Bursa’nın ilk kent planı 1924 yılında Alman Karl Löcher tarafından 
yapılmıştır. Dönemin bahçeşehir akımından çokça etkilenerek hazırlanan planda mevcut doku 
tamamen görmezden gelinmiş, bu nedenle de uygulanamamıştır. Daha sonra İstanbul’un 
planını yapmak için Türkiye’ye gelen Henri Prost’a Bursa’nın da planını yapma görevi 
verilmiştir. 1938-1944 yılları arasında gerçekleştirilen plan çalışmalarında Prost, 
Haussmann’ın Paris’te uyguladığı aksiyel formu benimsemiştir (Dostoğlu, 2004) Buna bağlı 
olarak var olan yollar genişletilmiş, kentin güneybatı aksı ile merkez bağlantıları 
güçlendirilmiş, Kentin batı kesiminde prestij konut alanları ortaya çıkıştır. Prost Planında 
kentin doğal güzelliklerini korumayı da ilke olarak benimsemiş ve Çekirge bölgesindeki sıcak 
su kaynaklarının turistik amaçla değerlendirilmesi öngörülmüştür. Ancak planın Bursa kentsel 
formuna etkisi sınırlı kalmıştır (Karakurt-Tosun,2007, Batkan, 1996).   
Bursa’daki modern anlamdaki 3. Plan çalışmalarını ise İtalyan mimar Piccinato tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 1958 yılında Bursa’da çıkan ve çok büyük tahribatlar oluşturan yangının 
hemen sonrasında Piccinato Bursa’ya gelmiş ve plan hazırlıklarına hızla başlamıştır. Piccinato 
yangında ciddi hasar gören hanlar bölgesine özel önem vermiştir. Hazırladığı nazım plan; o 
döneme kadarki planlama çalışmalarından çok daha kapsamlı bir şekilde kenti ele alması,  
tarihi ve kültürel dokuyu koruma ve ortaya çıkarma çabası, fonksiyonel bölgeler oluşturması 
ve tarihi merkez ile Santral Garaj civarındaki yeni merkezi güçlü bir aks ile birbirine 
bağlaması, kentin doğal karakterini koruyabilmek için bazı bölgelerde yapılaşmalarda 
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sınırlamalar getirmesi vb. ilkeleriyle oldukça modernist bir planlama yaklaşımı olarak 
görülmüştür (Karakurt-Tosun,2007, Arslansoy,2004, Piccinato,2004) 
Piccinato, genel strüktür olarak kentin doğu-batı ekseninde (Ankara-Bursa-Mudanya yolu 
boyunca) gelişmesini öngörmüş, bu amaçla kentin doğu ucunda küçük sanayi, Mudanya 
yolunda ise organize sanayi bölgesi önermiştir (Batkan, 1996, Dostoğlu,Vural, 2004). Bu 
kararlar doğrultusunda Türkiye’de ilk organize sanayi bölgesi Bursa’da 1966 yılında 
kurulmuştur. Piccinato’nun planı dönemim idarecileri tarafından uygulanmaya çalışılsa da, 
organize sanayi bölgesinin nüfus ve işgücü üzerindeki etkisi plan projeksiyonlarının çok 
üzerinde gerçekleşmiş ve karşılaşılan bu hızlı göç sonucunda kent, plansız ve çarpık bir 
kentleşme ve bunun getirdiği sorunlarla başetmek zorunda kalmıştır.  
  

 
Piccinato’nun 1960 tarihli 1/4000 ölçekli nazım imar planı (pa.com.tr/wp-
content/uploads/2017/07/UPA_Makale.pdf) 

3.2 152 Evler Konut Yerleşimi  

152 evler konut yerleşimi Bursa’nın Yıldırım ilçesi, 152 Mahallesinde Bursa-Ankara yolunun 
güneyinde, Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Kampüsü’nün doğusunda yer almaktadır. 152 
Evler Mahallesi Yenişehir, İnegöl ve Ahıska göçmenlerinin yaşam alanı olan eski Bursa’nın 
yeni ancak kendi bağlamında değerlendirildiğinde yetkin komşuluk birimi örneklerinden 
biridir. 152 evler konut yerleşimi Piccinato planında öngörülen yeni gelişme kont alanı 
yapılaşma öngörülerine uygun olarak oluşturulmuş bir siedlung alanıdır. Bursa’nın diğer 
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merkez ilçeleri olan Osmangazi ve Nilüfer’e kıyasla daha çarpık bir yapılaşmanın olduğu ve 
sosyal donatılar açısından da son derece yetersiz olan Yıldırım ilçesi içinde 152 evler konut 
kooperatifi hem mekan kurgusu hem de oluşturduğu sosyal çevre ile özel bir alan olarak göze 
çarpar. 

 
Şekil 12Yıldırım ilçesi arazi kullanımı (Yıldırım Belediyesi Arşivi, 2020) 

3.2.1 152 Evler konut yerleşiminin tarihsel gelişimi ve yakın çevresi  

152 Evler konut yerleşimi Eğitim Caddesi, 1. Okul sokak ve Taşlık, 1. Uğur sokak, 1. 
Akıncılar sokak, 1. Dumlupınar sokak ile çevrelenmiştir. Çalışma alanına karayolu ile erişim 
Bursa şehrinin minor ana arteri olan Bursa-Ankara yolu ve bölge içi toplayıcı yol 
niteliğindeki Eğitim Caddesinden sağlanabilmektedir. Alan; 152 Evler Metro durağına 11dk, 
Duaçınarı metro durağına 15 dk, Şehir merkezine (Heykel’e) binek taşıtı ile 7 dk (3.5 km), 
otobus toplu taşıma sistemi ile 12 dk; Kent Meydanı’na binek taşıtı ile 9 dk (4.7 km), toplu 
taşıma ile 17 dk’lık mesafe uzaklıktadır. Bu açıdan bakıldığında şehir içerisindeki önemli 
düğüm noktalarına hızlı erişim sağlayabilme avantajını barındırmaktadır. 
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Şekil 13 152 Evler konut yerleşimi çevreden yaklaşım 

152 Evler Mahallesinin adı Merinos, Devlet Su İşleri ve devlet Karayolları çalışanlarının 
1973 yılında kurduğu kooperatif yoluyla inşa edilen 152 adet müstakil-bahçeli konutlardan 
oluşan 152 Evler konut yerleşiminden ileri gelmektedir. 

3.2.2 152 Evler konut yerleşimi mekânsal özellikleri 

152 Evler Mahallesi doluluk-boşluk analizi irdelendiğinde mahallenin arazi kullanımı 
içerisinde şekil, doku ve mekan organizasyon özellikleri açısından çalışma alanı 152 Evler 
sitesi farklı bir konuma sahiptir. Alanın tasarımında erişme kolaylığı, kapalılık ve süreklilik, 
dolu-boş dengesi, açık alanların kullanımı gibi kentsel tasarım kriterleri olarak kabul edilen 
ölçütlerin kullanıldığı görülmektedir. 

152 Evler 
Konut 
yerleşimi 

152 Evler Mahalle Sınırı 
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Şekil 14 152 Evler Mahallesi Doluluk-Boşluk Analizi (Yıld. Beld. Arşivi, 2015) 

Genel olarak yapı adalarının genel görünümü az katlı ve yeşil bir doku özelliği tanımlar. 
Alandaki tüm yapı adalarında konutlar ön ve arka bahçeleri olan tek aileli sıra konut 
tipolojisinde üretilmiştir. Görsel öğelere bahçe alındaki ağaç, çiçeklik ve ekili alanlar olumlu 
katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan konut dokusunun görsel açıdan çekici olduğu 
söylenebilir. 

 

Şekil 15 A nolu Yapı Adası Güney Cepheden Panoramik Görünüş 

 

Şekil 16 E nolu Yapı Adası Güney Cepheden Panoramik Görünüş 

Çalışma alanında konut parsellerinin çeşitli büyüklüklerde oldukları; minimum parsel 
büyüklüğünün 1000 m2, maksimum parsel büyüklüğünün 3850 m2 ortalama parsel 
büyüklüğünün ise 2450 m2 olduğu tespit edilmiştir. 

184

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 
Şekil 17 Konut parsel büyüklükleri 

Alanda taban alanının parsel alanına oranı (TAKS) yapı adasına göre farklılıklar içermesine 
rağmen 0,30- 0,40 veya 0,50 değerlerine karşılık gelecek şekildedir. F Yapı adası dışında 
konut parsellerinin neredeyse tamamında 1 katlı konut yapıları inşa edilmiştir. Kat alanlarının 
parsel alanına oranı (KAKS) göre bakıldığında yine yalnızca F Yapı adası konutlarında 
1.20’ye ulaştığı belirlenmiştir. Bunda F Yapı adası konutlarının arka bahçesine bitişik taşıt 
yolunun açılması etkişi olmuştur. Dolayısıyla küçülen parsel alanı içinde yapılaşmış alan 
miktarı yükselmektedir. 
152 Evler konut yerleşmesi 2019 yılı arazi kullanımı nitelikleri irdelendiğinde ise alanın 
%57’si konut alanlarından, %9’u yeşil alanlardan ve %32’si dolaşım alanlarından (yaya ve 
taşıt yollarından) oluşmaktadır. Genel olarak 152 Evler konut yerleşmesinin %40’ı ortak 
kullanım alanı olarak dolaşım alanları dâhil olmak üzere sosyal ve açık yeşil alanlara 
ayrılmıştır. Bu nedenle yerleşmede bir mahalleye (komşuluk birimine) ayrılması gereken 
donatı alanlarının niceliksel olarak karşıladığı söylenebilir. Çalışma alanı 152 Evler Mahallesi 
hava fotoğraflarında yeşil dokusu ile yakın çevresinden gözle görülür bir biçimde ayırt 
edilebilir niteliktedir. 
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Şekil 18 Arazi kullanımı 

Alan içerisinde bulunan dik açılı şekildeki yeşil alanların pasif yeşil alan olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Bu alanlar üzerinde kentsel mobilya, oyun parkı elemanları gibi herhangi bir 
donatı mevcut değildir. Bu nedenle aktif olarak konut sakinlerinde kullanılmadığı tespit 
edilmiştir.  

 

Şekil 19 152 Evler Konut Yerleşmesinde Yeşil Alan Kullanımları 

152 Evler konut yerleşimi içerisinde dolaşım ağı taşıt ve yaya olmak üzere iki mod üzerinden 
işlemektedir. Tasarımda yaya ve taşıt yollarının tanımlı ve birbirinden ayrıştırılmış olarak 
düşünüldüğü görülmektedir. Genel yol ağı şeması grid sistem içerisinde topoğrafik yükseltiye 
paralel diyagonal yolların kesişmesinden oluşmaktadır. Günümüzde alan içindeki tüm taşıt 
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yolları üzerinde tanımlı otopark alanları olmamasına karşın yol üstü parklama yapıldığı 
gözlenmiştir.  

 

Şekil 20 152 Evler sokak ve konut ilişkisi 

3.2.3 Konutun mimari ve mekânsal özellikleri 

152 evler konut yerleşimi yapı ve doğa arasında dikkate değer bir dengede, açık alanla 
bütünleşmiş, birkaç kat yüksekliğindeki lineer binalardan oluşan sistematik, orta yoğunluklu 
konut yerleşimi özellikleri göstermektedir. Bu açıdan modernist Alman şehirciliğinin kolektif 
konut karakteristiğinin mekansal, işlevsel ve estetik bir şekilde şekillendirilmesine yönelik bu 
evrimin dikkate değer yönlerini ele aldığı söylenebilir.  
Yerleşimde %75 oranında tek katlı yapı hakimdir. Genel yapı kalitesi ise orta düzeyde 
seyretmektedir. Ancak yapıların taşıyıcı yapı, cephesi, çatı örtüsü ile iç yapı durumu ayrı 
olarak ele alındığında çatı örtüsü ve iç yapı durumunda giderek bir eskimenin yaşanacağı 
tahmin edilmektedir. Alandaki konutların %82’sinde kullanılan yapı malzemesi temelde taş 
olmakla birlikte kargir yapı özelliği göstermektedir. Yapıların inşa tarihleri döneminin yapım 
sistemlerini yansıtmaktadır. Betonarme binaların ise yenileme yapılan konut parsellerinde 
olduğu tespit edilmiştir.  
Konutun oda sayısı 2+1 ve 3+1 şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Konutların tamamında giriş 
katı düzeyinde kullanım alanlarının tasarlandığı, %61’inin 2 oda 1 salon plan tipinde; 
%32’sinin 3 oda bir salon plan tipinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra konutların 
%8’inde bodrum katı ve %3’ünde ise üst kat kullanım alanlarının olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 21 Konutların oda sayısı ve peyzajın özel ve kamusal alanlara dağılımı 

Konut parsellerinin tamamında bahçe düzenlemesinin mevcut olduğu görülmüştür. Görsel 
peyzaj değerleri bakımından, bahçede ağaç, bahçede çimen ve çiçeklik, balkonda çiçek 
kullanımına rastlanmıştır. Bununla birlikte sokak peyzajında ağaç ve çiçek kullanımı da 
sözkonusudur. Bu bakımdan özel ve yarı kamusal alanların yeşil öğeler ile sert peyzajı 
yumuşatmaya katkıda bulunduğu söylenebilir. 
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     Konut rölöve çizimleri Araş. Gör. Alper Gönül  
tarafından yapılmıştır. 
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4 TARTIŞMA  

Siedlung anlayışı, 19. yüzyılın sanayi şehrindeki merkez yoğunluğunun azaltılması fikri ve 
sağlıksız yüksek yoğunluklu konut yerleşimi karakteristiğinin dönüştürülerek sağlıklı bir 
yapılı çevrenin kurulması arayışlarına bir cevap niteliğindedir. Modern şehir planlama 
uygulamaları açısından siedlung anlayışının konut sıkıntısı sorunuyla mücadele ediminde 
etkili bir kentsel form oluşturduğu söylenebilir. Siedlung anlayışının modern şehir planlama 
tarihinde, bilhassa 1920'lerde büyük Alman şehirlerinin kentsel büyümesinin temel özelliği 
haline gelmiştir (Bosch Abarca, 2020). Ayrıca şehirlerde önemli bir nüfus grubunu oluşturan 
işçiler için işçi konutunun geliştirilmesi amaçlarından bir diğeridir. Dönemin sosyal konut 
üretim biçimi olmasının yanı sıra büyük şehrin sakinlerinin doğa ile kaybettikleri temaslarını 
geri kazanmalarını sağlayan bir kentsel yayılma ve büyüme modeli olarak düşünülmüştür 
(Bosch Abarca, 2020).  
Siedlung anlayışı bir yandan artan küçük konut talebini karşılamak bir yandan da kentsel 
yoğunluğa cevap verecek şekilde uyarlanması, kır evi ile kent konutu arasında arzu edilen 
dengenin sıra ev veya teraslı konutların mekânsal organizasyonuyla sağlandığı bir yapılı çevre 
inşası anlamına gelmektedir. Siedlung yerleşim yerlerinde kiralık konut, yeşil kentsel sistemle 
bütünleşerek nüfusun ihtiyaçlarına uygun küçük bir konut birimi sağlamaktadır. Siedlung 
nitelikleri arasında binaların yoğunluğu ve yerleşimi, yeşil alanların varlığı ve kullanışlılığı ve 
ulaşım ile yerleşimin gelişimi arasındaki ilişki önemli bir yer tutar. 1920'lerdeki çoğu siedlung 
gelişiminde konut gruplarının düzeni “contain-and-connect concept” yani içer ve bağla 
konsepti ile ilintilidir (Bosch Abarca, 2020). Yerleşim, Sittesque meydanlar dizisi ile plan 
üzerinde ana girişten merkeze uzanan bir sokak boyunca küçüklü, büyüklü yeşil alanlardan 
oluşan tanınabilir bir rota ile karakterize edilir. “Düşük yoğunluklu iyi aydınlatılmış binalar, 
iyi havalandırılmış sağlıklı konutlar”ın kültürel bir gereklilik olarak tanımlayan Martin 
Wagner’in kendi teorik yaklaşımı (1918) temelinde, açık alanlar, oyun alanları ve parklar 
konut alanlarına dahil edilmiştir. Wagner, her evin küçük bir sebze bahçesine erişimi olmasını 
önerir.  
Benzer biçimde 1970’li yılların Bursa şehrinin doğu çeperinde konut gelişiminin nitelikleri 
siedlung anlayışı çerçevesinde ortaya çıkarılmıştır. 152 evler konut yerleşimi mekansal 
organizasyonun temel nitelikleri Almanya örneklerinde olduğu gibi kentsel yoğunluğa sahip 
ancak doğayla çevrili modern siedlung tarzıdır. Ayrıca 1920'lerde Alman kentinin çeperinde 
beklenen yeni konut biçimlerinin kamu ve özel sektör işverenleri ile özel kooperatiflerin 
(Bosch Abarca, 2020) aracılığıyla sağlandığı gibi kooperatif eliyle 152 evler konut yerleşimi 
üretilmiştir. Düşük yoğunluklu, iyi aydınlatılmış bahçeli küçük konut tipolojisinde ve 
Sittesque kamusal alanlar serisinin mekansal organizasyonu çerçevesinde sağlıklı bir yaşam 
çevresi oluşturmaktadır. 
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Şekil 22 Siedlung yerleşim nitelikleri açısından 152 Evlerin Sittesque kamusal alanlar dizisi 

4.1 Yıldırım İlçesinde Siedlung Anlayışının Süreksizliği 

1910 yılında B. Möhring, R. Eberstadt, R. Petersen tarafından sunulan Gross-Berlin şehir 
planında, yarıçap arasındaki boşluklar yeşil olarak tarif edilen yeni, düşük yoğunluklu Bahçe 
şehir veya siedlung yerleşim önerileridir. Kentin çeperinde yeni geliştirilecek alanlar için ilk 
olarak, işverenin koruması altında belirli bir üretim faaliyeti için inşa edilen işçi evleri veya 
Arbeitersiedlung. İkincisi toplumun dikkate değer bir grubu için önerilen bağımsız villa 
konutları. Ve son olarak konut sıkıntısıyla mücadelenin yeni bir yolu olarak şehirden uzakta 
daha ucuz araziler üzerine yeni yerleşimler inşa ederek kentsel büyümeyi sağlamak (Goecke, 
1919, 6). Ancak 1919’da artık düşük yoğunluklu yeni konut tiplerinin düşünüldüğü yeni 
yerleşim türleri aracılığıyla sistematik şehir büyümesinin yapılanması Berlin özelinde 
sağlanmıştır. Berlin şehrine benzer bir kentsel büyümenin 1960’lı yılların Bursa’sı için 
önerildiği Piccinato planının temel niteliklerinde görülmektedir. Bununla birlikte Wagner’in 
konut yerleşimi tasarımları da Alman modern siedlung tasarım ilkeleri çerçevesinde 
geliştirilmiştir. Ancak hem Wagner’in hem Piccinato’nun öngördüğü şehirsel büyüme ve 
konut yerleşimi tasarımları devamlılık gösterememiştir. Ne yazık ki 1970’li yılların sonunda 
Siteler Mahallesi örneğinde olduğu gibi sosyal konut tipi yüksek yoğunluklu yüksek katlı 
konut biçimine dönüştürülerek konut ve sokak, sokak ve meydan kent planının temel 
nitelikleri olmaktan çıkarak otomobile dayalı bir kentsel gelişme çizgisine geçilmiştir. Söz 
konusu siedlung konut yerleşimleri şeklinde büyümenin sürekliliği sağlanabilmiş olsaydı 
belki bugün Yıldırım ilçesinde sadece son 15 yılda yer alan 45.370 ruhsatsız yapının 
2.050’sinin (%45’inin) engellenmesi mümkün olabilecekti.  
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Şekil 23 Yıldırım ilçesi, Siteler mahallesi (https://mapio.net/pic/p-7354211/) 

 
Şekil 24 Riskli alan ilan edilen ve Mevlana ve Ulus mahallerini içeren 6 mahallede 
gerçekleştirilen kentsel dönüşümü uygulamasının ilk etabında üretilen konut yerleşmesi 
(Enbursa, 2019) 
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4.2 Covid-19 Sonrasında yeni konut yerleşimi planlamasının geleceği 

Yeryüzünde meydana gelen pek çok doğal afet gibi salgın hastalıklar şehirlerin 
şekillendirilmesi, planlama yönetmeliklerinin gelişimi ve konut tasarımlarının 
oluşturulmasında etkili olmuştur. Sanayi şehri öncesinde de salgın hastalıklar görülürken 
esasen 19. yüzyılın farkı salgın hastalıkların şehirdeki yayılımı konusunda verdiği tepki ile 
modern şehir planlama kuramlarının temelini teşkil etmesinde aranmalıdır. 19. yüzyılın sanayi 
şehrinin en temel problemlerinden biri olan konut sorunu ile çevresel kirlilik ve sanitasyon 
koşullarının eksikliği 19. yüzyıl kent ütopyalarının yazımında, yeni şehir formlarının icadında 
ve şehir büyüme modellerinin gelişiminde önemli bir gerekçe oluşturmuştur. Sanayi şehrinin 
sorunlarını tanımlayan Miazma teorisi (veya miasmatik teori), kolera, veba gibi hastalıkların, 
zararlı bir form olan bir miazmadan (Eski Yunancada "kirlilik") kaynaklandığını kabul eden, 
MÖ 4. yüzyılda Hipokrat tarafından geliştirilen eski bir tıbbi teoridir (Last, 2007). Teori, 
salgınlara çürüyen organik maddeden kaynaklanan miasmanın neden olduğunu savunur.  
1850'lerde miasma, Londra ve Paris'te kolera yayılmasını açıklamak için kullanılmış, vücudun 
ve eşyaların temizlenmesi ve yıkanmasıyla hastalığın önlenebilir olduğu kabul edilmiş ve 
kısmen Haussmann'ın Fransanın başkenti Paris’i yenilemesinin haklı sebebi olarak öne 
çıkmıştır. Kolera salgınları sırasında miasma teorisinin geniş çapta kabulü, dönemin Avrupa 
şehirlerindeki hava kalitesi zayıf konut alanlarına ve konut tiplerine işaret ediyordu. Böylece 
miasma teorisi, kirlilik ve hastalık arasındaki bağlantının kurulmasına yardımcı olmuştur. Bu 
sayede İngiltere’de 1848 ve 1858 tarihli Halk Sağlığı Kanunlarına 1858 tarihli Yerel Yönetim 
Kanununa yol açan halk sağlığı reformları ortaya çıkmıştır (Sanitary, 1985). Ancak 1880'den 
sonra miasma teorisi yerini hastalığın mikrop teorisi aldı: miazma değil belirli mikroplar 
belirli hastalıklara neden olur. Ancak, kötü hava kalitesinden ve kokudan kurtulma 
konusundaki kültürel inançlar, yine de şehirler için hava kalitesinin geliştirilmesinde sağlıklı 
konutların inşasını, atıkların temizlenmesi veya bertarafını yüksek bir öncelik haline 
getirmiştir. Sir Richard Rogers’a göre Londra bu öncelik ve sıkı yapılanma sayesinde, toplu 
taşımadan konutlara, temiz içme suyu temininden, eğitime kadar modern kentsel hizmetleri 
koordine edebilen karmaşık bir sivil yönetim oluşturan ilk şehir haline gelmiştir (Sanitary, 
2006).  
Covid-19 öncesinde hava yoluyla bulaşan gribin nasıl yayıldığına dair artan farkındalık, açık 
alanlar ve hava sirkülasyonunda yeni gelişmeleri beraberinde getirmiş, evlere verandalar ve 
pencereler eklemeye başlanmıştır. Dolayısıyla geçmiş salgınlar her zaman kent konutu için 
yeniden düşünme ve icat etme zamanı olmuştur. Her salgın, barınmanın sağlığımızı nasıl 
etkilediğini, konutlarda yaşayanların neye ihtiyaç duydukları konusunda bize yeni bir şey 
göstermiştir. İspanyol gribinin bize havalandırmayı öğrettiği gibi, COVID-19 da temassız 
alanları bir öncelik haline getirmiştir (Barnes, 2020).  
Küresel çapta yayılan Covid-19 salgını, erişilebilir geniş yeşil alanların kent sakinlerinin zihin 
ve beden sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Elvis Garcia, Covid-19 
sonrası şehir tasarımlarının "doğru dürüst temiz su, sıhhi tesisat ve kaliteli konut" olarak 
açıklıyor. Benzer şekilde Lydia Kallipoliti, artık evlerimizde daha çok zaman geçireceksek 
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konutların daha havadar ve aydınlık olmasının sağlanması gerektiğini söylüyor. Elvis Garcia 
gelecekte şehirlerin kendi kendine yeterli olabilmesinin salgınlara karşı dayanıklılığı 
artıracağını bu sebeple şehirlerin kendi gıdalarını yerelde temin ettikleri gibi aynı zamanda 
temel hizmetlere erişim bakımından da daha "yerel" olması gerektiğine savunuyor. Bunun 
sonucunda kendi kendine yeterli olabilme noktasında en karmaşık sorun alanı olarak görünen 
mega şehirler içinde küçük çekirdekler yaratmanın gerekliliği gündeme gelmiştir. 
Salgının yayılımında her şehrin deneyiminin farklı olduğu gibi salgın sonrası geliştirilecek 
olan çözümlerin de farklı olacağı açıktır. Bunlar arasında bazıları var ki şehri tarihinde tanıdık 
uygulamalardır. Örneğin; Dünya çapında birçok kentte insanlara kamusal açık alanlar 
sunabilmek amacıyla bazı sokaklar trafiğe kapatılmıştır. Paris şehrinde yerel yöneticiler “15 
dakikalık şehir” modellerini metropoliten alan büyüklüğünde dile getirir olmuştur. Melbourne 
şehrinde ise "20 dakikalık şehir", alışverişten egzersize ve sağlık hizmetlerine kadar kentsel 
hizmetlere erişimin bisikletle ya da yürüyerek 20 dakikada sağlanabilmesi anlamına gelen 
tasarım fikri denenmiştir (Constable, 2020). Ülkemizde de bazı fikri yansımalar oluşmuştur. 
Örneğin Dikbaş, salgının mimarlık alanında ve konut mimarisine etkisinin olabileceğini şöyle 
açıklamıştır (Kara ve Türetken, 2020): 

"Uzun vadede ise sadece tasarıma değil, doğa ile olan daha geniş ilişkimize de odaklanmak 
gerekecektir. Evlerde geçirilecek zamanın kaliteli olabilmesi adına, kendine ait açık havaya çıkmaya 
olanak sağlayan balkon, teras veya bahçesi olan konut tasarımlarına ağırlık verilecektir. Bu son yüzyılda 
gerçekleşen yoğun kentleşme, dikey mimari ürünleri bu salgınla birlikte elenip, şehirsel evrim bizi eski 
mimari anlayışımıza geri dönmeye zorlayabilir. Eski Anadolu mimarisinde pek çok evde iç avlu, bahçe 
yani 'hayat' mevcuttu. Tek tip dikey yapılaşma bu salgının da etkisiyle zamanla asimile olup yerini 
kendi iklimine, bölgeye uygun yeni konut tiplerine bırakabilir." 

 
5 SONUÇ 

152 Evler konut yerleşimi Cumhuriyet döneminde 1950 yılı öncesinde yaygın olarak 
kullanılan bahçe şehir uygulamasının aksine Bursa’da konut üretiminde siedlung tarzı 
planlama anlayışının 1970’li yılların ilk yarısına kadar devam ettiğini göstermektedir. 
Piccinato planına göre yerleşime açılan yeni konut alanlarında Alman siedlung konut 
yerleşimi planlama uygulamalarından vazgeçilmesi neticesinde Yıldırım ilçesinde düzenli 
konut alanı ve sosyal konut gelişiminin çok katlı, çok haneli, yüksek yoğunluklu konut 
üretimi ekseninde yön değiştirmiştir. Daha da önemlisi konut alanı inşası ile birlikte mahalle 
kuruluşunun bir politika olarak benimsenmemesi söz konusu düzenli, yüksek yoğunluklu ve 
planlı sosyal konut yerleşmeleri dışında kalan boş alanları, bilhassa tarım alanlarını kaçak 
yapılaşmaya karşı savunmasız bırakmıştır. Üstelik kentsel dönüşüm uygulamalarında üretilen 
konut yerleşimlerinin yüksek yoğunluklu, doğadan uzak ve kamusal açık alan dengesi zayıf 
nitelikleri ile sağlıklı bir çevre oluşturmada yetersiz kalışı düşünüldüğünde çeperde ucuz 
konut yerleşimi üretiminin temel nitelikleri yeniden sorgulanmalıdır. 
19. ve 21. yüzyıl modern şehir tarihi göstermiştir ki, kentsel altyapı mühendisliğinin, temel 
hijyen ve temizlik koşullarının geliştirilmesi daha sağlıklı şehirler için atılacak ilk ve en 
öncelikli adımdır. Covid-19’a karşı alınan karantina uygulamaları sonucu milyonlarca kişi 
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hayatlarının büyük bölümünü evde geçirmiştir. Birçok insan kent apartmanlarının artık 
Covid-19 sonrası yaşam tarzları ve sağlık öncelikleri için yeterli olmadığını kabul etmekte ve 
şehri terk ederek kırsala yerleşme dahil olmak üzere yeni arayışlara yönelmektedir. Halk 
sağlığı yetkilileri, Covid-19 salgınında birbirine yakın kentsel konutların hastalığın 
yayılmasında bir faktör olduğunu belirtirken, konut sakinleri, temassız olanaklara sahip 
temassız binalar aramaya yönelmiştir.  
Şehir planlamasında sıhhi koşullar, sağlığa odaklanma çağrıları ve bunların şehir ve mimarlık 
uygulamalarındaki etkileri de giderek artmaktadır. Salgınla birlikte şehir tarihimizde 1970’li 
yıllara kadar düşük yoğunluklu, doğa ile bütünleşen konut yerleşimleri tasarımlarımızı hatta 
hayata geçirdiğimiz uygulamaları yeniden hatırlamak mevcut olanları rehabilite ederek konut 
stoğuna kazandırmak mecburiyetindeyiz. Günümüzün Covid-19 salgını, planlama, mimarlık 
ve inşaat sektörünün daha sağlıklı yaşam alanlarını geliştirmenin yeni yollarının, yeni bir 
yaşam standardı düşünme zamanının bir kez daha geldiğini göstermektedir. Bu bakımdan 
siedlung anlayışının ülkemiz geleneksel konut mimarisi ile kaynaştırılması noktasında yeni 
tasarım fikirlerinin geliştirilmesi ihtiyaç duyulan çözümün oluşturulmasını sağlayabilir.  
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KRANK KASNAKLARINDA KULLANILAN NR45 DOĞAL KAUÇUĞUN 
YORULMA TAHMİNİN YAPILMASI 

ESTIMATING FATIGUE OF NR45 NATURAL RUBBER USED IN CRANK PULLEY 
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Özet 

Kauçuk, otomotiv endüstrisinin başta olmak üzere birçok mühendislik uygulamasında titreşim 
sönümleyicisi olarak kullanılmaktadır. İçten yanmalı motorlarda burulma titreşimini 
sönümlemek için kauçuk kullanılmaktadır. Bu nedenle krank kasnakları belirli frekans 
aralığında krank milini sönümlemek için kullanılır. Krank kasnağının görevini uzun ömürlü bir 
şekilde gerçekleştirmesi için kauçuk dayanım ömrü oldukça önemlidir. Bu çalışmada krank 
kasnaklarında kullanılan iki farklı karışıma sahip NR45 doğal kauçuğun dinamik dayanım ömrü 
hazırlanan test yaklaşımıyla belirlenmiştir. Kayma deney numunelerde kullanılan metal-kauçuk 
bileşenli bir yapı oluşturulup üretimi gerçekleştirilmiştir. Metal-kauçuk bileşenin, krank 
kasnaklarında burulma titreşimini simüle edebilmek için kendi doğal frekansıyla ve belirlenen 
genlikte dikey yönde kauçuğa zorlamaya bırakılmıştır. Metal-kauçuk bileşeni belirlenen 
frekansta zorlamak için bir test düzeneği tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, genlik ve 
frekansa bağlı olarak ömür tahminleri deneysel veriler üzerinden oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: NR45 Doğal Kauçuk, Kauçuk Test, Yorulma Tahmini, Krank Kasnağı 

Abstract 

Rubber is used as a vibration damper in many engineering applications, especially in the 
automotive industry. Rubber is used to dampen torsional vibration in internal combustion 
engines. Therefore, crank pulleys are used to dampen the crankshaft in a certain frequency 
range. Rubber durability is very important for the crank pulley to perform its duty for a long 
time. In this study, the dynamic life of NR45 natural rubber with two different mixtures used 
in crank pulleys was determined by the prepared test approach. A metal-rubber component 
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structure used in the slip test samples was formed and produced. The metal-rubber component 
is left to force the rubber in the vertical direction with its natural frequency and specified 
amplitude to simulate torsional vibration in crank pulleys. A test setup design was carried out 
to force the metal-rubber component at the determined frequency. In the study, life expectancy 
estimates based on amplitude and frequency were created on experimental data. 

Keywords: NR45 Natural Rubber, Rubber Test, Estimated Fatigue, Torsional Vibration 
Damper 
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KUTADGU BİLİG’DE “GÖNÜL” VE “GÖNÜL İLİNTİLİ” KAVRAMLAR ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

AN ASSESSMENT ON THE HEART (GÖNÜL) AND RELATED CONCEPTS IN 
KUTADGU BILIG 

 

Nülüfer ÇELİK1 

Dr. Öğrt Üye, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, orcıd: (0000-0002-6998-6109) 
 

Özet 

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından Karahanlı Türkçesiyle yazılmış, çok katmanlı 
anlamlar barındıran,  bir Türk şaheseridir. Manzum hikâye ve alegorik yapıda oluşturulmuş 
eser, KünTogdu (kağan), Ay Toldu (vezir), Ögdülmüş (vezirin oğlu), Odgurmış (zâhid)’ 
olmak üzere dört ana şahsiyet üzerine örgülenmiştir. Kişiler ve olaylar ilintisi içerisinde 
verilmek istenen mesajların hedeflendiği eser günümüze kadar Türkler açısından 
evrenselliğini kaybetmeden bir yol gösterici ve başvuru kaynağı olarak kullanılagelmiştir. 
Gerek Devlet- Toplum ilişkisi,  gerekse sosyal hayatın gözlenmesi ile tespit edilen sorunlara 
çözüm sunan bir eserdir.  Yazarı Yusuf Has Hacip ise birçok filozofun eser ve görüşlerinden 
haberdar olan, birden fazla lisan bilen bir Türk aydını olup, Türklerin yeni bir uygarlığa adım 
attığı bir dönemde, geçiş döneminin kendine ait normları içerisinde, eski gelenekleri 
tanıştıkları ve yaşadıkları yeni dönem ile makul bir noktada birleştirerek belki de bir kayboluş 
sürecinin önüne geçmiş önemli bir şahsiyettir. Eserde kullandığı örnekler, oluşturdukları 
kahramanların seçimi, işlediği konuların hayati önemi açısından da önemli düzeyde 
mükemmellikler taşımaktadır. Buna ilave olarak eserde kullanılan kavramlar da dikkat 
çekicidir. Bu kavramlardan bir tanesi ve aynı zamanda çalışmamıza konu olan “gönül” 
kavramıdır.  Eserde “gönül” sözcüğü, eşanlamlı olabilecek yürek ve kalp kelimeleri ile 
karşılaştırıldığında sayısal olarak daha fazladır. Bu kelimelerin Eski Türkçe döneminden 
günümüze değin yazılan eserlerde küçük nüanslar ile birbirinin yerine kullanıldığı ancak 
belirli bir oranda farklılıklarını halen koruduğu bilinmektedir. Bu farklı kullanımlar, eskiden 
yeniye kronolojik olarak değerlendirildiğinde; “gönül” kelimesinin bunlardan en eskisi ve ilk 
Türk yazı dilinden itibaren var olduğu, yürek kelimesinin daha sonradan ortaya çıktığı, kalp 
kelimesinin ise Arap kökenli olduğu ve İslamî dönemle ortaya çıktığı dikkate alındığında, 
oluşturulan eserde geçiş dönemindeki sosyo-kültürel ve psikolojik değişimlerin dil üzerine 
etkisi açıkça görülmektedir. Bununla birlikte her ne kadar belirli düzeyde bir etkilenme olsa 
da bir Türk aydını tarafından kaleme alınmış olan eserde “gönül” kelimesinin diğerlerinden 
daha fazla kullanılmış olması, yazarın dilin korunmasının önemini bilen bir anlayış ve 
farkındalık sahibi olduğuna işaret etmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip, Gönül. 
 
Abstract 
 

                                                            
1 Dr. Öğrt Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü 
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Kutadgu Bilig is a Turkish masterpiece written by Yusuf Has Hacib in Karakhanid Turkish, 
with multi-layered meanings. The work, which was created using a verse story and the art of 
Allegory, is knitted on four main personalities: KünTogdu (khan), Ay Toldu (vizier), Ögdülü 
(son of the vizier), Odgurmuş (zâhid). The work, in which the messages desired to be given 
are targeted in relation to people and events, has been used as a guide and reference source for 
Turks without losing its universality until today. It is a work that offers solutions to the 
problems identified by both the State-Society relationship and the observation of social life. 
Its author, Yusuf Has Hacip, is a Turkish intellectual who is aware of the works and views of 
many philosophers and knows more than one language. At a time when the Turks stepped into 
a new civilization, within the norms of the transition period, he is an important person who 
has prevented a disappearance process by combining old traditions with the new period they 
met and lived in at a reasonable point. The examples he uses in the work, the selection of the 
heroes they create, and the vital importance of the subjects he deals with, have a significant 
level of perfection. In addition to this, the concepts used in the work are also noteworthy. One 
of them and at the same time the subject of our study is the concept of Gönül. In the work, the 
word gönül is numerically higher than the words heart (yürek) and heart (kalp), which can be 
synonymous. It is known that these words have been used interchangeably with small nuances 
from the Old Turkic language to the present day, but they still maintain their differences to a 
certain extent. When evaluated chronologically from old to new in Old Turkish Language; 
Considering that the word gönül is the oldest of these and has existed since the first Turkish 
written language, the word heart (yürek) appeared later, the word heart (kalp) is of Arab 
origin and emerged with the Islamic period, the effect of socio-cultural and psychological 
changes in the transition period on language is clearly seen. However, although there is a 
certain level of influence, the fact that the word gönül is used more than others in the work 
written by a Turkish intellectual indicates that the author has an understanding and awareness 
that knows the importance of language preservation. 
 
 
Keywords: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip, Gönül. 
 
 
GİRİŞ 
 
Eski Türk yazı dillerinden günümüze değin hemen her dönemde birçok eserde kullanılan  
gönül sözcüğü, tarihsel süreç içerisinde kavramsal anlamı itibariyle derin kültürel kodları 
barındıran,   bir nevi anahtar  sözcük olarak değerlendirilebilir. Bir sözlük çalışmasında gönül 
sözcüğü kişinin soyut evrenini oluşturan, duygu varlıklarının tümü olarak olarak açıklanmıştır 
(1). Gönül sözcüğü bu doğrultuda yorumlandığında insanın fizik- metafizik geçişlemesine 
işaret etmesi bakımından ona tasavvufî bir kavram alanı açabilir. Ancak sözcüğün İslam 
öncesi varlığı da hesaba katıldığında, Türklerin metafizik konusundaki düşüncesini, bir başka 
şekilde ifade etmek gerekirse; görünen insanın ötesinde bir başka insanın daha varlığına dair 
bir inanca sahip olduğunu ortaya koyan bir kavram olarak değerlendirilmesi mümkündür. 
Birçok atasözü ve deyimde yer almış,  her kullanımda farklı bir anlam ortaya çıkmış olsa da, 
soyut oluşu tartışılmaz bir gerçektir. Bilişsel dilde, somut bazı ifadeler ile görünür hale 
getirme çabaları bir kenara bırakıldığında gönül ile oluşturulan her türlü yapı, içerisinde 
“gönül” sözcüğü bulunmasından dolayı soyut bir kavramı ifade eder hale gelmiştir.  
Türk dili açısından muhteşem bir söz varlığı olan gönül sözcüğü Mehmet Aydın tarafından 
“Bir bakıma gönül Türkçe söz varlığının yalnızca bir ögesi değil; aynı zamanda çağrışımdan 
yana alabildiğince zengin dallı budaklı bir kavramı, alanı geniş mi geniş bir kelimesidir”(2) 
muazzam bir şeklide tanımlanmıştır.  Böylesine muhteşem bir sözcük ve/veya kavramın 
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Türkçemizde bulunması başlı başına üzerinde durulması gereken devasa bir konu iken bu 
kadim sözcük üzerine yapılmış çalışmalar sınırlıdır.  Bu çalışmalarda,  tarihî yazı dillerinde 
başlangıcından bu yana kullanımları, tasavvufî yönü, eş anlamlılığı gibi konular üzerinde 
durulmuştur (3-5). Derin kültürel kodları barındıran bu sözcük üzerine birçok disiplin 
tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerçeği Türk bilim dünyasının önünde tüm açıklığı 
ile durmaktadır.  
Gönül sözcüğünün Türkçe söz varlığının kadim bir ögesi olması kadar önemli bir  diğer 
durum bir Türk şaheseri olan Kutadgu Bilig’ tir. Türkçenin ilk siyâsetnâmesi ve 
nasihatnâmesi olarak mükemmel bir üslup ile yazılmış, Türk kültürünün hemen tüm ögelerini 
barındıran, yaklaşık bin yıldan bu yana gerek Türkler gerekse tüm insanlık açısından 
güncelliğini ve evrenselliğini koruyan, eşine az rastlanacak düzeyde özgün bir eserdir (6). 
Günümüz dünyasının önemli siyasal kutuplarından birisinin oluşturucusu olan Karl Marks’ın 
“İnsanlık tarihine ait her şeyi Kutadgu Bilig’de bulmak mümkündür.” sözü bile onun 
mükemmelliğine açık bir başka referans niteliğindedir (7). Eser gerçekte hakan, vezir, vezirin 
oğlu ve zahid olmak üzere dört şahsiyet arasındaki diyalog üzerine kurulu gözükürken aslında 
her kahramanın temsil ettiği bir alan vardır. Bunlar sırasıyla  Adalet, devlet, akıl ve kanaattir. 

• KünTogdı (adalet ,hükümdar ) 
• Ay Toldı (devlet, vezir ) 
• Ögdilmiş (akıl ve ilim)  
• Odgurmuş (kanaat ) 

 Eserde bu değerlerin önemi vurgulanırken bunların aynı zamanda devlet-millet ilişkilerinde 
mutlak gereklilik olduğu bildirilir. Alegorik şekilde kaleme alınmış, karşılıklı konuşma, soru-
cevap, tartışma şeklinde geçen anlatım örgüsünde yeri geldiğinde dînî, yeri geldiğinde felsefî, 
yeri geldiğinde de toplumsal konular ele alınmış ve sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. 
Eser yaklaşık bin yıldır mükemmelliğini korumuş, içeriği itibariyle insan-toplum, insan-
toplum-devlet ilişkilerini inceleyen, ebed-müddet devlet felsefesinin gizli kodlarını taşıyan, 
tüm disiplinlerin üzerinde araştırma yaptığı, yapmakta olduğu, yapacağı ve hatta yapması 
gereken bir Türk şaheseridir. 
Kutadgu Bilig gerek seçtiği konu, gerek işleniş şekli gerekse de edebî sanatlar açısından bir 
çok alanda yazılı Türk edebiyatının ilki olmuştur. Eser kadar önemli bir diğer durum da hayatı 
hakkında bilgilerin çoğuna yazmış olduğu eserden yola çıkılarak ulaşılan Yusuf Has 
Hacip’tir. İslamî dönem Türk Edebiyatı, sanat ve bilim alanında yazılı eseri olan ilk Türk 
aydınlarından birisidir. Birden fazla lisan bilen,  sosyoloji, felsefe, cebir ve geometri bilgisine 
sahip entelektüel bir kişiliktir(8). Bu entellektüel kişiliğini eserinde Türkçeye verdiği değer, 
kullandığı dil ve kelimelerde görmek mümkündür. Eserde kullandığı benzetmeler, örnekler ve 
temsillerin günümüzde bile aktif olarak kullanılması müellifin ne kadar derin bir gözlemci 
olduğunu ve aynı zamanda Türk kültür ve geleneklerinin en ince ayrıntılarına inecek kadar 
tefekkür sahibi olduğunu göstermektedir.  
 Bu çalışmada önemli bir Türk aydını tarafından kaleme alınmış bir Türk şaheserinde 
Türkçenin kadim bir sözcüğü olan gönül kelimesi ve gönül ilintili kavramlar üzeride 
durulmuş, ilaveten gönül sözcüğü ile yakın anlamlı olan yürek ve kalp sözcükleri ilgili 
kavramlar da ele alınmış, bu kavramların günümüzde varlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
 
 
İZLENEN METOT 
Çalışmada, Kutadgu Bilig’in Muzaffer Tunçel tarafından günümüz Türkçesine uyarlanan 
çevirisinde geçen gönül ve gönül kelimesinin içinde yer aldığı yapılar tespit edilmiş, alfabetik 
sıraya göre dizilerek her kavramın kaç kez geçtiği tespit edilimiştir. Yürek ve kalp sözcükleri 
için de aynı yol izlenmiştir. Bu yapılardan en çok geçen ve günümüze kadar varlığını sürdüren 
kullanımlardan bazı örnek beyitler verilmiştir (9-11). 
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BULGULAR 
 
Eski Türkçe döneminden itibaren varlığı bilinen gönül sözcüğü Kutadgu Bilig adlı eserde 
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Eserde, sözcüğün deyimleşmiş birleşik fiil yapıları yanında 
değişik isim ve sıfatlarla oluşturulan yapılar içinde kullanımına sıklıkla rastlanır. Kutadgu 
Bilig’in Türkçeye çevrilmiş metninde gönül sözcüğü ve gönül sözcüğünün yer aldığı yapılar 
aşağıda verilmiştir. 
GÖNÜL 
alçak gönüllü (52), alçak gönüllülük (8), gönlü alçak (3) toplamda 63 kez, duru gönüllü:2 kez, 
düğümlenmiş gönül:1, dürüst gönüllü:1, geniş gönül:1, gönlünü acıtmak:1, gönlü arı:1, gönlü 
diri:8, gönlü doğru: 5, gönlü düz: 4, gönlü düzgün:7, gönlü gözet: 1, gönlü ince: 2, gönlü 
katı:1, gönlü kırılmak: 4, gönlümle /gönlünle gelmek: 2, gönlüne danışmak:1, gönlüne 
sinmek: 2, gönül ağrıtmak: 1, gönül almak: 1, gönül açılmak:1, gönlü avunmak: 1, gönül 
arkadaşı: 1, gönül arzulamak: 3, gönül ateşi: 1, gönül bağı: 1, gönül bağlamak: 12, gönül 
çelmek:1, gönül gözü açılmak: 2, gönül gözü parlamak:1, gönül gözüyle bakmak:1, gönül 
huzuru: 1, gönül kırmak: 2, gönül koymak:1, gönül mektubu: 1, gönül sahibi:5, gönül sırrı: 8, 
gönül sormak: 1, gönül sözünü açmak:1, gönül tadı:1, gönül vermek:18, gönül verilmek: 1, 
gönül zengini: 1, gönül zenginliği: 1, gönül/ gönlü çoşmak: 3, gönül: 24, gönülden dinlemek: 
3, gönülden gelmek:1, gönülden gidermek: 1, gönülden istemek: 1, gönülden işitmek: 1, 
gönülden kul olmak: 1, gönülden uymak: 1, gönülden üzülmek: 1, gönüldeş: 1, gönülle 
yapmak: 1, gönülle yürümek:1, gönüller /gönlü  ferahlamak: 1, gönüller katılaşmak: 1, 
gönülsüz ayak atmak:1, gönülsüz kişi: 3,  iyi gönüllü: 2, süzülmüş gönüllü:1, uyanık gönüllü: 
3 kez olmak üzere toplamda 228 defa yer almıştır.  
 
Gönül sözcüğü ile yakın anlamlı yürek ve kalp kelimeleri de eserde kullanılmıştır. 
 

YÜREK 

açık yürekli: 1, alp yürekli: 1, aslan yürekli: 1, bilgisiz yürek: 1, cesur yürekli: 2,  pek yürekli: 
1, sarp yürek: 1, temiz yürekli: 7, tunç yürekli: 1, yiğit yürekli:1, yürekli:16 olmak üzere 
toplamda 33 kez kullanılmıştır.  

KALP 

temiz kalpli: 5, kalplerinin yolu: 1, dürüst kalpli: 1, iyi kalpli: 1 olmak üzere toplamda 8 kez 
kullanıldığı görülmektedir. 

Eserde,  gönül ve gönül ilintili yapıların yürek ve kalp sözcüğüne göre açık ara daha fazla 
kullanıldığı göze çarpmaktadır. 

Aşağıda sayısal olarak en fazla kullanılan ya da günümüze kadar varlığını sürdüren, içinde 
gönül, yürek ve kalp sözcüklerinin geçtiği bazı beyitler örnek olarak verilmiştir. 

GÖNÜL 

Alçak gönüllü: Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, 
büyüklenmeyen (kimse) , engin gönüllü, mütevazı, tevazulu (GTS) 

Alçak gönüllüydü, hoş tavırlıydı  

Edepliydi, içtendi ve eli açıktı     (KB, 43) 

Alçak gönüllü, içten ve soylu  
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Birini görmeyi dilersen gel gör onu     (KB,107) 

İyi huylu olmalı bey, hem alçak gönüllü  

Akıllı olmalı hem de bilgili     (KB,326) 

Kimin sözü halk içinde geçerli ise  

O tatlı dilli ve alçak gönüllü olmalıdır     (KB,547) 

Oğula kıza öğretmeli erdem ve bilgi  

Bu erdemle olsunlar alçak gönüllü     (KB,1228) 

Alçak gönüllülük: Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık (GTS) 

Ona hem gönül verdi hem açtı dilini  

Hem alçak gönüllülük, hem biçim hem hareket verdi    (KB,149) 

Devlet gelir ve insanın yüzüne gülerse 

 Onu tutup bağlayacak olan alçak gönüllülüktür     (KB,1703) 

Cömertlik gerek beye, alçak gönüllülük  

Alçak gönüllülükle birlikte ılımlılık    (KB, 2049) 

Gönül vermek: 1-sevmek, aşık olmak, 2- bir şeyi sevmeye, yapmaya veya istemeye içten 
yönelmek, eğinmek, meyletmek 3-düşkün olmak (ADS) 

Bilgili gönül vermez gidecek olana  

Akıllı hazırlanır gelecek olana (KB,3558) 

Ey ben beyim diyen, kibirlenme  

Vefasızdır bu dünya devleti, ona gönül verme    (KB, 5174) 

Gönül bağlamak: severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak (ADS) 

Ben tavrımı anlattım sana  

Gönül bağlamamalıydın bana     (KB, 1089)      

Zindandır bu dünya, gönül bağlama  

Yüce saray ve ülkeyi iste, kavuş huzura     (KB,3084)   

Kendi çıkarını düşünen dosta gönül bağlama  

Ondan vazgeç, düşman olur çıkar sağlayamazsa     (KB,4274)   

İçten kişi yok dünyada, aradım  

İçten olmayana nasıl gönül bağlayayım     (KB,6576) 

Gönlü kırılmak: üzülmek, incinmek, yerinmek (GTS, ADS) 

Dostun gönlü kırılırsa içinden sana düşman olur  

Düşmanın olduğu yerde kargaşa çoğalır     (KB,3396) 
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Gönül/ gönlünü çelmek: kandırmak, yola getirmek, aşkını kazanmak (GTS) 

Tuzakçı görünmez, yemini gösterir  

Bezenmiş gelin gibi gönül çeler     (KB, 3567) 

Gönüldaş / gönüldeş: Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost (GTS) 

Doğrusunu söyleyeyim sana ey kardeş  

Ne diye gizleyeyim senden ey gönüldeş     (KB, 6150) 

 Gönülsüz: gönlü olmadan, isteksiz yapılan, 2-gönlü olmaksızın, istemeyerek (GTS) 

Gönülsüz nereye doğru atılsa ayak  

O yer nice yakın olsa da olur uzak     (KB, 5046)  

Gönül zenginliği / gönlü zenginlik-ği: Gönlü zengin olma durumu (GTS) 

 Tam zengin olayım dersen açıkca  

Gönül zengini ol ey ünlü yiğit     (KB, 2618) 

YÜREK 

Yürekli: Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek 
babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr (GTS) 

Üçüncüsü mert yiğittir, cesur yürekli 

 Düşmana, kurda böyle yiğitler gerekli     (KB, 2705) 

Temiz yürekli: içi dışı bir olan, kalbi temiz olan (GTS) 

Cömert, bilgili ve temiz yürekli  

Günahtan sakınırdı, büyüktü adı     (KB,58) 

Aslan yürekli: çok yiğit, hiçbir şeyden korkmayan  (GTS) 

Bak savaşta aslan yürekli olmalı  

Dövüşürken bileği kaplan pençesi gibi olmalı     (KB,2310) 

KALP 

Temiz kalpli:1-Olaylara iyimser ve olumlu yönden bakan, 2-içinde iyi duygular taşıyan 
(GTS) 

 Eğer bey sakıngan ve temiz kalpli olmazsa 

 İşleri temiz olmaz ve yarım kalır     (KB,1987) 

Selamlaşıp el sıkıştılar  

Bu iki temiz kalpli insan eve girdiler     (KB, 5032) 

İyi kalpli: Başkaları için hep iyilik düşünen, iyi yürekli (GTS) 

Gelen kardeşi dedi: Ey iyi kalpli  

Kaşını çatma, önce dinle beni     (KB,4977) 
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Sonuç  
Eserin günümüz Türkçesine uyarlanmış metninde yaptığımız çalışma sonunda gönül ve bu 
sözcüğün içinde yer aldığı yapıların yürek ve kalp sözcüklerine göre daha çok yer almış 
olduğu tespit edildi. İlk yazılı metinlerden buyana varlığı bilinen sözcüğün yerini zaman 
zaman kalp ve yürek sözcüğü almış olsa da gönül sözcüğü varlığını günümüze kadar 
korumuştur. Gönül sözcüğü ile oluşturulan yapıların günümüz sözlüklerinde yer alması 
düşüncemizi desteklemektedir. Yusuf Has Hacip gibi önemli bir Türk entelektüelinin eserinde 
gönül sözcüğünün açık ara fazla kullanmış olması, dilin ve kültürün sıkı bağlarla birbirine 
bağlı olduğunun farkında olması ve yeni karşılaştıkları uygarlık karşısında Türkçeye verdiği 
önem ile açıklanabilir. 
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MELEZLEME İLE ELDE EDİLEN BAZI PATATES KLONLARININ MİNİ YUMRU 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Çalışma 2019 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tohumluk 

patates üretim fideliklerinde yürütülmüştür. Çalışmada genetik materyal olarak 11 patates klonu 

ve 2 ticari patates genotipinin mini yumruları kullanılmıştır. Bu yumrular in vitro’da elde 

edilmiş hastalıksız yumrulardır. Patates klonları Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 2 

tekerrürlü olarak fidelik denemesine alınmış, agronomik ve verim performansları 

karşılaştırılmıştır.  

 

Patates klonları arasında agronomik ve verim özellikleri bakımından istatistiksel olarak fark 

bulunmuştur. Bitki boyu bakımından Klon 51 6.5 cm ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Sap 

sayısı (3.8) ve yumru sayısı (13.3 adet) bakımından en yüksek ortalama Klon 62’den elde 

edilmiştir. Tek yumru ağırlığı (89.4 g), yumru eni (4.8 cm) ve yumru boyu (6.2 cm) bakımından 

Klon 159 en yüksek ortalamayı vermiştir. Klon 179 ocak verimi (488.6 g) ve parsel verimi (2.2 

kg) bakımından en yüksek ortalamayı vermiştir.  

 

Melezleme yolu ile elde edilen patates klonlarının mini yumru performansları yüksek bulunmuş 

olup mini yumru üretiminde kullanılabilir.  

 

Anahtar kelimeler: Patates klonları, mini yumru, verim 

 

 

COMPARISON OF MINI TUBER PERFORMANCES OF SOME POTATO CLONES 

OBTAINED BY CROSSING 

 

ABSTACT 

The study was conducted in the seedbed trial of the Field Crops Department of Agricultural 

Faculty of the Ege University in 2019. Mini tubers of 11 potato clones and 2 potato genotype 
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were used as genetic materials in the study. These mini tubers were obtained in vitro conditions 

and they were virus free. The seedbed trial was arranged with the Completely Randomized 

Design (CRD) with 2 replications and agronomic and yield performances were compared for 

potato clones. 

 

There were significant differences between potato clones for agronomic and yield 

characteristics. The highest mean for plant height was obtained Clone 51 with 6.5 cm. Clone 

62 had the highest mean in terms of stem number (3.8) and tuber number (13.3 adet). Clone 

159 had the highest mean for single tuber weight (89.4 g), tuber width (4.8 cm) and tuber length 

(6.2 cm). Clone 179 had highest means in terms of plant yield (488.6 g) and plot yield (2.2 kg). 

 

Mini tuber performance of potato clones obtained by crossing was found to be high and could 

be used in mini tuber production. 

 

Keywords: Potato clone, mini tuber, yield 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de patates ıslah çalışmaları 1927 yılında Sakarya’da başlamıştır (Yıldırım ve 

Yıldırım, 2002). 1970 yıllarında patates ıslah çalışmaları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü’nde başlatılmış ve ilk defa melezleme yoluyla elde edilen Nif (101) patates 

çeşidi tescil edilmiştir (Yıldırım, 1977; Yıldırım ve Çalışkan, 1981). Patates ıslahında verimli, 

biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı, üretici ve tüketicinin isteğine uygun yemeklik 

yada sanayilik ve teknolojik özellikleri yüksek, depo kayıpları ve dormansi periyodu az, 

makinalı hasada uygun yeni çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Patates ıslahı zor, emek 

isteyen, uzun yıllar gerektiren bir süreçtir. Patatesin vejetatif çoğaltımı burada ıslahçıya büyük 

kolaylık sağlamakta ve ıslah birinci generasyondan sonra klon seleksiyonuna göre 

sürdürülmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2002). Bu amaçla ilk yıl melezlemeler yapılmakta, 

bunlardan negatif seleksiyon yapılarak tıp dışı bitkiler atılmakta ve klonlar oluşturulmaktadır. 

Islahta ikinci generasyon ve sonrası yumru sayısı verimine göre seleksiyon çalışmaları 

yapılmaktadır (Tai and Young 1984; Maris, 1988; Gopal, 1999; Gopal, 2015). 

Bu çalışmanın amacı melezleme yoluyla elde edilen ve seleksiyonla seçilen patates 

klonlarının in vitro’da oluşturulan mini yumrularının agronomik ve verim özelliklerinin 
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belirlenmesidir. Seçilen klonlar hem seleksiyon kriteri olarak bir fikir verecek, hem de ıslahın 

ileriki generasyonlarında tarla denemelerinde tohumluk olarak değerlendirilme olanağına sahip 

olacaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tohumluk Patates Üretim 

fideliklerinde 2019 yılında yürütülmüştür. Genetik materyal olarak 11 patates klonu ile 2 ticari 

patates çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan patates klonları ile ebeveynler Çizelge 1’de 

verilmiştir. Söz konusu patates klonları (Ozturk and Yildirim, 2020) bir melezleme programı 

kapsamında seçilmiş klonlardan oluşmuştur. Bu klonlar in vitro’da Murashige and Skoog, 

(1962) besin ortamında meristem kültürüne alınmıştır. Meristem kültüründen gelişen sağlıklı 

bitkilerin mikro çoğaltımı yapılmış (Yıldırım, 1995) ve in vitro fideler oluşturulmuştur. Bu 

mikro fideler serada yetiştirilmiş ve süper-elit mini yumrular elde edilmiştir. Tohumluk 

sınıfının ilk kademesini oluşturan bu yumrular 1.5 m boyunda tek sıralı, 30 cm sıra üzeri 50 cm 

sıra arası ekim normunda 2 tekerrürlü fidelik denemesine alınmıştır. Dikim işlemi 19 Şubat 

2019 tarihinde yapılmıştır. Fidelik denemesi iklim verileri Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan patates klonları ve melez kombinasyonları 

Sıra No  Patates Klon No  Pedigri (♀ x ♂) 
1 164 Bettina x 101 
2 59 L. Olimpia x 101 
3 179 Agria x 101 
4 5 Agria x 101 
5 51 L. Olimpia x 101 
6 48 L. Olimpia x 101 
7 62 L. Olimpia x 101 
8 34 L. Olimpia x 101 
9 44 L. Olimpia x 101 
10 87 Melodi x 101 
11 159 Bettina x 101 
12 Marabel   Kontrol 
13 101  Kontrol 
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Çizelge 2. 2019 yılı fidelik denemesi iklim verileri 

Aylar Sıcaklık (0C) Toplam yağış (mm)  Nispi nem (%) 

Ocak  8.2 244.4 76.3 

Şubat  9.3 86.1 68.4 

Mart 11.5 46.3 62.3 

Nisan 14.8 55.2 58.2 

Mayıs 20.2 2.3 55.4 

Haziran 26.1 2.9 51.3 

Temmuz 26.8 0.3 45.3 

*:Meteroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir 

Gelişen bitkilere çapalama, boğaz doldurma ve sulama gibi bakım işlemleri yapılmıştır. 

Fidelik denemesi çiçeklenme sonrası bitki boyu (cm) ve sap sayısı ölçümleri yapılmıştır. 

Hasatla birlikte yumru sayısı, tek yumru ağırlığı (g), ocak verimi (g), parsel verimi (kg), yumru 

eni (cm) ve yumru boyu (cm) ölçümleri yapılmıştır. 

Agronomik ve verim özelliklerine ait ortalamalar Totemstat (Açıkgöz ve ark., 2004) paket 

programı kullanılarak, özellikler arası ortalamalar Steel ve Torrie (1980)’ye göre Asgari Önemli 

Fark (AÖF) testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Melezleme ile elde edilen 11 patates klonu ile 2 kontrol çeşidinin in vitro ile elde edilen mini 

yumrularının fidelik denemesi mini yumru agronomik ve verim özelliklere ait ortalamalar AÖF 

ve F değerleri Çizelge 3 ve Çizelge 4’de ortalamalara ait histogramlar Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 

8’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Patates klonlarının 2019 yılı tarla fidelik denemesi agronomik özelliklere 

özelliklerine ait ortalamalar, AÖF ve F değerleri 

Patates Klonları Bitki boyu (cm) Sap sayısı 
164 46.3 1.8 
59 17.8 1.8 
179 41.5 1.0 
5 20.8 2.5 
51 65.5 1.0 
48 14.5 1.8 
62 17.2 3.8 
34 19.0 2.3 
44 21.0 3.3 
87 22.0 2.8 
159 31.8 1.0 
Marabel   22.0 2.0 
101  31.9 1.5 
LSD (0.01) 2,386 0.599 
F 355.982** 18.958** 

**: α= 0.01 düzeyinde önemli 

Çizelge 3’de verilen F değerleri incelendiğinde patates klonlarının bitki boyu ve sap sayısı 

bakımından p≤0.01 düzeyinde istatistiksel farklılıkların olduğu görülmektedir. Bitki boyu 

bakımından Klon 51 65.5 cm ile kontrol çeşidine göre en yüksek ortalamayı vermiştir. Bu klonu 

46.3 ile Klon 164 izlemiştir. Bitki boyu bakımından en düşük ortalama Klon 48'den (14.5 cm) 

elde edilmiştir. Sap sayısı bakımından klon ortalamaları karşılaştırıldığında Klon 62 (3.8) en 

yüksek ortalamayı vermiştir. Öztürk ve Yıldırım (2018) yaptıkları çalışmada üçüncü 

generasyon tarla denemesinde Klon 51 için bitki boyunu 53.6 cm olarak bulmuşlar ve ilk 25 

klon içinde değerlendirilebileceğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda in vitro kökenli hastalıktan 

ari yumrular kullanılmış olup, bitki boyunda artışın bundan kaynaklandığı ve bu klonun iyi bir 

potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Aynı araştırıcıların yaptığı çalışmada Klon 62 2.3 adet 

sap sayısı vermiştir. Çalışmamızda aynı klondan daha yüksek sap elde edilmiş olup bu durum 

bu klonun ileriki yıllarda sap sayısı bakımından değerlendirilebileceği fikrini vermektedir.  

Çizelge 4. Patates klonlarının 2019 yılı fidelik denemesi mini yumru verim özelliklerine ait 

ortalamaları ve F değerleri 
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Patates Klonları Yumru 
sayısı 

Tek yumru 
ağırlığı (g) 

Ocak 
verimi (g) 

Parsel 
verimi 
(kg) 

Yumru 
eni (cm) 

Yumru boyu 
(cm) 

164 11.8 33.1 396.7 1.5 3.5 4.4 
59 8.8 26.5 224.8 1.1 3.6 4.4 
179 6.3 78.4 488.6 2.2 4.2 6.0 
5 8.5 11.9 100.9 0.5 2.9 3.7 
51 7.5 29.7 221.0 1.0 3.5 5.0 
48 9.5 31.4 304.4 1.5 3.7 5.8 
62 13.3 18.4 243.7 1.3 3.5 4.4 
34 6.3 38.5 240.7 1.2 3.7 4.8 
44 3.8 16.0 59.7 0.5 3.0 3.5 
87 8.5 23.2 196.7 0.9 2.7 4.8 
159 5.0 89.4 446.9 2.2 4.8 6.2 
Marabel  7.8 47.7 368.6 1.7 4.0 5.7 
101  6.3 33.6 210.4 1.6 4.1 4.5 
LSD (0.01) 1.467 6.826 40.973 0.121 0.134 0.134 

F 29.403** 106.761** 89.736** 171.797** 160.850** 386.850** 

**: α= 0.01 düzeyinde önemli 

Çizelge 4’deki patates klonlarının mini yumru verim özellikleri incelendiğinde yumru sayısı, 

tek yumru ağırlığı (g), ocak verimi (g), parsel verimi (kg), yumru en ve boyu (cm) özellikleri 

arasında p≤0.01 düzeyinde istatistiksel farklılıkların olduğu görülmektedir. Yumru sayısı için 

en yüksek ortalama Klon 62’den 13.3 olarak elde edilmiştir. Bu klon sap sayısı bakımından da 

en yüksek ortalama verdiği (Çizelge 3) için yumru sayısında artış buna bağlanabilir. Sap sayısı 

bakımından en düşük ortalama Klon 44 (3.8)’den elde edilmiştir. Tek yumru ağılığı bakımından 

Klon 159 (89.4 g) kontrol gurubuna göre en yüksek ortalamayı vermiştir. Öztürk ve Yıldırım 

(2018) yaptıkları tarla denemesinde Klon 159’un tek yumru ağırlığı bakımından ilk 10 sıraya 

girdiğini bildirmişler ve sonuçlarımızla uyumlu bulunmuştur. Ocak verimi (488.6 g) ve parsel 

verimi (2.2 kg) bakımından Klon 179 kontrol çeşitlerine göre en yüksek ortalamayı vermiştir. 

Yumru eni ve boyu ortalamaları karşılaştırıldığında Klon 159 sırasıyla 4.8 cm ile 6.2 cm olarak 

kontrol çeşitlerine göre en yüksek ortalamaları vermiştir. Patates klonlarının mini yumrularının 

agronomik ve verim özelliklerine ait histogramlar Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Patates klonlarının fidelik denemesi bitki boyu (cm) dağılımları 

 

 
 

Şekil 2. Patates klonlarının fidelik denemesi sap sayısı dağılımları 
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Şekil 3. Patates klonlarının fidelik denemesi yumru sayısı dağılımları 

 

 
 

Şekil 4. Patates klonlarının fidelik denemesi tek yumru ağırlığı (g) dağılımları 
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Şekil 5. Patates klonlarının fidelik denemesi ocak verimi (g) dağılımları 

 

 
 

Şekil 6. Patates klonlarının fidelik denemesi parsel verimi (kg) dağılımları 
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Şekil 7. Patates klonlarının fidelik denemesi yumru eni (cm) dağılımları 

 

 
 

Şekil 8. Patates klonlarının fidelik denemesi yumru boyu (cm) dağılımları 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Melezleme ile elde edilen patates klonlarının seleksiyon sonrası yumru özelliklerine göre 

seçilen bazı klonlarının mini yumru performanslarının kontrol çeşitlerine ve daha önce yapılan 

tarla denemelerine göre üstünlük gösterdiği görülmektedir. Özellikle in vitro koşullarda kültüre 

alınan bu klonların mini yumrularının da tıpkı normal yumrular gibi performans göstermeleri 
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seçim için uygun oldukları ve ıslah çalışmasının bundan sonraki yıllarında tarla denemelerine 

alınarak değerlendirilmelerine olanak sağlayabilir. 

Bunun yanında özellikle ıslah programlarının ilk aşamalarında yeterli yumru bulunmayışı 

ıslah çalışmasının seleksiyon yapılmadan sadece yumru sayısını artırmaya yönelik 

gerçekleşmesine neden olmaktadır. Biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına bu şekilde 

entegre edilerek özellikle erken generasyonda tohumluk ihtiyacının karşılanmasına olanak 

sağlamaktadır. Böylece ıslahın etkinliğinin artırılması yanında erken generasyonda tohumluk 

ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Özellikle meristem kültürü ile elde edilen yumruların 

hastalıksız olması yapılacak seleksiyonunda etkinliğini ve doğruluğunu artıracaktır. 
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 ÖZET  
Mizah ve hiciv unsurlarını eserlerinde etkin bir şekilde kullanan Ercüment Ekrem Talu, Ahmet 
Mithat Efendi’nin anlatım tarzını devam ettirerek döneminin popüler romancıları arasına girer. 
Ercüment Ekrem Talu, makaleye konu olan Sabir Efendinin Gelini adlı romanında Batılılaşma 
sorunsalına halk ve aydın kesim pencerelerinden bakarak, dönemin gerçek bir tablosunu 
çizmeye çalışır. Talu’nun kendinden önce gelen Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Rahmi 
Gürpınar gibi gelenekli anlatım söyleminden faydalanan sanatçıların anlatıcı tavırlarını, 
okuyucuyu karşısına alan anlatıcı tarzını devam ettirdiği rahatlıkla söylenebilir. On dokuzuncu 
yüzyılda Osmanlı’nın Batı kültürüyle girdiği münasebetin boyutlarının katlanarak 
genişlemesiyle, çeşitli sosyal yapıdaki insanlara farklı biçimlerde modern hayat unsurlarının 
yandığı görülür. Sosyal faydayı gözeten sanat anlayışıyla Ercüment Ekrem Talu, olayın akşını 
keserek, okuyucuyla konuşarak, yer yer okuyucuya çeşitli konularda bilgiler vererek anlatıcı 
tavrını Ahmet Mithat’tan farklı bir yere götürmez ama kendine has bir ironi ve mizah 
anlayışıyla Türk edebiyatı tarihindeki yerini alır.    
Kendinden önceki yazarların genelinde Batı karşısında erkek kahramanların öne çıkarılmasına 
karşın Ercüment Ekrem, bu eserinde Batılı ve aydın bir kadının yaşamını konu edinir. 1920 
yılında tefrika edilen roman, erken Cumhuriyet kadınının özelliklerini taşıması bakımıyla da 
dikkat çekicidir.  
Makalede romanın yapı unsurlarından anlatıcıya odaklanılmış, dönemin önemli bir sorunu olan 
Batılaşmaya karşı yazarın aldığı tavrın eleştirelliği sayesinde ön sıraya gelen bu unsurun 
özellikleri yansıtılmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Anlatıcı tavrı, Ercüment Ekrem Talu, Meddah tarzı, Sabir Efendinin 
Gelini. 

NARRATOR'S CHARACTERISTICS IN ERCÜMENT EKREM TALU'S NOVEL  
SABİR EFENDİ’NİN GELİNİ  
ABSTRACT  
Ercüment Ekrem Talu, who uses humor and satire elements effectively in his works, becomes 
one of the popular novelists of his time by continuing Ahmet Mithat Efendi's style of 
expression. Ercüment Ekrem Talu, in his novel Sabir Efendinin Gelini, which is the subject of 
the article, tries to draw a true picture of the period by looking at the problem of Westernization 
from the perspective of the public and the intelligentsia. It can easily be said that Talu continues 
the narrator's attitude and the narrator's style that confronts the reader, who benefited from the 
traditional narrative discourse, such as Ahmet Mithat Efendi and Hüseyin Rahmi Gürpınar, who 
came before him. In the nineteenth century, with the exponential expansion of the relations 
between the Ottoman Empire and Western culture, it is seen that elements of modern life were 
burned in different forms to people of various social structures. Ercüment Ekrem Talu, with his 
understanding of art that considers social benefit, does not take his narrator attitude to a different 
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place than Ahmet Mithat, by interrupting the flow of the event, talking to the reader, and 
occasionally giving information to the reader on various subjects, but he takes his place in the 
history of Turkish literature with a unique sense of irony and humor. 
Ercüment Ekrem, in this work, deals with the life of a Western and enlightened woman, despite 
the fact that male protagonists are emphasized against the West in general in the writers before 
him. The novel, serialized in 1920, is also remarkable in that it carries the characteristics of the 
early Republican woman. 
The article focuses on the narrator, one of the structural elements of the novel, and the 
characteristics of this element, which comes to the forefront thanks to the author's criticism of 
the attitude taken against Westernization, which is an important problem of the period. 
Keywords : Narrator’s attitude , Ercüment Ekrem Talu, meddah style , Sabir Efendinin Gelini 
              

GİRİŞ 
1.Bir Modern Meddah: Ercüment Ekrem Talu  
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet yıllarına kadar süren dönemde gazete yazılarıyla, mizahi roman ve 
hikâyeleriyle eser vermiş Ercüment Ekrem Talu, 1888 yılında Tanzimat sanatçılarından 
Rezaizade Mahmut Ekrem’in oğlu olarak dünyaya gelir. Edebî hayatın içine doğan Ercüment 
Ekrem, Cumhurbaşkanlığı sekreterliği makamında, öğretmenlikte, gazetecilikte ve çeşitli 
memuriyetlerde bulunur.  
Gazeteciliğin inceliğini Ahmet Rasim’in isteğiyle girdiği İkdam’da öğrenir. Adını 1920’de İleri 
gazetesinde “Evliya-yı Cedîd” adıyla yazdığı mizahi fıkralarıyla duyurur. Bu fıkralarda Evliya 
Çelebi’nin üslubunu taklit eder ve eserin devamı gelir. Meşhedi’yle Devr-i Âlem gibi İranlı 
Meşhedi’nin komik maceralarını anlattığı roman ve yazılarıyla ses getirir. Mizahi roman ve 
hikâyelerinin yanı sıra çeşitli sosyal konuları ele aldığı romanlar da yazar.  
Batılı bir terbiyeyle yetişen sanatçı, yaşadığı toplumun sorunlarına, insanların yarattığı 
açmazlara, geleneklerin ve dinin kötüye kullanılmasına seyirci kalmadan bu tespitleri eserlerine 
konu eder. Ele aldığı sorun, konu ve şahsiyetleri canlı ve gerçekçi yansıtarak dönemin 
İstanbul’unu her rengiyle eserlerine aktarır.  
Ahmet Mithat’tan, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim’e kadar gelen toplumsal faydayı ön planda 
tutmak, okuyucuyla yarenlik eder tarzda konuşmak, Batı’nın yanlış anlaşılmasının yarattığı 
sorunları, kadın- erkek ilişkilerinden kaynaklı olayları, ahlaki çöküntüleri,  mizahi bir üslupla 
anlatmak Ercüment Ekrem’in de edebi kişiliğinde önemli bir yer tutar. Ancak Ercüment Ekrem 
anlatımında eseri ayrıntılara boğmak yerine okuyucuyu olayın akışından koparmadan ilgiyi 
hikâyenin kendisinde tutmayı başarır. “Hüseyin Rahmi’de lüzumsuz şişkinlikler, ansiklopedik 
bilgi eklemeleri, ölçüsüz tasvirler, uzun uzadıya taklitli konuşmalarla ölçüsünü kaybeden 
roman, onun elinde ahenkli bir bütün halindedir” (Yücebaş, 1957: 15, 16). Ahmet Mithat’ın 
üslubunda büyük bir yer tutan okuyucuyu karşısına alıp bir meddah üslubuyla hikâyeler 
anlatma, Ercüment Ekrem’in de özellikleri arsındadır. Geleneksel anlatım tarzlarının 
silinmemesi, toplumsal faydayı amaç edinmenin de etkisiyle okuyucuyu bilgilendirme isteği, 
romantizm edebi akımının bir yansıması olarak yazarın duygularını, düşüncelerini belli etmesi 
gibi nedenlerden ötürü belli sanatçılarca benimsenen bir tür “meddah üslubu” olarak ifadesini 
bulan bu anlatım biçimi Ercüment Ekrem’in üslubunun parçası olmuştur. Döneminde popüler 
olmasını bu samimi tarzı doğru ve ölçülü kullanmasında da aramak gerekir. Eğlendiren, 
düşündüren ve öğreten sanatçı, Batılı, yeni fikirleri “modern meddah” yaklaşımıyla sunar ve 
böylelikle okuyucusunu esere dâhil etmiş olur. “Biraz ortaoyunu nüktecisi, biraz meddah, biraz 
komik ama çok tatlı, çok verimli, yerli bir komik” (Nesin, 2001: 196) olarak tarif edilen sanatçı 
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siyasi konulara dalmadan, toplumun önemli sorunlarına modern bir Nasrettin Hoca havasıyla 
yaklaşır.  
Sert bir ifadeyle, kuru anlatımlarla da işlenebilecek mevzuları komik hâllere dönüştürerek, yer 
yer mübalağa unsurunu da ekleyerek ele alır. “Mübalağa ince bir sanattır. Damakta tuz ne ise, 
dimağda da mübalağa odur. Biraz fazla, azıcık eksik oldu mu, lezzet kaybolur, tat gider, eser 
kavrulur. Ercüment Ekrem, bu keskin, bu tehlikeli kılıcı ustaca kullanmıştır” (Gezgin, 1999: 
89).  Ercüment Ekrem’i devrinde çok okunan bir sanatçı yapan üslubundaki samimiyetin yanı 
sıra kahraman oluşturmada ve onları canlı kılmaktaki başarısıdır. “Eserlerinde şive taklitlerini 
başarıyla kullanan yazar, çeşitli mezhep ve milletlerdeki insanları kendi dilleri ve ifade tarzları 
ile konuşturmak” (Tuncor, 1957: 15) la kalmayıp “ mübalağacılık, dolandırıcılık, korkaklık, 
gevezelik gibi özellikleriyle canlandırmıştır” (Nesin, 2001: 195). Döneminin en çok okunan 
yazarları arasında sayılan Talu’nun tefrika hâlinde kalıp da basılmayan eserlerinin son yıllarda 
tekrar gündeme getirilmesi (Turgut, 2018: 329) de gösterir ki yazarın eserleri okuyuculardan 
ilgi görmüştür.  

2.Bir Meddahın Sesi Duyulur, Anlatıcının Konuşmalarında 
Bazı anlatılarda yazarla anlatıcı birbirine karışır, bazen bu durumu okur fark etmez. Aslında 
yazar ve anlatıcı farklıdır, en azından okuyucu bunu böyle düşünmelidir. Yazarla anlatıcının 
bağı dikkatle incelenmelidir. (Kıran ve Kıran, 2011: 134). Sabir Efendi’nin Gelini romanında 
yazar ve anlatıcı birbirine karışır. Yazar okuyucuyla kurduğu samimiyet ortamında bu tarz 
teknik bir konu üzerinde düşünmez, bu karmaşayı üslubunun bir parçası yapar. Gözlemci 
anlatıcının olayın akışını kesip araya girdiği, okuyucuyla konuştuğu, durumlar hakkında 
yorumlar yaptığı anlatıcıya “meddah anlatıcı” denir. (Çetin, 2008: 106).  
Ercüment Ekrem, Ahmet Mithat’tan miras aldığı “meddahvari” anlatım üslubunu okuyuculara 
açıktan açığa seslenmek kadar ileri götürmese de okuyucularının karşısında olduğu izlenimini 
verecek derecede kullanmaktan da kaçınmaz. Geleneksel anlatım tarzı olarak değerlendirilen 
bu anlatım türü okuyucuyu eğlendirmenin yanı sıra edilgenlikten de çıkarır. Romanın tamamına 
yansıyan bu üslup romana samimi bir hava katar. 
“Ve mesela Anadolu Kavağında, Koz yatağında, bir düğün olsa, tâ Çapada, Yüksekkaldırımda 
oturan hanımlar, bunu birbirlerine müjdelerler, bir hafta evvelinden gitmeğe hazırlanırlardı” 
(Talu, 1939: 3) 
Romanın birinci sayfasından alınan bu ilk alıntı örneğinden başlayarak anlatıcı, sohbet 
havasının tonunu belli etmeye başlar. İlerleyen cümlelerde senli benli bir hâl alacak anlatımın 
habercisi sayılan ilk cümleler okuyucunun aklına uzun bir kış gecesinde hikâyeleriyle 
hayallerini süsleyen masalcıları, meddahları getirir.   Anlatıcı, “İşte o perşenbe günü…” (s.3) 
diye başladığı hikâyesini inandırıcı kılarak “Sabir efendi hakikaten çok zengindi” (s.4), 
“Bundan takriben elli sene evvel, Cennetmekân sultan Abdülaziz hanın kurenasından bir zatın 
yanında…” (s.4) gibi ifadelerle her şeyi bildiğini, gördüğünü ve bu hikâyenin sesinin kendisinin 
olduğunu hissettirmeye devam eder.“Sabir efendinin büyük oğlu ve Veli’nin ağabeysi Tahir 
beye gelince…” (s.5) cümlesi samimiyet ilişkisinin istenilen doza yavaş yavaş ulaştığını 
gösterir niteliktedir.  
Romanın ilk sayfaları kişilerin tanıtılmasıyla sürerken anlatıcı okuyucusuna “İşte bu gün güvey 
girecek olan bu Tahir beydi” (s.5) diyecek kadar yakınlaşır. Çünkü tanıttığı kişilerle ilgili 
birçok özel hikâyeyi samimi bulduğu okuyucusuyla paylaşmaktadır. Konağın okuyucunun 
gözünde canlandırılması anlatıcının ses tonunun mahalleden birinin sesinin taklit edilmesine 
benzer bir hâl almasıyla sağlanır. “Allah için her taraf eyi bezenmiş, eyi ve zengin döşenmişti. 
Hele penbe atlas üzerine sırma işlemeli yatak takımı pek ziyade takdir olundu” (s.6). 
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Eserin ilerleyen sayfalarında anlatıcı Belkıs’ın düştüğü sıkıntılara dayanamayarak, 
okuyucusunun ne istediğini bilen bir meddah gibi hareket ederek modern roman anlatıcısı 
tavrını kaybeder. “Ah! Bir çocuğu olsaydı!..” (s. 43) nidasına karşısındaki dinleyicilerin hep 
bir ağızdan cevap vereceğini bilen anlatıcı gelenekseli kullanmaya devam eder. Anlatıcı kendini 
okuyucusuyla aynı seviyede görmekten kaynaklı olacak sokağın dilini kendi ağzında 
kullandığının farkına varmaz. “Filhakika akşamüzeri, hastalık tahakkuk ederek biçare ihtiyarı 
fi mabat yatağa mıhlamıştı” (s. 50).  
Sanatçı, Ahmet Mithatların, Hüseyin Rahmilerin yaptığı gibi meddah anlatıcısıyla 
konumlandığından bariz şekilde kahramanları arasında taraf tutar. Romantizm edebî akımının 
duyguyu öncelemesinin, gelenekli metinlerden geçen anlatıcının olaylara müdahale etme 
biçiminin de etkileriyle Ercüment Ekrem, çatışmanın ana unsurlarından olan Batılı gelin 
Belkıs’ın karşısında olan herkese olumsuz özellikler yüklemekle kalmaz, bazı kahramanlarını 
sevmediğini ya da davranışlarını tasvip etmediğini açıklamaktan kendini alamaz. 
Konağa girdiği ilk günlerden itibaren ailenin diğer gelini Huriye Hanım tarafından kendisine 
tuzaklar hazırlanarak, oyunlar kurularak evden uzaklaştırılmaya çalışılan Belkıs Hanım için 
“Zavallı Belkıs, aleyhine hazırlanan fırıldaklardan bittabi haberdar değildi” (s.15) cümlesini 
sarf edecek kadar yakınlık hisseder. Huriye’ye de içindeki kötülük hislerinden ötürü onu 
sevmediğini belirten ifadeler kullanır. Belkıs Hanım’ın Selim’in intihar teşebbüsünde kendisine 
duyduğu aşkın etkili olduğunu öğrenmesiyle Selim’den uzaklaşmasını garip bulan Huriye’nin 
kurnazlığını anlatırken anlatıcı en samimi arkadaşına başından geçen olayları anlatırcasına 
duygularını katar. “Yerine Huriye kaim oldu. Bu bettinet mahalle karısı eltisinin birdenbire 
terki vazife edişini ber mutat suitefsir etti” (s.32).  
Kayınpederi Sabir Efendi’nin pırlanta yüzüğünü Belkıs’a hediye etmesinin ardından Huriye’nin 
konağa yaydığı kötülük dalgalarının arttığı kısımlarda anlatıcı en taraftar hâliyle konuşmaya 
devam eder. “Hasud ve açgözlü kadın adeta bunu gece rüyasında görüyor” (s.52).  Huriye’nin 
evin yeni gelini Belkıs’tan kurtulma planları arasında yer alan genç bir zabitle yasak bir aşk 
yaşıyor algısı yaratma uğraşı kendisine dönünce ve bir anda genç zabitle bir aşk yaşamaya 
başlayınca anlatıcı okuyucularına bu durumu aktarırken Huriye’yi küçümsemekten kendini 
alamaz. “Gayyayı fuhşa doğru ilk adımı atacak, fakat zavallı aklınca, Belkıs’tan intikam almış 
olacaktı” (s.62). İlk günahı işleyen, bunun zevki ve korkusuyla eve dönen kadını “Günahkâr 
Huriye konağına dönüyordu” (s.63) ifadeleriyle yansıtır. Romanda anlatılanların bir neticeye 
doğru gittiği son bölümde Belkıs’ın konaktan ayrılmak zorunda kalışı çevresi olumsuz 
gösterilerek anlatılır. 
“Pek uğraştığı halde ne muhiti kendine uydurabilmiş ne de kendi muhite uyabilmişti. Daha bir 
sene olmadan, hiç kabahati olmadığı halde, çirkeften çirkefe yuvarlanmış, mütemadiyen 
başkasının günahlarını çekmişti” (s.78).  
Anlatıcı, romanı iki kadının hayatı üzerine inşa etmiştir demek yanlış olmaz. Belkıs birçok 
eziyete uğramasına karşın iç dünyasına değinilmeden geçilirken Huriye’nin genç zabit Saim’le 
yasak aşkının ruhunda yarattığı gelgitler anlatıcın sesinden verilerek fazla derine inilmeden 
aksettirilir. 

“Biraz düşündü, kendi kendini iknaa çalıştı fikrince, Belkıs’ın evinde başkalarına sebebi 
tefevvükü kocasını aldatmakla olması idi. Kendi yapacak olsa ne çıkardı? Aynı zamanda yalıda 
vukubulan mâhut kavgadan beridir, Veli Bey kendisini ihmal ediyor, ona karşı soğuk 
davranıyordu. Bunun sebebi de hep Belkıs değimli idi?” (s.59).  
Anlatıcı, yengesine âşık olup intihara teşebbüs eden Selim’i anlatırken duygularını belli etmek 
yanında kahramanın düşüncelerine kendi sesiyle tercüman olur. “Biçare çocuk, midesini 
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kavuran fosforun verdiği azaptan başka, bir de intiharının müsebbibesine hesap etmeğe mi 
mecbur olacaktı?” (s.31).  
“Klasik romanların çoğunda yazar-anlatıcı, tanrısal konumlu gözlemci anlatıcıdır” (Çetin, 
2008: 110). Üçüncü tekil, gözlemci anlatıcı her şeyi bilen, kahramanların akıllarından geçenlere 
kadar her bilgiye hâkim olan ilahi bakış açısıyla konumlanarak hikâyesini anlatır. 
Kahramanlarının iç dünyalarına, psikolojilerine eğilmeden olayları merak unsurlarıyla 
düğümleyip geleneksel bir anlatım tarzını seçen Ercüment Ekrem, ilahi bakış açısına 
konumlanarak onların içlerinden geçen düşünce ve duyguları vermekle yetinir. 
“Hasud ve açgözlü kadın, âdeta bunu gece rüyasında görüyor, efendi, ölürse terekesinden bu 
yüzüğü zevcine satın aldırmayı bile düşünüyordu” (s.52). 
Romanın entrik ögelerini aklında tek başına oluşturan ve yöneten Huriye, yüzeysel olsa da iç 
dünyası verilen tek kahraman olur. “Sabir efendinin yalısında tek başına kalıp hakimei mutlaka 
kesilmek hususundaki günlerden beri kurmakta olduğu yaldızlı tatlı sevimli huylalar hep 
tehlikeye uğruyordu” (s.40). Huriye’nin aklından geçirdiği planlar tatbik edilmeden 
okuyucuyla paylaşılır. “Mahdud, zavallı düşüncesiyle, pek dahiyane zannettiği ve Belkıs’ı bu 
defa adamakıllı vurmak için ittihaz eylediği tedbiri tatbike başlıyordu” (s.50). Yazarın 
romanında yer yer mahalle kahvesinde dostlarla hasbıhalini hatırlatacak kadar samimiyet 
kurduğu bir anlatım tarzını seçmesinden ötürü dinleyicilerine yani okuyucularına eksik bir bilgi 
vermemek adına ilahi bakışla her şeyi noksansız anlatmayı seçer. “Bir müddet onu temaşadan 
kendini alamadı. Fakat onu zaten bu güzelliği, zerafeti için çekemiyordu. Yine bu dakikada 
gönlünde haset ve kin fırtınaları koptu” (s.18).   
Belkıs’a âşık olmaktan kendini alamayan Hayri, konağın içinde dönen entrikalardan çok 
rahatsız olur. Hayri, okuduğu kitaplardan öğrendiği bilgilerle hayatın gerçek bilgileri arasında 
bocalayan eğitimli mutsuzlardandır. “Akşamları kahve ocağında, Sofi’nin ağzından dinledikçe 
kalbinde bir isyan duyuyordu. Onun indinde Belkıs, çorak bir tarlaya, ısırganların arasına 
düşmüş nadide bir çiçekti” (s.44).  Anlatıcı, hadiseleri dışarıdan anlatırken kahramanların iç 
dünyalarına hâkim bir tavırla, samimi bir üslupla yaklaşarak akıcılığı sağlar, okuyucuyu 
kendine çeker.  
İlk Türk romancıları meddah anlatımını hatırlatan üsluplarını, Türk romanı Batılı manada 
teknik imkânlarla donana kadar belli ölçülerde devam ettirmiştir. Anlatımdaki bu hususiyet, 
Cumhuriyet öncesi yazarlardan Ercüment Ekrem Talu’da da sürdürülmüştür. Popülerliğin, çok 
okunurluğun sağlanabilmesiyle münasebet kurulabilecek anlatım tarzındaki okuyucuyla 
karşılıklı konuşma tarzı, okuyucunun alışık olduğu yerel ağız özelliklerinin kullanılması, olayın 
akışını keserek okuyucuya anlatıcının sır verircesine malumatları bildirmesi gibi unsurlar Sabir 
Efendinin Gelini romanında kullanılmıştır. Sayılan hususiyetler edebî eser olmayı yaratamasa 
da sosyal zenginliği fazlasıyla yansıtan, devrin yaşam biçimlerini aktaran bir eserin meydana 
gelmesini sağlar.       
 

Sonuç: 
Ercüment Ekrem Talu, Tanzimat sanatçılarının anlatım teknikleri ve üsluplarını, özellikle de 
Ahmet Mithat Efendi’nin tarzını devam ettirerek meddah söylemini eserlerinde kullanır. 
Romanın akışına müdahale eden, bilgi veren ve okuyucuyla konuşan yazar, okurla kurduğu 
samimi iletişimle devrinin çok okunan yazarlarından olur.  
Sabir Efendinin Gelini romanıyla Ercüment Ekrem; Felatun Bey, Bihruz Bey, Meftun ve Şöhret 
Beylerin ailesinden gelen ama Batıyı doğru anlamasıyla ve kadın olarak büyük bir farklılık 
gösteren Belkıs Hanım’la Batılı olma yolunda ilerleyen Türk toplumuna çeşitli eleştiriler 
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getirir. Mizah ve hiciv oklarını, Belkıs Hanım’ın karşısında yer alanlara ustalıkla isabet ettiren 
Ercüment Ekrem, kadınların Türk toplumunda çağdaş bir yaşam sürmelerinin henüz erken 
olduğu tespitiyle eserini sonlandırır.  
Eserde eski- yeni, Batılı- Şarklı, geleneksel- çağdaş, kadın- erkek gibi birçok çift kutup vardır. 
Bu kutupların içinde en büyük çatışmanın görüldüğü kişiler Belkıs Hanım ve Huriye Hanım 
olur. Belkıs Hanım, yaşam şekli ve hayata bakışıyla Batı’yı simgelerken, Huriye Hanım cahil 
ve ön yargılı, Batı düşmanı kesimi simgeler. Bu çift kutuplaşmada anlatıcının tavrı; taraf 
tutmak, olayın akışını kesmek, değişen sosyal düzenin toplum katmanlarına yansımalarını canlı 
şekillerde gösterme anlamında gerçekçi bir edebî dünya oluşturulmasını sağlar.    
Sabir Efendinin Gelini’nde ilk dönem romanlarında görülen teknik kusurların yanı sıra halka 
doğru eğilen bir yazarın samimiliği hissedilir. Tiplerin canlılığı, mahalle insanlarının 
gerçekçiliği esere sahicilik katarken, roman, okurun yaşamını aksettirmesi bakımıyla da 
beğenilir olmuştur.      
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Özet 

Bu çalışma evcil hayvanların piyasa ekonomisi ve insanlar üzerindeki olumlu etkilerini analiz 

etmek amacıyla hazırlanmıştır. COVID-19 pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei 

vilayetinin başkenti Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgını ile başlamıştır. Ülkemizdeki ilk vaka 

Sağlık Bakanlığı’nca 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştır. Salgının dünyada hızla yayılması 

ile ülkelerde kapanmalar, seyahat kısıtlamaları, evden çalışma ve uzaktan eğitim sisteminin 

devreye girmesi ile insanların sadık dostları olarak bilinen evcil hayvanlar ile daha çok zaman 

geçirme ve yeni hayvanlar sahiplenme oranı yükselmeye başlamıştır. Bu süreçte insanların 

hayvanları ile daha çok ilgilendiği ve onların ihtiyaçlarını karşılamada daha duyarlı 

davrandıkları görülmüştür. Hayvanların beslenmesi, veteriner bakım hizmetleri gibi pek çok 

konuda bütçelerinin önemli bir kısmını ayırmakta tereddüt etmedikleri varsayılabilir. Pet shop 

ürünleri ve yeni hayvanlar satın alma gibi tüketim harcamalarının bu piyasada hareketliliği 

artırdığı gözlenmiştir. Evcil hayvan sahibi olmanın tansiyona iyi geldiği, insanların içinde 

bulundukları yalnızlık ve depresyon hissini büyük ölçüde azalttığı, umutlarını her daim sıcak 

tuttuğu aşikârdır. Uzun bir günün ardından tüylü dostlarıyla ilgilenmenin, insanların daha 

iyimser hissetmelerine ve evcil hayvanlarıyla zaman geçirmenin stresle başa çıkmalarına 

yardımcı olduğu, hayvanların sosyal ilişkilerde artışa yardımcı olduğu, çocuklarda empati 

duygusu, sosyal beceri, sevginin karşılıklı olduğu ve sorumluluk duygusunu gibi karakterleri 

geliştirdiği söylenebilir. İnsanların evcil hayvanlarıyla zaman geçirmenin ruh hallerine iyi 

geldiğini görülmüş ve hatta karantinada başka insanlar yerine hayvanlarını tercih ettikleri, 
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kendilerine sosyal statü edindikleri söylenebilir. Evcil hayvanlar için online alışveriş yapma 

trendi de kalıcı hale gelecek gibi görünmektedir. Evcil hayvanlar, şimdi hayatlarımızda her 

zamankinden daha önemli bir yer kazanmıştır. Pandemi yakın gelecekte hafifleyebilir ama 

evcil hayvanlarımızın yakınlığı kalıcı olacaktır. Evcil hayvanların sahiplenilmesi ve bakım, 

beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğilimin günümüzde gittikçe artığı 

kolaylıkla görülebilmektedir. Bu eğilimde çeşitli ihtiyaçlar ön plana çıkarken, bu ihtiyaçların 

tüketiminin ekonomik rolü ve nedenleri ile olan ilişkisinin de belirlenmesi önemli olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Evcil Hayvan, Covid-19, Ekonomik Fayda, Sosyal Statü, Human-Pet 

Relationship  

Abstract 

This study was prepared to analyse the positive effects of pets on the market economy and 

humans. The COVID-19 pandemic started with the virus outbreak that emerged in Wuhan, the 

capital of China's Hubei province, on December 1, 2019. The first case in our country was 

announced by the Ministry of Health on March 11, 2020. With the rapid spread of the 

epidemic in the world, full and partial closures in countries, travel restrictions, working from 

home and the introduction of the distance education system, the rate of spending more time 

with pets, known as people's loyal friends, and the rate of adopting new animals have begun 

to increase. In this process, it has been observed that people are more interested in their 

animals and are more sensitive in meeting their needs. It can be assumed that they do not 

hesitate to allocate a significant part of their budget on many issues such as animal nutrition 

and veterinary care services. It has been observed that consumption expenditures such as pet 

shop products and purchasing new animals increase the mobility in this market. It is obvious 

that having a pet is good for blood pressure, greatly reduces the feeling of loneliness and 

depression that people are in, and keeps their hopes warm all the time. It can be said that 

taking care of furry friends after a long day helps people feel more optimistic and spending 

time with their pets helps them cope with stress, helps animals increase social relations, and 

develops characters such as empathy, social skills, mutual love and responsibility in children. 

It has been seen that spending time with their pets is good for people's mood, and it can even 

be said that they prefer their animals over other people in quarantine, and they gain social 

status. The trend of online shopping for pets also seems to become permanent. Pets are now 

more important than ever in our lives. The pandemic may ease in the near future, but the 

closeness of our pets will be permanent. It can be easily seen that the tendency towards the 

adoption of pets and meeting their needs such as care and feeding is increasing day by day. 

While various needs come to the fore in this trend, it is important to determine the economic 

role of consumption of these needs and their relationship with the reasons. 

Keywords: Pet, Covid-19, Economic Benefit, Social Status, Human-Pet Relationship. 
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RF MAGNETRON SIÇRATMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN V2O5 İNCE 
FİLMLERİN TAVLAMA SICAKLIĞINA BAĞLI MORFOLOJİK, YAPISAL VE 

ELEKTRİKSEL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 
 

INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL, STRUCTURAL AND ELECTRICAL 
CHANGES DUE TO ANNEALING TEMPERATURE OF V2O5 THIN FILMS PRODUCED 

BY RF MAGNETRON SPOTTING METHOD 
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ÖZET 
 
RF magnetron sıçratma yöntemi ile Vanadyum Penta Oksit (V2O5) hedef malzeme kullanılarak 
100nm kalınlığa sahip ince filmler p tipi (100) silisyum alttaş üzerine kaplandı. Kaplama 
sonrası ince filmlerin her biri sırasıyla 450°C, 500°C ve 550°C de 1 saat boyunca hava 
ortamında tavlandı. Tavlanan ince filmlerin morfolojik yapısının incelenmesi amacıyla alan 
emisyonu taramalı elektron mikroskobu (FESEM) görüntüleri alındı. Elementel safsızlık 
kontrolünün sağlanması için enerji saçılım spektrometrisi (EDS) ölçümleri alındı. İnce 
filmlerin yapısal karakterizasyonu için X-ışını kırınım (XRD) yöntemi kullanılarak kırınım 
desenleri elde edildi. Yapılan XRD ölçümleri sonucunda V2O5 in litaratürle uyumlu pik verdiği 
ve kristal yapıda olduğu gözlemlendi. FESEM görüntülemeleri sonucunda da tavlama sıcaklığı 
arttıkça tanelerin daha belirgin hale geldiği gözlemlendi. Ardından her bir film üzerine DC 
magnetron sıçratma yöntemi kullanılarak 25 nm titanyum tungsten (TiW) ve 100 nm altın (Au) 
IDT elektrot kaplanarak sensör aygıtları oluşturuldu.  Oluşturulan sensörlere beyaz ışık altında 
20 mW ile 100 mW güç aralığında 20mW aralıklarla farklı ışık şiddetlerine bağlı akım-voltaj 
(I-V) ölçümleri yapıldı. Ayrıca sabit bir voltaj altında ışığın varlığında ve karanlıkta akım 
değişimleri izlenerek ölçümler yapıldı. Son olarak elde edilen grafiklerden 550oC sıcaklıkta 
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tavlanan sensörün ışık şiddeti değişimlerine daha duyarlı olduğu gözlendi. Bu sebepten dolayı 
bu sensörün anahtarlama ve ışığa duyarlı uygulamalarda kullanılabilir olabileceği tespit edildi.  
 
Anahtar Kelimeler: RF Manyetik Sıçratma, Vanadyum Pentaoksit, İnce film, 
Karakterizasyon 
 
 
Giriş 
 
Son yıllarda metal oksit yarı iletken teknolojisi büyük ilerleme göstermiştir. Bu metal oksit yarı 
iletkenler kullanılarak geliştirilen cihazlar elektronik ve optik uygulamalarda büyük öneme 
sahiptir [1] – [5]. Metal oksit yarı iletkenlerden biri olan, Vanadyum metalinin oksit fazları, 
kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı son yıllarda incelenmeye başlanmıştır [2]. 
Nanoteller, nanoşeritler ve nanolifler gibi vanadyum oksit nanoyapıları, alan yayıcı [6], [7], 
alan etkili transistörler [8], sensörler [9] – [11], fotodedektörler [12] gibi çoklu elektrikli 
cihazlarda kullanılmaktadır.  
Bu çalışmada, Vanadyum oksit’in kararlı bir fazı olan V2O5'in etkisi bir arayüz tabakası olarak 
incelenmiştir. Üretilen foto sensörde arayüz katmanı olarak V2O5 kullanılmıştır. P tipi Si alttaş 
üzerine V2O5 kaplanmıştır. Daha sonra p-Si/V2O5 yapısı üzerine doğrultucu kontak olarak Au 
kaplanmıştır. p-Si/V2O5/Au  katmanlarından oluşan foto sensöre oda sıcaklığında geçici 
akımın zamana karşı değişim testleri yapılmıştır. V2O5 ince filmin yapısal özellikleri SEM, 
EDS ve XRD kullanılarak karakterize edilmiştir.  
 
 
Materyal ve Metod 
 
Bu çalışmada, 8” çapında, 750±25 µm kalınlığında p-tipi silisyum (100) alttaş kullanıldı. Alttaş 
piranha solüsyonu (Sülfürik Asit (1): Hidrojen Peroksit (1)) kullanılarak temizlendi. Alttaş  RF 
magnetron sıçratma tekniği kullanılarak 100nm V2O5 ince film ile kaplandı. Daha sonra alttaş 
3 parça olacak şekilde kesildi. Birinci parça 450 oC’de, ikinci parça 500 oC’de, üçüncü parça 
550 oC’de atmosferde 1 saat tavlandı. Tavlama işlemi biten her bir numunenin ayrıntılı bir 
şekilde SEM görüntüleri alındı. Ve XRD ölçümleri yapıldı. Daha sonra V2O5 ince filmin üzeri 
gölge maske kullanılarak DC magnetron sıçratma tekniği ile 25nm TiW ve 100nm Au kaplandı. 
p-Si/ V2O5 /Au foto sensörlerin  şematiği Şekil-1’deki gibidir. 
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Şekil-1: Üretilen foto sensörlerin kesit gösterimi. 

 
Şekil-1.’de 450°C, 500°Cve 550°C’de tavlanmış V2O5 ince filmlerin X-Işını Kırınımı (XRD) 
datası ve Şekil-2.’de ise 450°C, 500°Cve 550°C’de tavlanmış V2O5 ince filmlerin Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil-1: 450°C, 500°C ve 550°C’ tavlanmış V2O5 ince filmlerin XRD grafikleri. 
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Şekil-2: Üretilen sensör yapılarının (a) 450°C, (b) 500°Cve (c)550°C’de çekilen 
SEM görüntüleri. 

 
 
 
 

Sonuç ve Tartışma 
 

 
Şekil-3: V2O5 kaplanmış sensörlerin Isc-T (geçici akım-zaman grafiği) 

ölçüm sonuçları. (a) 450°C, (b) 500°C, (c) 550°C 
 
Şekil-3’te üretilen foto sensörlerin geçici akım-zaman grafikleri verilmiştir. p-Si/V2O5/Au  
sensörleri için 100 mW/cm2 değerine kadar 20 mW/cm2 aralıklarla yapılan geçici akım-zaman 
grafikleri gösterilmektedir. Grafiklerden anlaşılabileceği gibi, ışık açıldıktan sonra akım hızla 
artarak maksimuma ulaşır ve düz bir şekil alır ışığı kapattıktan sonra, sıkışan yükler ve akım 
aniden ilk durumuna tekrar geri döner. Darbelerin görünümünün cihazın ışığa duyarlılığını 
yansıttığı açıkça görülmektedir. Serbest yüklerin yüzeye ulaşması için gereken sürenin çok kısa 
olduğu, yani yük oluşturma rekombinasyon dengesinin olmadığı gözlemlendi[122]. Foto 
sensörün  ışık yoğunluğuna duyarlılığı Şekil-3 ile belirlenir[13]–[15]. 
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Sonuç 
 

Bu çalışmada 450°C, 500°C, 550°C sıcaklıklarda tavlanmış p-Si/V2O5/Au sensörünün sabit 
bir gerilim altında ışığın varlığında ve karanlıkta akım değişimleri izlenerek ölçümler yapıldı. 
Işık açıkken foto akım ve değerlerin aniden yükseldiği ve tepe noktasına ulaştığı gözlemlendi, 
ışığı kapatmanın foto akımda ani bir şekilde minimum değere düşmesine sebep olduğu görüldü. 
Bu da V2O5 sensörlerin farklı aydınlatma yoğunluklarında gün ışığına duyarlı olduğunu 
kanıtladı ve özellikle 550oC sıcaklıkta tavlanan sensörün ışık şiddeti değişimlerine daha duyarlı 
olduğu gözlendi. Sonuç olarak bu sensörlerin anahtarlama ve ışığa duyarlı uygulamalarda 
kullanılabilir olabileceği tespit edildi.  
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PLÜTONLARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ  * 

GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TAVŞANLI ZONE (NORTHWEST 
ANATOLIA) EOCENE IGNEOUS PLUTONS 
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Özet 

İncelenen Sivrihisar, Günyüzü ( (Karacaören, Tekören, Dinek, Kadıncık) ve Kaymaz Eosen 
Plütonları Tavşanlı Zonu’ nda kuzey batı-güneydoğu gidişli bir kuşakta yer almaktadır.  
İncelenen granitoidler orta-yüksek potasyumlu, kalkalkali, metalümin, I tipi ve çarpışma 
sonrası sokulumlar karakterinde ve Toplam alkali (% Na2 O + K2 O) karşı SiO2 diyagramına 
göre; kuvars diyorit, siyeno diyorit ve granit bileşimindedir. Sr, Zr, Ba içerikleri sırası ile 
Kaymaz graniti, Günyüzü ve Sivrihisar granoditinde düzenli bir artış gösterirken  Rb elementi 
Kaymaz’da belirgin yüksek değerlere çıkar. Sözkonusu plütonların Hafif nadir toprak 
elementleri (LREE: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm ve ortaç nadir toprak elementleri (MREE: Pm, Sm, 
Eu, Gd, Tb, Dy) belirgin bir lineer zenginleşme gösterirken, ağır nadir toprak elementleri 
(HREE: Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) azalma göstermektedir. Bu özellikler Günyüzü, 
Sivrihisar ve Kaymaz’ın volkanik yay veya çarpışma ile ilişkili plütonlar olduğunu işaret 
etmektedir. Ayrıca Rb karşı Y+Nb ve Nb karşı Y tektonik sınıflama diyagramları da benzer 
sonucu göstermektedir. Sivrihisar ve Günyüzü plütonlarında toplam kaya ve minaral çiflerinde 
(kuvars-feldispat, biyotit, magnetit, hornblend, plajioklas) hesaplanan δ18O (SMOW) değerleri  
7.79 % ile 10.22 % arasındadır. Kaymaz plütonun da ise 11.71% ve 11.06% dir. Oksijen izotop 
sonuçları Sivrihisar ve Günyüzü plütonlarının manto kökenli bir magmadan türediğini Kaymaz 
plütonunun ise kabuk kökenli bir magmadan türediği veya magmaya kabuk malzemesinin 
katkısının olduğunu göstermektedir. Ayrıca δ18O (SMOW) değerlerine göre hesaplanan 
kristallenme sıcaklıkları Sivrihisar plütonu için 560-648 oC, Günyüzü plütonları için 411-679 
oC, Kaymaz plütonu için 578 oC dir. İncelenen plütonların toplam kaya ve biyotit, hornblend 
ve K-feldispat minerallerinde  87Rb/86Sr izotop oranları saptanmıştır ( Kaymaz graniti 0.71424, 
2.86976; Sivrihisar granodioriti 0.70733, 0.70687, 0.70693, Günyüzü granodioritleri 0.82887-
1.08111). Bu verilerden hesaplanan soğuma yaşları; Kaymaz graniti (55±0.5 My), Günyüzü 
granodioritleri (46±0.5 My, 47±0.5 My, 53.5±0.5) ve Sivrihisar granodioriti (49±6.1 My) 
biribirine oldukça yakındır. 

Elde edilen veriler Günyüzü ve Sivrihisar plütonlarının ortak bir ergiyik ya da farklı 
kaynaklardan iki veya daha fazla ergiyiğin karışımının bölümsel kristalleşmesinden oluştuğunu 
göstermektedir. Kaymaz plütonu ise aynı diğerleri ile benzer ergiyin kıtasal kabuk malzemesi 
ile etkileşimi veya tamamen kıtasıl kabuk kısmı ergimesi ile oluştuğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Tavşanlı Zonu, Anadolu, Eosen, Magmatik, Plüton, Sivrihisar, Günyüzü 
* Bu çalışma DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiş, Element analizleri ve yaş tayinleri Tübingen 
Üniversitesi (Almanya) Jeokimya laboratuvarlarında Prof. Dr. Muharrem Satır’ın desteği ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 

234

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



Abstract 

The investigated Sivrihisar, Günyüzü (including Karacaören, Tekören, Dinek, Kadıncık) and 
Kaymaz Eocene plutons take place in a NW-SE-trending belt in the Tavşanlı zone. The 
investigated granitoids are charecterized by intermediate-high K calcalkaline, metaaluminous, 
I-type and post-collisional intrusions. When  total alkaline (% Na2 O + K2 O) is ploted against 
SiO2, quartzdiorite, syenosirite, syenodiorite and granite composition is obtained. While Sr, Zr 
and Ba contents showed regular increase in Kaymaz granite, Günyüzü ve Sivrihisar 
granodiorite, respectively, Rb element increase to a distinct value in the Kaymaz granite. Light 
REE (LREE: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm) and intermediate REE (MREE: Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy) 
show enrichment in above-mentioned intrusions whereas It shows a decrease in the amount of 
heavy REE (HREE: Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). These features indicate that Günyüzü, 
Sivrihisar and Kaymaz plutons are associated with volcanic arc or collision. Also, the Rb versus 
Y+Nb and Nb versus Y tectonic classification diagrams show similar results. δ18O (SMOW) 
values calculated in total rock and mineral pairs (quartz-feldspar, biotite, magnetite, 
hornblende, plagioclase) in Sivrihisar and Günyüzü plutons are between 7.79 % and 10.22 %. 
It is 11.71% and 11.06% in the Kaymaz pluton. Oxygen isotope results show that the Sivrihisar 
and Günyüzü plutons are generated from a mantle-derived magma, while the Kaymaz pluton is 
derived from a magma with crustal origin or is derived from magma with crustal material 
contribution. In addition, the crystallization temperatures calculated based on δ18O (SMOW) 
values are 560-648 oC for the Sivrihisar, 411-679 oC for the Günyüzü, and 578 oC for the 
Kaymaz plutons. 87Rb/86Sr isotope ratios were determined in total rock, biotite, hornblende and 
K-feldspar minerals (Kaymaz granite: 0.71424, 2.86976; Sivrihisar granodiorite 0.70733, 
0.70687, 0.70693, Günyüzü granodiorites 0.82887-1.08111). The cooling ages calculated from 
this data are very close to each other (55±0.5 My for the Kaymaz granite, 46±0.5 My, 47±0.5 
My, 53.5±0.5 for the Günyüzü granodiorites and 49±6.1 My for the Sivrihisar granodiorite).  

The obtained data indicated that Günyüzü and Sivrihisar plutons are formed by partial 
crystallization of a common melt or a mixture of two or more melts from different sources. The 
Kaymaz pluton, on the other hand, may be suggested to have been formed by the interaction of 
the melt (which is similar to those of Günyüzü and Sivrihisar) with the continental crustal 
material or by the melting of the continental crust. 

Keywords: Tavşanlı Zone, Anadolu, Eosen, Igneous, Pluton, Sivrihisar, Günyüzü 
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ERKEK BASKETBOLCULARA UYGULANAN 8 HAFTALIK CORE ANTRENMAN 

PROGRAMININ REAKSİYON ZAMANI VE MOTOR ÖZELLİKLER ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

THE EFFECTS OF 8-WEEK CORE TRAINING PROGRAM APPLIED TO MALE 

BASKETBAL PLAYERS ON REACTION TIME AND MOTOR FEATURES 

 

Gökberk GÖKBELEN 

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kayseri/Türkiye 

 

ÖZET 

Bu çalışma erkek basketbolculara uygulanan 8 haftalık core antrenman programının reaksiyon 
zamanı ve motor özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmaya 
amatör seviyede lisanslı olarak oynayan 16-18 yaş aralığındaki 32 erkek sporcunun gönüllü 
katılımıyla gerçekleştirildi.  
Çalışmaya deney (n=16) ve kontrol (n=16) grubu olarak toplamda 32 sporcu katıldı. 
Antrenman programı uygulamaya başlamadan önce çalışmaya katılan tüm sporculara, 
reaksiyon zamanı, esneklik, el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, 2 ve 3 sayılık şut testleri 
uygulandı. 
Deney grubuna teknik-taktik antrenman dışında 8 hafta, haftada 2 gün ve günde yaklaşık 30-
45 dakikadan oluşan core antrenman programı ek olarak uygulandı, ısınma ve soğuma 
bölümleri bu sürelere dâhil edilmedi. Kontrol grubuna ise sadece teknik-taktik antrenmandan 
oluşan rutin basketbol antrenmanı uygulandı. 8 haftalık antrenman programının sonunda 
deney ve kontrol grubu sporcularının son test ölçümleri gerçekleştirildi.  
Elde edinilen sonuçlara göre deney ve kontrol grubu arasında yalnızca 2 sayılık şut testinin 5. 
bölgesinde anlamlı bir farklılık tespit edildi (p<0.05). Geriye kalan tüm değişkenlerde ise 
herhangi bir anlamlılığa rastlanılmadı (p>0.05). 
Sonuç olarak basketbolculara uyguladığımız core antrenman programının yeterli olmadığı 
görüldü. Araştırma sonucunda herhangi bir farklılığın görülmemesinin nedeni uygulanan 
antrenmanın gün ve hafta sayısındaki yetersizlik olduğu düşünülebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Antrenman; Basketbol; Core; Motor Özellikler; Reaksiyon. 

 

ABSTRACT 

This study has been done with the aim of investigating the effects of 8-week core training 
program given to male basketball players on reaction time and motor features. The universe of 
the study consisted of 32, 16-18 year-old, amateur licensed male athlete, who voluntarily 
participated in the study.  
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Of the 32 participants, 16 subjects (n=16) were in the study and the remaining 16 subjects 
(n=16) were in the control group. Prior to the beginning of the training program, all the athlete 
went reaction time, flexibility, manual grasping force, and shoot tests of number 2 and 
number 3. 
In the study group, apart from technique-tactic training, core training program was given two 
days a week, 30-45 minutes each day, for 8 weeks, and warm-up and cool down durations 
were not included in these periods. As for the control group, only routine basketball training 
comprised of technique-tactic training was applied. Final test measurements of the sportsmen 
in both group were made at the end of 8-week training program. 
According to the results obtained, a statistically significant difference was found between the 
groups only in the 5th section of the shoot test of number 2 (p<0.05). No significance of 
difference was found in all the other remaining variables (p>0.05). 
In conclusion, it was understood that the core training program we applied to the basketball 
players was not adequate. Absence of any difference between the groups can be ascribed to 
the inadequacy of the number of days and weeks the training program was applied. 
 
Key words: Basketball; Core; Motor features; Reaction; Training. 
 
GİRİŞ 

Küreselleşen ve sürekli gelişen Dünyamızda en popüler sporlardan bir tanesi de basketboldur. 
Basketbol kendini gün geçtikçe daha çok yenilemeye ve ilgi duyan kişiler sayesinde bu 
popülerliğini sürdürmeye devam edecektir. Bununla beraber maç içinde sürekli değişen 
skorla, taraftarların ve oyuncuların yaşadığı adrenalin bu branşa duyulan sempatiyi daha da 
arttırmıştır. 

Antrenör ve sporcular uzun süredir performansın artırılmasında ve spor sakatlıklarının 
azaltılmasında güçlü bir core bölgesinin önemini anlamışlardır. Core antrenman 1980 yılından 
bu zamana kadar çalışmalara konu edinmiştir. Güçlü core bölgesinin motorik özellikleri 
geliştirdiği, dengeyi arttırdığı ve yaşanabilecek sakatlıkların önlenmesinde önemli derecede 
rol oynadığına dair veriler elde edilmiştir (Akman ve Ark., 2013). 

Yıllardır yapılan çalışmalara göre; fiziksel antrenmanın reaksiyon zamanını kısaltabileceği 
görülmektedir (Çolakoğlu, 1993). Farklı fonksiyonel antrenmanlar ile reaksiyon zamanında 
gelişme sağlanabilmektedir (Sayın, 2011). Reaksiyon zamanı süresinin antrenmanlarla 
azaltılabileceği fakat belirli bir seviyenin altına düşürülemeyeceği bilinmektedir (Era ve Ark., 
1986).  

 

CORE KAVRAMI 

İngilizce kökenli bir kelime olan core sözcüğü Türkçe karşılığı ile merkez, çekirdek anlamına 
gelmektedir. Spor bilimleri alanında ise core kavramı, insan vücudunun ağırlık noktasının da 
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içinde bulunduğu merkez noktadır (Mcgıll, 2010). Yapılan çalışmalarda atletik performans, 
sakatlık önleme, sırt sıkıntılarının giderilmesi ve çok çeşitli amaçlarla core kuvvetinin önemli 
etkisini göstermektedir (Akuthota, 2008). 

Vücudumuzda karın, bel, kalça ve pelvis bölgelerini içeren, 29 adet kastan oluşan ve bedenin 
merkezi noktası olarak bilinen bölgeye core bölgesi denmektedir (Samson, 2005). Core 
kasları, lumbopelvik bölgeyi çevreleyen kaslardan oluşmaktadır. Bu kaslar alt ve üst 
ektremiteye bağlı olan kasları içerir (Vleemıng, 1995).  

Teoride core antrenmanı, sporcunun performansını artırması, sakatlıkların önüne geçilmesi ve 
sırt ağrılarının tedavisinde uygulanmaktadır (Cıssık, 2011). Mcgıll (2006) bir araştırmasında 
iyi antrene edilmiş core bölgesinin sporcu performansında sağlam bir ivmelenme ve 
sakatlıkların önüne geçilmesinde altın nokta olduğunu bildirmiştir. Core antrenmanlarının en 
önemli özelliklerinden olan core grubu kaslarının, motor kontrolünü ve devamında da 
kuvvetlenmesini hedef almasıdır.  

Core bölgesinin basketbol ile ilişkisi ise savunma esnasında (savunma sahasına dönerken 
atılan sprintte, top süren oyuncuyu savunurken, ribaunt için alınan vücut pozisyonunda) ya da 
hücumda (topa sahip olan oyuncunun top sürerken yön değiştirme hareketlerini yapması, şut 
atması) oyuncular vücut pozisyonunu değiştirirken core kas sisteme ihtiyaç duyarlar (Mcgıll, 
2006). 

 

Yapılan bu çalışmada 16-18 yaş arası erkek basketbolculara uygulanacak olan 8 haftalık core 
antrenman programının sporcularda; reaksiyon zamanı, şut isabeti, kuvvet ve esneklik üzerine 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde core antrenman çalışmalarından farklı 
parametreler ve yaş grupları göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak olan çalışmanın 
sporculara katkı sağlayacağı ve önem arz ettiği düşünülmektedir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma erkek basketbolculara uygulanan 8 haftalık core antrenman programının reaksiyon 
zamanı ve motor özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmaya 
Hasketbol ve Özel Erciyes Koleji Basketbol Kulüpleri bünyesinde amatör seviyede lisanslı 
olarak oynayan, 16-18 yaş aralığındaki 32 erkek sporcunun gönüllü katılımıyla 
gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan 32 sporcu rastgele yöntem ile iki eşit sayıya bölünerek 
16’şar kişiden oluşan deney (n=16) ve kontrol (n=16) grubu oluşturuldu. Antrenman programı 
uygulamaya başlamadan önce çalışmaya katılan tüm sporculara ön testler yapıldı. Sporculara; 
reaksiyon, esneklik, el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, 2 ve 3 sayılık şut testleri uygulandı. 
Deney grubuna teknik-taktik antrenman dışında 8 hafta, haftada 2 gün ve günde yaklaşık 30-
45 dakikadan oluşan core antrenman programı ek olarak uygulandı, ısınma ve soğuma 
bölümleri bu sürelere dâhil edilmedi. Kontrol grubuna ise sadece teknik-taktik antrenmandan 
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oluşan rutin basketbol antrenmanı uygulandı. 8 haftalık antrenman programının sonunda 
deney ve kontrol grubu sporcularının son test ölçümleri gerçekleştirildi.  

El kavrama kuvveti ölçümü için Baseline marka el dinamometresi kullanıldı. Test başlamadan 
önce dinamometrenin tutamaçları gönüllünün el büyüklüğüne göre ayarlandı. Gönüllü ayakta 
durur pozisyonda, ölçüm yapılan kolunu bükmeden ve vücuduna temas ettirmeden, kol ile 
vücut arasında 45 derecelik açı olacak şekilde hizası alındı. Ölçüm sırasında kavrama kuvveti 
ölçülen kişiden dinamometrenin tutamaçlarını mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde 
sıkması istendi. 3’er ölçüm alınarak ortalama değerleri alındıktan sonra kuvvet ‘kg’ cinsinden 
kaydedildi (Mathıowetz ve Ark., 1985).  

Sırt kuvvetinin ölçümü Takei marka sırt ve bacak dinamometresi kullanılarak gerçekleştirildi. 
Katılımcılar dizleri gergin durumda dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirerek, 
kollar gergin, sırt düz ve gövde hafifçe öne eğikken,  elleri ile kavradığı dinamometre barını 
dikey olarak maksimum oranda sırt kaslarını kullanarak yukarı çekmeleri istendi. Bir deneme 
ve üç ölçüm sonrasında katılımcının en iyi yaptığı değer kaydedildi (Heyward, 2002).  

Esneklik ölçümünde sporcuların esneklikleri otur-uzan sehpası kullanılarak ölçüldü. 
Sporcuların ayaklarında çorap olması sureti ile bitişik bir pozisyonda, dizleri gergin bir 
şekilde sehpanın altına yerleştirildi. Bundan sonra sporcudan elleri ile sehpanın üzerinde 
kollarını bükmeden, ileri doğru uzatarak en uç noktaya uzanmaları ve uzanabildiği en son 
noktada 1-2 sn kadar beklemesi istendi. Bir süre sabit kaldıktan sonra uzanabildiği en son 
nokta cm olarak alındı. Yapılan bir deneme ve iki ölçümden en yükseği kaydedildi (Tamer, K. 
2002).  

Araştırmaya katılan sporcuların basit (simple) reaksiyon zamanı ölçümü Newtest 1000 aleti 
ile gürültüsüz ve yeterli ışığı olan ortamda yapıldı. Sporcunun dominant eli masanın üzerinde 
olacak şekilde, kendisi sandalyeye oturmuş bir pozisyonda ve Newtest 1000 aleti masadan 10 
cm uzaklığa yerleştirildi. Sonrasında ‘’ Hazır ‘’ komutu ile birlikte faklı zaman aralıklarında 
gelen tek yerdeki ışık uyarısını gördüğü en kısa sürede düğmeye basması istendi. Her 
sporcudan 1 deneme ve sonrasında 3 ölçüm alındı. Ölçümlerdeki minimum ve maksimum 
değerler atılarak geriye kalan ölçüm sonucu milisaniye cinsinden kaydedildi (Tamer, K. 
2002). 

 Araştırmaya katılan sporcuların karmaşık (mix) reaksiyon zamanı ölçümü Newtest 1000 aleti 
ile gürültüsüz ve yeterli ışığı olan ortamda yapıldı. Sporcunun her iki elini de masanın 
üzerinde olacak şekilde, kendisi sandalyeye oturmuş bir pozisyonda ve Newtest 1000 aleti 
masadan 10 cm uzaklığa yerleştirildi. Sonrasında ‘’Hazır‘’ komutu ile birlikte faklı zaman 
aralıklarında ve farklı noktalardan gelen ışık uyarısını gördüğü en kısa sürede düğmeye 
basması istendi. Her sporcudan 1 deneme ve sonrasında 3 ölçüm alındı. Ölçümlerdeki 
minimum ve maksimum değerler atılarak geriye kalan ölçüm sonucu milisaniye cinsinden 
kaydedildi (Tamer, K. 2002). 
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2 sayılık şut testi, Sporcu 2 sayılık atış bölgesi içinde çemberin orta hizasına eşit uzaklıkta 
(4,225 m) olan 5 farklı bölgeden 2 turdan oluşan 5’er atış kullandı. İlk turda 25 atış, ikinci 
turda 25 atış olmak üzere toplamda 50 atış yaptı. Sporculara 2 turu tamamlamaları için 3 dk 
süre verildi (Uzun, A. 2019).  

3 sayılık şut testi, sporcu 3 sayılık atış bölgesi içinde çemberin orta hizasına eşit uzaklıkta 
(6.75 m) 5 farklı bölgeden 2 turdan oluşan 5’er atış kullandı. İlk turda 25 atış, ikinci turda 25 
atış olmak üzere toplamda 50 atış yaptı. Sporculara 2 turu tamamlamaları için 3.30 dk süre 
verildi (Uzun, A. 2019). 

Antrenman protokolü süresi 8 hafta, yoğunluğu haftada 2 gün, antrenman süresi: 30-45 dk, 
yüklenme 1, dinlenme sabit 30 sn olarak yapıldı. Isınma protokolünde 5 dk. jogging, 5 dk. 
dinamik streching, 5 dk. statik streching yapıldı. İlk 2 hafta 3 set ve hareketin süresi 30 sn 
yapıldı. 2-4 hafta arası 3 set ve hareketin süresi 45 sn yapıldı. 4-6 hafta arası 4 set ve hareketin 
süresi 30 sn yapıldı. 6-8 hafta arası 4 set ve hareketin süresi 45 sn yapıldı, tüm setler arasında 
2 dk’lık dinlenme süresi verildi. 

 

İstatistiksel Değerlendirme 

Elde edilen veriler IBM-SPSS 21 for windows paket programında analiz edildi. Değerlerin 
normal dağılıp dağılmadığına Shaphiro Wilk testi ile bakıldı ve dağılımın normal dağıldığı 
görüldü. Değişkenlerin istatistiksel olarak gösterimi için aritmetik ortalama ± standart sapma 
ile gösterildi. Grupları karşılaştırmak ve bağımsız grupları test etmek için parametrik 
testlerden independent sample t test kullanıldı. Bağımlı grupları karşılaştırmak için paired 
sample t test ile uygulandı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. 

 

BULGULAR 

Tablo I. Reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması 

    Deney Grubu 
 (n= 16) 

Kontrol Grubu  
(n= 16)      

Değişkenler Test SDX ±  SDX ±  t p 

Simple 
Reaksiyon 
(ms) 

Ön Test 459,93±42,95 489,75±83,55 -1,269 0,217 

Son Test 399,18±52,73 404,87±70,59 -0,258 0,798 

t 3,558 4,106 
  p 0,003 0,001 

Mix Reaksiyon 
(ms) 

Ön Test 522,68±62,96 540,56±106,89 -0,576 0,569 

Son Test 433,93±50,93 448,12±73,25 -0,636 0,530 

t 9,135 3,822 
  p 0,000 0,002 
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Deney grubunun grup içi ve kontrol grubunun grup içi simple reaksiyon son test değerleri, ön 
test değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şeklide azaldığı, daha kısa sürede 
reaksiyon gösterdiği görüldü. Gruplar arası ön test ve son test simple reaksiyon değerlerinde 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Deney grubunun grup içi ve kontrol grubunun 
grup içi mix reaksiyon son test değerleri, ön test değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir şeklide azaldığı, daha kısa sürede reaksiyon gösterdiği görüldü. Gruplar arası ön test mix 
reaksiyon değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. 

 

Tablo II.  Kuvvetin karşılaştırılması 

    Deney Grubu 
 (n= 16) 

Kontrol Grubu  
(n= 16)      

Değişkenler Test SDX ±  SDX ±  t p 

Sırt kuvveti  
(kg) 

Ön Test 124,81±31,00 119,31±30,53 0,506 0,617 

Son Test 151,03±39,53 141,75±24,30 0,800 0,430 

t -4,603 -5,048 
  p 0,000 0,000 

El pençe kuvveti 
(kg) 

Ön Test 45,37±10,91 43,12±8,34 0,655 0,517 

Son Test 46,43±10,93 43,75±7,38 0,815 0,422 

t -1,043 -0,533 
  p 0,313 0,602 

 

Deney grubunun grup ve kontrol grubunun grup içi sırt kuvveti son test değerleri, ön test 
değerlerine göre her iki grupta istatistiksel olarak anlamlı bir şeklide arttığı görüldü. Gruplar 
arası ön test ve son test sırt kuvveti değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmedi. Deney grubunun grup içi ve kontrol grubunun grup içi el pençe kuvveti son test 
değerleri, ön test değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. 
Gruplar arası ön ve son test el pençe kuvveti değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmedi. 

 

Tablo III.  Esnekliğin karşılaştırılması 

    Deney Grubu 
 (n= 16) 

Kontrol Grubu  
(n= 16)      

Değişkenler Test SDX ±  SDX ±  t p 

Esneklik Ön test 26,75±9,17 24,69±9,41 0,628 0,535 
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Den
ey 
grub
unu

n grup içi esneklik son test değerleri, ön test değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
artış olduğu ve kontrol grubunun grup içi esneklik değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı görüldü. Gruplar arası ön test ve son test esneklik değerlerinde istatiksel 
olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. 

 

Tablo IV.  2 sayılık şut testi karşılaştırılması 

   Deney Grubu 
 (n= 16) 

Kontrol Grubu  
(n= 16)      

Değişkenler Test SDX ±  SDX ±  t p 

2 sayı 1. Bölge 
(10 atış) 

Ön test 3,50±2,02 4,94±2,31 -1,863 0,072 

Son test 4,44±1,79 5,00±1,55 -0,951 0,349 

t -1,595 -0,109 
  

p 0,132 0,915 

2 sayı 2. bölge 
(10 atış) 

Ön test 4,13±1,44 5,30±1,74 -2,094 0,045 

Son test 5,25±1,68 5,44±1,92 -0,292 0,772 

t -1,904 -0,344 
  

p 0,076 0,736 

2 sayı 3. bölge 
(10 atış) 

Ön test 5,19±2,29 4,94±2,20 0,315 0,755 

Son test 5,38±1,36 5,38±1,77 0,000 1,000 

t -0,374 -0,609  
 

p 0,714 0,552  

2 sayı 4. bölge 
(10 atış) 

Ön test 3,94±1,97 4,50±1,74 -0,851 0,402 

Son test 4,55±1,86 3,88±1,75 1,078 0,290 

t -1,112 1,000  
 

p 0,283 0,333  

2 sayı 5. bölge 
(10 atış) 

Ön test 4,00±1,92 4,88±1,99 -1,260 0,217 

Son test 4,94±1,53 3,55±1,70 2,398 0,023 

t -1,635 2,514  
 

p 0,123 0,024  

 

 (cm) Son test 28,44±7,83 25,56±9,98 0,906 0,372 

t -2,407 -0,555 
  p 0,029 0,587 
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Deney ve kontrol grubunun 5 farklı bölgeden 2 sayılık şut testi sonuçları karşılaştırma 
yapılmıştır. Bu sonuçlara göre; 2 numaralı bölgenin gruplar arası ön test değerlerinde anlamlı 
bir farklılık görülmüştür. 5 numaralı bölgede kontrol grubunun grup içi son test şut isabeti 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Geriye kalan 1, 3 
ve 4 numaralı bölgelerde ise hem grup içi hem de gruplar arasında, 2 numaralı bölgenin grup 
içinde ve 5 numaralı bölgenin gruplar arası değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
sonucun olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Tablo V.  3 sayılık şut testi karşılaştırılması 

 

Dene
y ve 
kontr
ol 
grubu
nun 5 
farklı 
bölge
den 3 
sayılı
k şut 
testi 
sonuç
ları 
karşıl
aştır
ma 
yapıl
mıştır
. Bu 
sonuç
lara 
göre; 
deney 
grubu 
grup 
içi 1 

numaralı şut bölgesinde anlamlı bir artış, daha fazla isabet görülmüştür. 3 numaralı şut 
bölgesinde gruplar arası ön test değerlerinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Geriye 

   Deney Grubu 
 (n= 16) 

Kontrol Grubu  
(n= 16)      

Değişkenler Test SDX ±  SDX ±  t p 

3 sayı 1. bölge 
(10 atış) 

Ön test 2,88±1,36 2,69±1,74 0,340 0,737 

Son test 3,75±1,39 3,19±1,47 1,112 0,275 

t -3,955 -1,000 
  

p 0,001 0,333 

3 sayı 2. bölge 
(10 atış) 

Ön test 3,25±1,72 3,50±2,19 -0,358 0,723 

Son test 3,25±1,39 2,88±2,05 0,603 0,551 

t 0,000 0,900 
  

p 1,000 0,382 

3 sayı 3. bölge 
(10 atış) 

Ön test 3,00±1,32 1,88±1,36 2,377 0,024 

Son test 3,25±1,44 2,55±1,14 1,492 0,146 

t  -0,591 -1,580  
 

p 0,564 0,135  

3 sayı 4. bölge 
(10 atış) 

Ön test 2,69±1,61 2,44±1,92 0,397 0,694 

Son test 3,00±1,85 2,69±1,40 0,536 0,596 

t -0,543 -0,504  
 

p 0,595 0,621  

3 sayı 5. bölge 
(10 atış) 

Ön test 3,55±1,79 3,69±1,84 -0,194 0,847 

Son test 3,00±1,85 3,44±2,34 -0,586 0,562 

t 0,816 0,488  
 

p 0,427 0,633  
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kalan 2, 4 ve 5 numaralı bölgelerde ise hem grup içi hem de gruplar arasında, 1 numaralı 
bölgenin gruplar arası ve 3 numaralı bölgenin grup içi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
bir sonucun olmadığı tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma erkek basketbolculara uygulanan 8 haftalık core antrenman programının reaksiyon 
zamanı, şut isabeti, kuvvet ve esneklik üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Deney ve kontrol grubundaki sporcuların reaksiyon, esneklik, el kavrama kuvveti, sırt 
kuvveti, 2 ve 3 sayılık şut testleri uygulandı. İlk testler yapıldıktan sonra deney grubuna 8 
haftalık egzersiz sonrasında son testler uygulanmış olup, veriler istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. 2 sayılık şut testi 2.bölge ve 3 sayılık şut testi 3.bölge’nin ön testleri 
haricinde deney ve kontrol grubuna yapılan tüm ön testlerde anlamlı bir farklılığın olmadığı 
gözlemlenmiştir. Bu da çalışmada yer alan bütün sporcuların gruplara homojen bir şekilde 
dağılması anlamına gelmektedir.  

Alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

Basit (simple) ve karmaşık (mix) reaksiyon zamanı Shahrbanian ve Hashemi (2018) yaşları 6-
12 arasında olan bireyleri 2 gruba ayırmış ve deney grubuna 8 hafta boyunca, haftanın 3 günü 
uygulanan core egzersiz programının reaksiyon zamanı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda reaksiyon zamanında anlamlı iyileşmeler olduğunu belirtmişlerdir. 
Yapılan çalışma, çalışmamız ile paralellik göstermemektedir. Bunun sebebi; bu yaş 
aralığındaki bireylerin reaksiyon zamanı parametresi için gelişime daha açık oldukları 
söylenebilir.  

Genç (2019) yaşları 11-14 arasındaki taekwondo sporcularına 8 hafta boyunca haftanın 2 
günü Life-kinetik egzersizlerini uygulamıştır. Çalışma sonucunda deney ve kontrol grubunu 
karşılaştırdığı zaman reaksiyon zamanında herhangi bir farklılık olmadığını gözlemlemiştir. 
Yapılan çalışma, çalışmamız sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Sırt kuvvetinde Karacaoğlu (2015) çalışmasında yaşları 19-24 yaş arasındaki erkek voleybol 
sporcuları deney ve kontrol grubu olarak ayırmıştır. Deney grubu üzerinde 10 hafta boyunca, 
haftada 3 gün core antrenmanı yapmıştır. Uyguladığı core antrenmanların ardından sırt 
kuvveti değerlerinde iki grup arasında anlamlı bir fark tespit etmemiştir. Yapılan çalışma, 
çalışmamız sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

Kaçar (2019) çalışmasında deney ve kontrol grubu olarak ayırdığı bayan basketbolcular 
üzerinde, deney grubuna 8 hafta boyunca su üzerinde core antrenmanı yaptırmıştır. 
Uyguladığı core antrenman sonucunda sırt kuvveti değerlerinde istatistiksel olarak herhangi 
bir artış tespit etmemiştir. Yapılan çalışma sonuçları, çalışmamız ile paralellik göstermektedir.  

El pençe kuvvetinde Karacaoğlu (2015) yaşları 19-24 arasındaki erkek voleybolcular üzerinde 
yaptığı core antrenman çalışmasında el pençe kuvveti değerlerinde iki grup arasında istatiksel 
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olarak anlamlı bir fark tespit etmemiştir. Yapılan çalışma, çalışma sonuçlarımızı destekler 
niteliktedir.  

Bilici ve Selçuk (2018) çalışmalarında 14-16 yaş arasındaki deney (n=17) ve kontrol (n=17) 
grubu voleybol sporcuları üzerinde 10 haftalık core antrenman programını uygulamıştır. 
Haftanın 3 günü deney grubuna uyguladıkları bu çalışma sonucunda el pençe kuvvetinde 
anlamlı farklılıklar tespit etmişlerdir. Yapılan çalışma, çalışma sonuçlarımız ile paralellik 
göstermemektedir.  

Esneklikte Boyacı ve Bıyıklıoğlu (2013) yaptıkları bir çalışmada, 11-13 yaş erkek 
futbolculara uygulanan core antrenmanın fiziksel performans üzerine etkisini incelemek 
istemişlerdir. 10 haftalık bir süreçte haftanın 2 günü core antrenman programını bu yaş grubu 
sporcuların üzerinde uygulamışlardır. Deney ve kontrol grubunun son test esneklik 
değerlerinde anlamlı bir farklık ortaya çıkmamıştır. Dolayısı ile yapılan çalışma, çalışmamız 
ile paralellik göstermektedir. Boyacı ve ark. (2018) 12-14 yaş arasındaki erkek futbolculara 
10 hafta boyunca haftada 3 gün 2 ayrı gruba dinamik ve statik core antrenmanlarını 
uygulamışlardır. Araştırma sonucunda deney grubunu kontrol gruplarını karşılaştırdıkları 
zaman, esneklik değerlerinde anlamlı sonuçlar ortaya koymuşlardır. Yapılan çalışma, çalışma 
sonuçlarımız ile paralellik göstermemektedir.  

2-3 sayılık şut isabetinde Canlı (2017) yaptığı çalışmada yaş ortalamaları 13 olan erkek 
basketbolculara kuvvet antrenmanı uygulamıştır. 9 hafta süren bu çalışma sonucunda 
uyguladığı kuvvet antrenmanının 2 sayılık şut isabeti oranına bir etkisinin olmadığını tespit 
etmiştir. Yapılan çalışma sonucu, çalışmamız sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Beşdaş (2019) Yaşları 14-16 arasındaki deney (n=22), kontrol (n=21) basketbol sporcuları 
üzerinde bir araştırma yapmıştır. Deney grubuna 8 hafta ve haftada 3 gün core antrenman 
programını uygulamış, 2 ve 3 sayılık şut performansına olan etkisini incelemiştir. Araştırma 
sonucunda yapılan core antrenmanın, sporcular üzerindeki 2 ve 3 sayılık şut performansında 
iyileşmeler olduğunu tespit etmiştir. Çalışmamız, yapılan çalışma ile paralellik 
göstermemektedir. Bunun sebebi ise uygulanan core antrenman programının bu çalışmaya 
kıyasla daha az günde gerçekleştirilmesi sonucunda, yeterli düzeyde iyileşme olmamasının 
temel nedeni olarak düşünmekteyiz.  

Yüksel ve ark. (2016) 18 yaş ve üzeri basketbolcularda core alt ekstremite kuvvet 
antrenmanlarının 2-3 sayılık şut isabeti üzerine etkisini incelemiştir. Deney (n=15) ve kontrol 
(n=15) grubu olarak ayırdığı sporculardan deney grubu öğrencilerine 8 hafta boyunca, 
haftanın 3 günü core programını uygulamıştır. Uyguladığı antrenmanın son test sonuçlarında 
ise deney grubunun 2 ve 3 sayılık şut isabet oranlarında anlamlı bir artış gözlemlemiştir. 
Yapılan çalışma, çalışmamız ile paralellik göstermemektedir. Çalışmalar arasındaki bu 
farklılığın gün sayısının daha fazla olması ve uygulanan core antrenman programındaki alt 
ekstremite bölgeleri üzerinde yoğunlaşmalarından dolayı kaynaklandığı düşünülebilir. 
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Sonuç olarak; 16-18 yaş grubu basketbolcuların 8 haftalık core antrenman programı öncesi ve 
sonrası değerleri karşılaştırdığımız zaman grup içindeki bazı olumlu değişimler olsa da genel 
bir tabloda sporculara etki etmediği görülmüştür. Deney ve kontrol grupları arasında anlamlı 
farklılığın olmamasında sporcuların antrenman programlarına eklenmeyeceği sonucu 
çıkarılmamalıdır. Araştırma sonucunda herhangi bir farklılığın görülmemesinin nedeni 
uygulanan antrenmanın gün ve hafta sayısındaki sınırlılıklar olması, alt ekstremite 
hareketlerine daha az yer verilmesi ve devam eden sezon sırasında ölçüm alınmış olması 
olabilir.  

Basketbol sporcuları zorunlu olarak yılın çoğu kısmını müsabakalar, takım veya bireysel 
antrenmanlar ile geçirirler. Basketbol devamlılık isteyen bir branş olmasından dolayı 
sporcular ister istemez kondisyon bakımından üst seviyede kalmaktadır. Daha iyi bir sonuç 
edinilmesi adına antrenman gün ve hafta sayısının artırılması, farklı yaş grubundaki ve farklı 
branşlardaki sporculara uygulanması tavsiye edinilmektedir. 

 

Not: Bu çalışma “Erkek basketbolculara uygulanan 8 haftalık core antrenman programının 
reaksiyon zamanı ve motor özellikler üzerine etkileri” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
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TÜRKİYE’DE HAVAALANLARININ YÖNETİMİNDE HAVAALANI MÜLKİ 

İDARE AMİRLERİNİN ROLÜ 

 

M.İlker HAKTANKAÇMAZ 

Dr., İçişleri Bakanlığı, e-posta, ORCID: 0000-0001-9808-422X 

 

Özet 

Ulusal mevzuatımızda, hava ulaşım operasyonlarının yürütüldüğü tüm havaalanları, hava 

meydanları, havalimanları ve diğer alanları ifade etmek üzere havaalanı ifadesi 

kullanılmaktadır. Havacılık sektörünün doğası gereği havaalanları birbirinden çok farklı 

kültürlere sahip kamu kurumlarının yanı sıra çok çeşitli özel sektör kuruluşlarının ve hatta sivil 

toplum kuruluşlarının bir arada faaliyet gösterdiği yerlerdir. Havaalanlarının yönetsel yapısına 

bakıldığında kamu tarafının üç sütun üzerinde şekillendiği görülür. Bunlar İçişleri Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’dır. Elbette ana sütunları teşkil eden bu 

bakanlıkların yanı sıra Dışişleri, Sağlık ve Kültür-Turizm Bakanlıkları gibi farklı bakanlıklar 

da havaalanlarında çalışma yapabilmektedir. Buna karşılık özel sektör tarafında hava yolu 

şirketleri, yer hizmet kuruluşları gibi devasa şirketlerin yanı sıra irili ufaklı çok sayıda özel 

sektör kuruluşunun havaalanlarında faaliyetleri bulunmaktadır. Tüm bu aktörlerin faaliyetleri 

birbiriyle bağlantılı ve birbirini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek türdedir. Bu 

bakımdan havaalanlarındaki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesi gereği bir yana tam 

zamanında, ne erken ne de geç (just on time) olması zorunluluğu yönetimin temel ilkelerinden 

birisi olan koordinasyonun hayati öneminin anlaşılması bakımından havaalanlarının yönetimi 

konusunun incelenmesini değerli kılmaktadır. Havaalanında faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşların çalışmalarında koordinasyonun sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu’na 1996 yılında eklenen Ek-1 inci maddeyle Havaalanı Mülki İdare Amirliği 

uygulaması başlatılmıştır. Bu çalışmada, İstanbul Havalimanı özelinden hareketle, yönetim ve 

organizasyon anlamında havaalanlarında faaliyet gösteren aktörlere bakıldıktan sonra bunlar 

arasında koordinasyonun sağlanmasında esas olan unsurlara ve yapılar ortaya konulacak ve bu 

çerçevede havaalanı mülki idare amirlerinin rolü analiz edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Havaalanı, yönetim, mülki idare 

GİRİŞ 

Havacılık sektörü 1900’lü yılların başından itibaren gelişmeye başlamış, havacılık 

sektörüne yönelik talebin artması ile birlikte havaalanı yatırımları da artmış ve bu sektörde yer 

alan kuruluşlar hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. İlk hava yolu firmaları 1950-60’lı yıllarda 
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ortaya çıkmış ve bu firmalar hava yolu taşımacılığını özendirmek için çeşitli faaliyetler 

geliştirmiştir. Uçak teknolojisinde meydana gelen hızlı ilerlemeler sayesinde havayolu 

taşımacılık sektörü gün geçtikçe büyümüş ve cazip bir pazar halini almıştır. Havacılık 

sektöründe yer alan hava yolu firmaları arasındaki artan rekabet hava yolu firmalarını pazarda 

daha çok yer edinmek için sürekli yeni arayışlara itmiştir. Hava yolu taşımacılığının artmasının 

doğal bir sonucu olarak sonucu havaalanı sayıları da her geçen gün artmıştır. 

Dünyanın birçok ülkesinde havaalanları, hava yolu ulaşım ağının merkezi olmasının 

dışında gelir elde etme amaçlı bir yatırım aracı olarak da görülmektedir. Bir ülkenin 

uluslararası alandaki saygınlığı, ekonomik durumu, ülkeye adım atan bireyin gözündeki itibarı 

açısından havaalanları başlı başına büyük bir işletme ve prestij kaynağıdır (Havalimanı 

Yönetimi, 2021). 

Havaalanları oldukça geniş alanlara yayılmış, birbiri ile bütünleşik birçok işlevi bir 

arada ya da ayrı ayrı gerçekleştiren, bu işlevlerin aynı bazen de ayrı mekanlarda yerine 

getirildiği yerleşkelerdir (Dalkıran, 2018, s.1). Bir başka kaynakta ise havaalanı; karada veya 

suda, içerisindeki bina, tesis ve teçhizat dahil olmak üzere kısmen veya tamamen uçağın iniş, 

kalkış ve yer hareketleri için belirlenmiş alanlardır (Havalimanı Yönetimi, 2021) şeklinde bir 

tanım yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil havacılık faaliyetlerinde temel havacılık 

standartlarının belirlendiği; bu standartların uygulanması için sorumlulukların tanımlandığı, 

kurum ve kuruluşlar tarafından alınacak önlemlerin açıklandığı uygulanması zorunlu 

dokümanlarda da havaalanının tanımı yapılmıştır. Bunlardan Uluslararası Sivil Havacılık 

Örgütü tarafından yayınlanan el kitabında havaalanı; örgüte üye ülkelerde ticari uçakların 

operasyonlarına açık tüm alanlar havaalanı olarak tanımlanmışken (Aviation Security Manual, 

2014, s.1-2) ulusal düzeyde aynı alanı düzenleyen Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın 

13. ve son baskısında yapılan havaalanı tanımında hava ulaşım operasyonlarının yürütüldüğü 

tüm havaalanları, hava meydanları, havalimanları ve diğer alanları kapsayacak şekilde bir ifade 

kullanılmıştır (MSHGP, 2021, s.14). 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda ise 

havaalanı; karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak 

hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük 

alınmasına ve verilmesine elverişli tesis (Türk Sivil Havacılık Kanunu, md.3) olarak 

tanımlanmıştır. 

Yönetim Süreci Yaklaşımı’nın fikir babası kabul edilen Henri Fayol’dan beri yönetimin 

kendi içinde planlama, örgütleme, kumanda etme, koordinasyon ve kontrol olarak beş bölüme 

ayrıldığı genel kabul görmektedir  (Karaboğa ve Zehir, 2020, s.55, 58). Yönetici; belli amaçlara 

ulaşmak gerek içsel gerekse dışsal koşulların hem kendi içinde hem de birbirleri arasındaki 

250

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 
 

koordinasyonunu bağdaştırma görevini üstlenmiştir. Bu bakımdan yönetimin bir unsuru olarak 

koordinasyon bir hedefe ulaşabilmek için yerine getirilecek faaliyetler arasındaki birbirine 

bağlılıkların yönetilmesi eylemidir (Tuan ve Memiş, 2007, s.2). 

Koordinasyon, işbölümü ve işlevsel farklılaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir 

unsurdur. İşbölümü yoğunlaştıkça koordinasyon ihtiyacı da artar dolayısıyla işbölümünün 

olduğu her yerde koordinasyona ihtiyaç vardır. Koordinasyon örgütsel amaçlara ulaşılmasında 

farklılaşmış eylemlerin uyum için birleştirilmesi, örgütün eylemlerinin ahenkleştirilmesi 

sürecidir. İyi bir koordinasyonun olduğu yerde birbiriyle çelişen, çatışan ya da sistem içinde 

birbirinden habersiz aktörlerce yapılan faaliyetler süreçten çıkarılır. Bu nedenle bir 

organizasyon içinde iyi bir koordinasyon için etkili ve sürekli bir iletişim sisteminin olması 

temel unsurdur (Paksoy, 2013, s.143-144). 

Havaalanlarında birbirinden bağımsız fakat birinin çıktısının bir diğerinin girdisi olan 

çok sayıda aktörün faaliyet göstermesi nedeniyle yönetimin koordinasyon işlevi oldukça önem 

kazanmaktadır. Ülkemizde bu koordinasyonu sağlama görevi gerek mevzuatta gerekse 

uygulamada bakımından havaalanı mülki idare amirinin birincil ödevleri arasındadır. 

Havaalanı mülki idare amiri bu koordinasyon görevini yerine getirirken sistem içerisindeki 

bazı yapılardan faydalanır. Bu çerçevede bu bildirinin amacı; ülkemizde havaalanlarında 

sunulan hizmetlerde koordinasyonun sağlanması noktasında havaalanı mülki idare amirlerinin 

rolünü analiz etmek ve bu çerçevede İstanbul Havalimanı’ndaki tecrübeden yararlanarak 

işleyişte yaşanan sıkıntılara ilişkin tespitlerde bulunmaktır. 

 

HAVAALANINDA SUNULAN HİZMETLER 

Havaalanlarında hava taşıtlarının kalkış, iniş ve manevralarını yapabilmeleri için 

tasarlanmış tesis ve donanımlar bulunur. Havaalanlarının içerisinde hava araçlarına, yolculara, 

bagajlara, hava kargosuna ve diğer havacılık işletmelerine hizmetler sunulur. Hava taşımacılığı 

kapsamında sunulan hizmetler yolcunun ikametinden ayrılıp gitmek istediği yere varışına 

kadarki süreçlerin tamamını kapsar. Bundan dolayı bir havaalanı içinde ve o havaalanıyla 

bağlantılı olarak yakın çevrede sunulan hizmetler büyük çeşitlilik arz eder. Güvenlik 

hizmetleri, gümrük ve kargo hizmetleri, ulaşım hizmetleri, yeme içme hizmetleri, konaklama 

ve turizm hizmetleri, suçla ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hizmetleri, hava taşıtlarının 

seyriyle ilgili teknik hizmetler, arama kurtarma ve acil sağlık hizmetleri bu kapsamdaki hizmet 

türlerinden ilk akla gelenlerdir. Dolayısıyla bu hizmetlerin sunumunu yapmak üzere kamu ve 

özel sektörden irili ufaklı çok sayıda kurum ve kuruluşun havaalanında faaliyeti bulunmakta 
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ve bunlar arasında koordinasyonun sağlanması havaalanlarının yönetiminde en önemli unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin İstanbul Havalimanı’nda sunulan hizmet türleri ile kamu veya özel sektörden 

bu hizmetlerin sunumunda rol alan kurum ve kuruluşlara bazında tasnif edildiğinde aşağıdaki 

şekilde bir tablo ortaya çıkmaktadır (İstanbul Havalimanı Kart Operasyon Birimi Kayıtları, 

2021).  

 

Güvenlik, suçla ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hizmetleri 

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 

• Havalimanı Jandarma Tabur Komutanlığı 

• Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı 

• İGA A.Ş. Özel Güvenlik Hizmetleri İşletmesi 

• İstanbul İstihbarat Bölge Başkanlığı 

• Hava yolu şirketlerinin özel güvenlik birimleri  

• İl Göç İdaresi Havalimanı Koordinatörlüğü 

 

Gümrük ve kargo hizmetleri 

• Kargo Gümrük Müdürlüğü 

• Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 

• Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü 

• PTT Kargo Gümrük Müdürlüğü 

• Tasfiye İşletme Müdürlüğü 

• Merkez Bankası Havalimanı Birimi 

• Özel sektöre ait kargo şirketleri, antrepolar ve gümrük müşavirlik firmaları 

 

Uçak seferlerine ilişkin teknik hizmetler 

• DHMİ Başmüdürlüğü 

• Havalimanı Meteoroloji Müdürlüğü 

• İGA Havalimanı İşletmesi AŞ 

• Hava yolu şirketleri 

• Yer hizmet kuruluşları 

• Uçaklara teknik bakım hizmeti sunan şirketler 
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Ulaşım hizmetleri 

• Havaist AŞ 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

• Personel servis taşımacılığı yapan firmalar 

• Şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar 

• Karayolları Genel Müdürlüğü (raylı sistem altyapısı çalışmaları konusunda) 

• Ulaştırma 1. Bölge Müdürlüğü 

• İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri 

• İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri 

• Havalimanı yakınında faaliyet gösteren yed-i emin otoparkları 

• Havalimanı taksi, kamyon ve el arabaları taşımacılık kooperatifleri 

 

Yeme içme ve temizlik hizmetleri 

• Yolculara hizmet sunmak üzere faaliyet gösteren irili ufaklı restoran, kafe vb işletmeler 

• Uçak içi ikramlar konusunda faaliyet gösteren firmalar 

• Havalimanı çalışanlarına yemek servisi hizmeti sunan şirketler 

• Havalimanında faaliyet gösteren temizlik şirketleri 

 

Konaklama ve turizm hizmetleri 

• Havalimanı içinde ve yakınında faaliyet gösteren oteller 

• Otel, transfer ve tur hizmetleri sunan turizm acenteleri 

• Uçaklar için biletleme hizmeti sunan seyahat acenteleri 

• Bankalar/Döviz Büroları 

• Çeşitli markalara ait mağazalar, lokantalar ve diğer konulardaki işyerleri 

• İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ilgili birimleri 

 

Arama kurtarma ve acil sağlık hizmetleri 

• İGA Havalimanı Acil Müdahale ve Kurtarma Birimi (ARFF) 

• AFAD İl Müdürlüğü 

• Hudut Sağlık Genel Müdürlüğü Havalimanı Başhekimliği 

• 112 Acil Sağlık Hizmetleri 

• Havalimanında faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşları 
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Diğer hizmetler 

• İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgili birimleri 

• İl Müftülüğü 

• TRT Genel Müdürlüğü 

• Merkez Bankası 

• TÜİK 

• Ptt  

 

HİZMETLERDE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASINDA MÜLKİ İDARE AMİRİ 

Havaalanı ve hava taşımacılığı sisteminin son “çıktısı” yolcu ve kargonun emniyetli ve 

etkin biçimde son varış noktasına ulaştırılmasıdır. Dolayısıyla havacılık sektöründe yer alan 

tüm aktörler ve alt sistemlerin kendi özel amaçları bulunmakla birlikte hizmet ettikleri temel 

amaç hava ulaşımının emniyetli ve etkin biçimde yapılabilmesidir (Havalimanı Yönetimi, 

2021). Teknolojinin ilerlemesi sayesinde daha yüksek çözünürlüklü teknolojiler ve yüz tanıma 

sistemleri ile havalimanları daha güvenli yerler haline gelmiştir. Ülkemizde de havaalanları iç 

içe güvenlik halkaları olarak adlandırılan güvenlik sistemi uygulaması ve başarılı risk yönetimi 

sayesinde yüksek güvenliğe sahip yerlerdir (Dalkıran, 2018, s.103). 

Yukarıda havaalanına ilişkin olarak yapılan tanımda göze çarpan husus havaalanlarında 

çok sayıda farklı aktör tarafından sunulan hizmetlerin birbiriyle bağlantılı-bütünleşik 

olmasıdır. Bu durum havaalanlarında sunulan hizmetlerde koordinasyonun dolayısıyla en 

temel görevi bu koordinasyonu sağlama olan Havaalanı Mülki İdare Amirliği kurumunun 

önemini ziyadesiyle arttırmaktadır. Elbette mülki idare amirinin bu koordinasyonu sağlarken 

bir takım mekanizmalardan ve araçlardan yararlanmaktadır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yayınlanan el kitabında Havaalanı Mülki 

İdare Amiri; “Sivil havacılık güvenliği programının geliştirilmesi, uygulanması ve devam 

ettirilmesinden sorumlu olmak üzere her devletin atadığı yetkiliyi ifade eder” (Aviation 

Security Manual, 2014, s.1-2) şeklinde bir tanım yapılmıştır. Bu tanımda dikkati çeken husus 

havaalanı mülki idare amirinin havacılık faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması noktasındaki 

rolünün ön plana çıkarılmış olmasıdır.  

Mevzuatımızda havaalanı mülki idare amirinin tam olarak neye karşılık geldiğini ve 

havaalanında hangi fonksiyonları üstlenmek üzere böyle bir yapılanmaya gidildiğini 

anlayabilmek için bu alanı düzenleyen İl İdaresi Kanununun Ek-1.maddesi ile MSHGP’nin 

ilgili bölümlerine bakmak gerekir.  
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İl İdaresi Kanununa 1996 yılında eklenen Ek 1.madde ile iç hukukumuzda havaalanı 

mülki idare amirliğinin hukuki dayanağı oluşturulmuş bilahare bu maddeye dayanılarak 

çıkarılan 97/9707 sayılı Sivil Hava  Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin 

Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile de havaalanı mülki 

idare amirlerine tanınan yetki ve sorumluluklar detaylı biçimde belirtilmiştir. 

İl İdaresi Ek 1.maddesinde havaalanı mülki idare amirliğiyle ilgili düzenleme özetle şu 

hususları içermektedir: Vali; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin 

sağlanması, giriş-çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, 

görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli 

önlemleri almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri 

Bakanlığının uygun göreceği bu yerlerde vali tarafından mülki idare amiri görevlendirilir. Vali, 

yetkilerinin tamamını veya bir kısmını görevlendirdiği mülki idare amirine devredebilir. Bu 

yerlerde hizmet veren kuruluşlar, görevli mülki idare amirine karşı sorumludur. 

Görevlendirilen mülki idare amiri genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü 

hallerde, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaları, uçakları, gemileri 

ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu kuruluşları 

ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. Kuruluşların 

birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir. Personel hakkında 

değerlendirme raporu düzenleyebilir, disiplin kovuşturması yaptırabilir ve gerekirse uyarma ve 

kınama cezası verebilir. Yazışmalara aracılık yapar. Bu kuruluşların üst makamları ile 

yapacakları yazışmalarda da aynı yöntemler uygulanır. Zamanında önlem alınması amacıyla, 

Emniyet, jandarma, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınır Birlikleri, Gümrük, 

Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluşları, elde ettikleri bilgileri mülki idare amirlerine 

iletirler (İl İdaresi Kanunu, Ek madde 1). 

İl İdaresi Kanununun anılan maddesine dayanılarak sivil hava meydanlarında, 

limanlarda ve sınır kapılarında güvenlik ve diğer hizmetlerin tek otoritenin yönetimi altında 

düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi, bu yerlerde görevli kuruluşlar arasında 

koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında mülki idare amirlerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 97/9707 sayılı Sivil Hava  Meydanları, 

Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi 

Hakkında Yönetmelikte de mülki idare amirlerinin havaalanlarında sunulan hizmetlerin 

koordinasyonu bakımından işlevlerine ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu 

Yönetmelikte havaalanı mülki idare amirinin görev ve yetkilerinin belirtilmesinde farklı bir 

sistematik izlenmiştir. Şöyle ki; meri mevzuatta havaalanlarında mülki idare amirine verilen 
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görevlerin yerine getirilmesinde birinci derecede sorumluluk havaalanının bulunduğu ilin 

valisine aittir. O nedenle Yönetmelikte il valisinin sorumlulukları sayıldıktan sonra, valinin bu 

görevlerini görevlendireceği vali yardımcısına veya kaymakama devredebileceği ifade 

edilmiştir (97/9707 sayılı Yönetmelik, md.5 ve 6).  

Burada 97/9707 sayılı Yönetmeliği incelemeden önce yakın zamanda havaalanı mülki 

idare amiri görevlendirilmesi konusunda yapılan mevzuat değişikliğini hatırlatmakta yarar 

vardır. 06/02/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 25. maddesi ile Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına yeni bir kadro ünvan 

eklenmiştir ki, bu ünvan “Hudut Mülki İdare Amiri”dir. 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 25.maddesinde yer alan düzenlemeye göre 3 sayılı Üst Kademe Kamu 

Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvelde yer alan “Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar” satırına 

“Hudut Mülki İdare Amirleri” ifadesi eklenmiş ve bu suretle havaalanlarına da doğrudan 

İçişleri Bakanlığı’nın önerisi Cumhurbaşkanının onayı ile hudut mülki idare amiri atanmasının 

önü açılmıştır (70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, md.25). Bu düzenlemeyi takiben 

09/03/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Mülki İdare 

Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde yeni düzenlemeyle aynı 

doğrultuda değişiklikler gerçekleştirilmiştir (Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve 

Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik). Hudut mülki idare 

amiri ifadesi; kara hudut kapısı ile liman ve havaalanında görev yapan mülki idare amirlerini 

de içeren bir kavramdır. 70 sayılı Kararname ekinde yer alan çizelgeden hudut mülki idare 

amiri ünvanında ilk etapta birinci dereceden 11 kadro alındığı da görülmektedir ki buradan 

anlaşılan merkezi yönetim tarafından hudut mülki idare amiri atama uygulamasının ilk etapta 

meslekte kıdemli mülki idare amirleri arasından ve sınırlı olarak büyük havaalanları için 

başlatılacağı bilahare uygulama sonuçlarına göre diğer havaalanı veya hudut kapılarına 

yaygınlaştırılacağıdır. Nitekim 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’yla iki vali yardımcısı ve iki kaymakam Sabiha Gökçen, 

Antalya, Dalaman ve Esenboğa Havaalanlarına Mülki İdare Amiri olarak atanmışlardır 

(2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı). 

 Hudut mülki idare amiri atamasına ilişkin olarak yapılan bu değişikliğe değindikten 

sonra şimdi 97/9707 sayılı Sivil Hava  Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin 

Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin havaalanı mülki idare 

amirliği konusunda getirdiği düzenlemelere özetle bakılması yerinde olacaktır.  
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 97/9707 sayılı Yönetmelik il valisinin havaalanlarında teknik ve ticari faaliyetler 

dışındaki hizmetlere ilişkin konulardaki yetki ve sorumluluklarını özetle şu şekilde sıralamıştır 

(Madde 5):  

• Hizmetlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi için görevli kuruluşlar arasında işbirliği 

ve koordinasyonu sağlamak, 

• Gerekli güvenlik önlemlerini almak, özel ve genel kolluk kuvvetlerinin tam bir işbirliği 

halinde çalışmalarını temin etmek, 

• Havaalanlarına giriş ve çıkışların düzenli bir şekilde yapılması, can ve mal güvenliğinin 

sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içinde yürütülmesi amacıyla gerekli 

önlemleri almak, 

• Hizmetlerle ilgili yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü 

önlemleri belirlemek ve bunların uygulanması için ilgili bakanlık ve kuruluşlara 

önerilerde bulunmakla, 

• Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların sahadaki temas ve 

incelemelerini; güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık çerçevesinde takip etmek. 

Aynı Yönetmeliğin 6. maddesine göre vali bu yetkilerini görevlendireceği bir vali 

yardımcısı veya kaymakama devredebilecektir. 

Yönetmelikte bunun dışında havaalanı mülki idare amirinin görevleri bağlamında 

havaalanına giriş çıkışların düzenlenmesi ve bu sırada kullanılacak giriş kartların verilmesi, 

özel olarak mülki idare amirine tanınan kişilerin üst, eşya ve araçlarını aratabilme yetkisi, 

havaalanında görev yapan kurumların mülki idare amiri üzerinden haber iletmeleri ve 

yardımlaşmaları, mülki idare amirinin takdirname ve ödül verme ile soruşturma ve görevden 

uzaklaştırma konularındaki yetkilerine ilişkin detaylı hükümler yer almıştır. Ancak mülki idare 

amirinin havaalanında görev yapan kurumlar arasında koordinasyonu sağlaması bakımından 

Yönetmelikte getirilen en önemli düzenleme yazışmalar konusundadır. Yönetmeliğin 15. 

maddesindeki düzenlemeye göre; bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar havaalanlarındaki 

kuruluşları ile yazışmalarını mülki idare amirliği aracılığı ile yaparlar. Yönetmelik 

kapsamındaki alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında 

yapacakları yazışmalarda da bu usule uyulur. Teknik, istatistiki, mali ve ticari konularda 

doğrudan yazışma yapılır. Gerektiğinde hangi konuların bu mahiyette olduğu valiliğin görüşü 

alınmak suretiyle ilgili bakanlıkça tespit olunur hükmünü içermektedir (97/9707 sayılı 

Yönetmelik). Uygulamada bu madde hükmüne aykırılık nedeniyle sıkıntılar yaşanması mülki 
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idare amirinin havaalanında sunulan hizmetlerde etkili bir koordinasyon gerçekleştirmesini 

engelleyebilmektedir.  

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın son baskısında ise havaalanı mülki idare 

amiri; “Vali veya sivil havaalanlarında vali tarafından mülki idare amirliği hizmetleri 

sınıfından görevlendirilen kamu personelini ifade eder” şeklinde bir tanım yapılmıştır 

(MGSHP, s.14). 

MGHSP’de havaalanı mülki idare amirinin görevleri de detaylı biçimde açıklanmıştır. 

Bunları özetlemek gerekirse (Madde 23):  

• Havaalanında alınan güvenlik tedbirlerinin ulusal mevzuata uygunluğunu denetlemek, 

uygunsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaları takip etmek ve havaalanındaki risk 

ve tehdit çalışmalarını yaparak gerekli önlemleri almak, 

• Havaalanı güvenlik programı, muhtemel harekât tarzı planı, acil durum ile 

havalimanları tehdit değerlendirme ve risk yönetimi planı ve alarm planı hazırlatmak 

ve onaylamak, 

• Havaalanında faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin güvenlik planlarını yaptırmak, 

tetkik ederek onaylamak,  

• Havaalanı Güvenlik Programının, havaalanında bulunan kurum ve kuruluşlarca 

uygulanmasını sağlamak ve güvenlikle ilgili olarak alınan özel tedbirlerin gözetimini 

ve denetimini yapmak, 

• Havaalanının hayati önemi haiz tesis, teçhizat ve hassas noktalarını güvenlik yönünden 

incelenmesini sağlamak, 

• Havaalanının güvenliğine yönelik olağan ve acil tehditleri karşılayabilecek tedbir ve 

tertiplerin alınmasını sağlamak,  

• Güvenlik tertip ve tedbirlerinin iç kalite kontrol programı çerçevesinde denetimini 

yapmak; geliştirilmesi için yapılan teklifleri incelemek ve gerekli olanları uygulamak; 

bu çerçevede EADB tarafından hazırlanacak denetleme formlarını onaylamak ve ilgili 

yerlere bildirmek, 

• Havaalanının güvenlik tertip ve tedbirlerinin hâlihazır durumu ile mevcut 

problemlerinden mahallinde çözümü mümkün olmayanlarını ilgili üst makamlara 

bildirmek ve bu konularla ilgili teklifler hazırlamak, 

• Sivil havacılık güvenliği ile ilgili Merkez Güvenlik Kurulunda alınan kararların ve 

yapılan tavsiyelerin uygulanmasını ile yayınlanan dokümanların bir rehber olarak 

kullanılmasını sağlamak, 

258

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 
 

• Havaalanında hazırlanan planlar doğrultusunda muhtemel durumlar için hazırlanan 

tedbirlerin yılda en az bir defa tatbikatını yaptırmak ve ilgili yerlere bildirmek,  

• Havaalanında yapılan denetim sonucu görülen eksiklikleri, telafisi için ilgili kurum ve 

kuruluşlara bildirmek, takip etmek, 

• Havaalanı güvenliğini etkileyen yasadışı eylem ve olayları, her türlü tehditleri ilgili 

yerlere bildirmek, 

• Havaalanında görevli tüm yolcu dışındaki kişilerin mevzuatta yer alan gerekli 

eğitimleri alıp almadığını denetlemek, 

• 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu doğrultusunda havaalanı trafik düzenlemesini 

sağlamak, 

• Havaalanında gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ve mimari değişiklikler ile yapım 

işlerini güvenlik açısından değerlendirmek, 

• Merkez Güvenlik Kurulu tarafından verilen diğer talimatların uygulanmasını sağlamak  

Havaalanı mülki idare amiri yukarıda sayılan görevleri havaalanı güvenlik komisyonu 

koordinasyonu ve kararları çerçevesinde yürütür. 

 

HAVAALANI MÜLKİ İDARE AMİRİNİN KOORDİNASYONU SAĞLAMADA 

YARARLANDIĞI TEMEL YAPILAR 

MSHGP’de havaalanı mülki idare amirinin sayıldığı kısımlarda da görüleceği üzere 

havaalanı mülki idare amirinin havaalanında sunulan hizmetlerde koordinasyonu sağlamada 

yararlandığı iki temel yapı bulunmaktadır. Bunlardan biri “Havaalanı Güvenlik Komisyonu” 

diğer ise “Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi-EADB”dir. 

 

Havaalanı Güvenlik Komisyonu 

97/9707 sayılı Yönetmelikte, havaalanlarında güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması; yürütülen eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirlerde görülen 

aksaklık ve eksiklikleri görüşmek üzere mülki idare amirinin başkanlığında, Ulaştırma 

Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, emniyet, jandarma, sağlık kuruluşlarının ve limanlarda 

Denizcilik Müsteşarlığının temsilcilerinin katılımı ile “Güvenlik Komisyonu” oluşturulur 

şeklinde hükme yer verilmiştir (Md.19). 

 Güvenlik Komisyonu’yla ilgili esas düzenleme MSHGP’de yer almaktadır. MSHGP 

22. maddede güvenlik komisyonunun kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma esasları kapsamlı 

bir şekilde düzenlenmiştir.  
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 MGSHP’ye göre Güvenlik Komisyonu’nun temel görevi havaalanlarında güvenlik 

programının uygulanmasını, havaalanında bulunan havacılık işletmeleri ve diğer paydaşlar ile 

koordinasyonun sağlanması ile Havaalanı Mülki İdare Amirliğinin görevlerinin yürütülmesine 

yardımcı olmaktır ve ayda en az bir defa toplanmak zorundadır (MGSHP, md.22). 

MGSHP’ye göre Havaalanı Güvenlik Komisyonu şu üyelerden oluşmaktadır: 

• Havaalanı Mülki İdare Amiri (Başkan) 

• Emniyet Şube Müdürü, 

• Jandarma Birlik Komutanı,  

• Gümrük Müdürü, 

• Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, 

• Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi, 

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü temsilcisi,  

• Sağlık Bakanlığının havaalanında görevli daimi temsilcisi, 

• Havaalanı işletmeci kuruluşunun temsilcisi ile güvenlik müdürü, 

• Terminal işleticisinin havaalanında görevli yöneticisi ve güvenlik biriminin en üst 

düzey yöneticisi, 

• Havaalanı yapılanmasına göre THY A.O. Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

• EADB başkanı, 

• Yerli havacılık işletmelerinin üye olduğu organizasyonun görevlendireceği temsilci,  

• Yabancı havacılık işletmelerinin üye olduğu organizasyonun görevlendireceği temsilci. 

 

Toplantı konusu ve gündeme ilişkin olarak misafir veya gözlemci statüsünde temsilciler 

toplantıya çağırılabileceği gibi gerektiğinde, kamu ve özel sektöre ait diğer kurum ve 

kuruluşlardan temsilciler de Komisyon’a çağrılabilir. Ayrıca yukarıda belirtilenler dışındaki 

kurum veya kuruluşlardan temsilcilerin güvenlik komisyonuna dahil edilip edilmeyeceğine 

havaalanı mülki idare amiri karar verir.  

 Havaalanı Güvenlik Komisyonu, “Merkez Güvenlik Kurulu” ile karıştırılmamalıdır. 

Merkez Güvenlik Kurulu; ülke genelinde havaalanlarında güvenlik stratejilerini belirlemek, 

koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla İçişleri Bakanınca görevlendirilecek 

Bakan Yardımcısının başkanlığında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 

Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Gümrükler Genel 

Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü, Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel Müdürünün katılımıyla 
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oluşmaktadır (97/9707 sayılı Yönetmelik, md. 18). Bu açıdan Havaalanı Güvenlik Komisyonu, 

Merkez Güvenlik Kurulu kararlarının uygulamaya aktarılması bakımından önemli rol oynar. 

 

Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi-EADB 

Havaalanlarında kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan her 

seviyedeki personelin eğitimlerini sağlamak, havaalanlarında alınan güvenlik tertip ve 

tedbirlerini denetlemek, test etmek, araştırmak ve geliştirmek üzere mülki  idare amirine bağlı 

olarak çalışan Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi ya da kısa adıyla EADB 

oluşturulmuştur (97/9707 sayılı Yönetmelik, md. 29). 

EADB haftada bir kez toplanmakla birlikte gerektiğinde ilave toplantılar yapabilir. 

EADB sekretarya hizmetlerini Emniyet Şube Müdürlüğü yapar. Birimin başkanlığını da bu 

kurumun temsilcisi yürütür (MSHGP, md. 24). 

EADB’nin görevleri şunlardır: 

• Havaalanı güvenlik programı ve muhtemel harekât tarzı planını bu konudaki genel 

ilkeleri göz önünde bulundurarak havaalanına özgü hazırlamak,  

• Havaalanı Güvenlik Komisyonu toplantısı öncesi hazırlık amacıyla toplanarak, 

gündemle ilgili hususlarda ve yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlayarak Komisyona 

sunmak,  

• Havaalanında iç kalite kontrol programı çerçevesinde haberli ve habersiz olarak sürekli 

denetleme, test faaliyetlerini yapmak, cihaz testlerini yapmak ve kayıtları tutmak ile 

denetleme raporlarını güvenlik komisyonuna sunmak, 

• Havaalanında yolcu dışındaki kişilerin eğitimlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve 

takibini yapmak, 

• Havaalanı mülki idare amiri ve/veya Havaalanı Güvenlik Komisyonu tarafından verilen 

görevleri yerine getirmek (MSHGP, md. 25). 

 

HAVAALANI MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ SİSTEMİNİN YETERSİZLİKLERİ 

 Havaalanında sunulan hizmetlerin koordinasyonun sağlanması havaalanı mülki idare 

amirlerinin en önemli görevleri arasında olmasına rağmen bu konuda kurgulanan sistemden 

kaynaklar ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla 

yakın zamanda kapsamlı sayılabilecek yeniden düzenleme girişimleri olmuşsa da bunlardan 

bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. 
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Havaalanı Mülki İdare Amirliği Teşkilatı 

İl İdaresi Kanununa 1996 yılında eklenen Ek 1.madde ile iç hukukumuzda yasal 

dayanağına kavuşan havaalanı mülki idare amirliği uygulaması çerçevesinde, İstanbul 

Havalimanı hariç olmak üzere, tüm havaalanlarımızda il valisi tarafından görevlendirilen vali 

yardımcısı veya kaymakamlar görev yapmaktadır. İstisnai bir uygulama olmak üzere sadece 

İstanbul Havaalimanı’nda İçişleri Bakanı tarafından mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından 

görevlendirilen vali ünvanlı bir mülki idare amiri 10 Aralık 2020 tarihinden bu yana Havaalanı 

Mülki İdare Amiri olarak görev yapmaktadır. Her ne kadar İl İdaresi Kanununa yapılan 

eklemeyle havaalanlarında mülki idare amirliği uygulamasına başlanmışsa da, mülki idare 

amirinin yönetim ofisi bu düzenleme kapsamında düşünülmemiştir. Uygulamada mülki idare 

amirinin yazışma, sekreterya ve diğer hizmetlerini görmek üzere havaalanı içinde teşkilatı 

bulunan kamu ve özel kurumlardan geçici görevlendirme yoluyla personel temini yoluna 

gidilmektedir. Personel sürekliliğinin ve kurum kültürünün oluşumuna ve gelişimine izin 

vermeyen bu uygulama mülki idare amirliği hizmetlerinin etkin olarak sunulması ve 

havaalanında sunulan hizmetlerde koordinasyonun sağlanmasında sorunlara yol açmaktadır. 

Mülki idare amirliği yönetim ofisinde görev yapan personelin nitelik olarak yeterli 

olması bir yana doğası gereği havaalanında hizmetlerin 24 saat esasına göre yürütülmesi 

zorunluluğu personel konusunda nicelik sorununu da beraberinde getirmektedir. Özellikle 

mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından yardımcıların görevlendirilmeyişi, havaalanı mülki 

idare amirinin 24 saat esasına göre yürütülen hizmetlerin görülmesinde yalnız kalmasına ve 

aksamalara neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra ister il valisi isterse İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilmiş olsun 

devlet teşkilatlanmasında görünmeyen havaalanı mülki idare amirliği makamına ödenek tahsis 

edilememekte, mülki idare amirliğinin yönetim faaliyetiyle ilgili çeşitli ihtiyaçlarının 

karşılanması da yine havaalanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlar 

tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

Havaalanı Mülki İdare Amirliği Görevinin İhtisas Gerektirmesi 

Havaalanlarında yürütülen faaliyetler ihtisas gerektiren işlerdir. Bu bakımdan havaalanı mülki 

idare amiri olarak görev yapacak kişinin genel yöneticilik becerilerinin yanı sıra havaalanında 

yapılan işler ve bu anlamda mülki idare amirinin yerine getirmesi gereken koordinasyon 

konusunda da bilgi ve donanım sahibi olması gereklidir. Zira havaalanı mülki idare amirinin 

davranış kalıpları bir ilçedeki kaymakamın yahut bir ildeki valinin davranışlarından farklılık 

arz edeceği gibi bilgi sahibi olunması gereken mevzuat bakımından da farklılık bulunur. 
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Havacılık sektörünü düzenleyen uluslararası ve ulusal mevzuatı bilmesi mülki idare amirine 

görevlerini yerine getirirken büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra havaalanında 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işleyişi, tabi oldukları kurallar ve hedefleri hakkında 

da yeterli bilgiye sahip olunması etkili koordinasyon için gereklidir. Biraz da uygulamada bu 

çerçevede karşılaşılan sorunlardan hareketle 2006 yılında havaalanı mülki idare amirlerinin bu 

konuda eğitim almış mülki idare amirleri arasından Bakanlıkça atanmasını öngören bir kanun 

tasarısı hazırlanmış (TBMM, 2006) ancak tasarı yasalaşamamıştır.  

 

Havaalanında Görev Yapan Kurum Personelinin Sorumlu Olduğu Makamlar 

Havaalanlarının kamu tarafındaki ana yönetim yapılanması İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı üzerinde temellense de bu bakanlıklar dışında çok 

sayıda kamu kurum ve kuruluşu gerek havaalanında teşkilatlanmış olarak gerekse havaalanında 

teşkilat kurmadan fakat ihtiyaca göre tam veya kısmı zamanlı personel görevlendirerek kendi 

görev alanına giren konularda hizmet sunmaktadır. Bu karmaşık yapı çoğunlukla hizmet 

sunumunda koordinasyon sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Nitekim 97/9707 sayılı 

Yönetmeliğin 15.maddesindeki “Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar havaalanlarındaki 

kuruluşları ile yazışmalarını mülki idare amirliği aracılığı ile yaparlar. Yönetmelik 

kapsamındaki alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında 

yapacakları yazışmalarda da bu usule uyulur.” şeklindeki hüküm uygulamada çoğunlukla 

işletilmemekte ve mülki idare amirinin havaalanına ilişkin konulardan zamanında haberdar 

olamaması durumlarıyla karşılaşılabilmektedir. Öte yandan gerek havaalanında teşkilatlanmış 

gerekse teşkilatlanmamış olarak hizmet sunan kamu personeli sadece ve öncelikle havaalanı 

mülki idare amirine karşı sorumlu olmayıp aynı zamanda ve daha fazla kendi teşkilatının 

başındaki yöneticiye karşı sorumlu durumdadır. Çok başlılık yaratan bu durum havaalanı mülki 

idare amirinin hizmet sunumundaki etkinliğini azaltan bir faktördür. Bu durumun varlığına 

2006 tarihli Kanun Tasarısı’nda da dikkat çekilmiştir. Söz konusu Tasarı’nın gerekçesinde bu 

durum; “Havaalanlarında çok sayıda kurum ve kuruluş personelinin görev yapması nedeniyle 

çok başlılık ortaya çıkmakta, bu da yeterli koordinasyonun sağlanamamasına, iş ve işlem 

süreçlerinin uzamasına, kurumlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı gerektiren konularda 

aksama yaşanmasına neden olmaktadır. Bu Tasarı ile hudut mülki idare amiri olarak görev 

yapmak üzere vali tarafından görevlendirme yapılması yerine bu konuda hizmet içi eğitimini 

tamamlamış vali yardımcısı ve kaymakamlar arasından atama yapılması, mevzuatta öngörülen 

yetkilerin hudut mülki idare amiri tarafından kullanılması ve bu yerlerde görevli personelin 
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hudut mülki idare amirine karşı sorumlu olması amaçlanmıştır.” şeklindeki ifadelerle çok açık 

biçimde ortaya konulmuştur.  

 

Özel Sektör ve Kamu Sektörü Arasındaki Kültür Farklılıkları 

Doğaları gereği bazı yönlerden farklılıkları olan kamu ve özel sektörün en yakın ve iç içe görev 

yaptığı yerlerin başında herhalde havaalanları gelmektedir. Havaalanında kamu ve sektör 

ilişkileri başka yerlerde olduğu gibi kamunun sadece hizmet sunan özel sektörün ise sadece 

hizmet alan olduğu şekildeki gibi tek yönlü değil duruma göre kamunun da özel sektörün de 

hizmet alan veya veren olarak rol üstlenebildiği bir ilişkiyi içermektedir. Örgüt kültürü, iş 

görme teknikleri, personelin işe alınma, kariyer ve hedefleri gibi pek çok farklılıkları barındıran 

kamu ve özel sektör kuruluşları arasında iyi işleyen bir iletişim hizmet sunumunda 

koordinasyonun sağlanmasında en kritik unsurdur. Havaalanı mülki idare amiri kamu ve özel 

sektör kuruluşları arasında iletişimin sağlanabilmesi, her iki taraf arasında taleplerin anlaşılır 

kılınması ve sorun yaşanmasının önlenmesi bakımından rol üstlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Birini diğerine tercih etmekten ziyade hakem tarafsızlığıyla asıl hedef olarak havaalanındaki 

hizmetlerin uyum içinde, zamanında ve en kaliteli şekilde sunulmasını temin noktasındaki 

faaliyetleri havaalanında mülki idare amirinden beklenen en hayati işlevdir. Bu işlevin yerine 

getirilmesinde şüphesiz EADB ve Havaalanı Güvenlik Komisyonu önemli araçlardır. Konular 

Güvenlik Komisyonu gündemine gelmeden önce EADB ilgili tüm paydaşların katılımıyla 

olgunlaştırılır ve mülki idare mirinin başkanlığında toplanan Güvenlik Komisyonu’nda karara 

bağlanır. Güvenlik Komisyonu’nda uzlaşmanın sağlanamadığı durumlar ise mülki idare 

amirinin inisiyatif alarak tarafları bir çözüm üzerinde uzlaştırması gereken kritik anlardır. 

 

Türk Havacılık Sektörünün Koordinasyonu Sorununun Olumsuz Yansımaları 

Havaalanında kamu ve özel sektörden birbirinden bağımsız çok sayıda aktörün 

birbiriniz olumlu veya olumsuz etkileyen hizmetler üretmesine benzer biçimde Türk havacılık 

sektöründe de karar ve etki sahibi çok sayıda aktör faaliyet yürütmektedir. Cumhurbaşkanlığı 

ve ilgili bakanlıklar bünyesindeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Havameydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü, gümrükle ilgili genel müdürlükler kamu tarafındaki başlıca aktörlerden iken özel 

sektör tarafında her biri en az bir kamu kurumu kadar hacme ve etkiye sahip THY, TGS, Havaş, 

Çelebi gibi hava yolu ve yer hizmet kuruluşları ile havaalanı işleticisi kuruluşlar Türk havacılık 

sektöründe etkiye sahip aktörlerdir. Bu aktörler arasında koordinasyonu sağlamak üzere 
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oluşturulmuş Merkez Güvenlik Kurulu bu anlamda önemli bir fonksiyon icra etmekle Kurul’un 

sürekli toplantı halinde olmaması ve sadece havaalanı değil tüm hudut kapılarıyla ilgili 

konulara bakması nedeniyle toplandığında yoğun bir gündemle toplanması bu anlamda 

sıkıntılar yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu sorunun çözümü için Türk havacılık 

sektörünün tek patronu olmak üzere üst kurul benzeri bir yapılanmaya gidilmesi ve havaalanı 

mülki idare amirinin bu tek patronun sahadaki temsilcisi olarak görev yapması hususu 

değerlendirilmelidir. Türk havacılık sektörüne yön veren aktörlerden birinin diğerlerinden 

bağımsız olarak karar alması veya alması gereken kararları zamanında ya da eksik alması 

uygulama sahası olan havaalanlarında önemli sorunlara yol açabilmekte, bu durum da mülki 

idare amirinin hizmetleri gereği koordine edebilmesini güçleştirmektedir. 

 

SONUÇ 

Havacılık sektörünün doğası gereği havaalanları birbirinden çok farklı kültürlere sahip 

kamu kurumlarının yanı sıra çok çeşitli özel sektör kuruluşlarının ve hatta sivil toplum 

kuruluşlarının bir arada faaliyet gösterdiği yerlerdir. Tüm bu aktörlerin faaliyetleri birbiriyle 

bağlantılı ve birbirini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek niteliktedir. Havaalanlarındaki 

bu çok çeşitli, aşırı ihtisaslaşmış ve birbiriyle bütünleşik aktörlerin faaliyetleri arasında 

koordinasyon sağlanması hizmetlerin gereği gibi yürütülmesi bakımından çok önemlidir. 

Ülkemizde bu koordinasyonun sağlanması konusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na 

1996 yılında eklenen Ek-1 inci maddeyle Havaalanı Mülki İdare Amirliği uygulaması 

başlatılmış ve havaalanı mülki idare amirine bu koordinasyonun sağlanmasında hayati bir rol 

verilmiştir. Havaalanı mülki idare amiri bu hayati fonksiyonunu yerine getirirken belli 

yapılardan istifade eder. Bunların başında Havaalanı Güvenlik Komisyonu ile Havaalanı 

Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi-EADB gelmektedir. Her ikisi de havaalanında faaliyet 

gösteren aktörlerin en geniş şekilde temsil edildiği iki farklı düzeydeki platformlardır. Bu 

bakımdan gerek havaalanı mülki idare amiri gerekse onun en önemli iki yardımcısı 

durumundaki Komisyon ve EADB havaalanında sunulan hizmetlerin uyum için birleştirilmesi 

ve faaliyetlerin ahenkleştirilmesi sürecinin önemli aktörleridir. 

Ülkemizde kurgulanan sistem içerisinde havaalanı mülki idare amirinin koordinasyon 

görevini gereği gibi yerine getirmesini olumsuz olarak etkileyen unsurlar da bulunmaktadır. 

Bunlar arasında en önemlileri mülki idare amirliği teşkilatının zayıflığı ve ihtisaslaştırılması 

konusundaki yetersizliktir. Havaalanlarında çok yakın ilişki içinde faaliyet göstermesi gereken 

kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki kültür farklılıkları da bazı açılardan mülki idare 

amirinin koordinasyonunu zorlaştırıcı bir faktör olarak ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak 
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Türk sivil havacılık sektöründe yaşanan koordinasyon sorunlarının olumsuz yansımaları 

olabilmekte, bu da havaalanı mülki idare amirinin koordinasyon görevini etkili bir şekilde 

yerine getirmesini engelleyebilmektedir. Havaalanı mülki idare amirinin koordinasyon 

sağlama kapasitesini olumsuz etkileyen bu hususların giderilmesi için bazı teşebbüslerde 

bulunulmuşsa da bunlardan bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. 

Bu çerçevede; Türk havacılık sektörünün üst kurul ya da benzeri bir yapı şeklinde 

yeniden tasarlanmasının genel olarak havacılık sektöründe yaşanan koordinasyon sorunlarının 

aşılmasına büyük katkı yapacağı değerlendirilmektedir. 
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Özet 

Sağlık hizmeti talebinin sürekli arttığı bir ortamda kurumların mekânsal 
organizasyonlarının hasta sirkülasyonu, poliklinikler arası konsültasyonlar, laboratuvar ve 
radyoloji birimlerine yapılan istemlerin dikkate alınmadan tasarlanması birçok sorunu 
beraberinde getirmektedir. Hastaların kat ettikleri toplam mesafeyi en aza indirecek şekilde 
hastane birimlerini yerleştirme sorunu, Kuadratik Atama Problemi (KAP) olarak formüle 
edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yapımı devam eden bir hastanenin birimlerinin 
yerleştirilmesine yönelik bir atama uygulaması yaparak öneride bulunmaktır.  Çalışmanın 
tasarımında CDIST olarak ifade edilen birimler arası ilişki ve mesafelerin en optimal olduğu 
yerleşim önerilmektedir. Başka bir ifadeyle birbiriyle ilişkisi yüksek olan birimler arasındaki 
mesafenin en az indirilmesi neticesinde hasta sirkülasyonundaki israfın ortadan kaldırılması 
gerektiği fikrinden esinlenilmiştir. Örnek uygulama çalışmasında bir üniversite hastanesinin 
inşaatı devam etmekte olan çocuk hastanesi binası için yerleşim önerisinde bulunmak adına 
mevcut hastanenin en yoğun olan 5 polikliniği, laboratuvar ile radyoloji birimlerine ait 18 yaş 
altı hastalara ilişkin 1 yıllık veriler kullanılmıştır. Birimlerin en optimal yerlere yerleştirilmesi 
neticesinde hastaların kurum içi ulaşımını minimize etme amacıyla kurulan denklem; En az 
toplam maliyet= Birimler arası (mesafe*yoğunluk) {MinimizeTC= Σ Dij*Wij} denklemidir. 
Denklemdeki mesafe, rastgele yerleştirilen başlangıç yerleşimdeki odalar arasındaki kurmaca 
mesafeyi, yoğunluk ise üniversite hastanesinin Mart 2020- Mart 2021 arasındaki döneme ait 
18 yaş altı başvurulara ilişkin konsültasyon sayıları ve radyoloji ve laboratuvar istemlerinin 
normalize değerlerini ifade etmektedir. Denklem, çözücü eklentili Excel programıyla 
çözülmüştür. Birimler arası konsültasyon sayıları, laboratuvar ve radyoloji istemlerinin 
yoğunluk (iş akış) parametreleri, odalar arası mesafelerle çarpılıp toplamları alınarak metre 
cinsinden maliyet hesaplanmıştır. İlk yerleşimde 44340 metre olan ulaşım maliyeti 28140 
metreye indirilmiştir. Birimlerin önerilen biçimde konumlandırılması durumunda kurum içi 
hareket maliyetinde %36,5 düzeyinde bir tasarruf sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: hastane, birim yerleşimi, minimizasyon 
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GİRİŞ 

Sağlık hizmeti ihtiyaçları ve sistemsel beklentilere yönelik kaygılar hastanelerde daha 
karmaşık ve işlevsel olarak birbirine bağlı birimlerin hizmet sunmasına yol açmıştır. Buna 
bağlı olarak daha büyük sağlık tesisleri inşa edilmekte, sunulan karmaşık ve ilişkili hizmetler 
kurumların fiziki yapılarına yansımaktadır (Elshafei, 1977).  Sağlık hizmeti talebinin sürekli 
arttığı bir ortamda kurumların mekânsal organizasyonlarının hasta sirkülasyonu, poliklinikler 
arası konsültasyonlar, laboratuvar ve radyoloji birimlerine yapılan istemlerin dikkate 
alınmadan tasarlanması birçok sorunu beraberinde getirmektedir (Hahn ve Krarup, 2001; İleri 
ve Çelik, 2018). Bu sorunlara gereksiz hareket, gürültü, fazladan temizlik, yoğunluk, yön 
bulma sorunu, tedirginlik, stres, düşük kalite ve memnuniyetsizlik örnek olarak 
verilebilmektedir (Yıldırım ve Muslu, 2006; Ozcan, 2009:104; İleri ve Çelik, 2018; 
MacAllister vd., 2019). 

Commander’ e (2005) göre hastanelerde birimleri konumlandırmak üstlenilmesi zor ve 
karmaşık olan bir görevdir. Büyük hastaneler genellikle çok sayıda yüksek derecede 
uzmanlaşmış bölümlerden ve bunlara karşılık gelen birimlerden oluşmaktadır. Bu 
organizasyonel birimlerin hastane binaları içindeki tahsisi, birimler arasındaki mesafeleri ve 
seyahat sürelerini etkilemektedir. Bir hastanenin günlük iş akışında, hastalar, tıbbi personel ve 
malzemeler bu birimler arasında seyahat etmeli veya taşınmalıdır. Seyahat ve ulaşım 
süreçlerinden kaynaklanan kaynak tüketimi, hastane içindeki farklı tesislerin seçilen 
konumuna bağlıdır (Helber vd., 2016). Hastaların kat ettikleri toplam mesafeyi en aza 
indirecek şekilde hastane birimlerini yerleştirme sorunu, Kuadratik Atama Problemi (KAP) 
olarak formüle edilebilmektedir (Elshafei, 1977).  

Çok sayıda birimin ikili ilişkileri dikkate alınarak optimal yerleştirmeyi konu edinen 
Kuadratik Atama Problemi, çözümü çok zor problemler arasında yer almaktadır (Commander, 
2005; Drira vd., 2007; Helber vd., 2016). Daha önce anakart tasarımında kullanıldığı bilinen 
KAP; tesis üzerinde ilk denemesi Koopmans ve Martin Beckman tarafından yapıldığından 
beri tüm kombinatoryal optimizasyonlarda matematikçiler, bilgisayarcılar, yöneylem 
araştırmacıları ve ekonomistler de dahil olmak üzere bir çok bilim insanı tarafından en sık 
çalışılan problemlerden biri olmuştur (Commander, 2005).   

Bu çalışmanın amacı, yapımı devam eden 225 yataklı bir çocuk hastanesini birim 
yerleştirilmesine öneri sunmaktır. Çalışmada birim atama probleminin çözümüne yönelik bazı 
yöntemlere ve benzer çalışma bulgularına değinilerek, hastane için örnek bir atama 
yapılmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Tesislerde birimlerin yerleştirilmesi probleminin çözümünde kullanılacak birçok 
yöntem bulunmaktadır. Örneğin; Drira ve diğerleri (2007) incelediği çalışmalarda sabit, 
sürece dayalı, ürüne dayalı ve hücresel yerleştirme temelli düzenlemeler olduğu 
belirtmektedir. Kuatratik Atama Problemi, Karmaşık Tamsayılı Programlama, Sinir Ağları ve 
Grafik Teorisi ile formüle edilebileceği bildirilen sorunların çözümünde ise; kesin yöntem, 
sezgisel yöntem ve zeka yaklaşımlarından oluşan üst başlıklar altında 9 farklı çözüm 
yönteminin kullanılabildiğini ifade etmektedir.  

Ozcan (2009:104) da eserinde temelde ürün, süreç ve sabit yöntem olmak üzere 3 
düzenleme yöntemi olduğu ifade etmekte ve bu yöntemleri şu şekilde özetlemektedir. Ürüne 
göre yerleşimde esas olan üretim sürecinde sıralı işlemlerin art arda yerleştirilmesi esastır. 
Montaja dayalı üretimler hastane özelinde ise yemekhaneler ürüne göre yerleşime örnek 
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verilebilmektedir. Sürece göre yerleşimde esnekliği artırmak için birimler ve malzemelere 
odaklanılır. Hastane özelinde yoğun bakım, ameliyathane, tanı ünitelerinin ayrı ayrı 
planlanması bu durumu yönteme örnek gösterilmektedir. Böylesi bir düzenlemenin 
dezavantajı birimler arası ulaşım ihtiyacının doğması ve bu ulaşımın maliyetinin yüksek 
olmasıdır.  

Sürece göre yerleştirme yaklaşımında iki temel araç kullanılabilmektedir. Bunlardan 
birincisi sezgisel yaklaşım olan ve Richard Muther tarafından geliştirilen Yakınlık 
Derecelendirme Şemalarının kullanılmasıdır. Bu şema aracılığıyla birimler arası ilişkilere; 
kesinlikle yakın olmalı veya kesinlikle uzak olmalı gibi ifadelere karşılık gelen A ve X gibi 
kodlar atanarak ilgili birimler için en uygun yer seçilmektedir. İkincisi ise, mesafe ve maliyet 
minimizasyonu yöntemidir. Bu yöntemde ise birimler arası trafiğin yoğunluğu ve maliyeti 
hesaplanarak en düşük ulaşım maliyetli seçeneğe göre birimlerin yerleştirilmesi esastır. Bu 
problem aşağıdaki gibi formüle edilmektedir (Ozcan, 2009:106-109).  

En az toplam maliyet= Birimler arası (mesafe*yoğunluk*birim ulaşım maliyeti) 

MinimizeTC= Σ Dij*Wij*Cij 

 

Benzer şekilde bu minimizasyon işlemi mesafe ve trafik ile de hesaplanmakta ve 
CDIST olarak adlandırılmaktadır. Bu formülde ise C ilişkiyi, DIST ise mesafe ifade etmekte 
ve çarpımlarının toplamının en küçük olduğu tasarıma ulaşmak hedeflenmektedir (Hahn ve 
Krarup, 2001).  

Diğer bir yaklaşım olan sabit yöntem ise; ürünlerin taşınmasının zor ve genellikle 
mümkün olmadığı birimlerin yerleştirilmesinde kullanılmaktadır. Hastanelerde ameliyathane 
ve yoğun bakım ünitelerinin tasarımında bu yaklaşımın esas alınabileceği ifade edilmektedir 
(Ozcan, 2009:110). 

Yukarıda ifade edildiği gibi kurumlarda birimlerin yerleştirilmesi problemi çeşitli 
algoritmalara dayanmaktadır ve optimal çözüme ulaşılması zor olan problemlerdir. Bu 
nedenle problemin çözümünde Computerized Relative Allocation of Facilities Technique 
(CRAFT), Computerized Relationship Layout Planning (CORELAP), Computerized 
Facilities Design (COFAD), Plant Layout Analysis and Evaluation Technique (PLANET), 
MS Excel, LayOPT, QAPLIB veya yazarlar tarafından geliştirilen birçok yazılımdan 
faydalanılmaktadır (Elshafei, 1977; Levary ve Kalchik, 1985; Hahn ve Krarup, 2001; 
Türkmen ve Oğulata, 2008; İleri ve Çelik, 2018). 

Literatür 

Çalışmanın bu kısmında hastanelerde çalışılan birim atama problemlerine ve temel 
bulgularına yer verilmektedir. 

Elshafei (1977) Mısır’da bir hastanenin ayakta tedavi ünitesinin aşırı kalabalıklaşması 
sorunu üzerinde odaklanarak bu problemi KAP ile çözmeye çalışmıştır. Klinikler arasındaki 
trafik hacmini ve mesafeyi dikkate alarak yaptığı hesaplamayla kurum içerisindeki ulaşım 
maliyetinin %19 oranında azaldığını saptamıştır. 

Türkmen ve Oğulata (2008) tarafından yapılan çalışmada bir hastanede benzer şekilde 
birimlere arası mesafe, yoğunluk ve maliyet dikkate alınarak yerleştirme sorunu sinir ağları 
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metodu ile LayOPT yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Çalışmada önerilen yerleşim ile 
%58,16 oranında tasarruf sağlandığı saptanmıştır. 

Motaghi vd. (2011) tarafından İran’da bir hastane yerleşimini optimize etme amacıyla 
yapılan bir çalışmada Yakınlık Derecelendirme Şeması diğer ismiyle Faaliyet İlişkilendirme 
Tablosu kullanılmıştır. Birimler arasında kesinlikle yan yana olmalı A, önemli E, kesinlikli 
ayrı olmalı XX gibi ifadelere puan atanarak yapılan optimizasyon çalışmasında ulaşım 
verimliliğinin %30’dan %75’e yükseldiği dolayısıyla %45 oranında bir kazanım sağlandığı 
ifade edilmektedir. 

İleri ve Çelik (2018) Konya’da bir üniversitesi hastanesinin yerleşim planını optimize 
etme amacıyla yaptığı çalışmada KAP’ı çözmek için Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) 
algoritmasını kullanarak yeni bir yerleşim planı önermiştir. Poliklinik, konsültasyon sayıları, 
laboratuvar ve radyoloji istemleri girdi olarak kullanılan çalışmada önerilen planla birlikte 
kurum içi genel ulaşımda %72 oranında bir kazanç elde edilmiştir. 

Bu çalışmada ise inşaatı devam eden bir üniversite çocuk hastanesinde birimlerin 
yerleştirilmesine bir öneride bulunulmuştur.  Helber vd. (2016) göre bir tesis yerleşiminin 
optimize edilmesi genellikle tesis faaliyete geçtikten sonra hesaplanabilmektedir. Bu 
beraberinde önerilen değişim için mali açıdan da bir yük getirmektedir. Bu çalışmada aynı 
alan içerisinde halen faaliyette olan üniversite hastanesinde 18 yaş altı bireyler için yapılan 
başvurular ve akışlar dikkate alınarak çocuk hastanesi faaliyete geçtiğinde de aynı oranda 
hizmet sunacağı varsayımından hareketle bir hesaplama yapılmıştır. Bu sayede tesis faaliyete 
geçmeden birimler için en optimal yerleşimi sağlamanın daha kolay olacağı düşünülmektedir. 

Yöntem 

Çocuk hastanesinin birim yer planına bir öneride bulunmak amacıyla Kuadratik Atama 
Problemi’ni çözmek adına Maliyet Minimizasyonu yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
tasarımında CDIST olarak ifade edilen birimler arası ilişki ve mesafelerin en optimal olduğu 
yerleşim önerilmektedir. Başka bir ifadeyle birbiriyle ilişkisi yüksek olan birimler arasındaki 
mesafenin en az indirilmesi neticesinde hasta sirkülasyonundaki israfın ortadan kaldırılması 
gerektiği fikrinden esinlenilmiştir. Birimler arasındaki ilişki konsültasyon sayıları ve 
laboratuvar ve radyoloji ünitelerinden yapılan istem sayısı ile ölçülmüştür. En çok ilişkiye 
sahip olanın 100 kabul edildiği bir oran kullanılarak normalize değerler elde edilmiştir. 
Mevcut alanlar arasındaki mesafeler, kurmaca çizim üzerinde kroki ölçeği kullanılarak 
hesaplanmıştır. Bir kattan diğer kata geçiş mesafesi 2 ölçü yani 15 metre olarak kabul 
edilmiştir. 

Çalışmada hasta yoğunluğunu tahmin etmek için aynı parselde faaliyetine devam 
etmekte olan ve çocuk hastanesi açıldığında çocuk birimleriyle ilgili faaliyetlerin yeni 
hastaneye taşınacak olması nedeniyle üniversite hastanesinin 16/04/2020 - 16/04/2021 
tarihleri arasındaki 18 yaş altı bireylere ait sunulan hizmetlere ilişkin veriler kullanılmıştır. 
Çalışmada en fazla poliklinik başvurusu alan 5 birim ve bu birimlerin laboratuvar ve radyoloji 
birimleriyle ilişkisi üzerinden atama yapılmıştır.  

Çalışmada çözücü eklentili MS Office Excel programından faydalanılmıştır. 
Hesaplama (R) Core(TM) i3 CPU 3.99 GHz işlemciye sahip Windows 10 işletim sistemini 
kullanan bir bilgisayar ile yapılmıştır. Alternatif birimler arasındaki mesafeler (metre) tespit 
edilmiş ve bu mesafeler bölümler arası tahmin edilen yoğunluğun normalize değerleriyle 
çarpılarak bu çarpımlar toplanmıştır. Toplamların minimize olduğu seçeneğin tespit etmek 
için 6 birim ve 6 alan üzerinde 6!= 720 yerleşim alternatifini için yüzlerce işlem yapılması 
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gerekmektedir. Çalışmanın bu kısmında Excel çözücü eklentisinden yararlanılmıştır. İstenilen 
atamaların tam sayı biçiminde yapılması, bir alana yalnız bir bölüm atanması ve her bölümün 
en az bir yere atanması komutuyla hesaplama yapılmıştır.  

Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında üniversite hastanesinde çocuk hastalara sunulan hizmetlere 
ilişkin verilere ve analize ilişkin bulgulara yerilmektedir.  

Tablo 1: Üniversite Hastanesine Son 1 Yılda Yapılan 18 Yaş Altı Bireylere İlişkin 
Başvuru Sayıları 

Poliklinik Adı Sayı Ağırlık 
(%) Poliklinik Adı SAYI Ağırlık 

(%) 
Nöroloji Polikliniği 7983 9,14 Cildiye Polikliniği 2753 3,15 
Psikiyatri Polikliniği 7004 8,02 Yenidoğan Polikliniği 2342 2,68 
Dahiliye (GP) Polikliniği 6935 7,94 Üroloji Polikliniği 2160 2,47 
Nefroloji Polikliniği 6740 7,72 Enfeksiyon Polikliniği 2108 2,41 
Kardiyoloji Polikliniği 6140 7,03 Anesteziyoloji Polikliniği 1731 1,98 
Hematoloji ve Onkoloji 
Pol. 6110 6,99 Beyin Cerrahi Polikliniği 1202 1,38 
Endokrin Polikliniği 6025 6,90 Plastik Cerrahi Polikliniği 998 1,14 
Göz Polikliniği 4926 5,64 Fizik Tedavi Polikliniği 612 0,70 
Gastroenteroloji 
Polikliniği 4352 4,98 

Plastik Cerrahi Yanık 
Polikliniği 217 0,25 

Ortopedi Polikliniği 3826 4,38 Nükleer Tıp Polikliniği 191 0,22 
İmmünoloji ve Allerji 
Pol. 3490 4,00 Aile Hekimliği Poliklinik 105 0,12 

Cerrahi Polikliniği 3227 3,69 
Göğüs Hastalıkları 
Polikliniği 64 0,07 

Romatoloji Polikliniği 3223 3,69 
Radyasyon Onkolojisi 
Polikliniği 60 0,07 

Kulak-Burun-Boğaz 
Polikliniği 2792 3,20 

Kalp-Damar Cerrahi 
Polikliniği 34 0,04 

 

Üniversite hastanesine 16/04/2020 - 16/04/2021 tarihleri arasında 18 yaş altı bireyler 
için toplam 87350 poliklinik başvurusu gerçekleşmiştir. Bu bölümler arasında Nöroloji, 
Psikiyatri, Dahiliye (Genel pediatri), Nefroloji ve Kardiyoloji birimi başvurular içerisinde ilk 
sırada yer alarak tüm başvuruların %39,84’ünü oluşturmaktadır. 

Tablo 2: Çalışmaya Dahil Edilen Birimler Arasındaki Konsültasyon Sayıları 

Poliklinik Adı İstenen Birim Sayı Normalize 
Değer 

Pediatri Nöroloji 
Polikliniği Çoçuk Psikiyatrisi Polikliniği 192 100,00 

Pediatri Nöroloji 
Polikliniği 

Pediatri Kardiyoloji 
Polikliniği 17 8,85 

Pediatri Nöroloji 
Polikliniği Pediatri Nefroloji Polikliniği 2 1,04 
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Çoçuk Psikiyatrisi 
Polikliniği Pediatri Nöroloji Polikliniği 125 65,10 

Çoçuk Psikiyatrisi 
Polikliniği 

Pediatri Kardiyoloji 
Polikliniği 118 61,46 

Çoçuk Psikiyatrisi 
Polikliniği Genel Pediatri Polikliniği 12 6,25 

Çoçuk Psikiyatrisi 
Polikliniği Pediatri Nefroloji Polikliniği 8 4,17 

Pediatri Nefroloji 
Polikliniği 

Pediatri Kardiyoloji 
Polikliniği 22 11,46 

Pediatri Nefroloji 
Polikliniği Çoçuk Psikiyatrisi Polikliniği 3 1,56 

Pediatri Nefroloji 
Polikliniği Pediatri Nöroloji Polikliniği 2 1,04 

Dahiliye Polikliniği Pediatri Kardiyoloji 
Polikliniği 64 33,33 

Dahiliye Polikliniği Çoçuk Psikiyatrisi Polikliniği 9 4,69 
Dahiliye Polikliniği Pediatri Nöroloji Polikliniği 6 3,13 
Pediatri Kardiyoloji 
Polikliniği Pediatri Nöroloji Polikliniği 6 3,13 

Pediatri Kardiyoloji 
Polikliniği Çoçuk Psikiyatrisi Polikliniği 3 1,56 

 

Tablo 2’de çalışmaya dahil edilen birimler arasındaki konsültasyon sayıları yer 
almaktadır. Birimler arasındaki işlevsel bağlılık başka bir ifadeyle trafik tabloda yer alan 
normalize değerlere göre hesaplanmıştır. 

Tablo 3: Dahil Edilen Birimlerin Laboratuvar ve Radyoloji İstem Sayıları 

İstem Yapan Birim 
Laboratuvar ve 
Radyoloji İşlem 

Sayısı 
Normalize Değer 

Nefroloji Polikliniği 8541 100,00 
Dahiliye (Genel 
Pediatri) 7690 90,04 
Nöroloji  5270 61,70 
Kardiyoloji  993 11,63 
Psikiyatri  178 2,08 
Toplam 22672 

  

Tablo 4: Alanlar Arası Mesafe Matrisi (metre) 

Alanlar 1 2 3 4 5 6 
1 0 90 98 23 143 38 
2   0 23 98 45 143 
3     0 105 23 150 
4       0 150 23 
5         0 195 
6           0 
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Tablo 4’de poliklinikler için mevcut alanlar arası mesafeler gösterilmektedir. Örneğin 
1.ve 2. nolu alanlar arasındaki mesafe 90 metredir. 5. ve 6. alanlar arasındaki mesafe ise 195 
metredir. 

Tablo 5: Birimler Arası Yoğunluk (Normalize Değerler) 

Bölümler A B C D E F 
A 0 164 6 4 12 62 
B   0 15 8 63 2 
C     0 0 33 90 
D       0 12 100 
E         0 12 
F           0 

 

Tablo 5’te birimler arası yoğunluk bilgilerine yer verilmektedir. Bu sayıları Tablo 2 ve 
Tablo 3’te yer alan normalize değerleri temsil etmektedir. Ek olarak beyaz alanda yer alması 
gereken değerler karşılıklı ilişkiyi olması nedeniyle matrisi üst tarafında toplanmıştır. 

Tablo 6: Birimlerin Başlangıç (Rastgele) Dizilimine İlişkin Mesafe ve Yoğunluklar 

Bölümler  Alanlar 
  

Buradan Buraya Buradan Buraya 
Mesafe 
(D) Yoğunluk (W) 

A B 1 2 90 164 
A C 1 3 97,5 6 
A D 1 4 22,5 4 
A E 1 5 142,5 12 
A F 1 6 37,5 62 
B C 2 3 22,5 15 
B D 2 4 97,5 8 
B E 2 5 45 63 
B F 2 6 142,5 2 
C D 3 4 105 0 
C E 3 5 22,5 33 
C F 3 6 150 90 
D E 4 5 150 12 
D F 4 6 22,5 100 
E F 5 6 195 12 

 

Tablo 6’da rastgele yapılmış bir başlangıç dizilimine ilişkin veriler yer almaktadır. Bu 
gösterimde dizilimde yer alan birimler şu şekildedir. A: Nöroloji, B: Psikiyatri, C: Dahiliye 
(Genel Pediatri), D: Nefroloji, E: Kardiyoloji, F: Laboratuvar + Radyoloji birimi 

Formüle göre dizilimin maliyetini hesaplamak için öncelikle Tablo 6’da mesafe (D) ve 
Yoğunluk (W) sütununda yer alan değerleri çarpmak daha sonra bu değerleri toplamak 
gerekmektedir. İlk dizilim için maliyet hesaplandığında aşağıda örneği gösterilen şekilde 
maliyetin 44.340 metre olduğu hesaplanmıştır. 
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Mesafe (D) Çarpım x Yoğunluk (W) Eşittir 
90 Çarpım x 164 14760 
. x . . 
. x . . 

195 Çarpım x 12 2340 
TOPLAM 44.340 

 

Birimlerin dizilimi konusunda maliyetin en düşük olduğu dizilimin tespit edilmesi için 
6!=720 yerleşim alternatifi için yüzlerce işlem yapılması gerekmektedir. Çalışmanın bu 
kısmında MS Excel Çözücü (Solver) eklentisinden yararlanılmıştır. Tüm alternatiflerin 
değerlendirilmesi, her odaya en az ve en fazla 1 birim atanması, tüm birimlerin bir odaya 
atanması komutuyla “evolution” (peş peşe deneme yanılma) yöntemiyle Excel Solver 
kullanılmıştır. Hesaplama yaklaşık 170 saniye sürmüştür. 

Tablo 7’de birimlerin ilk yerleşim ile odalar arası mesafe ve birimler arası iş akış 
yoğunluğu dikkate alınarak Excel Çözücü’nün önerdiği yerleşim düzeni yer almaktadır.   

 

Tablo 7: Birimlerin İlk Yerleşimi ve Önerilen Yerleşimine İlişkin Veriler 

İlk Yerleşim Excel Çözücü 
Oda Birim Oda Birim 

1 Nöroloji 1 Kardiyoloji 
2 Psikiyatri 2 Dahiliye 
3 Dahiliye 3 Laboratuvar ve Radyoloji 
4 Nefroloji 4 Nöroloji 
5 Kardiyoloji 5 Nefroloji 
6 Laboratuvar ve Radyoloji 6 Psikiyatri 

Toplam Maliyet: 44340 metre Toplam Maliyet: 28140 metre 
Kazanç: İlk Yerleşim Maliyeti - Önerilen Yerleşim  

  İlk Yerleşim Maliyeti 
=0,365 = %36,50 

 

 Tablo 7’de yer alan veriler doğrultusunda Excel Çözücü yardımıyla hesaplanan ve 
önerilerin yeni yerleşim planında birbiriyle ilişki düzeyi yüksek olan birimlerin yakın 
konumlandırılması neticesinde ilgili birimlere başvuran hastalar için %36,5 düzeyinde bir 
tasarruf sağlanmaktadır. 

Sonuç 

 Günümüzde sağlık hizmeti sunumunda uzmanlıkların artıp önem kazanması birimler 
arası işlevsel bağlılık, doğru teşhis ve kararın alınmasında laboratuvar ve radyoloji birimlerine 
yapılan istem sayılarındaki artış sağlık tesislerinin fiziksel yapılarına da yansımaktadır. Böyle 
bir ortamda hizmet sunulması daha karmaşık bina yapılarını beraberinde getirmektedir. Bu da 
kurum içerisindeki hasta sirkülasyonunu artırmakta, çeşitli türlerde kirliliğe neden olmakta, 
hastaların gereğinden fazla yürümelerine ve yön bulma sorunu yaşamalarına neden 
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olmaktadır. Bununla birlikte gün içerisindeki bu yolculuklar hasta ve personelde stres ve 
tatminsizliğe neden olabilmektedir.  

 Sağlık tesis yerleşimde birimlerin konumlarının nesnel verilere ve matematiksel 
modellere dayalı olarak hesaplanması bahsedilen bu sorunları hafifletebilmektedir. Bu 
çalışmada da maliyet minimizasyonu çalışması yapılmıştır. Birimler arası konsültasyon 
sayıları, laboratuvar ve radyoloji istemlerinin yoğunluk (iş akış) parametreleri, odalar arası 
mesafelerle çarpılıp toplamları alınarak metre cinsinden maliyet hesaplanmıştır. İlk 
yerleşimde 44340 metre olan ulaşım maliyeti  MS Excel Çözücü kullanılarak 28140 metreye 
indirilmiştir. Birimlerin önerilen biçimde konumlandırılması durumunda kurum içi hareket 
maliyetinde %36,5 düzeyinde bir tasarruf sağlanmış olacaktır.  

 Hastanenin birimlerinin yerleşimi çalışma önerileri doğrultusunda yapması maliyet 
tasarrufunun yanı sıra hasta ve personelin tatmini artırıcı, temizlik ve güvenlik maliyetlerini 
azaltıcı etkileri de olabilecektir.   
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Özet 
Şiir incelemek ve buna bağlı olarak şiiri anlamaya çalışmak, anlamlandırma çabalarına girişmek 
bazı çözümleme anlayışlarını birlikte getirir. Şiir çözümleme ya da yorumlama yöntemlerinden 
biri de "ontolojik" çözümlemedir. Sanat ontolojisi, Roman İngarden ve Nicolai Hartman'ın 
varlık tabakalarını tek tek açarak çözümlenmesi üzerine kurulmuştur.  
Modern Türk şiirinde kendine has bir yer edinmiş olan İlhan Berk, İkinci Yeni olarak bilinen 
avangart şiir anlayışının da öncülerindendir. Şair, İkinci Yeni anlayışıyla şiir yazmadan önce 
toplumcu bir duyarlıkla şiirler yazmıştır. İlhan Berk’in “Son Yerine” başlıklı şiiri 
çözümlenerek, aynı zamanda şairin değişen edebî anlayışının iz düşümü de ortaya çıkarılmış 
olur. İlhan Berk'in İstanbul adlı şiir kitabına kaynaklık eden "Son Yerine" adlı şiiri ontolojik 
yöntemle ses, anlam, nesne ve metafizik olgular bakımından incelenerek şiirin estetik değerine 
ait unsurlar ortaya çıkarılmıştır.  
İstanbul’a sınıfsal bir eşitsizliğin mekânı gözüyle bakan söyleyicinin dizelere yansıyan sesinin 
ontolojik tabakalarda gizlenen ya da yorumlanan ifadeleri; şiirin yapısal olarak çeşitli 
tabakalara ayrıldığında ve bu tabakalarda ulaşılan duygusal ve düşünsel ifadelerin tekrar 
birleştirilmesinde yeni ve derin bir gerçekliğe varılmış olur. Bu gerçekliğe ancak ontolojik 
çözümleme yöntemiyle varılır.        
Anahtar Kelimeler: İlhan Berk, Son Yerine, ontolojik yöntem, sanat ontolojisi 

ANALYSIS OF İLHAN BERK'S POEM TITLED "SON YERİNE" WITH 
ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD 
 
Abstract 
 Examining poetry and, accordingly, trying to understand the poem and attempting to make 
sense of it bring together some understanding of analysis. One of the methods of analysis or 
interpretation of poetry is "ontological" analysis. Art ontology is based on the analysis of 
Roman Ingarden and Nicolai Hartman by opening the layers of being one by one. 
İlhan Berk, who has a unique place in modern Turkish poetry, is also one of the pioneers of the 
avant-garde understanding of poetry known as the Second New. The poet wrote poems with a 
socialist sensitivity before writing poetry with the understanding of the Second New. By 
analyzing İlhan Berk's poem titled "Son Yerine", the projection of the poet's changing literary 
understanding is also revealed. Ilhan Berk's poem "Son Yerine", which is the source of his 
poetry book called Istanbul, was examined in terms of sound, meaning, object and metaphysical 
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phenomena with the ontological method, and the elements of the aesthetic value of the poem 
were revealed. 
Expressions of the voice of the speaker, who looks at Istanbul as a place of class inequality, 
reflected in the lines, hidden or interpreted in the ontological layers; A new and deep reality is 
reached when the poem is structurally divided into various layers and when the emotional and 
intellectual expressions reached in these layers are reunited. This reality can only be reached by 
the method of ontological analysis. 
Keywords: İlhan Berk, Son Yerine ,ontological method, art ontology 
 

 

Giriş 
Şiir kaynakları çok çeşitli bir zenginliğe sahip olan İlhan Berk, uzun soluklu ömründe "aykırı" 
şiir duruşuyla Türk şiirinin önemli şairleri arasında yerini almıştır. Sanatçı, İkinci Yeni 
anlayışının öne çıkan şairlerindendir. Bu anlayışın merkezinde yer alan anlamsızlık fikrini 
savunan şair, bütün edebî yaşamında hep bu düşüncelerle; kapalı, soyut, gerçeküstü şiirler 
yazmaz. Şairin bir de toplumcu gerçekçi anlayıştan etkilendiği bir dönemi vardır. Bu dönem 
şiirlerinde, Nâzım Hikmet'in etkisiyle şair; sınıfsal çatışmalar, yoksulluk gibi bilindik temaları 
işler. 
Şairin çalışmaya konu edilen şiiri, “Son Yerine”, 1944 yılında Büyük Doğu dergisinde 
yayımlanır ve sonradan hazırlayacağı İstanbul adlı şiir kitabının da ana çıkış noktası olur. Bu 
şiirinde İstanbul'u sınıfsız bir toplum görme hayaliyle oluşturur.  
Bu şiir, İstanbul'a karşı olumsuz düşünce ve hisleri taşıması yönüyle Tevfik Fikret'in "Sis" 
şiirini anımsatırsa da benzerlik olumsuzluk noktasında kalır. İlhan Berk, şiirde İstanbul'u 
sevmez çünkü İstanbul özellikle küçük insanlara adaletsiz davranıp, hep acılar ve yıkımlar 
saçar. Şairin bu kötü hisleri beslemesinin nedeni sınıfsal bir ideolojiyi taşımasından ileri gelir. 
Sunulan tespitler şiiri tam manasıyla anlatmakta yeterli gelmemektedir. Bu bağlamda Batı'da 
ortaya çıkan ontolojik çözümleme yöntemini Sanat Ontolojisi adlı eserinde Roman İngarden ve 
Nikolai Hartman'dan hareketle edebiyata uygulayan İsmail Tunalı'nın belirlediği sınıflamalarla 
açıklamak yararlı olacaktır.  
 

Ontolojik Yöntemin Kısa Bir Değerlendirilmesi 
Edebî eserler; diğer sanat eserleri gibi bilinçli hâlde bir ahengi sağlayan türde bir araya gelirler. 
İsmail Tunalı'nın (2014: 89) ifade ettiği gibi, sanat eserleri, tesadüfen yan yana gelmiş 
elemanların bağımsız bir demeti değildir ve tersine organik bir yapıdır. Bu yapı da tabakaların 
özelliklerinden kaynaklıdır.  
Roman İngarden ve Nikolai Hartman birçok ortak paydada buluşarak bir edebiyat eserini çeşitli 
varlık katmanlarına, tabakalarına ayırarak, sanat eserinin sistemli bir şekilde daha iyi 
anlaşılacağı üzerinde dururlar. İsmail Tunalı da bu iki estetikçinin görüşlerinden hareketle 
ontolojik çözümleme aşamalarını ses ve anlam tabakası olmak üzere iki asıl tabakaya ayırır. 
Anlam tabakası diğer tabakaya göre daha derin olduğu düşünülerek farklı başlıklarla 
yorumlanır (Sarıçiçek, 2009: 111) 
Çalışmada, bu sıralanış ve sınıflandırmayla İlhan Berk'in "Son Yerine" adlı şiiri incelenecektir. 
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SON YERİNE 
 

İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın 
Yağmur altında bir adam sallanır durur sehpada 
Bir damla mavi gök gölgesi gözlerinin üzerindedir 
Karnını taşlara vermiş biri yatar camilerin önünde 
Denize ve ağaçlara karşı 
Bir bahriyeli bu şehrin parkında gördüğü rüyalardan utanıp 
kaçtı 
 
Köprü başında yağlı ekmeklerini camekâna sıralayan 
İhtiyar satıcı memnun 
Kocaman gemi direkleriyle dolu gökyüzü için şiirler yazıldı 
 
Bakarsın ayağın dibinde boyalı, kirli yelkenler yatar 
Fildişi kakmalı aşağılık bir gökyüzü çalkalanıp durur 
Memurun, serserinin aşkları hayalleri kendilerine mahsus 
Hassaten deliler durup durup küfür etmesini unutmazlar 
Minarelerine takılan bulutların sarhoş olduklarını şairler 
söylediler 
 
Geceleri el kadar bayraklı gemilerin 
Kızların uykularına girip dolaştıkları malumunuzdur 
İnsana daima güzel şeyler düşündüren yıldızların 
Zil zurnalığı için sigaralar yakılır 
İki gözü iki çeşmedir serseriler için İstanbul 
Dört yanında Allah'a söve söve yaşanır 
Bir meyve gibidir intihar sabah akşam bölüşülür 
Rakının adı geçtiği yerde ayağa kalkılır 
Sualler tanzim edilir yaşamaya ait, sorulmaz 
 
İki yanından uzamış saçlarıyla 
Sevdiği kadından, vatandan, harplerden kaçmış birtakım 
insanlar geçer 
Dünyayı ve insanları görmeye çıkmışlardır 
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Elleri arkasında bir adam köprünün ortasında durur 
Nereye baktığı belli olmaz 
Ben gökyüzünü, parkı, beyaz sarayları seyrettiğimi 
Söyleyebilirim 
Bu şehir aşktan değil, şehvetten düşüp gebermeye hazır 
Genç orospular, ölü padişahlar, hastalar şehri Rezil İstanbul!" (Berk, 2003: 60) 
 
 

1. Fiziksel Var Olan Kelimelerin Ses Tabakası 
Bu çözümleme yönteminde fiziksel tabaka / ses tabakası ilk tabakayı oluşturur. İlhan Berk şiiri 
algılayış bakımından da onu ortaya koyuşta da farklı bir şair olmuştur. Poetikasında belirttiği 
gibi (2016: 39) onun amacı alışılmış sesi, yapıyı ve dizemi bozmaktır. Geleneksel edebiyatın 
her iki kolunda da belli ahenk ve ses düzenleri vardır. Şairler bilerek ya da gelenekselin etkisine 
bilmeden de olsa girerek yüzyıllardır gelen sesin bozulmaz ahenk kurallarına kendini teslim 
ederler. Doğan Aksan (1993: 186) da bu durumu şiir dilinde ses ögelerinden yaralanmanın, 
insanoğlunun sese, müziğe olan eğilimi ve onun gücünden yararlanma isteğiyle açıklar.  
Bir yandan Garip Hareketi’nin etkisinin devam ettiği, bir yandan Saf Şiir anlayışıyla eserlerin 
verildiği, hecenin etkisini yitirmeye başladığı bir dönemin ürünü olan şiirde, yoğun olmamakla 
birlikte seslerin yarattığı ahenkten kaçınılmadığı söylenebilir. İlhan Berk'in “Son Yerine” adlı 
şiirinde diğer tabakalarda ayrıntısıyla açıklanacak gerçek zamanda kaymalar yaratması hâlinin, 
sessel yapıyı da etkilediği söylenmelidir. Şair İstanbul'un farklı zaman, hâl ve bakış açışlarını 
verirken bu zıtlıkları sessel bir zıtlıkta perçinlemiştir. 
Sessel ahengi oluşturan ögeler aynı seslerin tekrarı, benzer seslerin tekrarı, asonans ve 
aliterasyondur. Mümtaz Sarıçiçek (2009: 112) şiirdeki ritim ve armoni durumunun sürekli 
seslerden "n, r, l , y" seslerinin ve süreksiz seslerden "p, ç, t, k" seslerinin düzenli tekrarlarıyla 
sağlandığını açıklar. Şiirin serbest bir şiir oluşu ve şairin gelenekle bağlarının çok da sıkı 
olmayışı göz önünde tutulduğunda kafiye, redif, iç kafiye gibi unsurların olmadığı görülür. 
Şiirin tamamı yüz doksan altı kelimeden oluşur. Bunlardan biri üç kez biri de iki kez tekrar 
edilmiştir. Bu kelimeler "İstanbul" ve "durur" kelimeleridir. N sesi 67 kez, r sesi 97 kez, l sesi 
86 kez, y sesi ise 33 kez yinelenmiştir. P sesi 11 kez, ç sesi 11 kez, t sesi 23 kez ve k sesi 34 
kez tekrarlanmıştır. Bu seslerin art arda gelmesi özellikle r ve l sesleriyle bir uyumun 
yakalandığı söylenebilir.Şiirdeki dize sonlarındaki seslere bakıldığında "Türkçe yazılmış 
mısraların yüzde ellisi sonor ses denilen "n, r, m, l" sesleriyle biter" (Altunkaya, 2013: 141). 
ifadesinden de hareketle şiirde bu seslerden özellikle "r" sesine yoğunlaşıldığı ve on beş dizenin 
"r" sesiyle bittiği görülür. Şiirin otuz beş dizeden oluştuğu düşünüldüğünde bu tür bir ahengin 
de oluşturulduğu gözlenir. 
 

2. Anlam Tabakası 
Ontolojik çözümlemenin ses tabakasından sonra gelen ikinci tabakası anlam tabakasıdır. 
Mallerme, 'şiir kelimelerle yazılır' derken bir bakıma ontik bir gerçeği ifade eder (Kolcu, 2008: 
242).  Kelimeler hem ses hem de anlam tabakalarının malzemesidir. Bu şiirde her şey "İstanbul" 
kelimesi üzerine kurulur. Şehrin ismini çok kullanmamakla birlikte şair İstanbul'u taşı, toprağı, 
insanı ve havasıyla yani her şeyiyle çeşitli bakış açılarından ve çeşitli zaman kaymalarıyla 
anlatır.   
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İstanbul, Berk'in şiirinde önemli bir varlık olarak belirir. Bir mekân olmaktan sıyrılır. (…) 
Dediğim gibi İstanbul’un büyük bir tarih yükü var. Beni ilgilendiriyor. İstanbul’da tarihi elimde 
avucumdaymış gibi kolaylıkla görüyorum. Böyle bir nesne İstanbul, şiirime ve resmime girmiş 
(Berk, 2005: 91). Şair, Marksist bakışla İstanbul'a ilişkin duygu ve düşüncelerini çeşitli anlam 
sapmalarıyla vermiştir. 
 

3. Semantik Tabaka 
Şiirlerde kullanılan kelimeler genellikle herkesin bildiği o dile ait sözcüklerdir. Kullanılan bu 
sözcükler ancak günlük konuşma dilinin sınırlarından çağrışımlarıyla ayrılır. Temel anlamdan 
hareketle kelimelerin oluşturduğu yeni imajlara, sapmalara, alışılmamış bağdaştırmalara, 
vurgulara ve tonlamalara ulaşılır. (Altunkaya, 2013: 142).  Şairin kelimelere yüklediği yeni ve 
farklı anlamlar zengin ama kaynakları çeşitli olan şairi, yaşadığı dünyayı, toplumu da tanımayı 
gerekli kılar.  
Semantik tabakayı incelemek, şiiri çözmek için anahtar kelime niteliğindeki sözcükleri 
açıklamadan önce şairin "Son Yerine" adlı şiiri ve İstanbul Kitabı adlı şiir kitabı üzerine 
verilecek bilgiler yararlı olacaktır.  
Şiir "İstanbul" üzerine kuruludur ve bu şehirdeki insan, hayatı değiştirmiş ama 
şekillendirmemiş, modern hayata tâbi olmuştur (Türkmenoğlu, 2011: 1770). Aslında şair, 
modern insanı ve geldiği durumları, açmazları sınırlayıcı ve boğucu bulmaktadır.  
Modern hayat-kapitalist düzen karmaşasında mutlu insan ve huzur veren mekân yoktur. Berk 
bir söyleşisinde bu şiiri yazma nedeni olarak kenti “görmesini”, bir taşra çocuğu olarak İstanbul 
ile karşılaşmasını gösterir (Andaç, 2004: 19). Bu karşılaşma ideolojik bir bakışla olunca, şair 
şehri bir kokuşmuşluk ve kaos merkezi olarak görür. Böylelikle şiirin yoğun bir karamsarlık 
içerdiği de söylenebilir. 
Şair, İstanbul'un bir anlamda simgesi camilerden "kurşun kubbeler şehri" ifadesiyle bahseder. 
İlk dizede mekânı belirleyen şair, "sen" diye bir ayrım yaparak kendi "ben"ini ayırır. 
Osmanlı’nın İstanbul'unu ya da Müslüman İstanbul'u "sehpa" sözcüğüyle idam edilmiş nice 
insanla ilişkilendirir. "Mavi gök gölgesi" kullanımı gözlerin üzerindedir. Gölge sınırsızlığı, 
özgürlüğü ve huzuru simgeleyen "mavi gök"le birlikte kullanılarak Müslüman şehrin kirliliğini 
yansıtır. Şehri tasvire yönelen şairin şiirlerinde Müslüman kimliğine rağmen İstanbul kirli bir 
gökyüzüne bağlıdır (Ulutaş, 2011: 210). Gökyüzü sonsuzluğu simgeler ama gölgeyle birlikte 
kullanımı Mehmet Kaplan'a göre (1996:211) tedirgin ve huzursuz mizacının yanında kuvvetli 
bir temizlik duygusu da taşımaktadır.  
İlhan Berk, Müslüman kimliğin tamamlayıcısı "cami"yle anlatımına devam eder. Camiler 
anlaşılır ki ona göre yalnızca önünde yatan evsiz barksız dilencilerin evidir.  
Sonraki dizede bir bahriyelinin gördüğü rüyayla "kaçtı" sözcüğü kullanılıp zamanda kayma 
yaşanır. Geçmiş İstanbul'dan bugünkü İstanbul'a gelinir. Şair bir seyyah gibi ama şehrin 
geçmişini de içinde yaşayan bir seyyah gibi şehri görmeye ve anlatmaya devam eder. "İhtiyar 
satıcı" yağlı ekmeklerini satmaktadır ve şair onu şiirdeki ilk olumlu hâl olarak "memnun" görür. 
Bu memnunluk az şey bilmekle alakalı gibidir.  
Sanatçı bu kez "şiirler" ve bunları yazan "şair"lere gelir. İstanbul için eski ve yeni edebiyatta 
sayısız şiir yazılmıştır. "yazıldı" kelimesini seçer şair ve geçmişle arasına bir set çeker. Sanki 
bu yazma durumu kendi şiiriyle farklı bir içerik kazanacaktır. Şiir okundukça bu zaten anlaşılır. 
"Yazıldı" denen şiirlerdeki "kocaman gemi direkleri", önceki dizedeki "bahriyeli" ve "kirli 
yelkenler" arasında başka dizeler vardır. Sanki anlam kopar gibi gelir. Bu ayrıntılara diğer 
tabakada açıklık getirmek daha doğru olur. 
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Şair "aşağılık gökyüzü" ifadesiyle İstanbul'un kirliliğine ve suçluluğuna tekrar döner. Gökyüzü 
sonsuzluğu simgelerken bunun yani bu özgürlüğün sınırlandığı ve gökyüzünde olduğu 
düşünülen İslam'ın Allah'ını da bunların sorumlusu olarak görür. 
Şiirde geçen "memur", "serseri" ve önceki dizedeki "ihtiyar satıcı" İstanbul'daki ekonomik ve 
sınıfsal tabakaları verir. "deli" bilinçsizliği ve istediği gibi hareket etmeyi çağrıştırır ve bu 
şehirde tek özgürce hareket eden onlardır. İçlerinden geldikleri gibi bu bozuk düzenle işleyen 
İstanbul'a "küfür" edebilen de onlardır.  
İlhan Berk tekrar İstanbul şairlerine ve o şiirlere dönüş yapar. Nedim'den Attila İlhan'a bu 
şairlerin şiirlerine atıfta bulunur. "sarhoş bulutlar" gibi mecazlar kullanarak yazdıkları şiirleri 
yüzeysel bulmaktadır. 
Sanatçı "gemi", "yelken", "bahriyeli", "deniz"  kelimelerini neredeyse üç dizeye bir kullanır. 
Deniz de gökyüzü gibi sonsuzluğu simgeler. Psikanalitik yaklaşımla bakıldığında deniz, anneye 
dönüşe karşılık gelir (Karabulut 2015: 73). Su; koruyucu, hayat verici ve sonsuz, sınırsız 
özellikleriyle şiirin dizelerine yayılmıştır. Bu kez bir gemi rüyasında genç bir kızı ziyaret 
etmektedir. Sanki şaire göre gemiler bile İstanbul'da özgür değildir. En özgür olunan yer 
rüyalardır.  İstanbul ve kurulu düzen insanların kendi olmasını engeller. 
"serseriler" dışlanmış bir sınıfın karşılığıdır. İstanbul'da mutsuzlardır. İstanbul'a ancak "Allah”a 
söverek katlanılabilir. "Allah" bu kadar olumsuz bir tablonun içinde bu kötülükleri izleyen ya 
da bunların olmasını isteyen varlık olarak karşılığını bulur. 
"intihar" bile bu şehirde şair için o kadar sıradandır ki bir meyve nasıl bölüşülürse öyle elden 
ele geçmektedir. Allah'ın kutsallığı ve saygıyı hak etmesi doğal bir kullanımken şair "rakı" ve 
karşısında "ayağa kalkmak" ifadelerini kullanarak inanç sistemi ve İstanbul'un bu kötü halini 
birleştirir gibidir.  
Varoluşsal bir şekilde insanların sorular düşündüğünü ama bunların dile getirilemediği söylenir. 
Yani var olmak mümkün kılınmaz şiirde.  
"uzamış saçlarıyla" harp kaçkını birtakım insanlar da İstanbul'dadır. Ancak bunlar toplum dışı 
görülseler de dünyayı ve insanları "görmek" düşüncesini taşımaları ve amaçlarının bu olması 
onları farklı kılar. Nereye baktığı belli olmayan "köprüdeki adam" resmedilip şair kendi 
"ben"ini ortaya çıkarır. Kendinin ne yaptığının bilincinde olduğunu vurgular.  
Şiirin son dizeleri "şehvet" ve "aşk" tezatlığı oluşturur. Sanki İstanbul aşk şehri olmalıyken 
bunu başaramamıştır. "Cinsellik" yüzeysel ve derinliği olmayan bir haz olarak ilk anlamda 
görülse de varlığını bu bağlamda bulacaktır. Sanki İstanbul için bugüne kadar yazılan ve 
söylenen her şey böylelikle uçup gider. 
 

4. Nesne ya da Obje Tabakası 
  Şiirin nesne tabakası anlamı görünür kılan kelimelerden hareketle asıl anlatılmak 
istenenin ayrıntılarına inildiği bir aşamadır. Anlamın derinliğine ulaşılır. İlhan Berk, bir 
İstanbul görüntüsü çizmiştir. Ancak bunu yaparken kelimelerin büyüsünden yararlanarak, 
acımasız kapitalist düzenin yansımasıyla birlikte ilerleyen İstanbul'daki insanın varoluşudur 
anlatmak istediği.  
Şair bu varoluşu üç bakıştan anlatır. Aslında üç de ayrı zaman vardır şiirde. Birinci zaman bütün 
zamanları ve İstanbul'u içine alan geniş zaman, ikincisi maziyi anlatan geçmiş zaman ve 
diğeriyse ânı anlatan şimdiki, yaşanılan zamandır. "Kurşun kubbeler şehri" geçmişi yani 
Osmanlıyı ve İslam'ı simgeler. İstanbul ve içinde yaşayan insanlar artık ne Osmanlı’dır ne de 
halk, şeriatla yönetilen bir devlet düzeninde yaşamaktadır. Geçmiş yoğun baskısıyla hissedilse 
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de vardır. İstanbul artık laik ve Batılıdır. Ancak her ikisini de taşımak hem İstanbul hem de 
insanlar için zordur. "Parçalanmışlık" yani tam olamama ve "yabancı" olma hâli vardır şiirde. 
İstanbul geçmişiyle, bugünüyle ve her hâliyle anlatılırken, insanlarıyla modernizmin ve İslam'ın 
içinde kaybolmuşlardır. "İhtiyar satıcı", "memur", "serseri" ekonomik sınıfsal düzeni 
simgelerler. Ancak bunlar bilse de bilmese de sınırları çizilmiş kendi olamadıkları bir hayatı 
yaşamaktadırlar. "Gemi", "deniz", "yelken" özgürlüğü ve İstanbul'dan kaçışı ve varoluşu, kendi 
olmayı simgeler. Ancak kimse bu varoluşu yaşayamaz. İstanbul buna izin vermez. Ancak 
"gemilerin/ Kızların uykularına girip dolaştıkları malumunuzdur" dizeleri de anlatır ki "rüya"lar 
insanı özgür kılar. Yalnızca rüyalarında istedikleri hayatı yaşarlar. Şair, bunların farkındadır. 
Ne izlediğini, ne yaptığını bilmektedir. Kimse ne yaptığını ve neden yaptığını bilmezken şair, 
"Ben gökyüzünü, parkı, beyaz sarayları seyrettiğimi/ söyleyebilirim" demektedir. Aşk ve 
İstanbul, İstanbul ve sevgi yüzyıllarca şiirlerde bir arada ifade edilmiştir. Ancak şair bunu da 
değiştirir. İstanbul aşktan ölmeyecektir, bedeninin farkına varan insanların bilinciyle değil de 
bunları içinde baskılayan Şark insanı gibi şehvetle ölecektir. Berk, kalbinin sesinden çok 
bedeninin çağrısına kulak verir. Deneysel erotizmin kurucularından Batılle'nin görüşleri İlhan 
Berk'i etkiler. İnsan cinselliği ölümle son bulur. Erotizm içinde yasakları taşımasına rağmen 
birey için en önemli mutluluk ve özgürlük alanıdır (Bataılle, 1994: 3). İstanbul'da yaşayan 
insanlar özgür değildir. Bu özgürlük ancak bedenin anlaşılmasıyla yani bireyin kendini 
bulmasıyla olacaktır. Yirminci yüzyıl kalbin değil bedenin keşfidir. Berk, Nietzsche'den 
etkilenerek cinsel yaşamı küçümseme, onu ayıp kavramlarla lekelemeyi yaşamın kendisine karşı 
bir suç olarak görür (Özcan, 1995: 131).  
Üç farklı bakış yani üç farklı kimlik vardır. Birincisi geçmişten getirilen Müslüman kimlik ama 
garip bir hal almış bir kimlik, ikincisi serserilerin, satıcıların, memurların anlatıldığı ekonomik- 
sınıfsal bir kimlik ve üçüncüsü şehvetin ve hazzın ön plana çıkarıldığı hedonist bir kimliktir. 
Bunların hepsini taşımaya çalışan İstanbul'un bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı anlatılır. Zaten 
şair bu parçalanmışlığı yapısal anlamda da oluşturur. Üç farklı anlatım birbirlerinden ani 
kesintilerle ayrılırlar ve garip bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Berk, bu durumu "sen", "ben" 
ve "siz" bölünmüşlüğüyle de anlatır. Bu da şairin anlatmak istediğini hem yapı hem anlam 
olarak başardığını gösterir.    

5. Karakter (Ruhî Özellik) Tabakası  
Karakter tabakasında şairin şiirde söylemediği, mecazlar, sanatlar vasıtasıyla gizlemiş olduğu 
ruhî dünyası şairin gizli tutulan karakteri ele alınmaktadır. “Son Yerine” başlıklı şiir şairin 
ileriki yıllarda genişleterek adına şiir kitabı çıkaracağı "İstanbul" kitabının ilk adımıdır ve bir 
şehir şiiridir. Modernleşmeyle birlikte şehir, modern Türk şiirine farklı bir yönüyle girer. O 
artık korkunun, kaosun, yalnızlığın, yabancılaşmanın, aidiyetsizliğin ve kalabalık kitlelerin 
mekânıdır (Türkmenoğlu, 2011: 1772). İstanbul geçmişten getirdiği Müslüman kimliğinden 
farklı karmaşık duyguların, düşüncelerin içinde özgürlüğü kısıtlanmış olarak resmedilir. Bu 
resimde "deniz", "gökyüzü", "yıldızlar" gibi sonsuzluğu imleyen sözcükler bile suçlu ve 
sınırlıdır. İstanbul'u böyle gören ve algılayan şairin kendisidir. Bu şiiri yazdığı tarihler İlhan 
Berk'in sınıfsal duyarlığı fazlaca hissettiği ve İstanbul'u kapitalizmin uygulandığı kocaman bir 
mekân olarak algıladığı bir dönemi içine alır. Şair bunu sınıfsız bir toplum özlemi içindeydim. 
İstanbul'u ancak böyle sevebilirdim (Andaç, 2004: 23- 25) cümleleriyle ifade ederken İstanbul'u 
neden bu kadar olumsuz bir bakışla ve karanlık sözcüklerle anlattığı da anlaşılır. Çünkü şairin 
kendisi huzursuz ve mutsuzdur. İnsanların eşit olduğu bir İstanbul istemektedir. Modernizmin 
dayattığı şehir yaşamı onu karamsarlığa itmektedir.  
Şair, şiirde İstanbul'u içinde yaşayan insanlarıyla, köprüsüyle, gökyüzüyle, deniziyle, yıldızıyla 
anlatırken bir gezgin gibi hareket eder. Şehrin bu karmaşasını "sen", "siz" seslenmeleriyle bir 
tanıtım havasında ifade eder. "Malumunuzdur" diye onay beklediği "siz" bilmelidir ki şehirde 
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yaşayan herkes, İstanbul'un gökyüzü gibi kirli ve tutsaktır. Şehir içinde yaşayan insanların 
yansımasıdır ve varoluşunu tamamlamamıştır.  
İlhan Berk, bu bölünmeler, parçalanmalar içinde mutlu olma ya da kendini bulma hâlini 
"cinsellik"te keşfeder. Aşk masumiyeti taşırken şehvet büyük ve yıkıcı bir arzuyu içinde taşır. 
Yıkıcı ve yok edicidir ve İstanbul ancak yıkıldıktan sonra var olabilecektir. Şehvet ve erotizm 
şairin hayatında ve şiirinde zaten vardır. Şairin kendini var ettiği bir alandır. En son dizelerde 
şair kendini gösterir. Şehrin ve kendinin var oluşunun şehveti tadarak olacağını vurgular. 

6. Alınyazısı /Kader Tabakası 
Alınyazısı tabakası şairin şiirinde ulaştığı son noktaya karşılık gelir. Bu tabakada şairin tüm 
insanlık için görüşleri anlam kazanır (Azap, 2013: 852).  Şair, modernizmin dayatmalarının 
parçaladığı ve kapitalist sistemin çarklarında insanları edilgenleştirdiği bir şehir resmi çizerken 
bu çizdiği resim yalnızca İstanbul'un resmi olmaz. Neredeyse tüm dünyada insanlar 
Marksizmin kurtarıcılığına muhtaç yaşamaktadırlar. Her yerde yöneticiler, din adamları ve 
kanunlar insanları rüyalarında bile rahat bırakmayacakları sınırlar çizmişlerdir.  
İnsanlar asıl benliklerinin farkında bile değildirler. Şair bu kaos, parçalanmışlık ve edilgenlik 
halinin göstergesi olarak İstanbul'u seçer ve ona yüklenir. Bakışım, İstanbul'un yıkılıp yeniden 
kurulmasını isteyen bir bakış oldu. Bu şiir benim pisliklerin üzerine kusmamdır (Demir, 2012: 
76). İçindekileri çıkardığı, bir tür boşalma hali başta İstanbul olmak üzere tüm dünya için bir 
istektir. Çünkü şairin düşüncesine göre insan sadece insandır ve onurlu bir yaşamı hak 
etmektedir. Bu yaşam anlayışı da sadece sınıfsız bir toplumda ve mekânlarda olabilir.  
 
 

Sonuç 
İlhan Berk'in toplumcu-gerçekçi anlayışla yazdığı "Son Yerine" adlı şiiri, şairin Marksist 
bakışla şehri ve insanları dile getirdiği sonradan yazılacak uzun ve hacimli İstanbul adlı kitabına 
kaynaklık edecek şiiridir. Şiir dört ontolojik tabakayla fiziksel ve anlam boyutlarıyla 
derinlemesine irdelenmiştir.  
Şair, dünyanın her tarafında edilgen insan topluluklarının mutsuz ve tutsak yaşadığı düzende 
yaşamaktan sıkılmıştır. İstanbul'u en karamsar ruh haliyle en kötü renklerle ve sözcüklerle ifade 
ederken şehrin kendi kimliğini bulması gerektiğini anlatır. Şehir, hedonistçe şehvet arzularıyla 
kendi kendini yok ederek tekrar var olmalıdır. Tıpkı İlhan Berk'in kendini var ettiği şekilde 
İstanbul ve şehirler, insanlar yıkılıp yeniden oluşmalıdır.  
Şiirde İlhan Berk hem yapı hem de anlamın iç içe geçmiş başarılı bir örneğini sergiler. Yeniden 
varoluşun gerçekleşeceğine dair şiirde bir umut olmasa da Berk'in şiirlerinin özünde olan 
erotizm bir tür çıkış olarak bu şiirde de yerini alır. Yani İstanbul ancak kendini bu kimlikle var 
edecektir. 
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ABSTRACT 

The electricity consumption of the refrigeration units in the markets has a significant portion of 
electricity consumption in the world as a result of the increasing supermarket numbers due to 
the needs of modern societies. Although this electricity consumption indirectly causes 
greenhouse gas emissions, gases with high Global Warming Potential (GWP) and Ozone 
Depletion Potential (ODP) values are released to nature due to leaks in refrigeration systems. 
International organizations aim to switch to environmentally friendly fluids in these systems 
and set new emission regulations. CO2 having a GWP value of 1 and an ODP value of 0, stands 
out with its high latent heat, specific heat, density, and thermal conductivity, as well as low 
viscosity compared to Hydrofluorocarbon (HFC) fluids. However, critical point temperature of 
CO2 is about 31 ℃ which means operating transcritically in temperate and hot climates. Heat 
dissipation in supercritical area may cause high energy consumption because of high pressure 
values for gas cooler and non-linear relation between pressure and temperature. To overcome 
these problems, different CO2 refrigeration cycles had to be developed to make the use of CO2 
more efficient in terms of energy and economy. In this study, the CO2 refrigeration cycles 
developed for supermarkets are investigated and some analysis results of these cycles for 
different climatic conditions are presented.  

Keywords: Booster, CO2, Refrigeration, Supermarket 

Nomenclature 

BBS: basic booster system 

COMP: compressor 

CS: cascade system 

EC: evaporative cooling 

EV: expansion valve 

FE: flooded evaporator 

h: enthalpy 

HEX: heat exchanger 
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HRC: heat recovery 

LR: liquid receiver 

LT: low temperature level 

MS: mechanical subcooling 

MT: medium temperature level 

P: pressure 

PC: parallel compressor 

 

INTRODUCTION 

Supermarkets are indispensable in modern society. The increasing number of supermarkets, 
especially in densely populated areas, mean that the need for refrigeration systems to keep food 
fresh also increases. Supermarkets, which have a share of 3-4% in the annual electricity 
consumption of developed countries, indirectly contribute to greenhouse gas emissions (Gullo 
et al., 2018). At the same time, non-nature-friendly fluids such as R404A have a direct impact 
on climate change due to high GWP and ODP values, as well as annual leakages of up to 20% 
in systems (Gullo et al., 2018). The European Union has introduced some regulations by 
increasing the efficiency of supermarket refrigeration systems, aiming to reduce the indirect 
effects and by changing the refrigerant, to reduce the direct effects. As a result of these 
regulations, it is aimed that by 2030, the entire industry will switch to environmentally friendly 
refrigerants such as CO2 with a GWP value of 1 and an ODP value of 0 (Gullo et al., 2018). In 
addition to being environmentally friendly, CO2 is both inexpensive and has a higher latent 
heat, specific heat, density, thermal conductivity and lower viscosity (Gullo et al., 2018). With 
all these advantages, the only problem in the use of CO2 is that the critical point temperature of 
the fluid indicating a relatively low value of about 31 ℃ which can cause cycles to reject heat 
at supercritical zone. P-h diagrams of subcritical and transcritical cycles are shown in Figure 1. 
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Figure 1. P-h diagrams of subcritical (blue line) and transcritical (dashed red) cycles. 

When operating above the critical point, systems with CO2 refrigerant can have higher energy 
consumption than conventional systems because of the variable relationship between 
temperature and pressure as can be seen in Figure 2 and also, high pressure values at 
supercritical zone for CO2. 

 
Figure 2. P-h diagrams of different gas cooler pressures for same gas cooler outlet 

temperature. 
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In regions where the annual average temperature is high, the gas cooling process of the systems 
can be carried out at supercritical points. Companies and researchers working on refrigeration 
technologies have made many studies to make CO2 systems less energy consuming, more 
efficient and economical. Today, studies and developments in this field continue rapidly. 

In this study, the use of CO2 in refrigeration systems in different parts of the world is 
summarized and some modifications made for the energetic and economic improvement of CO2 
systems are discussed based on the current literature in 2021. Then, studies comparing different 
climatic regions and systems are investigated. 

THE STATUS OF COMMERCIAL CO2 REFRIGERATION SYSTEMS IN THE 
WORLD 

Most of the increase observed in the number of CO2-only refrigeration systems in Europe 
between 2011 and 2013 is seen in northern and central European countries due to their cooler 
climate (Gullo et al., 2018). 

The restrictions from international organizations, which will also be mandatory in hotter 
regions, have led to improvements in the systems, causing the number of systems in the 
southern regions to increase approximately eight times from 2013 to 2018, approaching 200 
(Gullo et al., 2018). As of October 2018, the total number in Europe increased to 16000 (Dilshad 
et al., 2019). With a regulation in 2014, 79% transition to environmentally friendly systems is 
foreseen by 2030 (Gullo et al., 2018). 

In 2013, there were 2 transcritical systems in the USA and 68 in Canada (Gullo et al., 2018). In 
the following years, this number increased rapidly and reached 370 in the USA and 245 in 
Canada, according to October 2018 data (Dilshad et al., 2019). 

Transcritical CO2 system was first used for water heating in Japanese markets. Then it was used 
for refrigeration and nearly 1500 applications were seen in small-scale markets in 2016 (Gullo 
et al., 2018). By October 2018, the number of transcritical systems in Japan was around 3500 
(Dilshad et al., 2019). It is predicted that CO2 transcritical refrigeration systems will spread all 
over the country as Japan allows higher amount of CO2 use with the change in regulation (Gullo 
et al., 2018). 

As of 2018, CO2 is mostly used as a secondary refrigerant in China, the world's largest HFC 
producing country, while the first “CO2 only system” was established in northern Beijing in 
2018 to comply with international protocols (Gullo et al., 2018). 

The first transcritical CO2 refrigeration unit in the Middle East is in Jordan in a market with an 
area of 2000 m2 and includes a multi-ejector system and heat recovery add-ons, while there are 
63 transcritical systems in South Africa in 2016 (Gullo et al., 2018). In South Africa, this 
number exceeded 110 in 2018. In October 2018, there were 61 systems in New Zealand and 
Australia in total, 13 in Indonesia, 10 in Argentina and 10 in Brazil (Dilshad et al., 2019). 
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According to these data, as of October 2018, a total of 20369 transcritical systems, whose 
distribution is given in the map in Figure 3, have been identified in the world and there has been 
an increase of approximately 5.5 times compared to 2013 (Dilshad et al., 2019). 

 
Figure 3. Number of transcritical CO2 systems used in supermarkets (Dilshad et al., 2019). 

CO2 REFRIGERATION CYCLES DEVELOPED FOR SUPERMARKETS 

Especially after the 2000s, many studies have been carried out on refrigeration systems using 
CO2 as refrigerant. In these studies, different working conditions in the CO2 refrigeration cycles 
were examined and the possible additions to the system were discussed. 

As seen in Figure 4, the classical CO2 refrigeration cycle consists of an evaporator, compressor, 
gas cooler (condenser, if cycle is subcritical) and expansion valve.  

 
Figure 4. Classical cycle. 

All the P-h diagrams given in this section show transcritical cycles and do not represent exact 
values but demonstrate the cycles’ general attitude.  

CO2 Basic Booster Cycle (BBS) 
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BBS, whose scheme and transcritcal P-h diagram are given in Figure 5, has a medium 
temperature level(MT) evaporator to keep the food fresh in the markets and a low temperature 
level(LT) evaporator for the preservation of frozen foods. The refrigerant with high temperature 
and pressure in the cycle enters the gas cooler/condenser in state 5 and releases heat to the 
environment. In state 6, it enters the expansion valve. The refrigerant, whose pressure and 
temperature is reduced, enters the liquid separator, where it decomposes as saturated liquid and 
saturated vapor. The saturated vapor of the decomposing refrigerant enters the flash gas valve 
between points 8 and 9, the saturated liquid part is divided into two and enters the expansion 
valves at the inlet of the medium and low temperature evaporators. 

The refrigerant entering the low-temperature evaporator in the state 13 takes heat from the 
environment (deep freezer section) to be cooled, leaves the evaporator as superheated vapor in 
the state 1 and becomes 2 by being compressed in the low pressure compressor. The refrigerant 
entering the medium temperature evaporator at state 11, on the other hand, takes heat from the 
fresh food section and leaves the evaporator at state 12 and reaches state 3 by mixing with the 
superheated vapor at state 2. The fluid at point 3 mixes with the fluid coming from the point 9, 
and from state 4 to state 5, the gas leaves the high pressure compressor to go to the 
cooler/condenser and the cycle continues in this way. With the use of liquid receiver and 
expansion elements in this system, fluid with higher liquid ratio enters the evaporators, thus 
increasing the cooling capacity. 

     
Figure 5. Transcritical P-h diagram and cycle scheme of BBS. 

CO2 Refrigeration Cycle with Parallel Compressor (PC) 

The cycle with the scheme and transcritical P-h diagram in Figure 6 show a parallel compressor 
system. In parallel compressor operation logic, there is to compress the saturated vapor coming 
from the liquid separator with the help of an auxiliary compressor (8-5’) instead of giving it to 
the main compressor. The main compressor compresses the vapor coming from the evaporators 
and expansion valve between 8-9. In this way, it is aimed to reduce the work done by the main 
compressor. The second compressor is shown in the scheme and P-h diagram between 8 and 
5’. 
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Figure 6. Transcritical P-h diagram and cycle scheme of BBS-PC. 

CO2 Refrigeration Cycle with Mechanical Subcooling (MS) 

Another development made to save energy in CO2 cycles is the mechanical subcooling process 
using a second refrigeration cycle to lower the temperature of the fluid at the gas 
cooler/condenser outlet. Scheme is as in Figure 7. Between 6-6’ in the P-h diagram, in which 
the heat dissipation is shown to increase, is given in Figure 7 also. 

     

Figure 7. Transcritical P-h diagram for CO2 and cycle scheme of BBS-MS. 

CO2 Refrigeration Cycle with Flooded Evaporators (FE) 

Systems using flooded evaporators, the cycle scheme and transcritical P-h diagram of which is 
shown in Figure 8, aim to increase the cooling capacity by ensuring that the fluid entering the 
evaporator is completely liquid. The fluid entering the heat exchanger at point 13 leaves it as 
liquid by losing heat. Figure 8 demonstrates BBS-FE(LT) which means only low temperature 
evaporator is flooded type. 
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Figure 8. Transcritical P-h diagram and cycle scheme of BBS-FE(LT). 

CO2 Cascade Refrigeration Systems (CS) 

Cascade refrigeration system given in Figure 9, consists of two separate cycles where medium 
temperature level and low temperature level are combined with a common heat exchanger. In 
the examples seen in the literature, CO2 is generally used as the refrigerant in low level to avoid 
supercritical zone, while other fluids are used in medium level. The heat exchanger, where the 
low level and medium level cycles intersect, replaces the condenser for the low level and acts 
as the evaporator for the medium level cycle. 

 

Figure 9. Cycle scheme of CS. 

CO2 Refrigeration Cycle with Evaporative Cooling (EC) 
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By using the evaporative cooler, it is aimed to reduce the temperature of the secondary fluid 
entering the gas cooler, thus ensuring that the temperature of the main fluid at the gas cooler 
outlet is lower, can be seen in Figure 10, in hot climate conditions.  

     

Figure 10. Transcritical P-h diagram and cycle scheme of BBS-EC. 

 

INVESTIGATION OF CITY-BASED RESEARCH RESULTS OF CO2 
REFRIGERATION CYCLES 

Energetic and economic analyses of different combinations of the CO2 refrigeration cycle in 
different climatic conditions in different regions of the world have been made. In this section, 
the methods used and the results obtained in the studies in which these cycles are handled for 
different cities of the world are investigated. These studies are given in Table 1 with cities and 
cycles. 

Table 1. Studies investigated in this study. 

Author(s) Year Country City Cycles 

Gullo et al. 2016 

Italy Rome R404 Classical 
BBS 

BBS-FE(MT) 
BBS-PC 

BBS-FE(MT)-PC 

Spain 
Valencia 

Seville 

Karampour & 
Sawalha 2017 Spain Barcelona 

BBS-HRC 
BBS-FE(MT) 
BBS-FE(LT) 
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Sweden Stockholm 

BBS-FE(MT&LT) 
BBS-PC 

BBS-FE(MT&LT)-PC 
BBS-MS 
BBS-EC 

Tsamos et al. 2017 

UK London BBS 
BBS-CO2/CO2 CS 

BBS-PC 
BBS-CO2/CO2 CS-PC Greece Athens 

Purohit et al. 2017 

India New Delhi BBS-PC 
BBS-FE(LT) 
BBS-HRC 

BBS-PC-FE(LT)-HRC 

Spain Seville 
Iran Teheran 
USA Phoenix 

Sooben et al. 2019 Mauritius Port Louis 

R404A Classical 
R448A Classical 

BBS 
BBS-PC 
BBS-MS 

R404A/CO2 CS 
R134a/CO2 CS 

R1234ze/CO2 CS 
BBS-EC 

BBS-PC-EC 

Author(s) Year Country City Cycles 

Lata et al. 2020 India 

Ahmedabad 
Bangalore 
Chennai 

Delhi 
Kolkata 

BBS 
BBS-FE(LT) 
BBS-FE(MT) 

BBS-FE(MT&LT) 
BBS-EC 

BBS-FE(LT)-EC 
BBS-FE(MT)-EC 

BBS-FE(MT&LT)-EC 

Cui et al. 2020 China 

Harbin 
Beijing 
Nanjing 

Kunming 
Guangzhou 

R404 Classical 
R404A/CO2 CS 
R134a/CO2 CS 

BBS 
BBS-FE (MT&LT) 

BBS-PC 
BBS-MS 

BBS-FE(MT&LT)-PC 
BBS-MS-PC 
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Gullo et al.’s study (2016) whose results are given in Table 2 indicates BBS-FE(MT)-PC system 
is the best on annual energy consumption while “only FE(MT) added on BBS” consumes less 
energy than “only PC added on BBS”. All system configurations give better results than R404A 
classical cycle except “BBS only system” in Valencia and Seville which have hotter climatic 
conditions in comparison with Rome. 

Table 2. Annual energy consumption results of Gullo et al.’s (2016) study for 3 cities and 5 
cycles. 

Annual energy consumption (MWh) 
Author(s) Gullo et al. 

Year 2016 
Country Italy Spain 

City Rome Valencia Seville 
R404A Classical 415.4 437.8 459.6 

BBS 405.5 442.6 473.9 

BBS-FE(MT) 375.7 409.8 439.6 

BBS-PC 388.2 420.5 446.5 
BBS-FE(MT)-PC 364.4 395.5 421.8 

 

 

In the study of Karampour and Sawalha (2017), reference system is BBS cycle with a heat 
recovery (HRC) addition as space heating and water heating. Results given in Table 3 are taken 
approximately from the result bar chart and show annual energy saving percentages over that 
reference. FE(MT) usage provides the most saving when additions are considered one by one 
but only FE(LT) gives the lowest saving except BBS-EC for Stockholm. Overall best cycle is 
the BBS-FE(MT&LT)-PC for two cities both.  

Table 3. Annual energy saving results of Karampour and Sawalha’s (2017) study for 2 cities 
and 8 cycles. 

Annual energy saving over BBS-HRC (%) 
Author(s) Karampour & Sawalha 

Year 2017 
Country Spain Sweden 

City Barcelona Stockholm 
BBS-HRC Ref. Ref. 

BBS-FE(MT) 9.7 8.9 
BBS-FE(LT) 2.3 2.5 

BBS-FE(MT&LT) 12.2 11.9 
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BBS-PC 6.2 2.8 
BBS-FE(MT&LT)-PC 17 14 

BBS-MS 7.5 3 
BBS-EC 3.2 0.2 

 
Tsamos et al. (2017) studied on CO2/CO2 cascade cycles and parallel compressor. BBS-PC 
gives the lowest energy consumption for Athens and London when compared with BBS, BBS-
CO2/CO2 CS and BBS-CO2/CO2 CS-PC as can be seen in Table 4. Using CO2 for both 
temperature levels in cascade system consumes more energy than BBS only cycle in this study. 

Table 4. Annual energy consumption results of Tsamos et al.’s (2017) study for 2 cities and 4 
cycles. 

Annual energy consumption (MWh) 
Author(s) Tsamos et al. 

Year 2017 
Country UK Greece 

City London Athens 
BBS 577.4 672.99 

BBS-CO2/CO2 CS 589.08 684.14 
BBS-PC 556.33 639.13 

BBS-CO2/CO2 CS-PC 565.17 648.8 
 

 

According to the study of Purohit et al. (2017) BBS-PC-FE(LT)-HRC systems gives the most 
energy saving in all cities in their study. BBS-FE(LT) has the lowest saving as similar as the 
Karampour and Sawalha’s (2017) results. In this study HRC is applied with a heat recovery 
expander placed after gas cooler. Results shown in Table 5 are taken approximately from the 
result bar chart in their paper. 

Table 5. Annual energy saving results of Purohit et al.’s (2017) study for 4 cities and 4 
cycles. 

Annual energy saving over BBS (MWh) 
Author(s) Purohit et al. 

Year 2017 
Country India Spain Iran USA 

City New Delhi Seville Pheonix Teheran 
BBS-PC 76 32 68 43 

BBS-FE(LT) 30 30 30 30 
BBS-HRC 120 60 105 70 

BBS-PC-FE(LT)-HRC 210 120 180 130 
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Sooben et al. (2019) studied on an island country called Mauritius and its capital city Port Louis. 
Table 6 demonstrates the annual energy saving percentages over R404A classical cycle. In this 
study, CO2 generally operates at supercritical region due to the extremely hot climatic 
conditions of city. The highest energy saving occurs with cascade systems with R134a/CO2 and 
R1234ze/CO2. “BBS only cycle” consume 12.9% more energy than R404A classical 
refrigeration cycle. Only CO2 systems do not seem feasible for Mauritius except BBS-PC-EC. 

Table 6. Annual energy saving results of Sooben et al.’s (2019) study for 1 city and 10 cycles. 

Annual energy savings over R404A Classical Cycle (%) 
Author(s) Sooben et al. 

Year 2019 
Country Mauritius 

City Port Louis 
R404A Classical ref. 
R448 Classical -3.2 

BBS 12.9 
BBS-PC 5.6 
BBS-MS -1.6 

R404A/CO2 CS 2.8 
R134a/CO2 CS -6.8 

R1234ze/CO2 CS -6.8 
BBS-EC 1 

BBS-PC-EC -5.6 
Lata et al. (2020) focused on flooded evaporator cycles in their study for 5 cities of India. 
Results given in Table 7 show BBS-FE(LT) has the lowest energy saving over BBS as expected. 
BBS-FE(MT) has better saving results while BBS-FE(MT&LT) gives the best. Also, BBS-
FE(LT)-EC provides more energy saving than BBS-FE(LT), BBS-FE(MT)-EC provides more 
energy saving than BBS-FE(MT) and BBS-FE(MT&LT)-EC provides more energy saving than 
BBS-FE(MT&LT). 

Table 7. Annual energy saving results of Lata et al.’s (2020) study for 5 cities and 7 cycles. 

Annual energy saving over BBS (MWh) 
Author(s) Lata et al. 

Year 2020 
Country India 

City Ahmedabad Bangalore Chennai Delhi Kolkata 
BBS-FE(LT) 42.5 42.0 42.6 42.0 42.3 
BBS-FE(MT) 109.4 87.0 112.8 99.0 102.6 

BBS-FE(MT&LT) 151.5 128.8 155.1 140.7 144.6 
BBS-EC 238.6 154.1 139.9 223.6 120.2 
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BBS-FE(LT)-EC 280.1 195.4 182.0 264.7 162.0 
BBS-FE(MT)-EC 316.1 218.8 232.7 293.9 206.2 

BBS-FE(MT&LT)-EC 357.4 259.9 274.6 334.8 247.8 
 
In Table 8, annual energy efficiency ratio results of Cui et al.’s (2020) study for 5 cities of China 
are given in order from best ratio to worst because the approximate results cannot be read from 
the bar chart clearly, but their order is almost obvious. In their study, BBS-FE(MT&LT)-PC 
cycle shows the best result for each city except Guangzhou which has the hottest climate. 

Table 8. Annual energy efficiency ratio order of Cui et al.’s (2020) study for 5 cities and 9 
cycles. 

Annual energy efficiency ratio order (The best: 1) 
Author(s) Cui et al. 

Year 2020 
Country China 

City Harbin Beijing Nanjing Kunming Guangzhou 
R404A Classical 6 6 6 5 3 
R404A/CO2 CS 6 5 4 4 2 
R134a/CO2 CS 5 3 2 2 1 

BBS 4 7 7 8 7 
BBS-FE(MT&LT) 2 2 3 3 5 

BBS-PC 3 4 5 6 6 
BBS-MS 3 3 4 7 4 

BBS-FE(MT&LT)-PC 1 1 1 1 2 
BBS-MS-PC 3 3 4 7 4 

CONCLUSION  

The use of CO2 as refrigerant in cycles are becoming widespread firstly because its nature 
friendly behavior. However, CO2 refrigeration cycles may cause more energy consumption and 
should be developed in terms of energy efficiency. Some configurations to make CO2 systems 
to consume less energy are formed like booster systems and cascade systems, and some 
additions are made like flooded evaporators, parallel compressors, evaporative coolers and 
mechanical subcooling cycles.  

Then, some research has been made on these cycles and cities with different climatic conditions 
by numerous authors in literature. According to these city-based studies, flooded evaporator 
and parallel compressor are the best additions on booster cycles to use CO2 in a more efficient 
way in refrigeration cycles.  

RECOMMENDATION 

With the changes in international regulations, most of the countries are going to change their 
supermarket refrigeration systems to more eco-friendly ones. Turkey, with approximately 85 
million people population and a great number of supermarkets, will be affected from these 
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regulations and research and development on CO2 refrigeration cycles are needed. City-based 
studies can be made for Turkey like other studies mentioned in this study. Flooded evaporators 
and parallel compressors on booster systems can be used in analyses because of their better 
results in sample studies. 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TAPU SİCİLİNE İTİMAT 
İLKESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa 

ORCID NO: 0000-0002-8077-4377 

 

ÖZET 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, son yıllarda ortaya çıkan sosyo-ekonomik ihtiyaçlar 
doğrultusunda sıklıkla başvurulan, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme altına alınmış, 
bünyesinde eser sözleşmelerini ve taşınmaz satım sözleşmelerini barındıran karma yapılı bir 
sözleşme türüdür. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arazi sahibi, arazinin belirli paylarını iş 
sahibine devreder; iş sahibi ise devredilen bu paylara karşılık eser inşa ederek arsa sahibine 
eserin teslimini sağlar. Bu tip sözleşmelerde eserin meydana getirilmesi için gerekli ekonomik 
güce sahip olmayan arazi maliki, arazisinden belirli kısımları iş sahibine devrederek arazisinde 
yapılacak bağımsız bölümler üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olur. Ancak bazı hallerde 
ekonomik ve ticari saiklerle iş sahibi arazi maliki ile yapmış olduğu kat karşılığı inşaat 
sözleşmesinden doğan alacaklarını üçüncü kişilere devredebilmektedir.  

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve ilk derece mahkemeleri bu tarz devirlerde ekseriyetle üçüncü 
kişinin mülkiyet hakkının doğması için pay devrini gerçekleştiren iş sahibinin edimini 
gereğince yerine getirmesini aramaktadır. Üçüncü kişilerin genellikle henüz inşaat halinde 
bulunan, tamamlanmamış bir binadan bağımsız bölüm edinmeyi amaçladıkları bu sebeple de 
bağımsız bölümlerle bağlantılı arsa payı satın aldıkları; bu sözleşme tiplerinde arsanın gerçekte 
iş sahibine ait olmadığı ve kat karşılığı iş sahibine pay verildiğinin üçüncü kişiler tarafından 
bilindiği kabul edilmektedir. İş sahibinin edimini yerine getirmemesi halinde kendilerine 
bırakılan bağımsız bölümlerde ve arsa paylarında hak doğumunun gerçekleşmeyeceğinin 
üçüncü kişiler tarafından da bilindiği, dolayısıyla iş sahibi tarafından ifanın 
gerçekleştirilmemesi halinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptal edileceği riskini bilerek ve 
göze alarak tapuyu devralan üçüncü kişilerin TMK m. 1023 maddesinin koruyuculuğundan 
yararlanmayacakları kabulü hakimdir.   

Ancak sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme teorileri ve TMK m.2 hükmü çerçevesinde 
düzenleme altına alınan dürüstlük kuralı ile hakkın kötüye kullanılması ilkesi bağlamında 
uyandırılan güvene aykırılık ve hukuki güvenlik prensibine aykırılık oluşturulması nedeniyle 
bu genel kabule katılmak imkan kabilinde değildir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dürüstlük kuralı, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, eser sözleşmesi, taşınmaz 
satım sözleşmesi, tapu siciline güven ilkesi, üçüncü kişi,  

 

GİRİŞ 
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu kapsamında tanımlanan sözleşme 
türlerinden bir tanesi değildir. Kanunda bir tanımlamaya yer verilmemesi bir yana doktrinde bu 
sözleşme türüne ilişkin olarak oldukça fazla tanımlamaya yer verilmiştir. Kanunda kat karşılığı 
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inşaat sözleşmesine ilişkin bir tanımlayamaya yer verilmemekle birlikte TBK m. 470 
hükmünde tanımlanan eser sözleşmesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi, unsurları bağlamında 
fazlasıyla bağdaşmaktadır. Söz konusu hükümde eser sözleşmesi; iş sahibinin bir eser meydana 
getirmeyi, iş sahibinin de bu işin karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme türü olarak 
tanımlanmıştır. Nitekim kat karşılığı inşaat sözleşmeleri de bedelin iş sahibi tarafından 
ödenmesi, inşa edilen binanın belirli bir parçasının tapu maliki tarafından iş sahibine 
devredilmesi şeklinde tanımlanabilecek bir sözleşme türüdür. Bütün sözleşme türlerinde olduğu 
gibi kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde de tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade 
açıklamaları ile  sözleşme ilişkisi kurulacaktır. Bu minvalde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 
unsurları; tapu malikinin sözleşme ile belirlenen mevcut payını iş sahibi olan müteahhide 
devretme borcu, iş sahibi müteahhitin devraldığı paylar üzerindeki bağımsız bölümleri 
oluşturan binayı istenilen seviye getirerek teslim borcu ve tarafların belirlenen hususlar 
üzerinde mutabakata varmasıdır.  

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hukuki niteliğinin belirlenmesi, ortaya 
çıkabilecek ihtimali uyuşmazlıklarda sözleşmenin hangi kanun hükümlerine göre çözüme 
kavuşturulacağının belirlenmesi bakımından elzem mahiyettedir. Kanunen kendisine özgü 
herhangi bir tanımlamaya yer verilmeyen kat karşılığı inşaat sözleşmeleri atipik mahiyette bir 
sözleşme türüdür. Bu minvalde bu sözleşmeler; karma, atipik, sürekli-ani edim karmaşıklığı 
olan, tam iki tarafa borç yükleyen ve tapu kütüğüne şerh edilebilir niteliktedir.  

İş sahibi ile arazi maliki arasında imza edilen kendine özgü bir sözleşme türü olan kat karşılığı 
inşaat sözleşmeleri, nitelikleri gereği çift edimli karma sözleşmelerdir.1 Sözleşmeye konu arazi 
üzerinde tasarrufta bulunan arsa sahibi herhangi bir edim vermeksizin inşa sonunda oluşacak 
bağımsız bölümlerden fayda sağlamaktadır. Arsa sahibi edim yerine iş sahibine arsası 
üzerinden pay vermektedir. İş sahibi tarafından da devre konu arsa payları üzerinden başkaca 
şahıslar ile satış sözleşmesi düzenleyerek devreder. Bu minvalde iş sahibi kendisine inşaatı 
bitirmek üzere tasarruf sağlar.2 Yukarıda belirtilen tanım gereğince kat karşılığı inşaat 
sözleşmelerinin üç temel unsuru bulunmaktadır. İç içe olan bu unsurlar, arsa sahibinin belirli 
arsa paylarının mülkiyetini iş sahibine taahhüt etmesi karşısında, iş sahibinin ise sözleşmede 

                                                            
1 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017, s.208; AKINCI, Şahin: Borçlar Hukuk 
Bilgisi Genel Hükümler, Tercih Kitabevi, Konya 2017, s.64; TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel. 
Borç. İlişkileri, C.I/1, Yetkin Yayınevi, İstanbul 2008, s.71; ÇELİK, Hülya: Arsa Payı Karşılığı. İnşaat 
Sözleşmesinde Üçüncü. Kişilerin Hukuki Durumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s.7; 
EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2017, s.873; YAVUZ, Cevdet: 
Borçlar Hukuku Dersleri , Özel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2012, s.485; GÜMÜŞ, M. Alper: Borçlar 
Hukuku Özel Hükümleri, C.1, Filiz Kitabevi, İstanbul 2012, s.9; ERMAN, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat 
Sözleşmesi, Der Yayınları, İstanbul 2010, s. 4-5; ZEVKLİLER, Aydın / ERTAŞ, Şeref / HAVUTÇU, Ayşe / 
AYDOĞDU, Murat &/ CUMALIOĞLU, Emre: Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana 
İlkeler, Turhan Kitabevi, İzmir 2013, s.407 
2 KÜRŞAT, Zekeriya: İnşaat Sözleşmesi, Tercih Kitabevi, İstanbul 2017, s. 7; YAKUPPUR, Sendi: Tapu 
Kütüğüne Güven İlkesi , Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2016, s. 190; AKINCI, Bekir: Ticari Satımda Satıcının 
Temerrüdü ve Müspet Zara, Sayram Kitabevi, Konya 2014, s. 14; ERMAN, s.1 vd; YAVUZ, s.554 
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tanzim edildiği üzere bina işini bitirmeyi vadetmesi ve tarafların bahsi geçen hususlar üzerinde 
aralarında mutabakata varmış olmalarıdır.3 Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde 
Yüksek Mahkemece verilen içtihadı birleştirme kararına göre kat karşılığı inşaat sözleşmeleri 
özetle “geçici ve sürekli karmaşığı olan bir özellik arz etmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir.4 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hukuki nitelikleri itibariyle tam iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerdir. Tam iki tarafa borç yükleyen bütün sözleşme türlerinde olduğu gibi kat karşılığı 
inşaat sözleşmelerinde de tarafların birbirlerine karşı ifa etmekle yükümlü oldukları borçları 
vardır. 

A. İş Sahibinin Borçları 

Sözleşmeye uygun olarak yapının tamamlanması ve arsa sahibine teslimi iş sahibinin sözleşme 
kapsamındaki en temel borcudur. İş sahibi tarafından ifa edilmesi gereken bu temel edimler 
yanında binanın tamamlanması ve arsa sahibine teslimine kadar ifası zorunlu borçları da 
bulunmaktadır. Bu borçlar; iş sahibinin işi yaparken özenli davranması, binanın yapımına 
zamanında başlaması ve sözleşmeye uygun olarak eksiksiz olarak teslim edilmesidir. 

İşe zamanında başlama ve devam etme yükümlülüğü; iş sahibi, arsa sahibi ile aralarında 
akdettikleri sözleşme mucibince binanın inşasına sözleşmede öngörülen sürede başlamalıdır. 
Sözleşme kapsamında binanın yapımına başlamaya ilişkin bir süre öngörüldüğünde iş sahibi 
işe başlamalı, sözleşme kapsamında inşaata başlamaya ilişkin bir süre öngörülmediği taktirde 
ise TBK m. 90 hükmü gereğince borç sözleşmenin kurulduğu anda muaccel hale gelecek 
olduğundan yüklenici binanın inşasına derhal başlamalıdır. 

Teslim borcu; Türk Borçlar Kanunu kapsamında eser sözleşmeleri m. 470 vd. hükümlerinde 
düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu hükümlerde iş sahibinin teslim borcuna ilişkin 
herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gereğince teslim 
borcu kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde iş sahibinin asli ve en temel borcudur. Eserin iş sahibi 
tarafından teslimi kavramından anlaşılması gereken, sözleşme hükümlerine göre inşa edilen 
binanın fen kurallarına uygun olması ve eserin arsa sahibine teslimi ya da teslim edilemeye 
hazır olunduğunun bildirilmesidir. Nitekim sözleşmeye uygun olarak inşa edilmemiş bir yapıyı 
arsa sahibi dürüstlük kuralı çerçevesinde teslim almaktan imtina edebilecektir. Kat karşılığı 
inşaat sözleşmelerinde eserin teslimi hususunun ehemmiyeti TBK m.479/1 hükmü kapsamında 
iş sahibinin eserin teslimi ile alacağının muaccel hale gelmesidir. Şöyle ki binanın teslimi ile iş 
sahibi arsa sahibinden sözleşmede kararlaştırılan arsa payının kendisine devrini talep 

                                                            
3  MARAŞLIOĞLU, Aydın: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2017, S.6 
4 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, 18.01.1984 Tarih, 1983/3 Esas, 1984/1 Karar; (Resmi Gazetede 
Yayınlanma Tarihi: 15.12.1984, Sayısı:18606) 
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edebilecektir. Eserin teslimi hususunun diğer bir ehemmiyetli noktası da TBK m. 474/1 hükmü 
kapsamında düzenleme altına alınan arsa sahibinin muayene ve ihbar külfetinin başlamasıdır. 

Sadakat ve özen borcu;  iş sahibine bir eser meydana getirme borcu yükleyen kat karşılığı inşaat 
sözleşmeleri iş sahibine özverili bir şekilde davranma sorumluluğunu da yüklemektedir. İş 
sahibi tarafından gerek binanın inşası gerek binanın teslimi aşamalarında gerekli dikkat ve özeni 
göstermek mecburiyetindedir. Arsa sahibinin faydasına olacak hususlara dikkat etmeli, zarara 
sebebiyet verecek hususlara ihtimam göstermelidir. İş sahibinin özen borcu eserin inşasına 
başlamadan evvel sözleşme aşamasından itibaren doğmaktadır. Binanın teslimine kadar devam 
edecek olup binanın teslimi sürecinden itibaren ise ortaya çıkacak özen borcuna aykırılıklardan 
iş sahibi ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre sorumlu olabilecektir.  

Ayıba karşı tekeffül borcu; iş sahibi tarafından inşa edilecek eser sözleşmede öngörülen 
niteliklere haiz bir biçimde inşa edilmeli ve arsa sahibine teslim edilmelidir. Ancak teslimin 
gerçekleşmesi iş sahibinin binaya ilişkin ayıplardan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 
Bu duruma ayıba karşı tekeffül denilmektedir. Bu tarz ayıpların mevcudiyeti hallerinde eser 
sözleşmesine ilişkin TBK m. 474 ile m. 478 hükümleri kıyasen kat karşılığı inşaat 
sözleşmelerine de uygulanacaktır. Bu hükümler çerçevesinde yapı arsa sahibine teslim edilmiş 
olmalı, iş sahibince teslimi gerçekleştirilen bina ayıplı olmalı, arsa sahibi kendisine teslim 
edilen binayı TBK m. 474 hükmü çerçevesinde makul bir sürede binayı muayene etmeli ve 
sözleşmeye aykırılıkları iş sahibine bildirmelidir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen arsa 
sahibi binayı ayıplı bir şekilde kabul etmiş sayılır ve bu sürenin nihayete ermesi ile birlikte 
ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvuramaz.  

B. Arsa Sahibinin Borçları 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde iş sahibinin ifa etmekle mükellef olduğu borçlar olduğu 
gibi arsa sahibinin de iş sahibine karşı yerine getirmesi gereken borçları bulunmaktadır. Arsa 
sahibi sözleşmede kararlaştırılan şekilde arsa payını iş sahibine teslimle mükelleftir. Bunun 
yanı sıra arsa sahibi binanın inşası aşamasında iş sahibine gerekli yardım ve faydaları sağlamak 
yükümlülüğü altındadır. 

Arsa payını devir borcu; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa payı sahibinin ifa etmesi 
gereken temel edim sözleşmede belirtilen şekil ve sürede arsa payı ve bağımsız bölümlerinin iş 
sahibine veyahutta onun göstereceği üçüncü bir kişiye devrini sağlamaktır. Bu koşullar altında 
TBK m. 479/1 hükmünde yer alan “İş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında 
muaccel olur.” hükmüne göre iş sahibi binayı teslim etmedikçe arsa sahibi binayı teslim 
etmedikçe arsa sahibinden arsa payının devrini isteyemeyecektir. Fakat uygulamada ekseriyetle 
taraflar arsa payını inşaat tamamlanmadan da kademeli olarak devrini kararlaştırabilmektedir. 
Bu fiili durumun sebebi iş sahibinin inşaat bitmeden devraldığı bağımsız bölümleri üçüncü 
kişilere devrederek maddi kaynak sağlamaktır. Nitekim iş sahibi tarafından eser teslim 
edilmeden gerçekleştirilen kademeli devirleri sözleşmenin ifasına yöneliktir. Arsa sahibi 
devrettiği bu bağımsız bölümler üzerinde ipotek tesis ederek binanın kendisine ayıpsız ve 
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eksiksiz olarak teslimi için tedbir  mahiyetindeki bu önleme başvurabilmektedir. İş sahibi 
binanın eksiksiz ve ayıpsız teslimi ile ipoteğin kaldırılmasını talep edebilecektir. Arsa sahibi 
tarafından bina sözleşmede kararlaştırılan seviyeye getirilmesine rağmen devirden imtina 
edilirse iş sahibince TBK m. 123 hükmü kapsamında tescile zorlama yoluna 
başvurulabilecektir.  

Binanın inşası için diğer gerekli yükümlülükleri yerine getirme borcu; arsa sahibi tarafından iş 
sahibine binanın inşa edileceği arsayı inşaata müsait olacak şekilde her türlü fiili ve hukuki 
engellerden arındırarak teslim etmek mecburiyetindedir. Binanın inşasıyla ilgili TBK m. 27 
anlamında objektif imkansızlık halinin bulunması durumunda ise kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
başlangıçtaki imkansızlık sebebiyle geçersiz olacaktır. Sözleşme ile arsa sahibinin 
yükümlülüğü altında bulunan bir takım işler iş sahibine devredilebilmekte ve bu minvaldeki 
işlerin yerine getirilmemiş olmasında arsa sahibinin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. 
Ancak arsa sahibi tarafından bu tarz işler işçi iş sahibine vekalet verilmiş olmalı vekalet 
verilmediği durumlarda sorumluluk arsa sahibine ait olacaktır.  

TMK m. 1023 BAĞLAMINDA TAPU SİCİLİNE İTİMAT İLKESİ  

Tapu siciline yapılan tescil, gerçekleşir gerçekleşmez bir ayni hakkın varlığına ve tescil kimin 
adına yapılmışsa ayni hakkın bu kimseye ait olduğuna karine teşkil edecektir.5 Fakat bu 
karinenin tam tersi bir durumun varlığı halinde haksız tescil söz konusu olacak ve taraflar 
arasında bir etki doğurmayacaktır. Bu kabulün yanı sıra TMK uyarınca iyi niyetli üçüncü 
kişilere karşı tapuda var olan tescilin doğruluğu kabul edilerek, tapudaki yolsuz tescile 
güvenerek hak iktisap eden iyiniyetli bir kimsenin kazanımı geçerli kabul edilmektedir. Bu 
durumun temel sebebi tapu siciline olan itimat ilkesinin korunmasıdır. Nitekim TMK m. 1023 
hükmünde: “Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak 
kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.  
TMK m. 1023 kapsamında sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesi de; kat karşılığı inşaat 
sözleşmelerinde yükleniciye sözleşmenin ifasından evvel arsa sahipleri tarafından avans 
niteliğinde verilen arsa payı karşılığı bağımsız bölümler teşkil etmektedir. Yüklenici binayı 
teslim etme borcunu ifa etmeden önce kendisine devredilen bağımsız bölümleri üçüncü kişilere 
devretmekte ve daha sonrasında da sözleşme kapsamında üstlendiği edimi ifa etmemesi 
sebebiyle arsa sahipleri tarafından iyiniyetli 3. kişilere başvurulmaktadır6. Yüklenici tarafından 
iyiniyetli üçüncü kişilere yapılan bu devir türüne uygulamada temelden satış olarak 
adlandırılmaktadır. Nitekim TMK m. 1023 uyarınca arsa sahiplerinin yüklenici tarafından 
inşaatın tamamlanmaması hallerinde iyiniyetli olarak hak iktisap eden 3. kişilere karşı herhangi 
bir hak iddia etmesi söz konusu olamayacaktır. Bu durum arsa sahibi tarafından müteahhitin 
temerrüdü nedeniyle sözleşmeden halinde dahi korunacaktır. 

                                                            
5 OĞUZMAN, Kemal / SELİÇİ, Özer / OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 
2020, s. 176 
6 ERMAN, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Der Yayınları, İstanbul 2010, s. 175 
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Yargıtay’ın da bu yönde vermiş olduğu içtihadı birleştirme kararında; “Medeni Kanunun 931. 
maddesi ve bu arada tapu sicilinin müspet etkisi ve iyi niyet konuları hakkındaki bu genel 
açıklamalardan sonra, anılan madde uyarınca mülkiyet ya da diğer bir ayni hak iktisap eden 
üçüncü kişiye karşı, asıl hak sahibi tarafından açılan tapu iptali davalarında, kötü niyetin 
mahkemece resen nazara alınıp alınmayacağı sorununa gelince: 931. maddenin uygulanması ile 
ilgili bu tür davalarda davalı taraf tapu kütüğündeki yolsuz kayda dayanarak iktisapta bulunmuş 
bir üçüncü kişi olduğuna ve iktisabının da iyi niyetli olması koşuluna bağlı bulunduğuna göre; 
asıl hak sahibi tarafından ona karşı davanın açılması, yani husumetin yöneltilmesi, o kişinin 
931. maddeden yararlanamayacağının ve yararlanmanın koşulunu oluşturan iyi niyetinin de 
bulunmadığının ileri sürüldüğü anlamını taşıdığı kuşkusuzdur. Böyle bir iddia bu tür davaların 
bünyesinde kural olarak mündemiçtir. Taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet ya da diğer bir ayni 
hakkın yolsuz tecile rağmen sonraki satış ve işlemlerle bir ya da daha çok el değiştirmesine 
karşın, davanın tapuda hak sahibi gözüken kimseye karşı açılmasına başka bir anlam vermek 
olanağı yoktur. Bunun aksi bir yorum, hayatın olağan akışına uygun düşmez. Gerçekten asıl 
hak sahibi, tescilin hukuki bir sebebe dayanmadığını veya dayandığı hukuki sebebin geçerli 
olmadığını, yani ortada yolsuz bir tescilin bulunduğunu ve bu yolsuzluğun hakkın iktisabı 
anında bilindiğini ya da bilinmesi gerektiğini, başka bir anlatımla kötü niyetin mevcut olduğunu 
düşündüğü içindir ki, tapuda hak sahibi olarak adı yazılı üçüncü kişiye karşı davasını açmakla, 
bu yoldaki iradesini de açıklamış olmaktadır. Aksi halde, hem dava açmış ve hem de karşı 
tarafın kötü niyetli olduğunu düşünmemiş olacak ki, böyle bir varsayımın gerçekleşmesi 
olanağı yoktur. Bir dava özel bir yasa kuralına dayanılarak açılmış ve o kural uyarınca 
isteklerde bulunulmuş ise, o kuraldan hasım tarafın hukuki bir sonuç çıkarması için gerekli 
koşulun da gerçekleşmediğini dava dilekçesi ile ileri sürüldüğünün kabulü gerekir. Bir başka 
anlatımla dava açma iradesiyle kötü niyetin de iddia edildiği varsayılmalıdır. Bir an için dava 
açma iradesinin ayni hak iktisap eden üçüncü kişinin kötü niyetli olduğu iddiasını taşımadığı 
kabul edilse dahi iyi niyet, Medeni Kanunun 931. maddesi uyarınca mülkiyet veya diğer bir 
ayni hakkın iktisabında kurucu bir unsur olduğu ve dolayısıyla iyi niyetin karşıtı kötü niyet de 
hakkın iktisabına engel teşkil eden bir itiraz niteliğinde bulunduğu için, yargılamanın her 
safhasında ileri sürülebilir. Sonuç : Tapuda kayıtlı bulunan bir taşınmaz malı iktisap eden 
kimseye karşı Medeni Kanunun 931. maddesinde öngörülen iyi niyet kurallarına aykırılık 
nedeniyle açılan tapu iptali davalarında, dava açma iradesinin iktisabın kötü niyete davalı 
olduğu iddiasını da taşıdığına; kaldı ki Öyle olmasa bile buradaki kötü niyet iddiasının hukuki 
mahiyeti itibariyle itiraz niteliğinde bulunduğu ve bu nedenle de yargılama sona erinceye kadar 
iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi olmadan her zaman ileri sürülebileceğine, 
08/11/1991 gününde yapılan ilk toplantıda üçte ikiyi geçen çoğunlukla karar verildi.” 
şeklindeki7 kabul ile hüküm tesis edilmiştir. 
SONUÇ  

                                                            
7 Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 08.11.1991 tarih, 1990/4 Esas, 1991/3 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme 
Kararı 
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Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile TMK m. 1023 kapsamında düzenleme altına alınan tapu 
siciline karşı itimat ilkesi; üçüncü kişilere etkisi bağlamında kesişmektedir. Uygulamada arsa 
sahipleri tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, iş sahibine avans mahiyetinde 
devredilen bağımsız bölümlerin iş sahibince 3. kişilere devredilmesi ve sözleşmede 
kararlaştırılan işin gerektiği gibi ifa edilmemesi hallerinde arsa sahibinin üçüncü kişi adına 
tescil edilen tapu kayıtlarının iptalini ve kendi adına tescilini sağlayıp sağlayamayacağı 
etrafında şekillenmektedir. Yargıtay tarafından da benimsenen görüşe göre iş sahibi tarafından 
kendisine avans olarak verilen bağımsız bölümlerin 3. kişilere devri ancak iş sahibinin arsa 
sahibine karşı sözleşmede üstlendiği edimleri tam ve eksiksiz olarak ifa etmesiyle hüküm ve 
sonuç doğuracaktır.  
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Abstract 

The water deficit is one of the main limiting factors of agricultural production. Therefore, it is 

important to optimize the water supply according to the real needs of the crop, taking into 

account the environmental conditions. The objective of the study was to evaluate drought 

tolerance of 16 durum wheat advanced lines (Triticum durum Desf) using several agronomic 

and physiological traits. The experiment was carried out in the greenhouse at the Regional 

Agricultural Research Center (CRRA) of Meknes.  The effect of different treatments on 

physiological and agronomic responses was studied using a Randomized Complete Bolck 

Design (RCBD) with three replication. In the first trial, we studied the effect of different water 

regimes on the physiological responses of 16 durum wheat advanced lines through a 

comparative analysis. A significant decrease in leaf area, relative water content, chlorophyll 

content, and stomatal conductance was observed with an increase in leaf temperature. The 

second part we analyzed the impact of water stress on agronomic parameters. The results 

showed a very significant decrease in plant height, above-ground biomass and grain yield. 

Depending of the water stress level we observed a significant increase in root length in the 

different lines studied. The results revealed significant differences between lines and water 

regimes. The lines, V1 and V16 have showed a good osmotic adjustment, low stomatal 

sensitivity, and maintenance of turgidity under low water potential. Under water stress V1 and 

V16 have developed a more important root system compared to other lines. The results 
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concerning the yield in terms of grains reveal that lines V1 and V16 were the most efficient 

showing the highest yields and a better biomass production compared to the other lines tested. 

Statistical analysis reveals the presence of a highly significant correlation between leaf area 

and Relative Water Content RWC (r=0, 763**), leaf area and yield (r=0, 676**), stomatal 

conductance and yield (r=0, 594**). However, a highly significant negative correlation was 

found between leaf temperature and stomatal conductance (r=-0.453**). 

Keywords: Water stress, tolerance, physiological traits, agronomic traits, relative water 
content, leaf area. 
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Özet:  
 

Konkordatoda çekişmeli alacaklar hakkında dava çekişmeli alacaklar hakkında dava 

başlıklı İİK m. 308/b hükmü ile düzenlenmiştir. Hüküm şu şekildedir; “Alacakları itiraza 

uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava 

açabilirler. Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara 

isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir 

bankaya yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar, bu paydan 

ödeme yapılmasını talep edemezler; bu durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.” 

Hükümde alacakları itiraza uğramış alacaklılar ile kastedilen çekişmeli alacaklardır. 

Öncelikle çekişmeli alacak kavramının ne olduğu ve bir alacağın nasıl çekişmeli hale 

getirildiğinin incelenmesi gerekmektedir. Bir alacağın çekişmeli hale getirilebilmesi için 

öncelikle konkordato komiserinin yapacağı ilanla alacaklıları alacağını bildirmeye davet etmesi 

ardından borçluyu alacaklar hakkında beyana davet ederek alacağı kabul edip etmediğini 

sorması gerekmektedir. Burada önemli olan husus konkordatoda alacağı çekişmeli hale getirme 

yetkisinin iflastan farklı olarak münhasıran borçluya ait olmasıdır. Oysa iflas hukukunda bu 

yetki iflas idaresine aittir. Dolayısıyla konkordato komiseri bildirilen alacağı hiçbir koşulda 

çekişmeli hale getirileme yetkisi yoktur. Bunun yanında çekişmeli hale gelen alacağın 

konkordato nisabına katılıp katılmayacağına veya katılacak ise hangi oranda katılacağına karar 

verme yetkisi de konkordato komiserine ait değildir. Bu kararı verecek olan mahkeme, 

konkordatoyu inceleyen mahkemece olacaktır. Tasdik kararı veren mahkeme konkordato 

projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın kararın kesinleşmesine kadar borçlu 

tarafından mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Bu durum 

uygulama açısından oldukça sıkıntı yaratabilecek bir durumdur. Çünkü zor durumda kalarak 

konkordato talep etmiş borçlunun çekişmeli alacaklara isabet eden payı bankaya yatırması için 

gereken teminatının yahut nakdi karşılığının elinde mevcut olması mümkün olmayabilir.  

Daha sonra çekişmeli alacaklılar çekişmeli alacaklarına yönelik dava açma hakkına 

sahiptirler. Ancak bu davanın nerede açılacağı, hangi sürede açılabileceği, süresinde 

açılmaması halinde doğacak sonuçlar, dava esnasında konkordato borçlusu tarafından ödeme 

yapılıp yapılamayacağı sorun teşkil edecek hususlardır.  Ayrıca bu davanın arabuluculuğa tabi 
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olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Bu tebliğimiz kapsamında belirtmiş 

olduğumu İİK m. 308/b hükmüne dair sorunlar incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimler: Çekişmeli alacak, konkordato, iflas, arabuluculuk, İcra ve İflas Kanunu 
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Descartes, tutkular konusunu incelediği Ruhun Tutkuları kitabının daha ilk başında, bu konuyu 

kendisinin ilk defa ayrıntılı bir şekilde ve eskilerden farklı olarak yepyeni bir tarzda ele aldığını 
belirtir. Descartes’ın tutkular konusunda yeni olarak ele aldığı bakış açısı nedir? Bu sorunun 
cevabı aslında Descartes’ın genel felsefesi ile de alakalıdır. Descartes, eski filozoflardan farklı 
olarak, ruh ve bedenin tözsel ayrımını yapmıştır.  
Aristoteles’te bir şeyin meydana gelmesi için madde ve formun bir araya gelmesi gerekir, buna 

göre insanın da vücut bulması için ruh ve bedenin bir arada olması gerekir. Burada ruh ve beden, 
her ikisi ayrı ayrı tözler değildir. Töz, “bir şeyi o şey yapan şeydir” (Aristoteles, 1996, pp. 306), 
mesela insan dediğimizde neyi kast ediyorsak, insanın tözü budur ve bu töz ancak ruh ve 
bedenin birlikteliğinde vücut bulur. Descartes’a göre ise ruh da beden de iki ayrı tözdür ve ikisi 
bir araya geldiğinde insan oluşur. Bu nedenle insan bileşik (composé) bir varlıktır ve hem ruhun 
hem de bedenin özelliklerini taşır. Descartes’ın Aristoteles ve geleneğe yönelik eleştirisi 
şuradan kaynaklanır: eğer ruhu kendi içinde bir töz olarak ele almazsak, sürekli bedenle 
ilişkisine müracaatta bulunuruz ve ruh neredeyse bedensel bir şeye dönüşür(Vernes, 1997, pp. 
234). Ruh ve beden ilişkisinden bahsedebilmek için evvela onların ayrı olduğunu bilmek 
gerekir. Bu anlamda Descartes’ı gelenekten ayıran önemli bir nokta da bedene can verenin ruh 
değil beden olduğu gerçeğidir (Descartes, 2016a, Madde 5). İnsan bedeni tıpkı diğer varlıklar 
gibi, uzam ve hareket özelliğine sahip olan madde tözünün işleyişi ile hayatta kalmaktadır 
(yeme, içme, nefes alma, büyüme gibi). Bedenin işleyişini anlamak için de maddenin özelliğini, 
işleyiş düzenini iyi bilmemiz gerekir. Ruh tözünün özelliği ise düşünmesidir ve en önemli yetisi 
olan “Akıl” ile insan, kendine dair, Tanrı’ya ve evrene dair açık ve seçik bilgileri elde edebilir. 
Bu anlamda felsefenin ve düşünmenin temelini oluşturan bu bilgileri elde edebilmek için 
Descartes, ilk düşüncelerini hep metafizik hakikatleri elde etme yöntemine adamıştır (kuşku 
yöntemi, açık ve seçik bilgilerin temellendirilmesi ). Bahsi geçen çalışmalarda, ölümsüz 
özelliğe sahip olan ve beden öldükten sonra da yaşamaya devam edecek olan “ruh”, bedenden 
öncelikli bir konumda olmuştur. Bu nedenle Descartes’ın ilk çalışmaları daha çok ruh tözü 
araştırmaları üzerine yoğunlaşmıştır. 
Ancak gerçek anlamda insan dediğimiz varlık, ruh ve bedenin birliğinden oluşmuştur. Bu 

birlik meselesi, duygulara dayalı tutkulara gelince adeta kaçınılmaz bir şekilde incelemeye 
alınmıştır. Özellikle de Kraliçe Elisabeth ile yazışmalarında, Kraliçenin kendisine tutkular 
konusu ile yönelttiği sorular, filozofu tutkularla ilgili açıklama yapmaya zorlamıştır (Descartes, 
2015a, pp. 28-29). Demek ki tutkular meselesi, bedenin ve ruhun özelliklerinin bir araya 
gelmesiyle oluşturdukları “bileşik” durumun incelenmesiyle anlaşılabilecek bir duygu 
durumudur. Acaba bu birleşme durumunda, ruhun ve bedenin kavuştukları yeni özellikler var 
mıdır varsa nelerdir? Elisabeth ile yazışmaları bize konuda ipuçları vermektedir. Kraliçe, 
filozofa şu soruyu soruyor: bedenle ilişkisi açısından ele aldığımızda, metafizik tanımın 
ötesinde, aslında ruhun farklı bir tanımının da olması gerekmez mi? Bedenle ilişkideyken ruh, 
tözsel ruhtan farklı bir kullanıma sahip değil midir? (Kambouchner, 1995, pp. 37). Bu soruya 
cevaben Descartes şunu belirtiyor:  
“İnsan ruhunda iki şey vardır ki doğası hakkında edinebileceğimiz bütün bilgiler onlara 

bağlıdır; bunlardan biri düşünmesi diğeri de bir bedenle birleşmiş olduğuna göre bedene etkisi 
ve bedenden etkilenmesidir; ikincisi üzerine hemen hemen bir şey söylemedim, yalnızca 
birincisini anlatmaya çalıştım çünkü asıl amacım ruh ile beden arasındaki ayrılığı kanıtlamaktı; 
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bunu da yalnızca birincisini ele alarak yapabilirdim. Diğerini ele almak açıklamamı 
zorlaştırırdı. Fakat hiçbir şey saklamaya imkân olmayacak derecede her şeyi açıkça gördüğünüz 
için burada ruh ile bedenin birleşmesini nasıl kavradığımı ve ruhun bedeni hareket ettirme 
gücünü açıklamaya çalışacağım” (Descartes, 2015a, pp. 27-28). Buradan anlaşılıyor ki ruh, 
bedenle birleştiğinde hem onu etkilemekte hem de ondan etkilenmektedir. Bu da ruh ve beden 
birliğinin rastlantısal değil tözsel bir durum olduğunu göstermektedir. 
Descartes ruh ve bedenin birliğini bir ilkeden hareketle değil, “üç temel nosyon” teorisiyle 

açıklamakta ve bu birliğin türedi olmayan bir ilk kavram olduğunu belirtmektedir. Bu durumu 
şu şekilde izah etmektedir: “bazı kavramlar asıllardır (notions primitivs) ki bütün bilgilerimizi 
o örneklerin üzerine kurarız. Ancak bu tür kavramlar çok azdır. Kavradığımız her şeye uyan en 
genel olan, varlık, sayı, süre vs., kavramlarından başka, özel olarak cisim için uzam kavramı 
vardır ondan da şekil ve hareket kavramları çıkar. Yalnızca ruh için düşünce kavramı vardır, o 
da anlayışın algıları (idrak) ile iradenin eğilimlerini içerir. Son olarak ruh ile bedenin birleşmesi 
kavramı vardır, ruhun bedeni hareket ettirme kavramı ile bedenin duygular ve tutkular 
doğurarak ruha etki etme gücünün kavramı bu birleşme kavramına bağlıdır. Bence bütün insan 
bilimi bu kavramları iyi ayırt bilmek ve her birini ait olduğu şeye yüklemekten oluşur. Bu 
güçlüğü ona ait olmayan bir kavramla açıklamaya kalkışırsak aldanırız” (Descartes, 2015a, pp. 
28).  
Ruh ve bedenin birliğini kavramak, ruhun özelliklerini bedene bedenin özelliklerini de ruha 

atfetmek demektir. Elisabeth filozofa, “madde ve yayılımı ruha atfetmek, ruhun bedeni harekete 
geçiren şey olmasından daha mantıklı geliyor bana” (Kambouchner, 1995, 40-41) demişti. 
Descartes da onu şu cümlelerle desteklemektedir: “öyleyse şimdi bu madde ile bu uzamı 
istediğiniz gibi ruha yüklemenizi rica edeceğim çünkü bu, ruhu bedenle birleşmiş olarak 
kavramaktan başka bir şey değildir” (Descartes, 2015, pp. 33).  
Öyleyse, tutkular konusu dışardan her hangi bir bilgi ile bilinemez, tamamen insanın kendi 

mekanizması ile alakalı bir durumdur. Zaten Meditasyonlar’dan beri, Descartes için 
duyumsamayı da içeren düşünce, ancak bizde bulunanların bilincine doğrudan ulaştığımız 
düşüncelerdir ya da bilincinde olduğumuz şeyler zaten bizde bulunan şeylerdir şeklinde 
anlaşılmalıdır: “peki düşünen bir şey nedir? Yani kuşku duyan, kavrayan, doğrulayan, 
yalanlayan, isteyen, istemeyen, ayrıca hayal eden ve hisseden bir şey”dir (Descartes, 2016b, pp. 
62). Demek ki tutkular da düşüncemiz kadar aldanmadığımız durumlardır. Ruhun Tutkuları 
kitabının 26. Maddesinde de: “tutkular konusunda bu şekilde aldanmayız; çünkü onlar 
ruhumuza öyle yakın ve içseldirler ki ruhun onları gerçekten hissettiği gibi olmaksızın 
hissetmesi mümkün değildir” (Descartes, 2016a, pp. 31) açıklaması vardır. 
Biz bu çalışmada tutkuların kaynağını, ruh ve bedenin tutkuların ortaya çıkmasındaki rolünü, 

tutkuların yerini, tutkuların bedenimizin ve ruhumuzun işleyişine etkisini, tutkuların ruh ve 
bedenin bileşik özelliğini açıklamadaki önemli rolünü inceleyeceğiz. Bu nedenle Ruhun 
Tutkuları kitabının ilk bölümünün incelemesi yapılacaktır. Bu bölümün başlığı da “Genel 
Olarak Tutkulara ve Bu Vesileyle İnsanın Bütün Doğasına Dair”dir.  
Ruh ve Beden Ayrımı 
İlk 6 maddede Descartes, ruh ve beden ayrımının çok iyi yapılması gerektiğini belirtir. Bunu 

iyi ayırt edemezsek, eskilerin düştüğü hataya düşeriz. Onlar, tutkuları tamamen ruhtan hareketle 
inceledikleri için insanın birbiri üzerine etki eden bu çift yönünü iyi ayırt edememişlerdir. 
Ayrım, öncelikle eylem ve tutku arasında yapılmalıdır: “Ruhta tutku olan bendende eylemdir” 
(Descartes, 2016a, Madde 1). İnsan, aynı zamanda hem fail (agent) hem de maruz kalandır 
(patient). Maruz kalan ruh, tutkuları taşır, fail beden ise tutkulara yol açar. Vernes’in belirttiği 
gibi, tutku bir amacın istenci değildir ama bir etkinin kabulüdür (Vernes, 1997, pp. 236). Ruh 
ve bedenin bir arada olmasıyla bu iki özellik insanda bir arada bulunur. Ruha karşı hiçbir şey 
birleşik olduğu beden kadar hareket edemez. Ruh kederliyse, bedende kalp sıkışır, kan yavaş 
pompalar, görevini yerine getiremez ve diğer tüm organlar da bundan etkilenir, insanın yüzü 
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kızarır, solar, kalbi çarpar, yere düşer, bayılır vs. Öyleyse ruh ve beden ontolojik olarak ayrı 
olmalarına rağmen birbirlerine bağlıdırlar. 
Ruh ve beden arasındaki ayrımı belirterek tutkuları incelemenin nedeni, söz konusu 

öznelerden herhangi birine (ruh ve beden) diğerinden kaynaklanan eylemi atfetmemek içindir. 
Eskiler, Ruh ve beden ayrımını iyi yapamadıkları için, onların karşılıklı işlevlerini ortaya 
koyamadıkları için ruhun tutkuları konusunda yanılmışlar ve tüm açıklamayı ruh üzerinden 
yapmışlardır. Descartes, Drieux & Antoine’ın belirttiği gibi, bedenin ruhun tutkusunun yegâne 
faili olduğunu doğrulamıyor ama bunun yegâne en doğrudan fail olduğunu vurguluyor ve bir 
tutku onda eylemdir (Drieux, Kolesnik-Antoine, 1998, pp. 11). 
Ama buradan yola çıkarak ruhun her daim pasif, bedenin her daim aktif olduğu yargısına 

kapılmamalıyız. Ruhun tek başına bir töz oluğunu söylemiştik öyleyse bedenle birleşik 
olmaksızın ruhun da kendi kendine etki ettiğini göz önünde bulundurmalıyız. O halde ruh hem 
aktif hem de pasiftir ve beden de aynı şekilde ruhla ilişkisi olmaksızın aktif ama ruh ile 
ilişkisinde pasiftir de. Demek ki tutkular konusunu incelerken Descartes için her daim hem 
ikisini ayrı tözler olarak düşünmek hem de birleşik (composé) olduklarını düşünmek gerekir. 
Hatadan bu şekilde kurtulabiliriz. Eylem/tutku dikotomisi bir yandan ruhtaki yansımaları bir 
yandan bedendeki yansımaları ile birlikte gerçek insandaki bu kurucu iki güç tarafından 
gerçekleştirilen bir ayna oyununu ortaya koyar (Drieux, Kolesnik-Antoine, 1998, pp. 12). 
Bedenin işleyişi tamamen kendi kendisi ile açıklanmıştır. Bedeni hareket ettiren ruh değildir, 

beden kendi hareketini kendisi sağlar. Ateş nasıl ki yanıyor ve hareket ediyorsa ve bu kendinden 
kaynaklanıyorsa bedenin sıcaklığı ve hareketi de kendinden kaynaklanır. Ateşin sıcaklığı 
hareket ile açıklanmalıdır, yaşamsal sıcaklık fiziksel mekanizmadan ileri gelir (Descartes, 
2016a, Madde 5) ve bu yaşamsal sıcaklığın merkezi de kalptir (Descartes, 2016a, Madde 8). Bu 
düşünce Descartes’ın kendisini öncekilerden ayırdığı en önemli noktalardan biridir. 
Aristoteles’te bedene hareketi veren ruhtur, ruh yaşamın ilkesidir onda, “O, hareket etmeksizin 
hareket ettirir” (David R. 2011, pp 212). Descartes’a göre Aristoteles’in yanılgısı nedir? İnsan 
organlarının yaptığı hareketleri ruha bağlamasıdır. Descartes, tüm bu eski düşünceleri tersine 
çevirmiştir. Descartes’a göre, ruhun bedenle birleşmesi için bedenin belli bir organik 
düzenlemeye sahip olması gerekir. Bedenin bazı hareketlerinde ruh öncelikli bir yapıya sahip 
olsa da beden de olmasa hiçbir hareket olmazdı. Ruh ve beden ayrımının güzel yanlarından biri 
de beden mekanizmasının işleyişini bedenden hareketle açıklamasıdır. Eğer her şeyin kaynağı 
ruh olsaydı tutkular konusunda bedenin rolüne değinemezdik. Ölüm de ruhun eksikliğinden 
kaynaklanmaz, bedenin bölümlerinden biri işlemez hale geldiğinde ölüm gerçekleşir. Bunun 
çalışan ya da bozulan saatin işlevinden farkı yoktur. 
Demek ki Descartes tutkuların kökensel nedenini bedende de arayabilmek için tutkuların 

sadece ruh ile açıklanmasını yetersiz buluyor. Bu durumun yani tüm tutkuları sadece ruhta 
aramanın yol açacağı zarar ise bize yanılgıya düşürmesidir. Ruh ve beden ayrılığı işte bu açıdan 
önemlidir. Descartes ruh ve bedenin özelliklerinin neler olduğunu ve birbirlerinden farklı 
olduklarını belirttikten sonra 7-17. Maddeler arasında bedenin işleyişini incelemiştir.  
Bedenin İşleyiş Mekanizması 
Descartes bedenimizin işleyişini 7-11. Maddelerde, dışsal etkileri 12 ve 13. Maddelerde, içsel 

etkileri 14 ve 15. Maddelerde belirtiyor. 16. Maddede bedenin bu iç ve dış nedenlerden 
hareketle ruhtan bağımsız işleyişini ortaya koyuyor ve fizyolojik işleyişi böylece açıklıyor. 
Descartes bedenin bölümlerini ve işlevlerini 7. Maddede açıklayarak öncelikle bedenin nasıl 

çalıştığını anlatmaktadır. Beden makinemizde bir kalp, bir beyin, bir mide, kaslar, sinirler, 
atardamarlar, toplardamarlar ve daha birçok organ bulunur. Yediğimiz yiyecekler mideye ve 
sonra da bağırsaklara inerler ve bunların özsuları karaciğere ve tüm toplardamarlara akarak 
buradaki kanla karışırlar ve bu da kanın miktarını artırmasına yol açar. Toplardamarlardaki 
bütün kanlar ana toplardamarlardan kalbin sağ tarafına doğru akarlar ve buradan akciğer 
atardamarı denilen damar yoluyla akciğere geçerler ve sonra da kalbin sol tarafına akciğer 
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toplardamarı diye adlandırılan damar yoluyla geri döner ve oradan da dalları bütün bedene 
yayılan aorta geçer. Bütün toplardamarlar ve atardamarlar, kanın durmadan aktığı kanallar 
gibidirler. Öyle ki kalpteki iki karıncık yani iki boşluk kanın vücutta yaptığı her turda, her 
birinden geçtiği alavere havuzları gibidirler. Kasların işlevi ise tüm uzuvların hareketini 
sağlamasıdır. Kaslar birbirlerine öyle bir şekilde karşıtlardır ki ikisinden biri kısaldığında, bağlı 
olduğu vücut parçasını kendisine çeker, bu da aynı anda kendisine karşıt olan kası uzatır. 
Kasların bütün hareketleri de sinirlere bağlıdır ve bu sinirler ise hepsi beyinden gelen küçük 
iplikçiklere benzerler ve tıpkı beyin gibi, “can ruhları” (les esprits animaux) denen bir tür hava 
ya da çok ince bir yel içerirler. Tutkuların açıklaması yapılırken de bu can ruhlarının kan 
dolaşımındaki etkisi çok önemli olacaktır. Bedenimizin makinesi mekanik yasalara göre 
hareket eder ve bu yasaları koyan da Tanrı’dır. İnsan bedeninin bölünmez göreceliği organların 
bölünmez dayanışmasına bağlıdır ve bunu temin eden de kandır. Can ruhları kavramı bile 
bedende de akışkan bir ruh (esprit) kavramını ortaya koyması açısından önemlidir. İnsan demek 
ki töz olan ruha (l’ame) ve bedendeki can ruhlarına (les esprits animaux) sahiptir.  
Bedenin çalışma ilkesi ise “kalbimizde, toplardamarlardaki kanın beslediği bir tür ateş olan, 

sürekli bir sıcaklık vardır ve bu ateş, uzuvlarımızın bütün hareketlerinin cisimsel ilkesidir” 
(Descartes, 2016a, Madde 8). Bu düşünce tüm Aristocu ve Platoncu geleneğe karşıttır. 
Descartes’ta bu sıcaklık, bir ateştir ve bu ateş doğanın sonsuz ve yegâne yasaları tarafından 
yönetilmektedir. Aristoteles’te vücut sıcaklığı fiziksel bir öğe olarak ateşten 
kaynaklanmamaktadır ve canlı bedenin yaşam ilkesini oluşturmamaktadır. Galien’de bu 
sıcaklık doğuştandır ve ateşe yüklenemezdir (Drieux, Kolesnik-Antoine, 1998, pp. 25). 
Descartes 5. Maddede de belirttiği gibi “doğal sıcaklık”tan bahsederek geleneksel tezlere 
referansta bulunmamaktadır tam tersine tüm yaşamsal fonksiyonların bu beden makinesinde, 
organların bu şekilde düzenlenmesinde bulunduğunu belirtir. Ruhta ayrıca ne bitkisel ne 
duyusal ne de başka bir yaşam ya da hareket ilkesi bulunmaktadır, bedenin kan akışı ve can 
ruhları kalpte sürekli yanan ateş tarafından harekete geçerler ve bu ateş tüm cansız bedenlerde 
de bulunan ateş ile aynı doğadandır. 
9. maddede kalbin hareketinin ateş yoluyla olduğunu ve ateşin ilk etkisi, kalbin boşluklarını 

dolduran kanı genleştirmesidir. Descartes hareketi kasılmaya bağlayan Harvey’den farklı 
olarak hareketi genleşmeye bağlamıştır (Drieux, Kolesnik-Antoine, 1998, pp. 26). Her yeni kan 
kalbe girdiğinde kalp atışı da yinelenir. Böylece kan kalpte kazandığı sıcaklığı vücudun 
tamamına yayarak tüm organları besler.  
Özellikle de kas hareketlerini açıklamada önemli olan can ruhları, sıcaklığın kalpte 

seyrekleştirdiği kanın en ince parçalarıdır. Can ruhları çok küçük cisimciklerdir ve bir 
meşaleden çıkan alevin parçaları gibi çok hızlı hareket etmekten başka özellikleri yoktur, öyle 
ki hiçbir yerde durmazlar. En hareketli ve en ince parçaları beynin boşluklarına girerler ve 
diğerleri vücudun diğer bölümlerine yayılırlar. Yeni can ruhları beynin boşluklarına girdikçe 
diğerleri beyin gözeneklerinden çıkarlar; buradan sinirlere ve oradan da kaslara yönelirler, 
kaslar sayesinde de bedeni hareket ettirirler (Descartes, 2016a, Madde 10). 
Bütün uzuvların hareketini Descartes bazı kasların kısalması ve onların karşıtı olan kasların 

da uzamasına bağlamaktadır. Diğerinin değil de bir kasın uzamasının tek nedeni ise beyinden 
ona doğru diğerine nazaran daha fazla can ruhu gelmesidir. Beyinden gelen can ruhlarından 
önce her iki kasta da önceden zaten can ruhları vardır. Ama beyinden bir kasa daha çok can 
ruhu geldiğinde buradaki can ruhlarının hızla diğerine gitmesine yol açar. Böylece can 
ruhlarının çıktığı kas daha uzun ve gevşek iken, girdikleri kas onlar tarafından şişirildiği için 
kısalır ve bağlı olduğu uzvu çekerler. Buradan çıkan sonuca göre kasın şişmesi beyin tarafından 
talim ettirilen şiddetli bir baskıdan kaynaklanmamaktadır ama can ruhlarının genleşmesi 
yoluyla olmaktadır (Descartes, 2016a, Madde 11).  
Descartes bedenin kendi kendine işleyişiyle ruhla birlikte işleyişini birbirinden ayırır. Böylece 

tutkuların bedenimizde hangi durumlara yol açtıklarını, nasıl devindiklerini incelerken, ruh ve 
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bedenin birbirlerine etkilerini daha iyi görmemiz sağlanmış olacaktır. Tutkular açısından 
kasların çalışmasını incelemek neden önemlidir? Çünkü bizzat bedenin etkisiyle çalışma düzeni 
olduğu gibi ruhun etkisi ve müdahalesi ile de bir çalışma düzeni vardır. Yani tamamen 
fizyolojik kas hareketleri ile epifiz bezi yoluyla “bedenimizde sonlanan” (Descartes, 2016a, 
Madde 18) ve irade tarafından komuta edilen kas hareketlerini birbirinden ayırt etmek çok 
önemlidir. Ruhun işleyişini açıklarken bu her iki çalışma düzeninin birbiriyle ilişkisi 
açıklanacaktır. 
Diğer önemli bir soru da, can ruhlarının neye bağlı olarak beyinden kaslara doğru aynı şekilde 

akmadığının açıklamasına dairdir. Bu nedenlerden biri ruh, diğer ikisi ise bedene bağlı 
nedenlerdir. Descartes’ın her defa ruha ve bedene bağlı nedenleri ayırması, hataya düşmemizi 
önlemek içindir. Bedenden kaynaklanan nedenlerin ilki, nesnelerin duyu organlarına yol 
açtıkları hareketlerin çok çeşitli olmasıdır. İkincisi ise bu hareketlerin sinirler yoluyla beyne 
taşınmasıdır. Sinirlere gelince, sinirler köklerini beyinden alıp oradan da bağlı oldukları 
uzuvların uçlarına kadar uzayan iplikçiklerdir; ayrıca onların, beyni kaplayan derilerle bitişik 
olan ve içlerinde bu iplikçiklerin bulunduğu küçük borulardan oluşan derileri vardır. Bu 
iplikçiklerin orada serbest ve yayılmış halde bulunmalarını sağlayan ise, beyinden kaslara kadar 
aynı borular tarafından taşınan can ruhlarıdır. Yani sinirlere sahip organları hareket ettiren en 
küçük şey, sinirlerin geldiği beyin bölümünü de hareket ettirir (Descartes, 2016a, Madde 12). 
Burada anlatılan motor sinir hareketleridir. Bunun dışındaki duyusal sinirler ise ruhun etkisiyle 
meydana gelmektedir. Böylece Descartes sinirlerin bedensel işleyişini göstererek, duyumun 
aslında ruha ait olduğunu ortaya koymak ister. Tutkular konusunu anlamak için duyusal 
sinirlerle motor sinirleri de birbirinden ayırmak gerekir.  
13. madde görme mekanizmasını ortaya koyuyor ve onu tüm “dışsal duyular” ve “içsel 

iştahalar”a genelliyor. Görme nesneleri bizimle onlar arasındaki saydam cisimler aracılığıyla, 
gözlerimizin dibinde bulunan optik sinirlerin küçük iplikçiklerini ve sonra da bu sinirlerin 
geldiği beyin bölgelerini belli bir yerde hareket ettirirler. Bunlar sinirleri bizim nesnelerdeki 
çeşitliliği görmemizi sağlayacak şekilde hareket ettirirler. Fakat bunlar doğrudan gözde 
meydana gelen hareketler olmayıp bu nesneleri ruha gösteren beyinde meydana gelen 
hareketlerdir. 
Aynı şekilde, Sesler, kokular, tatlar, sıcaklık, ağrı, açlık, susuzluk yani hem dış duyularımızın 

hem içsel iştahalarımızın bütün nesnelerinin sinirlerimizde bunlar aracılığıyla beyne iletilen bir 
harekete yol açtıklarını görürüz. Beynin bu hareketleri ruhumuzda duyuma yol açar ama ruh 
dışında sadece beden açısından da can ruhlarının akışını belli kaslara daha fazla gönderebilir. 
Mesela bize zarar vermeyeceğinden emin olduğumuzda dahi birinin eli kalkınca gözümüzü 
kapatırız. 
Bu örnek, bir kasa diğerinden daha çok can ruhunun akmasının asla ruhun aracılığıyla 

olmadığını belirtmek içindir. Dioprtique’in 6. Söylemi ışık fiziğini ve görme fizyolojisini 
açıklamıştı. Bu durum bizim optik sinirlerimizin lokal hareketi ile açıklanmaktadır ki bu aynı 
anda beyne de ulaşır yani merkeze ulaşır. Refleks fenomenine vurguda bulunarak Descartes, 
mekanik modelin yayılımını bedensel hareketlere bağlamaktadır. Böylece kasların, ruhun 
müdahalesi olmadan da hareket edebildiğini göstermektedir. Ama bu durum ruhumuzla ilişkide 
kesinti yaratan negatif bir yolla olmaktadır çünkü ruhumuz gözlerimizi açık tutmayı 
engelleyememektedir. Bu örnek beden makinemizin otonom hareketini geçerli kılmaktadır. 
Demek ki ruh müdahale etmedikçe beden hep otomatik çalışmaktadır. 
Can ruhlarını kaslara farklı şekillerde yönlendiren neden, bunların eşitsiz hareketleri ve 

bölümlerinin çeşitli olmasıdır. Bu eşitsizlik ise can ruhlarını meydana getiren maddelerin 
çeşitliliğinden kaynaklanır. Mesela şarap buharı hızla kana karışır ve kalpten beyne çıkar, 
burada can ruhları haline gelirler ve beyinde bulunanlardan daha bol oldukları için bedeni tuhaf 
şekilde hareket ettirirler. Bunun dışında can ruhları arasındaki eşitsizlik, kalbin, karaciğerin, 
dalağın ve birçok diğer bölümlerin çeşitliliğinden de kaynaklanır. Başka bir neden de “kalbin 
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alt bölümlerinde yer alan kalbin boşluklarının girişlerini genişletmeye ve daraltmaya yarayan 
bazı küçük sinirler”dir. Ciğerler tarafından alınan kuru havanın kanla karışması da kalbin 
ısınmasına yardımcı olur ve bu da can ruhlarını daha da canlandırır ve elbette alınan hava ılık 
ise canlandırma işlemi daha az olur. Diğer neden ise Descartes’ın ilerde “bedenin mizacı” 
olarak adlandırdığı şeydir. Bu durumda Descartes verili bir durumu etkileyen çok çeşitli 
nedenleri aynı anda göz önünde bulundurmanın zorunluluğuna işaret eder. 
İnsan bedeni hayvan bedeninden farklı olarak daha “duyarlı”dır. Bedenin işleyiş otonomisi ne 

kadar büyük olursa fonksiyonları da o kadar çok çeşitli ve birbirine entegredir. Eğer bedendeki 
organlar tam bir şekilde hareket edemiyorsa ruhun yapabileceği hiçbir şey yoktur ve eğer beden 
tam teşekküllü ise ruha gerek duymadan devinir. 
Sonuç olarak “irademiz işe karışmaksızın yaptığımız bütün hareketler (çoğu –zaman 

soluduğumuz, yürüdüğümüz, yemek yediğimiz ve nihayet hayvanlarla ortak olarak yaptığımız 
bütün eylemlerde olduğu gibi) yalnızca uzuvlarımızın yapısına ve kalpteki sıcaklık tarafından 
uyarılan can ruhlarının beyinde, sinirlerde ve kaslarda doğal olarak izlediği akışa bağlıdır” 
(Descartes, 2016a, Madde 16). Bedenin işleyişi ile ilgili yapılan bu açıklamalar, irade 
kavramının mutlak koşulunu belirtmek için önemlidir. Örneğin, Nefes alma olayı bizde 
dalgınken ve uyuduğumuz zamanki gibi otomatik de olur ama aynı zamanda da zor bir iş 
yaptıktan sonra veya apneye karşı nefes aldığımızda olduğu gibi istemli de olur. Bu önemli 
ayrımı yapabilmek için şimdi de ruhun işleyişini yakından incelemek gerekiyor. 
Ruhun İşleyiş Mekanizması 
Descartes 17. Maddeden itibaren ruhun işlevleri üzerinde duruyor. Ruha yüklenmesi gereken 

tek özellik onun düşünüyor olmasıdır, onun iradesi ve duyguları bile düşünme kipindedir. 
Düşünce ise biri “ruhun eylemleri” diğeri “ruhun tutkuları” olmak üzere iki türlüdür. Ruhun 
eylemleri istemlerimizdir (volonté) ve ruhun tutkuları ise bilgi (connaissance) ve algılarımızdır 
(perception). Demek ki duyumlarımızdan itibaren elde ettiğimiz tüm bilgi ve algılarımız 
ruhtadırlar. Ama bu ruh bedenle birleşmiş olan ruhtur. Öyleyse ruhta olan tüm algı ve bilgilerin 
kaynağı hem beden hem de ruhtur. Burada şu sorulabilir. Ruh ve beden birliğini fark eden beden 
midir yoksa ruh mudur? Elbette ruhtur, bu nedenle istemler ve algılar da ona aittir. Descartes’ın 
tutkular konusunu, ilk defa ruhun işleyişi kısmında ele aldığını görüyoruz, bunun nedeni tutku 
ile duygulanım (sensation) ve tutku ile irade (volonté) arasındaki farkı temin etmek içindir. 
Böylece tutkunun nasıl meydana gelişinden ziyade ilk teşhis ruhla ilgili olarak yapılmıştır 
(Kambouchner, 1995, pp. 101). Descartes’ın tutkularla nasıl baş edebiliriz sorunsalından 
ziyade, verili bir insan doğası kabul ederek insan üzerine inceleme yaptığını görüyoruz (Rodis-
Lewis, 1971, pp. 355).  
Bedenin tek başına yürüttüğü mekanik işleyişler olduğu gibi (nefes alma, yeme, içme, yürüme, 

uyuma gibi) tek başına yapamayıp ruh ile birlikte yaptığı eylemler de vardır (bir şeyi yemek 
istediğimizde yemek, yürümek istediğimizde yürümek gibi). Aynı şekilde ruhun da tek başına 
kavradığı düşünceler olduğu gibi (insanın Tanrı’nın varlığına, kendisi ve evrenin varlığına dair 
sahip olduğu açık ve seçik bilgiler) kaynağı beden olan ve beden olmasa sahip olamayacağı 
bilgiler de vardır (tüm algılarımız, açık ve seçik olmayan bilgilerimiz kısaca tutkularımız). 
İnsan gerçeğini anlamak için bu bileşik varlığı, ruh ve bedenin birleşmiş olduğu varlığı sürekli 
göz önünde bulundurmak gerekir. İnsan ruhu, bedenden gelen bilgi ve algıları da içeren 
karmaşık bir bütünü oluşturur. Öyleyse sadece tözsel ruhun doğasıyla açıklanamayan, ruhun bu 
işlevi tutkularıdır. Bu açıdan Descartes, insan ruhundaki ruhun özellikleri olan eylem ya da 
irade ile tutkular ya da edilginliği birbirinden ayırarak çok önemli bir adım atmıştır. Ruhun 
tutkuları, bedene bağlı olan ruhtan ileri gelen düşüncelerin kategorisini kurmaktadır. Descartes, 
iradenin ruha bağlılığını ve algıların temsil edilen şeye bağlılığını bir deneyim verisi olarak 
ortaya koymaktadır. Buradan şöyle sonuç çıkabilir, ruh aslında tamamen aktif bir doğaya sahip 
olmasına rağmen bedenle olan birliği dolayısıyla maruz kalma (patir) kapasitesini elde 
etmektedir. Descartes düşüncesinde bedende dahi sonlansa tüm irade kaynakları ruhtur. Bunun 
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dışında öyle algılar vardır ki bunlar, ruhun bedenle işbirliği ilişkisi ile açıklanamazlar ama 
sadece ruhun doğasıyla açıklanırlar. Algılar da sadece bedenin ruh üzerindeki eylemine 
indirgenmezler. Algıların kaynağı hep dışarı olsa da bu algılardan itibaren sadece ruhun ürettiği 
algılar da vardır. Bu nedenle ruhla tutkular arasına çok içsel bir ilişki vardır (Kambouchner, 
1995, pp. 94). 
Öyleyse ruhu saf irade olarak kavramak imkânsızdır çünkü belli algılar ruhta bedenden 

bağımsız olarak kabul edilirler ve ruh bu eylemleri doğrudan kabul eder. Kambouchner ruhun 
sahip olduğu anlamanın (intellection) da özünde pasif olduğunu belirtir. İnsanın, Tanrı, ruh gibi 
ideleri kavraması için ruhun bu ideleri seyretmesi (contemplation) gerekir yani ruh bu idelerin 
temsili içeriklerini değiştiremez, onlara hâkim değildir (Kambouchner, 1995, pp. 104). Bu 
anlamda ruh açısından anlama tutkudur, irade ise onun eylemidir (Kambouchner, 1995, pp. 
105). Öyleyse, ruh ve beden birliğinden hareketle saf irade ancak ruh ve bedenin birliğine 
bağlıdır. Birlik de iradenin tam bir çalışmasını gerektirir öyleyse irade de ancak beden ile işleyiş 
kazanır.  
Buradan yola çıkarak, ruh ve bedenin ayrılığının bir önemi yok demek doğru olmaz. İlk 

nosyon yani ruhun tözselliği olmasa bedenle birleşmesi de söz konusu olmaz. İradenin ruhtan, 
tutkuların da ruh ve beden birliğinden kaynaklandığını düşünmenin nedeni, Descartes’ın hep 
“kendimizde deneyimlediğimizden”, “kendimizde bulduğumuzdan” bahsetmesinden 
kaynaklanmaktadır.  
Descartes tutkular konusunu açıklarken, artık hem algının hem de iradenin nesnesi olan bir 

algıdan bahsetmektedir. Tutkularla ilgili önemli nokta, deneyimden kaynaklanan duygu olunca 
mutlaka ruh ve beden birliğini birlikte düşünmek gerekir. Duygularla ilgili olarak, bir 
duygunun, kendinde belli bir algıyı açık ve seçik bilgi düzeyine çıkaracak hiçbir yargıyı 
içermediğini bilmek gerekiyor. İşte bu nedenle sadece irade, ruhtan kaynaklanır ve açık ve seçik 
bir yargı taşıyabilir oysa duygular ruh ve beden birliğine dayanır ve açık ve seçik yargılar 
içermezler. Duygular açısından baktığımızda da duygu (sentiment) iradeyi ruha yöneltmeye 
eğilimlidir ve bilgiyi de nesnelere yüklemeye meyillidir. Demek ki duygu konusu bizi üçüncü 
temel nosyona götürüyor yani ruh ve bedenin birliğine. 
19. maddede Descartes, Algılarımızın da nedeni ruh olanlar ve beden olanlar olmak üzere iki 

tür olduğunu belirtir. Ancak istencimizin neden olduğu algılar da iradeye bağlı hayallerin ve 
diğer düşüncelerin algıları da aynı olduğu için, aslında bir tane algı vardır. Çünkü isteme 
olanağımız yoluyla kavrayamadığımız hiçbir şeyi isteyemeyeceğimiz kesindir. 
Her ne kadar ruhumuz açısından bir şeyi istemek bir eylem olsa da, istediğini kavramak da 

onda bir tutku olur. Descartes, algı ve istencin aynı şey olduğunu belirtir (Kambouchner, 1995, 
pp. 106) bundaki maksat, tüm tutku konularının hep iradeyle alakalı olmasıdır. Yani tutkular 
ruhtan ve iradeden ayrı düşünülemezler. Algı tutkuyla ilgilidir ve tutku da ruhun algısıdır. 
Tutkular, ruhun pasif gücünü oluştursa da her zaman iradeyle ilgilidirler. Descartes’ta “neden” 
bir algıyla sona erecek sürenin başlangıç noktası olarak anlaşılmalıdır. Gözümüzde büyülü bir 
sarayı canlandırdığımızda bu hareketin birincil nedeni iradedir ama bu hayal gücü beyindeki 
can ruhlarının bir hareketini gerektirir. Aynı şekilde tüm algılar da sinirlerden geçerler ve can 
ruhlarının hareketi ya içerden tetiklenir ya da dışsal bir nesnenin etkisi buna neden olur. İrade 
ve algının aynı şey olmaları eylem ve tutku (action/passion) ayrımını da hafifleştirir. Algının 
nedeni ruhtur ama iradenin nedeni ruh değildir, “özne”dir (Drieux, Kolesnik-Antoine, 1998, pp. 
48). İrade ruhla, bir yandan tüm algılardan daha çok sıkı fıkıdır hem de ruhun birleşmiş olduğu 
beden üzerinde çalışmaya elverişlidir.  
Algıyı bizde olduğu gibi yapan ruhtur ve her zaman ruh temsil nesnesini kabul eder. Ruh her 

zaman alıcıdır ama aynı zamanda da temsil nesnesini de üretir: hem üretim hem de kabul etme 
durumunda istemli ya da refleksif eylem kategorilerini kurar. Demek ki Decsartes’ta her türlü 
bilme edimi de iradeye bağlıdır. İrademiz olduğu için biliyoruz. Algı (Perception) her zaman 
istemeye bağlıdır. Bilgi (connaissance), onu algılamaya algı onu istemeye (volonte) bağlıdır. 
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Bundan sonra Descartes, ruh tarafından oluşturulan hayaller ve diğer düşüncelerle beden 
tarafından oluşturulan hayalleri de birbirinden ayırır. Ruhumuz bir masal hayvanı gibi bir şeyi 
göz önünde canlandırdığında ya da yalnızca akılla anlaşılabilen bir şeyi, örneğin kendi doğasını 
irdelediğinde, bunlara dair algılar ruhun onları kavramasını sağlayan iradeye bağlıdır. Bu 
nedenle bunlar tutkular değil eylemlerdir. Bedenden kaynaklanan hayallere gelince, bedenin 
neden olduğu algılar sinirlere bağlıyken, hayaller sinirlere bağlı değildir. Bedenden ileri gelen 
hayaller, can ruhlarının, beyinde rastlantısal olarak şu gözeneklere değil de bu gözeneklere 
akmasından ileri gelir. İki tür hayal birbirine karşıttır. Ama her ikisi de gerçek olmayan şeyi 
bize hissettirdikleri noktada birleşirler. İlk kategori bize hiçbir şey olmayan şeyi düşündürür 
ikincisi ise sadece gölgeye benzeyen algıları gösterir.  
Eğer irade çalışmaksızın bazı düşünceler ruha geliyorsa bunun nedeni, ruhun alışkanlık olarak 

başka bir yerde belirlenebilecek konular üzerinde çalışmasıdır ve bu durum ruhun değişimlerine 
göre belli bir algı geliştiren algı yetisi şeklinde yapılır. Bu karşıtlık iki imgeleme arasındaki 
karşıtlık değil, imgelemenin belirlenmesi noktasında karşıt iki kiplikten ileri gelir (Drieux, 
Kolesnik-Antoine, 1998, pp. 52). Descartes, imgeleme kurgusu ve rüya arasındaki birleşme 
alanını belirlemektedir: bir yandan istencin bilgilendirici eylemi vardır, diğer yandan da can 
ruhlarının ruh üzerindeki eylem hareketi bulunmaktadır. Bunlar birleşmenin alanını ortaya 
koymaktadır: bir yandan istencin imgeleme üzerindeki gücü var ki bu belirleme gücüdür, diğer 
yandan da bedenin imgeleme üzerindeki gücü var ki bu da istencin belirleme gücünü ortaya 
koymadığı zaman ortaya çıkan benzer bir güçtür. Bu da 50. maddede ortaya konulan tutkular 
üstündeki istencin gücünü ortaya koyan bir ön sorgulama noktasını ortaya koymaktadır. 
Algı bir tane olmasına rağmen, 23-25. Maddelerde bunların bazılarının dış nesnelerle, 

bazılarının bedenimizle bazılarının da ruhumuzla ilişkili olduğu belirtilir. Bir şeyin sesini 
duyduğumuzda ya da bir şeyi gördüğümüzde bu algıları o şeylere atfederiz oysa algı ile nesneler 
özdeş değildir. Algının dış neşelerle ilişkisini, nesneye işaret etmek istediğimizde kullanırız 
(yani sesin araba sesi ya da görüntünün bir cami olduğunu belirtme durumunda olduğu gibi). 
Bedenimizle ilişkilendirdiğimiz algılar ise acıkma, susama ve doğal iştahalardır ki bunlar 

dışsal nesnelerin algısıyla karışmazlar; diğeri de uzuvlarımızda hissettiğimiz etkilenimlerdir ki 
bu durumda dışardan gelen etkiyle bedene dair bir duygu da vardır. Mesela elimizin 
soğukluğunu sıcak bir şeyle hissetmemiz gibi. Buradan, doğal iştahlar ve acının içsel 
duygulardan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Bunlar tutkular değildirler onlardan ayırt etmek 
gerekir. Acı, bedenin algısı iken keder, ruhun tutkusudur, gıdıklanma bedenin algısı iken neşe 
ruhun tutkusudur, acıkma ve susama bedenin algısı iken yeme içme arzusu ruhun tutkusudur. 
Nesneyle ve bedenimizle ilişkili olan algılar kapalı ve karmaşıktır. 
Ruhumuzla ilişkilendirdiğimiz algılar ise ruhun kendisindeymiş gibi hissettiğimiz algılardır. 

Bunlar neşe, keder benzeri hislerdir ve bunlar bazen sinirlerimizi hareket ettiren nedenler 
tarafından bazen de diğer nedenler tarafından (bunlar ruhu doğrudan hareket ettiren hayalgücü 
ya da mizaç olabilir ya da salt zihinsel duygular uyandıran “yargılar” olabilir) uyandırılırlar. 
Tüm algılar, ruh bakımından tutkular olsalar da (çünkü dış nesnelerden kaynaklı, bedenden 
kaynaklı tüm algılar da ruh bakımından tutkulardır) kelimenin tam manasıyla tutkulardan kast 
edilen, genelde hep ruhla ilişkilendirilenler olmuştur. Descartes kendisinin de ruhun tutkuları 
derken kast ettiğinin ruhla sınırlı olan, neşe, keder, arzu, sevgi, nefret gibi tutkular olduğunu 
belirtir (Descartes, 2016a, Madde 25). Descartes 27. Maddede “ruhun tutkularının tanımı”nı 
yapıyor. Buna göre, sadece ruhumuzla ilişkilendirdiğimiz algılar ruhun tutkularıdır. Bunlar 
özellikle ruhla ilişkilendirilen ve can ruhlarının bir hareketinin neden olduğu, sürdürüp 
beslediği, ruhun algıları (perception), duyumları (sentiment) ya da duygularıdır(emotion). 
Tutkular ruhtan ileri gelir ama etkisi tüm bedeni kaplar. Öyleyse tutkuların yakın nedeni gene 
ruhun kendisidir. Yani ruh dışardan çok çeşitli algılar alıyor ama tutkulara gerçek şeklini 
verenin ruh olduğu anlaşılıyor. Kambouchner bu nedenle algı olarak tutkularla (bedenin 
dışından gelen algılar), düşünce olarak tutkular (sevgi, nefret, keder vs) arasında ayrım yapar. 
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Yani tutkuların tutku haline gelmesi ruh sayesinde olur (Kambouchner, 1995, pp. 111) ve ruh 
içinde ortaya çıktıkları için düşünceyle bağlantılıdırlar. Eğer tutkular ruhun içinde ama genel 
bir duyguya sahip olsaydı aynı tutkunun herkeste aynı etkiye neden olması gerekirdi. Öyleyse 
bu daha çok bir ruh hareketidir, bir ruh durumudur (Kambouchner, 1995, pp. 112). Beden 
tutkulara etki eder yoksa neden değildir. Ancak burada ruh derken kast edilenin bedenle 
birleşmiş olan ruh olduğu unutulmamalıdır.  
Descartes’a göre düşünce olarak tutkular konusunda aldanmamız mümkün değildir çünkü 26. 

Maddenin başlığı “yalnızca can ruhlarının rastlantısal hareketine bağlı olan hayaller de sinirlere 
bağlı olan algılar kadar gerçek tutkular olabilirler” şeklindedir. Uyuyor ya da düş görüyor olsak 
da ruhun kendisinde bu tutkunun var olduğu doğru olmaksızın herhangi bir tutkudan dolayı 
üzgün ya da heyecanlı olamayız. İçsel duygular gerçek ya da sahte olabilir mesela uykuda acı 
hissettiğimizle uyanıkken acı hissetmemiz farklıdır ama tutkular her durumda hep aynıdır. 
Tutkuları ruhun diğer işlevlerinden ayırmak çok önemlidir. Tutkular, algıların pasif kısmıyla 

ilgilidir. Çünkü ruhun bedenle birleşmiş kısmıyla ilgilidir ve bu açıdan iradeden farklıdır. 
Tutkular açık ve seçik kavradığımız bilgiler değildir. Eğer ruh, açık bir bilgiye ulaşıyorsa bu 
beden aracılığıyla elde edilmez (Descartes, 2016a, Madde 18 ve 20). Tutkuların nedenlerinin 
ve kendilerinin açık bir şekilde bilinmemelerinin sebebi, ruh ile bedenin sımsıkı 
birleşmesindeki karmaşıklık olabilir. Tutkular, gerçek bir bilgi değildirler çünkü “tutkuyu en 
çok hissedenler onun hakkında en çok bilgiye sahip olanlar değildirler” (Descartes, 2016a, 
Madde 28). Deneyim tersini göstermektedir. Demek ki Descartes tutkuların bedensel 
nedenlerini kabul etse de 36. Maddede açıklandığı gibi tutkunun mekanizması ruhtadır. 
Bununla beraber tutkular, ruhun kendisinin neden olduğu istemelerimizden de ayrıdır bunun 
nedeni, tutkular ruhla ilişkili olsalar da can ruhlarının hareketi onları kalbe taşıyarak ruhun bu 
hissi hissetmesini sağlarlar ve bu hareketi sürekli beslerler. Demek ki can ruhlarının hareketi 
tutkuları hem iradeden hem de duygulardan ayırmaktadır.  
Şimdi de ruh ve bedenin nasıl birleştiğini açıklamamız gerekiyor 
Ruh ve Beden Birliğinin Açıklaması 
Kartezyen düşüncede “ruh” sadece anlayışla kavranır, “beden” anlayış gücüyle kavranmakla 

beraber hayal gücünden yardım gören bir anlayışla daha iyi kavranır oysa ruh ve bedenin birliği 
bir olgu (fait) olarak görüldüğü için, duyularla ancak açık olarak bilinirler. Ahlak Üzerine 
Mektuplar’da Descartes bu durumu şöyle açıklıyor: “ruh ve bedenin birleşmesine ilişkin şeyler 
de, yalnız anlayışla karanlık olarak kavrandığı gibi, hayal gücünden yardım gören anlayışla da 
açık olarak anlaşılamaz ama duyularla çok açık bilinir” (Descartes, 2015a, pp. 31-32). Bu 
nedenle Descartes sıradan insanların bu birliği zaten kavramış olduklarını belirtir. Rodis 
Lewis’nin de belirttiği gibi “onların birleşmesi o kadar sıkı ki bir karışım gibi görünüyor öyle 
ki “tek bir bütün”ü oluşturuyorum onunla. Zira iki şey arasındaki birliği kavramak onları bir 
olarak kavramaktır” (Rodis Lewis, 1971, pp. 353). 
Şimdi de “ruh bedenle nasıl birleşmiştir?” sorusunu sormak gerekir. 30. Maddede Descartes 

ruhun bedenin tüm bölümleriyle birleştiğini belirtir. 31. Maddede ise, ruhun işlevlerini diğer 
bölümlerden ziyade beyindeki küçük bir bezde (glande) yerine getirdiğini belirtir. Bu bezdeki 
en ufak hareket can ruhlarının akışını değiştirebilir ve karşılık olarak can ruhlarının akışında 
meydana gelen en küçük değişim bu bezdeki hareketi değiştirebilir. Epifiz bezinin özellikleri: 
merkezi konumu, son derece küçük olması ve aşırı hareketliliğidir. Descartes böylece tutkuların 
merkezinin kalp olmadığını da belirtmiş olur.  
Epifiz bezinin (glande) ruhun esas merkezi olduğu nasıl bilinir? Descartes epifiz bezinin 

bedenimize baktığımızda bile işlevinin çok açık olduğunu belirtir. Çünkü baktığımızda 
bedenimizde her organdan iki tane vardır, ama biz her şeyi bir olarak algılarız. İşte her şeyi 
birleyen bu yerin beynin en iç bölümünde bulunan epifiz bezi olduğunu düşünür. Ayrıca her 
organdan iki tane varken beyindeki bu küçücük bez, bir tanedir. Bu sayede iki gözümüz 
olmasına rağmen biz nesneleri bir olarak görürüz. Bedenle birleşmiş olan ruhun işlevleri 
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şunlardır: duyusal algı (Madde 35); hatırlama (42), hayal gücü, dikkat ve istemli hareket (43) 
özellikle tutku (36-40). 
Şimdi de tutkuların ruhta nasıl uyandırıldığını görelim. Descartes 36. Maddede bunu bir 

örnekle açıklıyor. Bize doğru bir hayvan geldiğinde ne yaparız? Korkup kaçar mıyız yoksa 
cesaretle ona karşı kendimizi mi savunuruz? Korku ya da cesaret tavırlarından birini yapmanın 
arkasında ne gibi nedenler vardır? Hayvanın görüntüsü korkunç ve garip olmasına rağmen; bir 
insanın cesaret göstermesi diğer bir insanın korku duyması hangi sebebe dayalı olabilir? 
Descartes neden olarak burada şunları sıralıyor: Görüntünün, bedenin daha önce yaşadığı 
şeylerle ilişkili olup olmaması; huy ve mizaçların farklı olması; ruhun kuvvetli ya da zayıf 
olması; zararlı şeylere karşı daha önce kişinin kendini savunarak mı yoksa kaçarak mı güvence 
altına almış olması.  
Burada öncelikle tutkunun bir duyguya binaen açıklaması yapılıyor (çok garip, çok korkunç). 

Bizde uyanan korku duygusu mu hayvanın korkunçluğunu sağlıyor yoksa başka nedenler mi 
var? Descartes burada tutkunun kökenine inmeden sadece belli bir açıklama yapıyor. Burada 
anlatıldığı şekliyle tutkular (burada korku ve cesaret) kendi tutkusal koşullarına yani beynin 
içsel uyarılmalarına sahipler. Bu indirgenemez bir insan doğası ile açıklanabilir.  
Tutkular devreye girmeden önce bunun bir insan doğası olduğunu bilmek gerekir. Çünkü 

korku (avoir peur) ve cesaretten önce, kaygı (crainte) tutkusu devrededir ve beyinde mevcut 
olan izlerle belli bir etkinin tekrarını kestirecek bir ilişkiye girerse ortaya çıkabilir. İster 
cesaretle davranalım ister kaçıp gidelim her iki tutkuyu da önceleyen kaygı duygusudur. Kaygı 
aşamasında henüz ne beyin ne beynin faaliyeti ne de epifiz devrededir. Bunların devreye 
girmesi korku ile olmaktadır. Korkunun meydana geldiği aşamalara bakılırsa (epifizin hareketi 
ruhta korku tutkusunu uyandırıyor bu da can ruhlarını gözeneklere gönderiyor oradan da kalbe 
bağlı sinirlere gidiyor, oradan da bacaklara) bunun, kardio-beyinsel süreçte ortaya çıktığı 
görülür.  
Bu maddede öne sürülen korku duygusunun gelişme süreci, Kambouchner’in öne sürdüğü 

yorumlarla şu şekilde özetleyebiliriz. Descartes tutkunun uyanmasında öncelikle “beynin 
düzeni”nden bahsetmektedir. Hayvanı gördüğümüzde, can ruhları epifiz bezine hayvanın 
imgesini taşırlar ve ruh, hayvan figürünü görür. Descartes maddede geçen “zira bu hal, bazı 
insanlarda, beyni öylesine düzenler ki beyinde bu şekilde oluşan görüntüden yansımış can 
ruhları...” , ifadesiyle, Epifiz bezindeki şekillenen imge ile beraber beynin durumunda değişme 
olduğunu belirtmektedir. Bu ifadeden de anlaşılıyor ki beynin düzeni, her insanda farklıdır ve 
Kartezyen düşüncede a priori olarak bulunur. Burada göz önüne almamız gereken diğer bir 
nokta da can ruhlarının düşünümsel bir özelliğe sahip olduklarıdır çünkü epifiz bezinde hareket 
etmektedirler. Hareket halinde olduklarına göre dönüştüklerini de düşünmeliyiz. 
Ardından “eylem başlar”: “can ruhları buradan kısmen sırt dönmeye ve kaçmak için bacakları 

kımıldatmaya yarayan sinirlere…”. Bedensel reaksiyon da mutlaka beynin komutuna göre 
ortaya çıkar. Eylem anında da epifiz ile can ruhları arasında bir bağlantı olduğunu 
düşünmeliyiz: “ve bu gözenekler esas olarak kalbin deliklerini daraltmaya ya da sıkmaya 
yarayan küçük sinirlerle bağlantılı olduğundan, bu, ruhun bu tutkuyu esas olarak kalpteymiş 
gibi hissetmesine neden olur”.  
Buradan da kalp ve beyin ikilisinin birlikteliği ortaya çıkar (“ve bu gözenekler esas olarak 

kalbin deliklerini daraltmaya ya da sıkmaya yarayan küçük sinirlerle bağlantılı 
olduğundan…”). Beyinden kalbe gönderilen can ruhları, can ruhlarının kalpten beyne de 
gönderilmesinden sorumludur ve bu can ruhları hareketin gücünü de artırmaya muktedirdirler.  
Öyleyse sorun bir şeyi kalpteymiş gibi hissetmek değildir, tutkudur. Tutkunun kaynağı ise 

kalp değil epifiz bezidir, beynin düzenidir. Doğası gereği daha ince olan sinirler kalple bağlantı 
kurmaktadırlar. Ama yine de kalbin yeri çok önemlidir tutkular meselesinde. Öyleyse tutkunun 
süreci şöyledir: epifizdeki hareket, ruhtaki duyum, kalpteki çarpıntı (Kambouchner, 1995, 172-
180).  
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Kalbin de çarpmasıyla tam anlamıyla tutku oluşur: “kalp beyne, korku tutkusunu beslemeye 
ve kuvvetlendirmeye uygun olan, yani onları aynı sinirlere gönderen beynin gözeneklerini açık 
tutmaya ya da yeniden açmaya uygun olan can ruhlarını gönderir. Zira sadece bu can ruhlarının 
bu gözeneklere girmesiyle bunlar bu bezde bu tutkuyu ruha hissettirmek için doğa tarafından 
var edilmiş özel bir harekete yol açarlar” (Descartes, 2016a, Madde 36). Gözenekler, sinirler 
ve kalp deliğinin arasındaki ilişki nedeniyle, ruhun, kalpteki bu hareketi hissetmesiyle tutku 
ruhta uyandırılmış olur. Ve beyinden tekrar sinirler yoluyla can ruhlarının kalbe gelmesiyle 
döngü yenilenir ve böylece devam eder.  
37. Maddede Descartes “tüm diğer tutkularda da benzer bir şey meydana gelir; yani esas 

itibarıyla hepsine beynin boşluklarında bulunan can ruhları sebep olur…” şeklinde açıklama 
yapar. Ancak yukardaki açıklamalardan da anlaşılıyor ki can ruhlarının hareketini önceleyen 
sebep aslında “epifiz bezi”dir. 35. maddede Descartes kökensel olarak çift olan şeyin (gözümüz 
iki görüyor) epifiz içinde nasıl bir şeye dönüştüğünü açıklıyordu. Demek ki tutkularla ilgili ne 
oluyorsa önce epifiz bezinde oluyor sonra can ruhları yoluyla belli gözeneklere yöneliyor. 
Kambouchner, can ruhlarının tutkunun farkına varıp onu yaymaktan başka bir şey 
yapmadıklarını söylemektedir. 
Demek ki beynin düzenini gerçekleştiren yegâne faktör epifizin hareketidir yani beyin 

fonksiyonunun hareketini epifiz sağlıyor. Epifizin nesneden aldığı izlenimin geçişini içsel 
hareketlere doğru ileten bu harekettir. Nesneden gelen izlenime ilk reaksiyon sadece beyinsel 
değildir (Kambouchner, 1995, pp. 186). Yani epifiz neden olarak düşünülmelidir sonuç olarak 
değil. Epifiz bezi, can ruhlarının düşünümünü de sağlar. Öyleyse tutkularla ilgili otonom bir 
hareket vardır. Epifizin otonom hareketlerini ise bileşenlerin (ruh ve beden) kalıtımı açıklar. 
Beynin değişimi, imgenin baskısına da, ruhun “bu korkunçtur” şeklindeki yargısına da borçlu 
değildir: öyleyse “işte bu” (le cela), imgenin fizyolojik eylemini değil, bileşenlerin kalıtımını 
işaret eder. Bunun dışında da henüz can ruhları gözeneklere girmeden önce tutku ruhta zaten 
bulunuyor” (Kambouchner, 1995, pp. 185). Çünkü epifizin otonom hareketi fizyolojik sürecin 
merkezinde bulunur. Ve ruhtaki bu tutku, düşüncenin belli bir formundan başka bir şeyi ortaya 
koymaz. Böylece tutkunun sadece fizyolojik koşullarla açıklanamadığını görüyoruz.  
Fizyolojik gerçeklik, bir tutkunun ruhtaki algısına karşılık gelmektedir ve tutkunun istemsiz 

ve sürekli bir karakterini haklı çıkarmaktadır. Bu süreç engellenemeyecek bir şekilde bedende 
bulunduğu sürece ruh bu tutkuyu hissetmezlik edemez. Fizyolojik süreç belli bir süreyi işgal 
etmektedir ve bu tutkunun ruhtaki algı süresini belirler ve diğer yandan da tutku bileşiğin belli 
bir kuruluşuna göre tetiklenir. Böylece tutkuyu uyaranın epifiz bezindeki hareket olduğunu 
görüyoruz. Epifiz bezi ruh ya da beden tarafından hareket ettirilmiş olsa da söz konusu olan 
bedenden ileri gelen bir nedenin düzenlenmesinin sadece epifiz bezi üzerinde etkili olduğunu 
ve ruhun algılarını belirlediğini öne sürmektir. 
Aynı sebebin farklı insanlarda farklı tutkulara neden olmasını Descartes 39. Maddede “tüm 

beyinlerin aynı şekilde düzenlenmemiş olması”na bağlar. Beynin düzenlenişinde doğuştan 
getirilen unsurlar kadar sonradan kazanılan unsurlar da önemlidir. Böylece verili bir uyarana 
karşı çok çeşitli davranışların olasılığı tutkuları mekanik bir şekilde açıklamaya karşı itiraz 
niteliği taşır.  
Tutkularla ilgili bu ilk açıklamada fizyolojik olarak başlayan açıklamanın giderek psikolojik 

ve ahlaki sonuçlara vardığını görüyoruz. Bir yandan bellek, alışkanlık, ruh ve bedenin ön 
durumunu içeren bir nedenselliğe değiniliyor diğer yandan da tutkuların devreye girmesiyle 
duygusal durumlara değiniliyor. 
Tutkular, ruhu, tutkuların daha önce bedenlerini hazırladığı şeyleri istemeye teşvik ederler; 

korku hissi kaçmayı, yüreklilik hissi mücadele etmeyi teşvik eder. Yani tutku ruhun eylemde 
bulunması noktasında aracıdır. Tutkular iki etkiye sahiptir: gerekli hareketi sürdürmek (korku 
durumunda kaçma, cesaret durumunda mücadele etmek) ve istenci ayakta tutmak (Madde 40). 
Tutkunun sürdürülmesi ise bedenin kendiliğinden reaksiyonunu ve ruhun düşünülmüş 
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reaksiyonunu sağlar. Yani tutku tek başına bir şeye yol açmamaktadır, ruh ve beden bütünü 
içindeki görevini yerine getirmektedir. Ama eğer beden makinesi tek başına hareket ederse o 
zaman kaçma yoluna gidecektir. Tutkunun faydası işte burada gündeme geliyor ki 36. Maddede 
ele alınan durum da budur. İnsan aslında tutkularının farkında olup onları sadece hayatta kalma 
mücadelesinin ötesinde düşünüp dönüştürmeye başladığında insan olabilmektedir. Peki, bunu 
insan nasıl başarabilir?  
Tutkuları Yönetme Yöntemleri 
Öncelikle “hangi tutkunun bizim için yararlı hangisinin zararlı olduğunu nasıl bilebiliriz?” 

sorusunu sormak önemlidir. Descartes bunun doğamızda verili olduğunu düşünür. Rodis 
Lewis’nin de açıkladığı gibi Altıncı Meditasyondaki ilk çağrışımlarından itibaren bedene bağlı 
olan duygular doğamın bana verdiği bilgiye göre nesneleri kabul edebilen uygunluk ve 
uygunsuzluk durumuna göre bedene etki ederler. Şeylerin hakikat düzeni onlardan açık ve seçik 
olarak kavradıklarımız olarak kalıyor. Zira duygulanımlar onlardan bana sadece bedenlerin 
doğası hakkında oldukça karanlık ve karmaşık bir şey öğretiyor ve bedenim için zararlı ve 
faydalı şeyleri gösteriyor (Rodis, Lewis, 1971, pp. 366-367). Demek ki Descartes açısından 
sorun, iyi ve kötü tutkuyu belirlemeden çok onlarla nasıl baş edileceğine dairdir. 
 
Şimdi ruhun tutkulara galip gelebilmesinin koşulları üzerinde durmak gerekiyor. İrade, doğası 

gereği özgürdür ve ruhun iktidarındadır ve bunlar beden tarafından dolaylı olarak değiştirilirler. 
Tutkular ise kendilerini üreten eylemlere bağlıdırlar ve ruh tarafından ancak dolaylı olarak 
değiştirilebilirler. Ancak buradaki dolaylı ifadeleri yanlış anlaşılmamalıdır, bu ifadeler aslında 
ruhun beden üzerindeki hâkimiyetinin nereler olduğunu daha iyi tespit edebilmek içindir. 42 ve 
43. Maddeler doğrudan nedenler üzerine odaklanıyor 44 ve 45 ise dolaylı nedenler üzerine. 
Ruhun beden üzerindeki öncelikli konumu burada önemlidir.  
İradenin düşünce ve eylemler üzerindeki hâkimiyeti meselesi önemlidir. Descartes “bütünüyle 

iktidarımız dâhilinde olan ancak düşüncelerimizdir” (Descartes, 2015b, pp. 55) demektedir. 
Burada kast ettiği şey, eğer mutlak olarak irademiz dâhilinde olan bir şey varsa bunlar 
düşüncelerimizdir yani iradeden (volonté) ve cüzi irademizden gelenlerdir” demektedir. 
Ancak iradenin tutkular üzerindeki gücünü mutlak olarak düşünemeyiz. Bu insanın ancak çaba 

harcayarak elde edebileceği güç bir kabiliyettir. Elisabeth’e yazdığı mektuba göre de: 
“bedendeki düzensizliğin iradenin özgür olmasını engellediğini ve dünyanın en bilge kişisinin 
mizacı/beden yapısı (temperament) onu buna eğilimli kıldığında, kötü düşler görmekten 
kendini alamayacağını” (Descartes, 2015a, 53-54) kabul eder. 
Tutkuların üstesinden gelebilmek için öncelikle iradenin gücünü bedenin gücünün ötesinde 

düşünmemiz gerekiyor. Bu metinde iradenin mutlak özgür gücüne değinilmemişse de bu bilgi 
elbette varsayılmıştır: “irade doğası gereği öyle özgürdür ki asla zorlanamaz” (Descartes, 
2016a, Madde 41). Peki, herkes iradesini istediği gibi kullanabilir mi? Deneyim herkesin 
kullanamadığını gösteriyor. Öyleyse bunu kimler yapabilir? Ancak en “güçlü ruhlar” bunu 
başarabilir, korkmayıp da yüreklilikle davranan ruhlar, güçlü ruhlardır. Biz, ruh deyince hemen 
bedenden ayrı töz olan ruhu düşünürsek bu açıklamanın içinden çıkamayız. Buradaki ruhu 
bedenle birleşmiş epifiz içindeki ruh olarak düşünmemiz gerekir. Ruhun eylem halindeki gücü 
olan iradeyi de epifizin içinde devinen eylem olarak düşünmeliyiz. İrade tutkuya galip 
gelmeden önce bedenin yapacağı hareket kaçmaktır. Ruh olmadan beden tek başına olsaydı 
kaçardı. Korku ilk tepkinin büyümesidir. Korku, 176. Maddenin belirttiği gibi özel bir tutku 
değildir ama sadece tembelliğin, şaşkınlığın ve korkunun aşırılığıdır. Yüreklilik ancak güçlü 
ruhlarda olur ve ruhu bu korku durumundan çekip çıkarır.  
Güçlü ruh, etkisini bedende gösterse de bu güç, fiziksel güç değildir. Descartes, ruhun tutkuları 

üzerindeki etkisinin dolaylı olduğunu belirtir (Descartes, 2016a, Madde 41). Buradan 
anlaşılması gereken şey epifiz bezindeki ruhun, başka bileşenlerle birlikte (bedenin mizacı ve 
alışkanlık) karmaşık bir ilişki içinde olduğudur. Demek ki ruhun gücü derken, bu bileşenlerle 
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birlikte işleyen bir gücü düşünmeliyiz. Epifiz bezindeki ruhun gücü, alışkanlığa ve mizaca 
karşıt olarak gelişir. Bu durumda “Ruh, bedenin mizacı ve alışkanlıkla nasıl baş edebilir?” 
sorusu sorulmalıdır. Ya da Kambouchner’in de belirttiği gibi tutkular açısından 
düşündüğümüzde tutkusuna yenik düşen kişinin tek sorunu ruhunun güçsüz olması değil, 
bununla beraber sahip olduğu alışkanlıkları ve mizacıdır da (Kambouchner, 1995, pp. 166). 
Dolaylı da olsa ruhun beden üzerindeki etkisine ilk örnek “istemli bellek”tir. 42. Madde ruhun 

bellekle ilişkisi üzerine durmaktadır. İrade, epifiz bezinde bazı hareketleri üretebilir ve bu 
hareketler beyin boşluğundaki mevcut can ruhları üzerinde belli hareketlere yol açabilirler ve 
böylece ilk defa açık olan gözenekler açık olmayanlara göre daha kolaylıkla yeniden 
açılabilirler. Can ruhlarının bu hareketi, epifizde başka bir harekete yol açarlar ve daha önceki 
hareketlerde kavramış oldukları şeyi yeniden kavrattırmaya elverişli bir şekildedirler. 
Ruhun beden üzerinde ikinci etkisi ise hayal gücü ile olur. 43. maddenin başlığı “ruh nasıl 

hayal edebilir, dikkatli olabilir ve bedeni hareket ettirebilir?” şeklindedir. Daha önce 
görülmemiş bir şey hayal edilmek istendiğinde, bu istenç epifiz bezini, can ruhlarını beynin 
gözeneklerine doğru itmek için hareket gücü verir, bu sayede herhangi bir şekilde hareket 
ettirmek içinde bu gözeneklerin girişlerinde bu şeyin gösterilmesi mümkün olur. Dikkatimizi 
bir şeye vermek istediğimizde, hayal gücümüz, epifiz bezini aynı yönde eğilmiş tutar.  
Demek ki irademizi, hayal gücü ve belleğin kullanımında etkin hale getirebiliriz. İstemli 

belleği fark ettiren şey ile yaratıcı hayal gücünü fark ettiren mekanizma asla ayrı değildir: Bu 
istemli hareket beden üzerindeki bir eylemdir. Epifiz bezinde etkin olan iradenin, hatırlama, 
hayal kurma ve dikkat edebilme güçleri bu açıdan kullanmaya değerdir (Descartes, 2016a, 
Madde 43). Tüm bu dolaylı etkiler, egzersiz, öğrenme, yeni alışkanlıklar edinme ve işleyim 
(endüstri) ile ruhun daha fazla güç kazanmasında önemlidirler. 
Tutkular üzerinde dolaylı etki ile ruhun tutkulara galip gelmesini Descartes şu şekilde 

açıklıyor: “Tutkularımız irademizin eylemi tarafından doğrudan ne uyarılabilir ne de yok 
edilebilir ama sahip olmak istediğimiz tutkularla birleştirilmeleri adet olan ve ortadan 
kaldırmak istediklerimizle zıt olan şeylerin zihinde canlandırılmasıyla (representation) dolaylı 
olarak uyarılabilir ya da yok edilebilirler. Böylece korkuyu yok etmek için bunun iradesine 
sahip olmak yeterli değildir ama tehlikenin büyük olmadığına, savunmada kaçmaktan daha 
fazla güvenlik olduğuna, galip gelmiş olmaktan zafer ve neşe elde edileceğine, aksine kaçmış 
olmaktan üzüntü ve utançtan başka bir şey beklenemeyeceğine bizi inandıracak sebepleri, 
nesneleri ya da örnekleri düşünmeye çalışmak gerekir.” (Madde 45). 
Bu cümlelerde Descartes’ın, bugün “psikosomatik tıp” dediğimiz şeyi önerdiğini görüyoruz. 

Bu da 44. Maddenin ilkesinden çıkar: “her irade doğal olarak bezin bir hareketiyle birleşiktir 
ama hüner ve alışkanlıkla onu başka hareketlere ekleyebiliriz”. Bazen bedensel olarak 
açıklayamadığımız hastalıkların nedeni ruhsal (epifiz bezi) olabilir. Öyleyse bu düşüncenin 
mottosu şudur: bedenimizi ancak düşüncelerimizi dönüştürürsek dönüştürebiliriz. Bu düşünce 
dönüşümü ise bir “allopati” (zıt tutkuların kullanımı) düşüncesiyle ortaya konulmaktadır. 
Yürekli olmak için korku hissi ile baş edilmelidir.  
Descartes tutkuların kullanımından itibaren ahlaki bir çıkarımda bulunmaya çalıştığında da 

metafizik bir bilgiden pratik bir eyleme geçme zorunluluğu duyar. Henri Elie’nin de belirttiği 
gibi Ruhun Tutkuları, “ne yapmalıyım”a indirgenmez. Daha çok “yapabilme gücü” ve “irade” 
ile alakalıdır. Ahlaki bir koşuldan çok bir deneyim sonucudur. Tutkularda ahlak, ödevden çok 
iyilik terimi ile anlatılır (Elie, Henri, 2008-2009). Descartes, 48. Maddede güçlü ruhlu olanlar, 
tutkulara karşı ruhun silahlarını kullananlardır diye belirtir. Ruhun silahları ise “iyinin ve 
kötünün bilgisine ilişkin sağlam ve kararlı yargılar ve iradenin yaşamdaki eylemlerini bunlara 
göre yürütmeye karar vermiş olmasıdır”. Yani ruhumuzda ahlaki yargılar açısından sağlam 
bilgiler olduğunu belirtmiş oluyor. Ama insanların çoğu bu yargılara göre iradesini tutkularla 
savaştırmak yerine zıt tutkuları iradeye karşı savaştırarak ruhu acınacak hale düşürürler. 
Öyleyse hakikatin bilgisini yanlış yargıdan ayırmak önemli olsa da tek başına hakikat bilgisinin 
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tutkularla baş edemediği de bir gerçektir. Bu nedenle de bölümün son maddesi olan 50. 
Maddeye Descartes “İyi Yönetildiğinde Tutkuları üzerinde mutlak bir iktidar kazanamayacak 
kadar zayıf bir ruh yoktur” başlığını koysa da burada tutkuların üstesinden gelme yolunu 
“beynin hareketlerini değiştirme”, “alışkanlıkla başka düşüncelere bağlama” “onları yönetmek 
için yeterince uğraşma” yöntemleri ile noktalıyor.  
Sonuç olarak Descartes’ın Ruhun Tutkuları kitabında insanı insan yapan en önemli 

özelliklerinden biri olan tutkular konusunu ele alıp incelemesinin son derece değerli olduğu 
görülmektedir. Descartes da insanın “alışkanlıklarının çocuğu” olduğunu bir kez daha 
yineliyor. Bu nedenle, insanlar bir şey yapmak isteyip de yapamıyorlarsa önce mizaçlarını ve 
alışkanlıklarını gözden geçirmeliler. Bunlarda isteklerini engelleyecek kısır döngüleri 
yakaladıklarında da büyük bir çabayla kendilerini dönüştürme yoluna gitmelidirler. İnsanlar 
kendilerine dair düşüncelerini dönüştürürlerse yaşam biçimlerini de dönüştürebilirler. Bu da 
ruh ve beden ayrımı vasıtasıyla şu şekilde daha rahat gerçekleşebilir: yaşam biçimimiz 
dönüştükçe düşüncemiz dönüşür, düşüncemiz dönüştükçe de yaşam biçimimiz dönüşür. Demek 
ki Descartes’ta insan kendi tutkularına karşı mücadele ederek bir kendilik üretimi 
gerçekleştirebilir.    
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Giriş 

 Kültür Endüstrisi, Frankfurt Okulunun modern çağın dinamiklerine yönelik 

okumalarının bir uzantısı olarak ortaya konulmuş düşüncedir. Bu okumanın uygulandığı 

sayısız alanda karşılaştığımız sonuçları itibariyle Kapitalizmin nüfuz ettiği alanlardaki 

dönüşümü, eleştirel bakış açısıyla işlenmiştir. Almanya tecrübesinde olduğu üzere 

Marksizm’in başarıya ulaşamaması ve Karl Marx’ın kehanette bulunduğu Kapitalizmin 

çöküşünün gerçekleşmemesi, Adorno Horkeimer, Marcuse ve Benjamin’in gibi önde gelen 

düşünürlerin de aralarında yer aldığı Toplumsal Araştırma Enstitüsü  olarak ilkin 

adlandırılan ve daha sonra Frankfurt Okulu’na dönüşen güçlü bir eleştirel teori kurmaya 

zorlamıştır. Sanayi Devrimi sonrası gelişen ve dönüşen üretim ağları ile birlikte Kültür 

Endüstrisi yaklaşımıyla günümüz önde gelen popüler spor alanları özelinde belli başlı 

çıkarımlarda bulunacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Adorno, Popüler Spor  

 

 

Sanayi Devriminden Kültür Endüstrisine Uzanan Döneme Bakış 

18. yüzyılın sonlarına kadar, Batı Avrupa ülkelerindeki ekonomik hayat, önce 

tarıma, sonra da el sanatlarına ve ticarete dayanıyordu. Başlıca zenginlik kaynağı olan 

toprak büyük ölçüde asillerin ve kilisenin elindeydi. Böyle olunca, ekonomik gücün doğal 

bir sonucu olan siyasi güçte büyük ölçüde asillerin ve kilisenin elinde toplanıyordu. 18. 

yüzyılın sonlarına doğru Batı Avrupa ülkelerinde iki gelişme görüldü. Bunlardan birincisi, 

bu ülkelerin ilk sömürge imparatorluklarını kurmaya başlamaları, diğeri de, tarım 

alanındaki buluşlar sayesinde tarım üretiminde önemli artışlar olmasıdır. Bu iki gelişme 

Batı Avrupa’da o zamana kadar görülmemiş ölçüde sermaye birikimi doğmasına; banka ve 

benzeri kredi kurumlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kurumlardan alınan bol ve ucuz 

kredi çeşitleri bilimsel ve teknik buluşların, bu arada buharlı makinelerin üretime 
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uygulanmasıyla birleşince, Avrupa ülkeleri daha bol ve daha ucuz üretime başlamışlardır. 

Avrupa’da yaşanan bu olaya endüstri (sanayi) devrimi denir.1 

 

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim sürecinde elle çalıştırılan aletlerin kullanıldığı ev 

ya da zanaat atölyelerinden, yüzlerce işçinin işbölümü içinde çalıştığı fabrikalarda 

çalışmaya geçilmiştir. En yüksek üretkenliğin sağlanması amacıyla, işbölümünün çalışma 

yaşamına girmesi, yapılacak işleri farklı süreçlere bölmüş, belli kişiler belli işlerde çalışarak 

uzmanlaşmış, böylelikle çalışma kavramı eskisinden çok farklı bir kavrama bürünmüştür. 

Çalışmanın bölümlere ayrılması ile birlikte, çalışma gönüllü bir etkinlik olmaktan çıkar. Bu 

durumda çalışma, bireyin çıkarıyla genel çıkar arasında bir bölünmeye dayandığından, 

bireye dayatılan, insanın karşısında duran ve onu köleleştiren, yabancı bir güç 

durumundadır. Çünkü toplumsal etkinliklerin bölüştürülmesiyle oluşan bu sabitleşme 

karşısında bireyler, çalışma etkinliğini insan iradesinden bağımsız, yabancı bir güç olarak 

hissederler. Diğer taraftan sanayi devrimiyle birlikte, tahakküm, insanları bir çalışma aracı 

durumuna getirerek, sıkıntıya ve feragate zorlayarak sistemin gelişimine katkıda 

bulunmuştur. Ama asıl önemlisi, çalışma düzeninin, tahakkümü ussallaştırmakla kalmayıp, 

yaşamak için çalışmak zorunda olan bireyin çalışma saatlerini değil, çalışma saatleri 

dışındaki saatlerini de, serbest zamanlarını da tahakkümün getirdiği ahlaki ölçütlere uygun 

davranış kalıplarına sokmaya zorlamış olmasıdır. Böylece üretimin rasyonelleşmesi ve 

tahakkümün iş yaşamı dışındaki zamanları da kontrol etmesi ile birlikte, toplumun hemen 

her kesimi sistemin kuralları tarafından kuşatılmış ve bu ise bireylerin kendini sistem 

karşısında güçsüz hissetmelerine neden olmuştur. Kurulu düzeni kabullenişin ve boyun 

eğişin nedeni, toplumsal işbölümü gibi görülmeye başlanmıştır.2 

 

Sanayi devrimiyle, makineleşmenin ortaya çıkışıyla, çalışma sürecindeki öznel 

örgütlenme tümüyle ortadan kalkmış, elle yapılan işlemlerin en önemlileri makinelere 

aktarılmıştır. Kapitalist çalışma düzeniyle birlikte, çalışma insana ait bir etkinlik olmaktan 

çıkmış, insana yabancı bir etkinlik haline gelmiş, kısaca insana yabancılaşmıştır. Sanayi 

devrimiyle birlikte çalışmanın yabancılaşması, çalışma sürecinin, çalışanın kendisi 

dışındaki otoriter kurallara tabi olması nedeniyledir.3 Çalışma, artık işçinin kendisini 

olumlayamadığı bir etkinlik durumuna gelmiştir. Kapitalist çalışma düzeni ile birlikte 

                                                 
1 A.Haluk Ülman, 1. Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaş, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2002, s. 23 
2 Filiz Aydoğan, Medya ve Serbest Zaman, Om İletişim Yayınevi, İstanbul, Ekim 2000, s.80–81 
3 Age. s.84 
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çalışma eğlenceli bir etkinlik olmaktan çıkmış, sıkıcı ve tekdüze bir hale getirilmiştir. Bu 

tekdüzelikten kaçmaya çalışanlar ise, kültür endüstrisinin çalışma zamanı dışındaki 

sürelerde onlara sunduğu kültürel ürünler ile suni bir rahatlama yaşamaktadır. Bunun en 

önemlisi nedeni ise bireyin sıkıntı ve kederlerini geçici olarak unutmasına yardımcı olmak, 

yaşadığı zamanı olumlayarak yaşamdan geçici hazlar almasını sağlamaktır. Bunun 

yapılmasının nedeni ise, bir sonraki çalışma gününde bireyin verimliliğinin düşmesini 

engellemektir.  

 

Kültür tüketicisi yaşamı, kültür ürünlerindeki sunumun, felsefenin devamı gibi 

algılar. Sinema bu yanılgıyı kolay ve zevkli hale getirerek, fantezi ve düşleri filmin 

sınırlarında tutar ve böylece günlük gerçek daha kolay kabullenilir. Görüntüler gerçek gibi 

sunularak bireyin düş gücü felce uğratılır. Kültür endüstrisi hayatın gerilimini azaltmak için 

neşeli ifadeyi, eğlenceyi, gülüncü sürekli yeniden üretir. Aslında çalışmanın uzatılması olan 

eğlence yine çalışmaya dönmek için aranır. Ancak kitle iletişim araçlarında bu süreç daha 

sıkı bir denetim altındadır ve bireyin bu sürece dahil olması engellenir. Böylece gerçek bir 

eğlence süreci olmaktan çıkarak var olan acıları unutma ve düşünmeme aracına dönüşür.4 

Kültür endüstrisinde memnuniyet, hiçbir şey hakkında düşünmeme, çekilen acıyı çekildiği 

yerde unutma ve “evet” deme anlamındadır. Bu bir kaçıştır, harap olmuş gerçekten ve en 

son kalan direnme düşüncesinden kaçıştır. Eğlencenin vaat ettiği kurtuluş düşünmeden ve 

karşı gelmeden özgürlüktür.5 

 

Daniel Bell’in Modernism and Capitalism alı kitabında açıkladığı gibi, “önce belirli 

bir ekonomik sistem, sonra belili bir kültürel sistem ve en sonunda da belirli bir karakter 

yapısı oluşturulmuş, burjuva uygarlığı bu üçü arasındaki karşılıklı ilişkiler aracılığı ile var 

olmuştur”. Ekonomik ve teknik etkinliklerin birimlere ayrılarak rasyonelleştirilmesi, 

uzmanlaşmaya ve hiyerarşik yapılara geçilmesi, insanlara bireyler olarak değil nesneler 

olarak bakılmaya başlanmasına neden olmuştur. Marx’ın da haklı olarak üzerinde durduğu 

“yabancılaşma” yoğunlaşırken, kitleler için tüketim yeni bir ideolojiye dönüştürüldü. Kültür 

düzenlemelerinde kitle iletişim araçları çok sayıda popüler ikon yaratmada birincil araçlar 

olarak kullanıldılar. Ortaya konan bu ürünler tek yönlü, aldanımcı, yabancılaştırıcı ve 

özgürlükten uzaklaştırıcı bir iletişim oldu. Bu ortamda bireysellik imkânsız bir hal almıştır. 

                                                 
4 Adorno-Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, çev. Oğuz Özügül, Kabalcı Yayınevi,İstanbul, Cilt 2, 
s.31 
5 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara, Mayıs 1990 s.217 
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Tektipleştirilmiş, toplumdan yalıtılmış modern insanın sosyal durumunun bilincine varması, 

bireyselliğinin farkına varabilmesi, kitle kültürünün sürüleştirici yönlendirmeleri arasında 

çözümü olanaksız bir soruna dönüşmüştür. İçerikleri özdeş ama dışsal formaları farklı 

kültürel metalar, toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmayacak şekilde çarpıcı 

yöntemlerle sunuluyor, böylece herkes sürece dahil olmak zorunda kalıyor, kaçış 

imkansızlaşıyordu.6 

 

 Frankfurt Okulu, Almanya’da 1923 yılında kurulan ve sosyoloji, tarih, siyaset bilim, 

psikanaliz, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getirmeyi 

hedeflemiş Toplumsal Araştırma Enstitüsü`nün bir düşünce akımı olarak ifade edilmesidir. 

Okulun genel yaklaşım biçimi eleştirel teori olarak adlandırılmaktadır. Post-Marksizmin 

eleştirel bir edinimine yönelmiş ve bu doğrultuda yeni bir eleştirel toplum teorisi kurmayı 

hedeflemişlerdir. Rusya’daki devrimin Stalinizm'e dönüşerek yozlaşması, Avrupa'da sol 

kanat hareketlerin yenilgiye uğraması ya da düşüşü, giderek yükselen Nazi ve Faşist 

olguları, kapitalist sistemde baş gösteren yeni iktisadi ve siyasal ivmeler, Okul'un ortaya 

çıkış koşullarını gösterir. Hem kapitalizmin hem de Sovyet sosyalizminin eleştirisi, 

Frankfurt Okulu'nun ana düsturu olarak belirtilebilir. Marksist eleştirel toplum teorisinin 

tıkanmış olduğu ve sergilenen pratiği ile çözümsüz bir noktaya ulaştığı düşünülmektedir. 

Bu tarihsel koşullarda Frankfurt Okulu, tıkanmış olan teorik alanı aşarak yeni bir eleştirel 

toplum teorisi ortaya koymaya yönelmiştir. Okulun önde gelen düşünürleri; Theodor 

Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas, Franz 

Neumann, Erich Fromm, Alfred Schmitt,William Reich’dir7 

Kültür Endüstrisi Tartışmalarının Ortaya Çıkışı 
 
 Frankfurt Okulu düşünürlerinin, modern toplum eleştirilerinde, kültür endüstrisi, 

popüler kültür ya da kitle kültürü gibi kavramları bu kadar öne çıkarmalarının temelinde 

geç kapitalizmin sadece ekonomik-politik ile çözümlenemeyecek kadar gelişkin bir toplum 

oluşu yatmaktadır. Bu toplumun en önemli özelliklerinden biri, hegemonya ve ikna 

süreçlerinin kültürel boyutunun, sistemin genel bütünselliği içinde, gitgide daha belirgin bir 

hale gelmesidir.8 Kültür endüstrisi, var olan sisteme yönelik eleştirileri içinde 

barındırmayan, itaati başarı göstergesi olarak sunan, bireyin var olan siyasal ve toplumsal 
                                                 
6 Mukadder Çakır Aydın, Sanatta Eleştirellik, Beta Yayınevi, İstanbul, Aralık 2002, s. 138 
7 www.wikipedia.org 
8 Besim F. Dellaloğlu, Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Bağlam Yayınevi, İstanbul, Ekim 2001, s.97 
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düzene uyumu ile mutlu olabileceği inancını savunan kitle iletişim araçlarını ve bunları 

ellerinde bulunduran egemen sınıfı niteler. Kültür sanayi ürünleri çok geniş bir kitleye 

seslenen, yaratıcılığa olanak tanımayan, bireyleri tartışma ortamına girmeden 

yönlendirilecek ve denetlenecek edilgen nesneler konumunda gören ürünlerdir. 9 Kültür 

endüstrisinin ürünleri belli kurulu formüllere, stereotipleştirilmiş konumlara, niteliklere ve 

konulara göre kurulan, böyle bir çerçeve içinde üretilen, sembolik yapıtlardır. Ne var olan 

sosyal kurallardan saparlar ne de bu kurallara karşı gelirler. Bu kuralları desteklerler ve bu 

kurallardan sapan fiilleri ve tutumları sansür ederler. Kültür endüstrisinin ürünleri 

kendilerini gerçeğin doğrudan yansıması veya yeniden üretimi olarak sunarlar ve  

 

a. Statükoyu normalleştirir 

b. Sosyal ve siyasal düzendeki eleştirici yansımaları durdurur 10 

 

Adorno ve Horkheimer, ticari çıkarların kitle kültürüne nasıl hâkim olduğunu görme 

ve eğlence endüstrisinin ortaya çıkan medya ve tüketim toplumunda sahip olduğu büyüyü 

gözlemleme olanağına sahip olmuşlardır. Adorno ve Horkheimer, kültür endüstrilerinin 

kültürü, reklâmı, kitle iletişimi ve diğerleri ile yeni bir toplumsal denetim mekanizması 

kurduğunu ifade etmiş ve kültür endüstrisinin toplumsal rıza üretmede ve kapitalist 

modernleşmede yeni bir biçimlendirici olduğunu açıklamıştır. Geleneksel olarak değerli 

görülen kültür, endüstriye karşı olarak insanileştirici değerlerin bir repertuarını sağlarken, 

aynı zamanda da bireysel yaratıcılığın ifadesi olarak düşünülmektedir. Kültür 

endüstrilerinde ise tersine, kültür insanileştirme veya özgürleştirmeden çok ideolojik bir 

tahakküm biçimi olarak işlev görür hale gelmiştir.11 Frankfurt Okuluna göre insan kültürün 

tutsağıdır ve kitle iletişim araçları ile üretilen kitle eğlencesi Adorno’nun deyimiyle kültür 

endüstrisi kitlelerin bilincine o denli hakimdir ki kitleler direnmeyi bile düşünmezler. 

Sermaye sahipleri popüler kültür öğelerini sadece üretmek ve denetmekle kalmaz aynı 

zamanda popüler düş kurma üzerine de egemenlik kurarlar.12 

 

Adorno, örneğini pop müzik ve kültür endüstrisi olarak verdiği, teknik olarak 

yeniden üretilmiş sanatı küçümsemektedir (Lunn, 1995:187). O’na göre, kültür endüstrisi, 

                                                 
9 Aydoğan, s. 141 
10 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, Erk Yaynevi, Ankara, Şubat 2005, s. 288 
11 Douglas Kellner, Critical Theory, Marxism and Modernity, The John Hopkins University Pres, Baltimore, 
1989’dan derleyen Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınevi, Ankara, Ekim 2005, s. 235 
12 Erdoğan-Korkmaz, İletişim ve Toplum, s. 216 
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“modern sanayi toplumunun homojenleşmiş ve rasyonelleşmiş dünyasının düzgün 

işlemesine yardımcı olma işlevine sahipti ve bu nedenle vardı. Bu amaçla, kültür endüstrisi, 

“vaat ettiğini yerine getirmeyen sahte tatminler dağıtmakta”, insanları kandırmaktadır. İşte 

bu nedenle, Adorno, sanat eserleri ile kültür endüstrisini şöyle birbirinden ayırmaktadır: 

“sanat eserleri, çileci ve utançsızdır; kültür endüstrisi ise, pornografiktir ve iffet taslar”. 

Adorno’ya göre kültür, insanın kendine yaraşır bir toplumda yaşadığı sanısının uyanmasına 

yardımcı olmakta, insanı rahatlatıp uyuşturmaktadır. Bu da “varoluşun kötü ekonomik 

belirlenimi”nin sürmesine yardımcı olmaktadır. İşte bu nedenle Adorno, bu kültüre karşı 

çıkmakta, onu kültür endüstrisi olarak tanımlayarak, bu kefeye koyduğu ürünleri 

küçümsemektedir.13 

 

 Kültür endüstrisi bildik şeyleri yeni bir nitelikte birleştirir. Tüm dallarda, kitleler 

tarafından tüketilmeye uygun olan ve bu tüketimi büyük ölçüde belirleyen ürünler, az çok 

planlı bir biçimde üretilir. Tek tek dallar, yapıları açısından birbirlerine benzer ya da en 

azından içi içe geçer. Adeta boşluk bırakmayacak bir sistem oluştururlar. Bugünkü teknik 

olanaklar kadar, ekonomi ve yönetimin yoğunlaşması da bunu yapmalarına olanak verir. 

Kültür endüstrisi, müşterilerinin kasten ve tepeden bütünleştirilmesidir. Binlerce yıl 

boyunca birbirinden ayrılmış yüksek ve düşük kültür alanlarını birleşmeye zorlar. Yüksek 

kültürün etkileri üzerinde spekülasyonlar yapılarak ciddiyeti ortadan kaldırılır. Düşük 

kültürün toplumsal denetim bütünsel olmadığı sürece barındırdığı haşarı isyankârlık ise 

uygarlaştırıcı dizginleme yoluyla yok edilir. Kültür endüstrisi, yöneldiği milyonların bilinç 

ya da bilinçsizlik düzeyleri üzerinde yadsınamaz bir biçimde spekülasyon yaparken, kitleler 

birincil değil ikincildirler, hesaplanmıştırlar, mekanizmanın eklentileridirler. Söz konusu 

olan onlara üflenen ruhtur, efendilerinin sesidir. Onlar kültür endüstrisinin öznesi değil 

nesnesidirler, müşteridirler. Kültür endüstrisinin tüm pratikleri, kar amacını olanca 

çıplaklığıyla kültürel ürünlere aktarır. Bu kültürel ürünler, piyasadaki metalar olarak 

müelliflerini geçindirmeye başlayalı beri, bu amaçtan pay almışlardır. 14  

 

 Kültür endüstrisinin vaat ettiği tatmin, duyuların donuklaşması haline gelir. Kitle 

iletişim araçlarının koşullaştırıcı imge ve ürünleri, tüm üreticileri edilgen tüketiciler haline 

getirmeyi amaçladığı için, hem üreticinin hem de ürünün özerkliği pazar koşullarıyla 

                                                 
13 Murat Kayıkçı, Adorno’nun Kültür Endüstrisi Kavramı Üzerine, http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_311.pdf 
14 Theodor W. Adono, Kültür Endüstrisi Yeniden Düşünmek, Çevirenler Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin 
Gen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 110 
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sınırlandırılır.15 Kültür ürünleri ancak var olan talebe karşılık verebildiğinde tutunabilir. 

Buradaki en önemli değerlendirme ölçütü “üretim çevriminin uzunluğu”dur. Sanatçının 

yapıtlarının piyasaya sürülmesi yüksek risk taşır. Eğer satış az olursa yapıt piyasada kısa 

süreli tutulur ve geri çekilir. Ortalama düzeyde satılırsa bu süre biraz daha uzatılır. Bu 

nedenle kültür endüstrisi ürünleri tanıtım ve reklam şirketlerine, kitle iletişim araçlarına, 

halkla ilişkiler ajanslarına sıkı sıkıya bağlıdır. Bunlar yazar, sanatçı veya yapıtı gündeme 

tutar, tanıtımını ve reklamını yaparak satılmasını sağlar.16 Reklamlarda da belirli özellik ve 

değerlerle ilişkilendirilmiş bu özellikteki ürünleri önererek yeni kimlikler üretmeye çalışır. 

Dur durak bilmeyen moda ve yeni reklam kampanyaları yeni ürünleri, yeni imajları, yeni 

kimlikleri, yeni değerleri dolaşıma sokar, öncekileri ise piyasadan çekerek hem piyasanın 

devamını sağlar hem de üretilen ürünlerin birbirini tamamlaması sağlanır. Böylece 

reklamlar ve diğer araçlar ideolojik olarak kodlanmış mesajlar ile, değişik okumalara açık 

olarak kültürün bütün alanlarını metalaştıran ve hayatı tümüyle sömürgeleştiren girişimler 

haline gelmiştir.17 

 

 Kültür endüstrisinin, dünyanın tam da onun telkin etmek istediği düzende olduğuna 

ilişkin bir esenlik duygusu uyandırarak, insanlara hazırladığı ikame doyum, insanlara hayali 

bir mutluluk uyandırarak onları aldatır. Kültür endüstrisinin etkisi aydınlanma karşıtı bir 

etkidir ve doğa üzerinde teknik hâkimiyet kurma giderek kitlelerin aldatılması, bilinçler 

üzerinde tahakküm kurma aracına dönüşmektedir.18 Mutluluğa giden yol, piyasa sayesinde 

nesnelerin tüketiminden geçer. Meta bizi mutlu eder. Bu duyguyu insanlara veren 

reklamlarda, toplumsal konuların tartışılmasını geriye iter ve bunun yerine bireysel arzuyu, 

hazzı, rahatlığı ve fantazyayı koyar. Böylece kültürel yaşamın tekelleştirilmesiyle de 

bireylerin duygu ihtiyaçları da karşılanmış olur.19  

 

 “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” adlı eserinde 

Walter Benjamin günümüz kültür endüstrisi altında üretilen sanatın şu özelliklerini sıralar 20  

 

1. Yığınsal düzeyde üretim gerçekleşti. 
                                                 
15 Jack Zipes, The Instrumentalization of Fantasy: Fairy Tales and The Mass Media, 1980’den derleyen 
Mutlu s. 229 
16 Pierre Bourdieu, Sanatın Kuralları, çev. Nevmettin Kamil Sevil, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999’dan 
aktaran Aydın, s. 245 
17 Douglas Kellner, Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası, Doğu-Batı Dergisi, sayı 15, s. 223 
18 Adorno s. 119 
19 Shut Jally, Kıyametin Sınırında Reklamcılık, Birikim Dergisi, sayı 159 s.79 
20 Walter Benjamin, Pasajlar, çev. Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, 
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2. Sanat yapıtının biricikliği ve hakikati ortadan kaldırıldı. Sanat yapıtının kopyası çok 

değişik ortamlara taşınıyor, görüntü, sesler hiç tahmin edilemeyen yerlere gidiyor. 

Bu da sanatın algılanma biçimine zarar vererek sanatın gerçekliğini ortadan kaldırır. 

3. “Şimdi” ve “burada” ortadan kalktı. 

4. Teknik çoğaltma hakiki yapının otoritesini sarstı. Teknik çoğaltım elle çoğaltmaya 

göre daha bağımsızdır. Ancak teknik çoğaltma eserin kendisini tartışılır hale 

getirmiştir. Örneğin, bir manzarayı resmetmek ile fotoğrafını çekerek çoğaltmak 

sanatın kendisini tartışılır hale getirmiştir. 

5. Sanat yapıtının özel atmosferi “hale”si ortadan kalkmıştır. 

6. Sanat yapıtı çoğaltma ile kitlesellik kazanmıştır. Onun bir defaya özgü olan varlığı 

kitlesel varlığı ile yer değiştirmiştir. 

7. Üretilmiş olan güncellenmektedir. 

8. Sergilenme olanağı artmıştır. 

 

 

4. Popüler Spor Örneğinde Kültür Endüstrisi 

 

 Modern toplumlarda görülen oyun öğesi aslında aldatıcıdır. Çünkü oyunun 

gerçekten oyun olabilmesi için özgür, dolaysız, çıkar dışı ve kaynaştırıcı nitelikte olması 

gerekir. Bugünkü toplumlarda ise oyunlar teknik örgütlenmenin, sınaileşmenin ve 

ticarileşmenin etkisi altına girmiştir. Oyun, günümüz toplumlarında bir iş (business) 

olmuştur.21 Örgütlü popüler spor uluslararası alanda iş yapan dev sermayeni 

egemenliğindedir. Kapitalizmde spor “iş dışı eğlence ve dinlenme” zamanının 

kolonileştirilmesine en açık örnektir. Örneğin Türkiye’de spor hem sınıf farkını hem de 

sınıf içi cinsiyet farkını üretir hem de ideolojik bir görev görür.  Bu alan ideolojilerin her 

gün toplumun bütünü içinde çatıştığı alandır. Spor bizim gerçek hayattan kaçtığımız 

kendine özgü, imtiyazlı bir yere sahip değildir. Spor sistematik bir şekilde toplumun içinde 

ve topluma bağlıdır. Sporun toplum üzerindeki etkilerini şöyle sayabiliriz; 22 

 

I. Rekabetçi Bireycilik: Sporda kişiler birbirleriyle rekabet eder ve spor bireysel marifet, 

dayanma, çalışma, teknik ve kıvraklık ister. Başarı ve başarısızlıklar bireyseldir. Bu 

insanlar arası ilişkilerde doğal bir biçim olarak görülür. Bu görünüm toplumda hayatın 

                                                 
21 Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları, İstanbul, 1993, s. 150 
22 İrfan Erdğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s. 178 
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“bireysel rekabete” dayandığına bağlanır. Dolayısıyla rekabetçi bireycilik ideolojisi 

doğal insanlık durumu olarak sunulur. 

II. Bireysel, Yerel ve Bölgesel Kimlikler: Spor belli yerel özellikleri ve özdeşlikleri, 

farklılıkları, kısaca yerelciliği ve bölgeciliği destekleyerek, yerel ve bölgesel düzeyde 

“birlik-beraberlik” duygusunu pekiştirir.  

III. Milliyetçilik: Kitle iletişim araçları sporla milliyetçilik hissini veya en azından bir 

millete aitlik hissinden gelen birlik duygusunu, özellikle milletler arası spor 

etkinliklerinin yaygınlaşmasından beri başarılı bir şekilde yaşatıp sürdürmektedir. 

Milletlerarası spor müsabakaları milletler hakkındaki önyargılar ve tutumların 

belirlendiği bir dille sunulur ki bu dil milli şövenizmi, dostluk, düşmanlık ve 

hayranlıklarımızı belirler. Bizden olanlar yüceltilirken karşı taraf alçaltılır. 

IV. Düzen, Karışıklık ve Burjuva Denetimi: Popüler kültürde toplumun dengesini, 

ahlakını, düzenini bozacak unsurlar anti-toplumsal olarak tanımlandı ve bunları 

disipline edecek cezalar meşru görülmeye başlandı. Kapitalist düşünce de var olan 

kaybedene saygı, kazanana için kutlama geleneği, işçi sınıfının kültüründe hararetli 

katılma, fiziksel katılma ve şiddetli partizanlık olarak kendini gösterir. Katılma sık sık 

saha içine stadyumun dışına taşar. Bu tür katılma kültürünün sınıf bilinciyle kendi 

çıkarlarını arama yönündeki girişimleri engellemek amacıyla burjuvazi işçi sınıfının 

fiziksel katılma yönelimine karşı fiziksel disiplini sağlayacak aygıtlar geliştirdi. Futbol 

ve boks dışındaki diğer alanlar burjuvazi egemenliğine girdi veya yeni sporlar icat 

edilerek denetim alanı genişletildi. 

V. Seks ve Cinsel Farklılıklar: Spor toplumda seksüel bölünmenin desteklenmesini yapar. 

Spor yaratılış olarak erkeğe ait kabul edilir. Spor erkeklik mitini yeniden üreten bir 

formdur. Spor erkeğin aktif, katılımcı, saldırgan, rekabetçi, cesaretli…vs olduğunu 

kanıtlar. Kadınlar ise bu alanın dışında tutulmaya çalışılır veya tümüyle görmezden 

gelinir. Bir diğer unsur da, kadınların sporcu değil devre arasında çıkan göstericiler 

olduğudur. 

VI. Hazzın Belirlenmesi: Takım tutma, yenme-yenilme, kazanma-kaybetme, gurur duyma-

üzülme, alay etme-alay edilme, kaybedenin değil yenilenin yanında olarak psikolojik bir 

tatmin sağlama ve bunlardan haz duyma kültür endüstrisinin insanlara dayattığı 

formlardır. 
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Sonuç 

 

Frankfurt Okulunun kültür tarihindeki bıraktığı etki nispetinde yapılan yorumlar çok 

canlı olup günümüze değin süren etkileri dolayımında geniş tartışma alanı bulmaktadır. 

Okulun Marksist gelenek çizgisinde olması ve Kapitalizme olan mesafeli duruşu, 

modernitenin etkilerini daha doğru gözlemleme fırsatı bulduklarını söyleyebiliriz. Sanayi 

Devriminden bu yana süren gelişmeleri de inceleyerek başladığımız çalışmamızda tarihsel 

süreç olarak Frankfurt okulunun ortaya çıkışı ve Kültür Endüstrisi tartışmalarındaki süreci 

yakından gördük. Modern dönemin spor endüstrileirne yapılan yatırımları ve nicel 

anlamdaki takipçi sayısı ile büyük kalabalığı bulan bu alan, incelendiğinde 

izleyici/takipçisini belli yönlerden dönüştüren, belli bir kalıp içerisinde (doyumda) 

bırakmayıp bir sonraki sürece yönelten boyutu olduğunu belirtmeye çalıştık.  Kişilikler, 

Milliyetçilik, Kimlikler, Farklılıklar, Düzen ve Haz başlıkları ile incelediğimiz altı kısım, 

modern spor endüstrisindeki hayati konuları oluşturup etkilerini doğrudan 

gözlemleyebileceğimiz ana kısımları oluşturmaktadır. 
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Abstract 
There are many historical structures in Turkey that were built for different purposes in different 
periods. Historical mosques are among the most important examples of these structures. These 
structures have been exposed to many negative effects throughout their long lifespan. These 
effects have caused various damages to the structures. While some of these damages are easy 
to define, some specific cracks and deterioration are not similar to known types of damage and 
become difficult to define. In this case, accurate diagnosis is also difficult. Therefore, there is a 
possibility that the restoration to be implemented may not be successful. Whether the cracks 
originate from the upper structure or from the supporting soil is one of the most hesitant points 
in practice. This paper aims to debate the damages of historical mosques by opening the 
discussion and help engineers and architectures to make more accurate diagnoses. For this 
purpose, mosques and religious monuments were built using different materials such as Urfa 
Halfeti Ulu Mosque, Erzurum Şenkaya Bardız Mosque, Bursa Sinanpaşa Madrasa and Ardahan 
Posof Kol Mosque were selected as examples. During the study, the causes of damages in 
historical structures, apart from the earthquake effect, the development of the damage and the 
applications that can be done to prevent damage are examined. Thus, as a result of the 
evaluations made within the scope of the paper, it will contribute to the expansion of the 
perspectives of view of our young colleagues who will prepare static reports in restoration 
projects. 

Keywords: Turkey, historical mosques, damage, restoration 
 

1. Introduction 

Turkey is a very rich country in terms of historic structures due to being an old settlement. As 
it is known, these structures were built for different purposes. Among these structures, historic 
mosques have an important share. Historical mosques carry the traces of the past to future 
generations with their features such as size, construction technique and materials. For this 
reason, it is important to protect these structures (Çakır et.al., 2015). 

338

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



Over time, there has been a change in the architectural features of historical mosques due to the 
changes in the needs of the society, construction technique and geographical conditions. For 
example, as time progressed, the number of arches, columns, domes and balconies of mosques 
increased. Historical mosques were generally built as a masonry structure consisting of stone 
and brickwork units or with a wooden load-bearing system. It was stated that brick material 
was preferred in historical mosques built during the Seljuk period, stone material was preferred 
in historical mosques built in the Ottoman period, and Khorasan Mortar was used to connect 
stone and brick (Ural and Çelik; 2021). 

In Turkey, historic mosques have been exposed to various physical, chemical and biological 
effects throughout their long lives. The earthquake comes first because in Turkey, devastating 
earthquakes occur. Damages to mosques caused by earthquakes are included in the literature 
(Çakır et al. 2015; Doğangün et al. 2007; Doğangün and Sezen 2012). While some historical 
mosques survived these earthquakes undamaged or with minimal damage, some of them were 
seriously damaged or partially demolished. Damages caused by earthquakes are excluded from 
the scope of this study. Therefore, in this study, the damages observed in mosques due to effects 
other than earthquakes and the way these damages progress and the measures that can be taken 
are explained. As a result of these effects, cracks occurred in various level in some of the 
mosques or material deterioration occurred. Knowing the cause of cracks and other 
damage/deterioration in historic mosques is very important in taking the right measures in 
conservation and repair works. Otherwise, there may be a possibility of failure of the restoration 
work, which sometimes leads to the deterioration of the originality of the historic mosque. 
While the cause of some cracks and damages in the structures can be determined easily, it is 
more difficult to determine the cause of some special cracks. In this study, the damages were 
detected in some historic mosques and religious buildings in Turkey such as Urfa Halfeti Ulu 
Mosque, Erzurum Şenkaya Bardız Mosque, Bursa Sinanpaşa Madrasa and Ardahan Posof Kol 
Mosque were examined. 

2. Damages and Cracks in Historical Mosques 

Damages and cracks can be seen in different parts of historic mosques in Turkey, such as domes, 
minarets, arch-bearing walls and columns. The type and progression of these damages and 
cracks provide information about the cause of the damage. Some damages and cracks that may 
occur in historic mosques as a result of effects other than earthquakes are summarized below; 

2.1.Subsoil-Induced Damages 

Subsoil-induced damage, especially settlement, is one of the important causes of damage in 
historical mosques. Changes in groundwater level effect the soil properties. To control the 
groundwater, which has the greatest impact after the earthquake for masonry structures, cisterns 
or wells connected with galleries were built under or near the foundations in some structures, 
and a groundwater drainage system was arranged (T.R. General Directorate of Foundations, 
2019). 
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The inadequacy of the foundation system in historical masonry mosques contributes to the more 
common occurrence of subsoil-induced damage. Since the vertical elements of the masonry 
structure are masonry walls, the foundation system is usually the sub-wall masonry foundation. 
It was not possible to make the raft foundation system, which is widely used in today's 
buildings, with the technology and application skills of that day. The photograph presented in 
Figure 1 shows the masonry wall damage that occurred due to a line excavation near the Kol 
Mosque in the Posof District of Ardahan Province. In the photograph presented in Figure 2, 
cracks in the upper structure of the mosque are seen due to the change in the water level due to 
the dam lake in the Urfa Halfeti Ulu Mosque. 

Figure1. Damage on the masonry wall of Kol Mosque in Posof District of Ardahan Province 
(Doğangün and Angın, 2009) 

 

Figure 2. Damage to the Urfa Halfeti Mosque (Doğangün and Livaoğlu, 2015).  
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In the photograph presented in Figure 3, cracks in the madrasa walls can be seen due to the 
change in the ground water level and soil properties in Bursa Sinan Pasha Madrasa. 

 

Figure 3. Crack on the wall of Bursa Sinan Pasha Madrasa (Livaoğlu and Doğangün, 2014)  
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2.2.Damages Caused by the Design of the Building 

The upper structure of historic mosques built in Turkey usually consist of domes. The weight 
of the domes is generally quite high, because of this weight, tensile stresses can occur at the 
circular base. To carry the tensile stresses in a load-bearing system consisting of masonry units, 
some additional measures must be taken. As seen in Figure 4, one of the applications made for 
this purpose is that the main dome is supported from the outside by other pier-type masonry 
elements.  

 

 

Figure 4. Istanbul Suleymaniye Mosque main dome and its transport system (Arıoğlu and 
Anadol 1973) 

 

One of the applications to resist the tensile stresses in the region where the dome mounted is to 
place circular steel elements in this region as shown in Figure 5. 
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Figure 5. Appearance of the dome drum (Macaulay, 2008) 

An example of the damage caused by the expansion of the dome's base is the damage that 
occurred in Erzurum Bardız Mosque. As shown in the photograph presented in Figure 6, the 
crack in the lower part of this mosque’s dome has grown so much that it has become a cleft. 

Figure 6. Serious damage in Erzurum Bardız Mosque (Doğangün and Acar, 2009). 
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3. Results 

Turkish historic mosques are among the most important structures to be preserved and passed 
on to future generations. Ground movements, especially settlement, are one of the most 
important causes of damage in such structures. If it cannot be determined that the damage was 
caused by the ground, the restoration works to be carried out on the superstructure will be in 
vain in a short time. Because after the restoration is over, the ground will move again and the 
historical mosque will be damaged again. In this case, both the mosque will be damaged and 
financial losses will occur. 

Since the domes are in the highest positions in historical mosques and their weight is too much 
if they were built-in masonry, it is essential to carry them without being damaged. For this, it 
must be designed in such a way that there is no tensile stress in the base. This type of critical 
sensitive damage was observed in damage in the Bardız mosque. 
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Regional development in Turkey has been examined from many different perspectives in the 

last decades. Topics like per-capita income growth, regional income and output disparities, 

unemployment, migration, innovation, and industry-specific subjects are often studied using 

conventional econometric methods. In this regard, spatial economic analysis comes forward as 

the main theoretical and methodological approach. The spatial dynamics are frequently 

represented using spatial weight matrices or geographic weights in econometric specifications. 

On the other hand, machine learning methods, particularly the non-parametric approaches are 

new tools used in the field of both regional economics and in economics in general. Being 

prediction-oriented methods, machine learning approaches differ from conventional methods 

in many ways. In some sense, machine learning allows for a more realistic look at economic 

dynamics, free from forced linear or other structures imposed by econometric specifications. 

In this study, I examine the regional GDP outcomes of the Turkish NUTS-2 level regions using 

two tree-based machine learning models, namely: Random forest and Stochastic Gradient 

Boosting Machine (SGBM). The SGBM model uses consecutive regression trees in order to 

learn from past errors and improve predictions sequentially while random forest generates 

independent but randomized regression trees. The findings are further elaborated using variable 

importance rankings, individual conditional expectation plots, and Shapley values. The results 

suggest that high per capita income is positively associated with high levels of education 

together with a high percentage of female participation into the regional labor force. 

 

Keywords: Machine learning, regional development, income, growth, spatial economics. 
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                         NAMIK KEMAL’İN TARİHE YAKLAŞIMI 

Çetin AYKURT 

Dr. Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi 

ÖZET 

Namık Kemal (1840-1888), Tanzimat döneminin önemli şahsiyetlerinden birisidir. O, devlet 
adamı, yazar, gazeteci ve vatan şairidir. Tiyatro ve roman alanında eserler vermesi yanında tarih 
alanında da eserler vermiştir. Bunlar: Bârika-i Zafer, Devr-i İstila, Evrâk-ı Perişan, Emir Nevruz, 
Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi ve İslam Tarihi. Yazdığı tarih eserlerini tenkit, tahlil ve 
muhakemeye tâbi tutarak kaleme almıştır. 

Namık Kemal’e göre tarih; geçmişten geleceğe haber ulaştıran bir araçtır. Tarih ilminin insan 
zekasının tekâmül etmesine büyük katkı sağladığı fikrindedir. O, tarih yazıcılığında hadiseleri 
geniş bir perspektiften değerlendirmeye özen göstermiştir. Hadiseleri değerlendirirken, Osmanlı 
idarecilerine yol göstermeye de gayret etmiştir. Tarihin sadece devlet adamları için değil, milletin 
bütün fertleri içinde gerekli olduğu kanısındadır. Tarih bilmemeyi bir kusur olarak görmüştür. 
Namık Kemal, eserlerinde konuları millî bir açıdan ele alarak vatan ve millet sevgisini aşılamaya 
büyük bir ehemmiyet vermiştir. 

Namık Kemal, tarihin devletin bekası için ehemmiyetli olduğu kadar toplumun devamı ve 
olgunlaşması bakımımdan da gerekli olduğunu belirtmiştir. Namık Kemal’e göre, tarihî tecrübe 
üzerine inşa edilmeyen toplumlarda, ilerleme görülse de bunun sürekli olamayacağını belirtmiştir. 
Süreklilik için tarihin gerekliliğini ifade etmiştir.. Osmanlı eğitim düzenine dikkat çekerek, 
tarihin milletlerin eğitiminde de önemli olduğu kanısındadır. Osmanlı Devleti’nin çöküş 
sebeplerinden birisi olarak da tarih hafızasının eksikliğine bağlamıştır. Bu bakımdan devletin 
tekrar hamle yapabilmesi için tarih bilicinin kazandırılmasını gerekli görmüştür. 
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ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİK CERRAHİSİNDE İKİ FARKLI CERRAHİ 
YÖNTEMİN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTRILMASI 

 
COMPARISON OF THE EARLY AND LATE PERIOD RESULT OF TWO DIFFERENT 

SURGICAL TECHNIQUES IN UPPER-LID BLEPHAROPLASTY 
 

İbrahim ÖZDEMİR 
Uzman Doktor, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları 

 
Sücattin İlker KOCAMIŞ 

Uzman Doktor, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları,  
Özet 
Amaç: Üst göz kapağı estetiği cerrahisinde devamlı cilt-altı sütur tekniği ile devamlı cilt süturu 
tekniğinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması.  
Yöntem: Ocak 2016-Ocak 2021 tarihleri arasında devamlı cilt-altı sütur tekniği (CAST) veya 
devamlı cilt süturu (CST) tekniği ile üst göz kapağı estetiği cerrahisi uygulanan, en az dört yıl 
boyunca kontrollerine devam edenler çalışmaya dahil edildi. CAST ve CST grupları, erken 
dönemde kaşıntı, eritem, sütur alınırken hissetiği ağrı; geç dönem milia, cilt ya da cilt altı kisti 
ve skar yönünden değerlendirildi. İki grup birbiri ile karşılaştırıldı.  
Bulgular: Otuz üçü CAST grubunda, 34 ü CST grubunda olmak üzere toplam 67 kişi 
değerlendirildi. Her iki grupta da en az dört yıl takip sonrası görülebilir bir skar izlenmedi. 
Erken dönemde CAST grubunda daha az kaşıntı gözlemlenirken (P=0.030), sütur alınırken ağrı 
hissi puanı ise CST grubunda daha az izlendi (P<0.001). 
Sonuç: En az dört yıl süren takip sonucunda, her cerrahi sütur tekniğinde  erken dönemde kaşıntı 
ve ağrı gibi farklılıklar izlense de uzun dönem takiplerinde her hangi bir sorun ile karışılmadı.  
Anahtar Kelimeler: göz kapağı estetiği, üst göz kapağı estetiği, cilt-altı sütur tekniği 
 
Abstract 
Purpose: To compare the long term results of continuous subcuticular skin closure (CSSC) 
technique and continuous skin closure  (CSC) technique in upper-lid blepharoplasty surgery. 
Methods: This study was a retrospective single surgeon case series. Individuals who underwent 
upper-lid blepharoplasty surgery by using CSSC and CSC techniques were reviewed. Those 
were divided into two groups according to the type of technique. Patients were followed-up at 
least 48 months after the surgery. Itching, erythema, edema and pain during removal of sutures 
in the early period; scar and millia were evaluated in late period.  
Results: A total of 67 individuals were evaluated, 33 in the CSST group and 34 in the CST 
group. In the early period, itching was less common in the CAST group (P=0.030), while the 
pain sensation score during suture removal was less in the CST group (P<0.001). 
Conclusion: As a result of at least four years of follow-up, although there were differences such 
as itching and pain in the early period in each surgical suture technique , no significant 
difference was observed in the long-term follow-up. 
Key words: blepharoplasty, upper-lid blepharoplasty, subcuticular sutur technique  
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ÜÇGEN KAFES YAPILI BOR NANOTÜPLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 
Erdem ÇALIŞKAN 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 0000-0003-4488-0364 

Mesut KIRCA 
Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, 0000-0003-4963-5472 

ÖZET 

Karbon nanotüpler (KNT) ve bor nitrat nanotüpler ile yapısal benzerlikler gösteren bor 
nanotüpler (BNT); üstün mekanik, elektriksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı 
araştırmacıların ilgisini çeken nano malzemelerdir. Bor nanotüplerin yapı taşı, periyodik 
tablodaki beşinci element olan bor, atomları arasında farklı tiplerde kovalent bağlar kurabilen 
en hafif atomdur. Bu sayede fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı olan allotroplar 
oluşturabilmektedir. Bor nanotüpler, karbon nanotüplerden farklı olarak, yarıçaplarından ve 
heliselliklerinden bağımsız olarak metalik özellik göstermektedir. Bu durum, bor nanotüpleri 
alan-etkili transistörler, ışık-yayıcı diyotlar, alan emisyonlu ekranlar gibi elektronik nano-
cihazların tasarımı için ilgi çekici kılmaktadır. Bu uygulamalarda mekanik birim uzama (çekme 
veya basma) ile elektronik özelliklerin kontrolü yapıldığından mekanik özellikler büyük öneme 
sahiptir. Bu sebepten dolayı boron nanotüplerin çekme dayanımı ve elastik Young modülü gibi 
mekanik özellikleri büyük öneme sahiptir. 

BNT’lerin mekanik özelliklerinin incelenmesi için günümüze kadar genellikle yoğunluk 
fonksiyonel teorisi tabanlı kuantum mekaniği hesaplamaları kullanılmıştır. Nano malzemelerin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesinde kullanılan bir diğer yöntem olan moleküler 
dinamik simülasyonları, kullanılan potansiyele bağlı olarak güvenilir sonuçlar vermesi, hızlı 
olması ve çok sayıda parçacığın aynı anda modellenebilmesine olanak sağlaması gibi 
sebeplerden dolayı tercih edilen atomik simülasyon tekniklerinden biridir. Yapılan çalışmada 
boron nanotüpler reaktif moleküler dinamik simülasyon yöntemi ile modellenmiştir. BNT’lerin 
iki boyutlu formu olan borofenler için sıklıkla kullanılan bu yöntem, araştırmacının bilgisi 
dâhilinde, boron nanotüpler için ilk defa uygulanmıştır. Bulunan sonuçlara göre üçgen kafesli 
BNT’lerin yüksek derecede anizotropik özellik gösterdiği görülmüştür. Üçgen kafesli 
BNT’lerin 1 K sıcaklıkta Young modülleri ve kopma dayanımları merdiven doğrultusunda 
yaklaşık olarak sırasıyla 815 ve 254 GPa, zigzag doğrultusunda 2730 ve 310 GPa olarak 
bulunmuştur. Üçgen kafesli BNT’lerin zigzag doğrultusunda daha gevrek bir davranış 
sergilediği gösterilmiştir. Kopma sırasında mühendislik birim uzaması değerleri zigzag ve 
merdiven doğrultuları için sırasıyla %11,8 ve %26 bulunmuştur. Yapılan simülasyonlar; çekme 
hızı, çap değeri, açıklık oranı (uzunluk/yarıçap) ve sıcaklık değiştirilerek tekrarlanmıştır. 
Çekme hızı 1𝑥𝑥108 1/𝑠𝑠−1 ve 1𝑥𝑥109 1/𝑠𝑠−1 değerlerinde malzeme özellikleri değişiklik 
göstermezken; 1𝑥𝑥10101/𝑠𝑠−1 ve 1𝑥𝑥10111/𝑠𝑠−1 değerlerinde çekme dayanımı düşmektedir. 2 
nm ve 5 nm çap, açıklık oranı 5 ve 15 olarak yapılan simülasyonlarda mekanik özelliklerde 
değişim gözlemlenmemiştir. Sıcaklık artışı ile her iki doğrultudaki çekme dayanımı ve Young 
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modülü azalmakta, süneklik ise artmaktadır. Young modülleri ve kopma dayanımları 300 K 
sıcaklıkta merdiven doğrultusunda sırasıyla 429 ve 50 GPa, zigzag doğrultusunda 542 ve 55 
GPa; 600 K sıcaklıkta merdiven doğrultusunda 352 ve 44 GPa, zigzag doğrultusunda 439 ve 
43 GPa olarak bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bor nanotüpler, Moleküler dinamik, Mekanik özellikler, Nanomalzemeler 

Teşekkürler: Bu çalışmada kullanılan hesaplama kaynakları kısmi olarak Ulusal Yüksek 
Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin (UHeM), 1010562021 ve 4010542021 numaralı destekleri 
ile, ve kısmı olarak TÜBİTAK ULAKBİM, Yüksek Başarım ve Grid Hesaplama Merkezi 
(TRUBA) tarafından sağlanmıştır. 

 

MECHANICAL PROPERTIES OF BORON NANOTUBES WITH TRIANGULAR 
LATTICE 

 

SUMMARY 

Boron nanotubes (BNTs) which can be considered as structural analogs of carbon nanotubes 
(CNTs) and boron nitride nanotubes (BNNTs) offer remarkable mechanical, electrical and 
chemical properties. As the building unit of BNTs, boron, the fifth element in the periodic table, 
is the lightest elemental substance that can form interatomic covalent bonds possessing multiple 
bonding states, which in turn provides a variety of allotropes with diverse physical and chemical 
properties. BNTs exhibit metallic behavior regardless of their chirality and diameters, which 
renders them extremely attractive in the design of novel electronic nanodevices, such as field-
effect transistors, light-emitting diodes, field emission displays. In these applications, 
mechanical properties play a significant role since the mechanical strain (tension or 
compression) is usually employed to adjust the electronic properties of the BNTs. Therefore, 
mechanical properties, such as tensile strength and elastic Young’s modulus, of the boron 
nanotube structures hold significant importance. 

In literature, most of the theoretical studies regarding the boron nanotubes are based on the first-
principles density functional theory calculations. As an alternative approach, molecular 
dynamics can provide accurate and quick results depending on the accuracy of the force field. 
Furthermore, unlike density functional theory calculations, molecular dynamics can be used to 
investigate large systems. In the present study, boron nanotubes are simulated using reactive 
molecular dynamics simulations. Although this method has been extensively practiced for some 
borophene monolayers, to the best of our knowledge, it has not been used to simulate BNTs 
yet. Our results indicate that BNTs with triangular lattice exhibit highly anisotropic behavior. 
Young’s modulus and ultimate tensile strength of BNTs with triangular lattice at 1 K are 
calculated as approximately 815 and 254 GPa along armchair direction; 2730 and 310 GPa 
along zigzag direction, respectively. BNTs with triangular lattice present brittle behavior in 
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zigzag direction compared to armchair direction. Engineering elastic strain at fracture at 1 K 
for zigzag and armchair directions are estimated as 11.8% and 26%, respectively. Simulations 
were repeated with different strain rates, diameters, aspect ratios, and temperatures. According 
to these simulations, the difference between the mechanical properties at loading rates of 
1𝑥𝑥108 1/𝑠𝑠−1 and 1𝑥𝑥109 1/𝑠𝑠−1 is not distinctive while the ultimate tensile strength drops 
significantly at the loading rates of 1𝑥𝑥10101/𝑠𝑠−1 and 1𝑥𝑥10111/𝑠𝑠−1. Furthermore, the same 
properties are observed for the specimens with diameters of 2 nm and 5 nm and aspect ratios of 
5 and 15. It should also be noted that at higher temperatures the tensile strength and Young’s 
modulus decrease, while the ductility increases. At 300 K, Young’s moduli and the tensile 
strengths are found as 429 and 50 GPa in armchair direction, 542 and 55 GPa in zigzag 
direction; at 600 K, 353 and 44 GPa in armchair direction, 439 and 43 GPa in zigzag direction, 
respectively. 

Keywords: Boron nanotubes, Molecular dynamics, Mechanical properties, Nanomaterials 
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TRANSKATETER AORT KAPAK REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA KISA 
DÖNEM MORTALİTEYİ TAHMİN ETMEK İÇİN TRİGLİSERİT GLUKOZ 

INDEKSİ 
TRIGLYCERIDE GLUCOSE INDEX FOR PREDICTING SHORT-TERM MORTALITY 

IN PATIENTS UNDERGOING TRANSCATHETETER AORTIC VALVE 
REPLACEMENT 

 
Mehmet ERDOĞAN 

Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,  
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Hacı Ahmet KASAPKARA 
Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

ORCID: 0000-0001-8102-5928 
 

Özet  
İnsülin direnci birçok kardiyovasküler hastalığı tetikleyebilmektedir. İnsülin direnci çeşitli 
yöntemler ile belirlenebilmektedir. Trigliserid/glukoz (TyG) indeksi insülin direncini ve 
metabolik bozuklukları belirlemede kullanılan yeni bir biyobelirteçtir. Yakın zamanda TyG 
indeksinin kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi gösterilmiştir. Transkateter aort kapak 
replasmanı (TAVR) uygulanan hastalarda mortalite riski için TyG indeksinin prognostik ve 
prediktif değeri hala bilinmemektedir. Bu retrospektif, olgu-kontrollü çalışmaya 2016 ile 2020 
yılları arasında TAVR uygulanan  342 hasta alındı. Hastalar TAVR sonrası 30-günlük mortalite 
gelişenler ve yaşayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasındaki bazal demografik, 
laboratuvar, ekokardiyografik ve TyG indeksleri karşılaştırıldı. TyG indeksi ln[açlık trigliserid 
(mg/dL) x açlık plazma glukoz (mg/dL)/2] formülü ile hesaplandı. TAVR sonrası 30 günlük 
mortaliteyi tahmin etmek için TyG indeksinin kesme değerlerini belirlemek için alıcı işlem 
karakteristiği (ROC) eğrisi analizi yapıldı. 30 günlük mortalitenin bağımsız öngördürücülerini 
belirlemek için lojistik regresyon analizi kullanıldı. Tek değişkenli regresyon analiz sonucunda 
p<0,1 olarak belirlenen değişkenler çok değişkenli lojistik regresyon analizine dahil edilmiştir. 
İki taraflı p değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Tüm hastalara derin sedasyon 
altında transfemoral yol vasıtasıyla balon ile genişleyebilen Edwars SAPIEN XT (Edwards 
Lifesciences, Irvine, CA, ABD) kapak kullanılmıştır. Çalışmaya alınan hastaların yaş 
ortalaması 78 ve erkek cinsiyet oranı %44’idi. STS PROM risk skoru medyan değeri 30-günlük 
mortalite gelişen grupta 6.6 (5.4-8.0) iken yaşayan grupta 5.4 (4.0-7.5) olarak hesaplanmıştır 
(p=0.31). TyG indeksi ise TAVR sonrası 30-günlük mortalite gelişen grupta,  yaşayanlar 
grubuna kıyasla daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, 9.23, 8.66; p değeri<0.001). ROC eğrisi 
analizinde 30 günlük mortaliteyi tahmine yönelik TyG indeksi için eğri altında kalan alan 
(AUC) 0.76 olarak belirlenmiştir (%95 GA: 0.65-0.88, p<0.001). TyG indeksinin (8.90) kesme 
değeri %75 duyarlılık, %78 özgüllük ile ilişkiliydi. Çok değişkenli lojsitik regresyon analizinde 
TyG indeksinin TAVR sonrası 30-günlük mortalitenin bağımsız belirleyicisi olduğu 
gösterilmiştir. TyG indeksi, TAVR sonrası ölümlerin olası bir öngörücüsüdür. Bu ucuz, basit 
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ve kullanışlı belirteç bu hasta grubunda kısa vadeli mortaliteyi tahmin etmemize yardımcı 
olabilir. 
Anahtar kelimeler: Trigliserid glukoz indeksi (TyG indeksi), transkateter aort kapak 
replasmanı, insülin direnci. 
 
Abstract  
Insulin resistance can promote several cardiovascular diseases. Insulin resistance can be 
determined by various methods. Triglyceride-glucose (TyG) index is a new biomarker used to 
determine insulin resistance and metabolic disorders. The relationship between the TyG index 
and cardiovascular diseases has been shown recently. The prognostic and predictive value of 
TyG index for the risk of short-term mortality in patients undergoing TAVR is still unclear. 
This retrospective, case-controlled study included 342 patients who underwent TAVR between 
2016 and 2020. Patients were divided into two groups as those who developed 30-day mortality 
after TAVR and those who survived. Baseline demographic, laboratory, echocardiographic and 
TyG indices were compared between the groups. TyG index was calculated with the formula 
ln[fasting triglyceride (mg/dL) x fasting plasma glucose (mg/dL)/2]. Receiver operating 
characteristic (ROC) curve analysis was performed to determine cut-off values of the TyG 
index to predict 30-day mortality after TAVR. Logistic regression analysis was applied to 
identify independent predictors of 30-day mortality. Variables determined as p<0.1 as a result 
of univariate regression analysis were included in the multivariate logistic regression analysis. 
A two tailed p value <0.05 was considered statistically significant. Edwars SAPIEN XT 
(Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) valve, which is a balloon expandable valve via the 
transfemoral access was performed in all patients under conscious sedation. The mean age of 
the patients included in the study was 78 and the male gender ratio was 44%. While the median 
value of Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality (STS PROM) score was 6.6 
(5.4-8.0) in the group with 30-day mortality, it was calculated as 5.4 (4.0-7.5) in the group that 
survived (p=0.31). The TyG index was found to be higher in the group that developed 30-day 
mortality after TAVR compared to the survivors group (9.23, 8.66, respectively; p value 
<0.001). ROC curve analysis for TyG index to predict 30-day mortality demonstrated an area 
under the curve (AUC) value 0.76 (95% CI: 0.65-0.88, p<0.001). The cut-off value of TyG 
index (8.90) was associated with 75% sensitivity, 78% specificity. In multivariate analysis, TyG 
index  independently predicted 30-day mortality after TAVR  at a significant level  (OR: 10.3, 
95% CI: 3.45-30.8, p<0.001). TyG index is a possible predictor of death after TAVR. This 
cheap, simple and useful marker can help us to predict short-term mortality in these patients. 
 
Keywords: Triglyceride glucose index (TyG index), transcatheter aortic valve replacement, 
insulin resistance. 
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ÖZET 
İçerden öğrenenler şirketlerin üst düzey yöneticileri, şirket içinde görevi olan ya da bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri, şirket yönetimiyle yakın ilişkisi olan paydaşlar, herhangi bir şekilde 
şirkete ait özel bilgileri eline geçiren kişiler ve içerden öğrenen kişilerden bilgi alan kişilerin 
tamamı içerden öğrenenler tanımına girmektedir. İçerden öğrenenler, hisse senedi piyasasında 
yatırım yapan diğer yatırımcıların ulaşması mümkün olmayan bilgilere önceden sahip olup bu 
bilgiyi Borsa’da kullanarak yüksek karlar elde edebilmektedir. Bu anlamda içerden 
öğrenenlerin ticareti normal yatırımcılar için haksız zararlara neden olurken, piyasaya olan 
güveni azaltır ve pazarın etkinliğini düşürür. Bu nedenle içerden öğrenenlerin ticareti hemen 
hemen her ülkede yasal olarak tanımlanmış ve çeşitli sınırlandırılmalara tabi tutulmuştur. 
Ülkemizde de 1992 yılından beri içerden öğrenenlerin ticareti kanunen tanımlanmış ve 
sınırlandırılmış, 2012 yılındaki son kanun değişikliğiyle kanunlarımız gelişmiş ülkelerle 
uyumlu hale getirilmiştir. Kanunlarımıza göre içerden öğrenen niteliği kazanan kişilerin sahip 
oldukları özel bilgilerle pay ticareti yapması yasaklanmıştır. Bu kimseler pay alım satımı 
yaptıktan sonra ivedilikle Borsa’ya ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na bilgi vermek 
zorundadır. Yapılan alım satım işleminin özel bilgi kullanılarak yapılıp yapılmadığı 
düzenleyici kurum tarafından denetlenir. Altı ay içinde yapılan ardarda alım satım 
işlemlerinden elde edilen kazançlar şirkete teslim edilmek zorundadır. Özel bilgi kullanılarak 
yapılmış alım satım işlemleri pazarı suiistimal etme suçuyla yargılanır ve hem içerden 
öğrenen hem de ihmali varsa şirket ceza alabilir. Bu bakımdan içerden öğrenenlerin ticareti 
pay borsaları için önem teşkil eder.  
Bu çalışma Borsa İstanbul’daki içerden öğrenenlerin ticaretini konu alan ilk geniş ölçekli 
çalışmadır.  Çalışmada 2008 ve 2019 yılları arasında yapılan ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na raporlanan toplam 65,000 içerden öğrenenlerin ticareti konu edilmektedir. 
Çalışmada olay yöntemi kullanılmış ve içerden öğrenenlerin alım satımdan ne kadar anormal 
getiri elde ettikleri hesaplanmıştır. Bulgular, ticaret günü de dâhil olmak üzere uzun ve kısa 
dönemli olay pencerelerinde birikmiş anormal getiriler göstermektedir. Örneğin, olaydan 
sonraki ilk altı günün birikmiş anormal getirisi %1.56’dır. En yüksek birikmiş anormal 
getiriler küçük firmalara aittir. Üst düzey yöneticiler, memurlar ve direktörler, tüzel kişiler, 
fonlar ve büyük hissedarlar alım satım işlemlerinden sonra pazar ortalamasının üzerinde 
karlar elde etmektedir. Kısa ve orta vadeli karlar şirket büyüklüğü, alım satım işleminin 
büyüklüğü, içerden öğrenenin elinde tuttuğu toplam hisse büyüklüğü, içerden öğrenenin 
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şirketteki pozisyonu ya da şirketle olan ilgisi, bir şirkette kaç tane içerden öğrenenin alım 
satım yaptığı ve yapılan işlemin alım ya da satım olması ile ilişkilidir.  
 
Anahtar Kelimeler: İçerden öğrenme, pazar etkinliği, gelişmekte olan ülkeler, Borsa 
Istanbul, olay çalışması 
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ÖZET 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin kalkınması, ülkemizde başarıyla uygulanan 

sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma stratejisinin önemli bir parçasıdır. 2019-2023 Devlet 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programının bir parçası olarak, bölgelerin kalkınması, turizmin 

gelişmesi, yeni tarımsal ormancılık ve orman plantasyonlarının inşası, yeni alanların inşası ile 

bağlantılı olarak doğal kaynakların tam ve verimli kullanılması. rezervuarlar ve subartezyen 

kuyularının sondajı, meyve bahçeleri ve tarım parkları kurulması için kapsamlı önlemler 

alınması planlanmaktadır. Uygulanacak devlet programı, bölgelerin potansiyelinin artırılması, 

altyapının, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve nüfusun refahının iyileştirilmesi için 

geniş fırsatlar yaratacaktır. 

Bu görevlerin yerine getirilmesi, Büyük Kafkasya'nın kuzeydoğu yamacının modern 

doğal peyzajlarının antropojenik dönüşümlerinin CBS teknolojileri temelinde incelemeyi 

gerekli kılmaktadır. 

Makale, Büyük Kafkasya'nın kuzeydoğu yamaç peyzajlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) temelinde bir analizini sunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uydu 

görüntüleri kullanılarak bölgenin modern peyzajlarının oluşumu, antropojenik gelişimi ve 

değişim özellikleri anlatılmaktadır. Dijital yükselik modeli (DYM) ve ArcGIS yazılım paketi 

kullanılarak Büyük Kafkasya'nın kuzeydoğu yamacının morfometrik değerlendirmesi 

yapılarak arazinin eğimi, baki, hipsometrik, vb. göstergeler ile  peyzaj kompleksleri 

arasındaki uygunluklar tanımlanmış, sonuç olarak modern peyzajların transformasyonu ve 

dinamiğinin  ana yönleri gösterilmiştir. 

Büyük Kafkasya'nın kuzeydoğu yamacındaki peyzajların dönüşümü ve dinamiği, esas 

olarak modern araştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Öncelikle Coğrafi Bilgi Sistemleri 
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uygulaması ile 1986 – 2020 yılları arasında çok zamanlı Landsat uydu görüntüleri veri setleri 

değerlendirilerek peyzaj deşifresi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu bilgilere göre alan bitki 

örtüsü, orman, bahçe, mera, ekim, seliteb, hidrolojik vb. bileşenler sistematize edilmiş, doğal 

peyzajların antropojenik etkilerle değişiminin özellikleri analize tabi tutulmuştur. 

Araştırmada karmaşık fiziki-coğrafi yöntemler kullanılmıştır:  kartografik, GIS (Coğrafi 

Bilgi Sistemleri), Landsat 8 uydu verileri  bazında NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index- Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi, SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index- 

Toprak Ayarlı Bitki İndeksi), güzergâh-alan, vb. yöntemler. 

 Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uydu görüntüleri, NDVI, SAVI, 

peyzaj transformasyonu, antropojenez, peyzaj dinamiği 
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SİGORTA ETTİRENİN HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİ CAYMA VE 

AYRILMA YOLUYLA SONA ERDİRMESİ 
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HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 

A. Genel Olarak Hayat Sigortası Sözleşmesi 
Sigorta, insanın pek çok alanda hayatında karşılaşacağı tehlikelere karşı, riski azaltmak 

ve riskin gerçekleşmesi halinde uğranılan ekonomik kaybı mümkün olduğunca telafi etmek 
amacı ile doğmuş bir kurumdur1. Sigorta sözleşmesi ise TTK madde 1401’de; “sigortacının bir 
prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, 
rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat 
süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi 
veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Ölüm, iş gücü 
kaybı, yaşlılık ya da çeşitli rizikolara karşı, kişinin kendisinin veya yakınlarının yaşantısını 
güvence altına almak amacıyla başvurduğu sigorta dalı ise hayat sigortasıdır2. Beklenmedik 
durumlarda ortaya çıkan mali sıkıntılarda, sigorta ettiren açısından pek çok fayda sağlayan bu 
sözleşme, sigortacı ve piyasaya da pek çok yarar sağlamaktadır3. 

Hayat sigortası çeşitlerine baktığımızda, temel olarak ölme ihtimaline karşı hayat 
sigortaları, yaşama ihtimaline karşı hayat sigortaları, karma hayat sigortaları, grup hayat 

                                                 
*  
1 AKMUT, Özdemir: Hayat Sigortası, Sevinç Matbaası, Ankara 1980, s.1; ÜNAN, Samim: Hayat Sigortası 

Sözleşmesi, Beta Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 1; KABUKÇUOĞLU ÖZER, F. Dilek : Mukayeseli Hukukta ve 

Uygulamada Hayat Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2. Bası, Ankara 2014, s. 1.  
2 AKMUT, s. 11; ÇEKER, Mustafa: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku, Karahan 

Kitabevi, Adana 2011, s. 218; ULAŞ, Işıl: Uygulamalı Can Sigortası Hukuku, Hayat ve Kişisel Kaza Sigortaları, 

Turhan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 2002, s. 3. 
3 Sigortanın; tasarrufların artmasını ve sermaye birikimi sağlama, yatırımları teşvik etme, istihdam sağlama, ulusal 

serveti koruma gibi pek çok faydaları vardır (SAYAN, Düzgün: Hayat Sigortası, İstanbul Üniversitesi SBE, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s. 7. ) 
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sigortaları ve yatırımlı hayat sigortalarını görsek de bunlar; sigorta ettiren, sigorta ve piyasa 
düzeni esas alınarak pek çok çeşitte düzenlenmektedir 4.  

Hayat sigortası sözleşmesinin sigortacı ve sigorta ettiren olmak üzere iki tarafı 
bulunmaktadır. Sigorta kapsamında korunacak menfaate göre sigortadan yararlanacak kişi, 
sigorta ettiren olabileceği gibi, üçüncü kişi de olabilir5.  Ayrıca rizikonun gerçekleşmesi halinde 
sigortadan elde edilecek menfaatin, sigorta ettiren tarafından değil de üçüncü kişi tarafından 
alınması durumunda, üçüncü kişi sigorta lehtarı konumunda olmaktadır6. Ancak lehtar 
sözleşmenin tarafı olmamaktadır7. 

Sözleşmenin içeriği TTK madde 1425’e göre, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin 
hükümleri, genel ve varlığı halinde özel şartları içerir. Yazım dili ve şekli açısından rahat ve 
kolay okunacak biçimde düzenlenir.  

 

B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
1. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 

 Hayat sigortası sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler arasındadır8.  Tam 
iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, tarafların birbirine karşı asli bir edim yerine getirme 
borcu altına girer9. KABUKÇUOĞLU ÖZER tarafından, hayat sigortası sözleşmesinde 
sigortacının sigorta tazminatını ödemesinin, sigorta ettirenin ölüm ya da yaşam gibi risklerin 
gerçekleşmesine bağlı olmasının şart olarak değerlendirilme durumu değerlendirilmiştir. Buna 
bağlı olarak da sözleşmenin eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşme olma ihtimali 
değerlendirmesi yapmıştır. Sigortacının tazminat ödeme borcu, her ne kadar riskin 
gerçekleşmesi ihtimaline bağlansa da, sigortacının tek borcu riskin gerçekleşmesine bağlı 
olarak tazminat ödemek değildir. Ayrıca sigortacı sözleşme boyunca rizikoyu taşıma ve risk 
gerçekleştiğinde tazminatı ödeyecek şekilde hazır bulunma borcu altındadır. Hayat sigortası 
sözleşmesinde sigorta ettiren prim ödeme borcu altına, sigortacı da sözleşme süresi boyunca 
rizikoyu taşıma ve risk gerçekleştiği takdirde sigorta tazminatını ödeme borcu altına girer10. Bu 

                                                 
4 ÜNAN, Hayat Sigortası, s. 1; ULAŞ, s. 19; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 35. 
5 ÜNAN, Hayat Sigortası, s. 18; ÇEKER, s. 220; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 105 vd.  
6 ÇEKER, s. 225. 
7 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 131. 
8 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 27. 
9 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 18. Baskı, Ankara 2015, s. 211;  

OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, Cilt-1, 14. Bası, , 

İstanbul 2016, s. 45. 
10 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 28. 
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nedenle sonuç olarak hayat sigortası sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerdendir. 

2. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşme Olması 
Hayat sigortası sözleşmesi, riziko esas alınmak suretiyle sigorta ettirenin ölümü ya da 

belirli bir süre sonunda hayatta kalmasına göre düzenlenmektedir11. Yaşama ihtimaline karşı 
hayat sigortası sözleşmesinde, sigortalının belirli bir süre veya hayatı boyunca yaşama 
ihtimaline göre sözleşme düzenlenmektedir12.  Ölme ihtimaline karşı yapılan hayat sigortası 
sözleşmesi ise belirli bir süre içinde ölme ihtimaline göre dönemlik veya kaydıhayat şartıyla 
sigortalının yaşam süresi boyunca düzenlenir13. Görüldüğü üzere hayat sigortası sözleşmesi ya 
belirli bir süre belirlenmek şatıyla uzun süreli olarak ya da kişinin yaşam süresi boyunca 
düzenlenmektedir.  

Hayat sigortası sözleşmeleri, asli edimlerden en az birinin sürekli ve dönemli edimleri 
gerektirmesi sebebiyle sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler arasındadır. Buradaki süreklilik 
belirli bir zaman aralığında olabileceği gibi, ölüm halinin gerçekleşme halinde olduğu gibi 
belirli olmayan bir zaman dilimini de kapsayabilir14. 

3. Sözleşmenin Tüketici İşlemi Sayılması Açısından Değerlendirilmesi  
Tüketici işlemi TKHK  madde 3/1-l ‘de “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel 

kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da 
hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, 
simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü 
sözleşme ve hukuki işlem” olarak tanımlamıştır. Tüketiciler ile kurulan sigorta sözleşmelerinin 
de tüketici işlemi olarak sayıldığı kanun koyucu tarafından açıkça belirtilmiştir. Hayat sigortası 
sözleşmesinin tüketici işlemi olarak kabul edilmesinin en önemli şartı sözleşmenin bir tarafının 
tüketici olmasıdır. Bu nedenle tüketici kavramından ne anlaşılması gerektiği de açıklanmalıdır. 
Tüketici, TKHK madde 3/1-k’ de, “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek 
veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle ticari veya mesleki olmayan amaçlarla 
hareket eden kişiler ile yapılan hayat sigortası sözleşmeleri tüketici işlemi sayılacak ve buna 
bağlı olarak bu sözleşmelere TKHK madde 2’ye göre TKHK hükümleri de uygulanacaktır.  

Sözleşmede tüketici sıfatına haiz olan bir taraf bulunması uygulanacak kuralların tespiti 
açısından önem arz etmektedir. Hayat sigortası sözleşmesinde, sözleşmenin sigorta ettiren tarafı 
tüketici ise, TKHK hükümleri, sigorta mevzuatı hükümleri ve genel hükümler arasında lehe 

                                                 
11 ÜNAN, Hayat Sigortası, s. 1; ÇEKER, s. 220; ULAŞ, s. 19; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 

35. 
12 ÜNAN, Hayat Sigortası,  s. 1;  ULAŞ, s. 21; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 44. 
13 ÜNAN, Hayat Sigortası,  s. 1;  ULAŞ, s. 19 ; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 41. 
14 EREN, s. 213; OĞUZMAN/ÖZ, s. 48, pn. 169. 
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olan hükümlere öncelik verilecektir15. Diğer yandan sigorta, TKHK madde 49/1’e göre, 
finansal hizmet olarak nitelendirilmiştir. Sigortacı ise TKHK madde 3/1-ı tanımlamasına göre 
hizmet sağlayıcısı sıfatını taşımaktadır. Bu nedenle sigortacı; TTK, Sigorta Kanunu ve genel 
hükümlere göre sorumluluğuna ek olarak, hizmet sağlayıcısı sıfatı ile sigorta ürününü satın 
alanlara karşı TKHK hükümleri ile de sorumludur16. 

Sözleşmede bir tarafın tüketici sıfatının bulunmasının bir diğer önemi de görevli 
mahkemenin tespiti hususunda ortaya çıkmaktadır. Nitekim TTK madde 3’e göre; sigorta 
sözleşmesi TTK’ da düzenlenmiş olması sebebiyle ticari iş sayılmaktadır. TTK madde 5’e göre 
ise tüm ticari davalar asliye ticaret mahkemesinin görevindedir. Buna karşılık TKHK madde 
73’ e göre; tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara 
ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. İki ayrı düzenleme karşısında görevli 
mahkemenin tespiti gerekmektedir. Yarg. 11. H.D.’nin 9.11.2015 tarihli, 2015/12351 E. Sayılı, 
2015/11691 K. sayılı kararında “Davacı fıstık bahçesinin don olayına karşı sigortalandığını, 
meydana gelen don olayı nedeniyle gerçekleşen zararın davalıdan tahsiline karar verilmesi 
talebine ilişkindir. 6502 S.K.'nın her türlü tüketici işlemiyle tüketiciye yönelik uygulamaları 
kapsadığı belirtilmektedir. Uyuşmazlığın çözüm yerinin tüketici mahkemesi olması için, işlemin 
tüketici işlemi, işlemi yapan bir tarafın da tüketici olması gerekmektedir. Davacının, mesleki 
amaçla hareket eden gerçek kişi olması karşısında, mahkemece tüketici olarak kabul edilmesi 
ve bu itibarla tüketici işlemi olarak değerlendirilen sigorta sözleşmesinden kaynaklanan 
uyuşmazlığa tüketici mahkemesinin bakması gerektiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi 
yerinde değildir.17” şeklinde hüküm kurmuştur18. Yargıtay sigorta ettirenin tüketici olup 
olmaması ayrımı ile görevli mahkemeyi belirlemektedir. Kararda sigorta ettiren mesleki amaçla 
sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sebebiyle Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu 
yönünde karar verilmiştir. Hayat sigorta sözleşmelerinin de genellikle tüketici sıfatına sahip 
kişilerce akdedilmesi sebebiyle görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Ancak örneğin riskli 
bir meslek grubuna yönelik olarak işveren tarafından işçiler lehine yapılmış olan hayat sigortası 
sözleşmesinde, sigorta ettiren işveren ve sigortacı arasındaki uyuşmazlıklarda, işveren tüketici 
sıfatıyla işlem gerçekleştirmemesi sebebiyle Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğunu 
belirtmek isteriz19. 

I) HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SİGORTA ETTİRENİN CAYMASI 
VE AYRILMASI SEBEBİ  İLE SONA ERMESİ  

A. Genel Olarak Hayat Sigortası Sözleşmesinin Sona Ermesi 

                                                 
15 ÜNAN, Samim: Sigorta Tüketici Hukuku, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2016, s. 6.  
16 ÜNAN, Tüketici Hukuku, s. 9. 
17 Çalışmadaki tüm kararlar aksi belirtilmedikçe www.kazancı.com’dan alınmıştır. 
18 Aynı yönde bkz. Yarg. 11. H. D.’nin 2015/1071 E. Sayılı, 2015/2341 K. Sayılı, 23.2.2015 tarihli kararı. 
19 ÜNAN, Tüketici Hukuku, s. 12.  
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 Hayat sigortası sözleşmesi; sürenin bitmesi, rizikonun gerçekleşmesi, tek taraflı irade 
beyanı, sigorta menfaatinin yokluğu veya sonradan ortadan kalkması, riskin gerçekleşme 
ihtimalinin ortadan kalması ve sigortacının iflası gibi sebeplerle sona erer.  Hayat sigortası 
sözleşmesi, sözleşmede belirtilen sürenin bitimi ile sona erer. Sözleşmenin sona ereceği tarih 
belirli bir tarih olabileceği gibi, kaydı hayat şartı ile yapılan hayat sigortalarında olduğu gibi 
sigortalının ölüm tarihi de olabilir.20 

 Hayat sigortası sözleşmesinde belirlenen rizikonun gerçekleşmesi ile de birlikte hayat 
sigortası sözleşmesi sona ererek sigortacının bedel ödeme sorumluluğu doğar21. TTK madde 
1422, riskin gerçekleşme imkânının, sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, 
sigortalının ve can sigortalarında ayrıca lehtarın, fiilleri ve etkileri olmaksızın ortadan kalkması 
halinde sigorta sözleşmesinin de son bulacağını düzenlemiştir.  Riskin gerçekleşme imkânın 
kalmaması; yaşama ihtimaline karı yapılan sigortalarda sigortalının sözleşme süresi içerisinde 
ölmesi, ölüm riskinin belirli olaylara bağlanması ve bu olayın gerçekleşmeyeceğinin 
anlaşılması halinde söz konusu olur22. Örneğin, gösteri uçağı pilotunun riskli bir gösteri için 
yaptırmış olduğu hayat sigortasında, pilotun ölmeden gösteriyi tamamlaması halinde, artık 
riskin gerçekleşme ihtimali kalmadığı için sigorta sözleşmesi de sona erer.  

 Sigorta sözleşmesinin objektif esaslı noktalarından birisi de sigortalanan menfaattir. Bu 
nedenle TTK madde 1408 sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut 
değilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir olduğunu hüküm altına almıştır. Ayrıca sözleşmenin 
yapıldığı anda var olan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda 
geçersiz olur. Sözleşmenin kurucu unsurları mevcut olduğu için sözleşme kurulmuştur. Ancak 
kurulan bu sözleşmede geçerlilik şartlarında kamu düzenini etkileyecek derecede eksiklikler 
var olması sebebiyle geçersizliğin türü butlandır. Kanun koyucu maddede butlan ifadesi yerine 
yokluk halini de içine alan bir üst başlık şeklindeki “geçersizlik” kavramı kullanılmıştır23.  

 Sigortacının iflası hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer. Hayat sigortası sözleşmesi uzun 
süreli sözleşmeler olması nedeniyle sigorta ettirenin menfaatlerinin zarar görmemesi açısından 
sigortacının iflası durumunda özel düzenlemelerle sigorta ettiren korunmuştur24.  

  Hayat sigortası sözleşmesi tarafların tek taraflı irade beyanı ile de sona erebilir. Bu 
sözleşmelerin sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler olduğundan bahsetmiştik. Sürekli borç 
ilişkisi doğuran sözleşmeleri tek taraflı irade beyanı ile sona erdirmenin bir yolu fesihtir25. 

                                                 
20 ULAŞ, s. 137 vd. ; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 361 vd. 
21 ULAŞ, s. 138; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 362. 
22 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 378.  
23 TTK gerekçe, madde 1408. 
24 ATABEK, Reşat: “Hayat Sigortası ve Kredi”, BATİDER, Cilt 7, Sayı 2, Ankara 1973, s. 447; 

KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 379. 
25 EREN, s. 1259. 
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Nitekim TTK madde 1413 hayat sigortası sözleşmesinin sigorta ettiren ve sigortacı tarafından 
güven ilişkisin ortadan kalması halinde sözleşmenin feshi durumunu düzenlemiştir26. TTK 
madde 1414 ise sigorta priminin yükselmesi halinde, sigorta ettirene, sigortacının bildirimini 
aldığı tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilme imkânı vermiştir. Sigortacının 
sözleşmeyi haklı nedenlerle kısmi feshi ve kısmi feshin sözleşmenin devamını anlamsız ya da 
aynı şartlarla devamının mümkün olmadığı hale getirdiği hallerde sözleşmenin tamamen feshi 
veya sözleşmeden cayma hakkı ise TTK 1415. madde de düzenlenmiştir. Sigortacının kısmi 
olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde sigorta ettirene de sözleşmenin tamamını feshetme ve 
cayma imkânı tanınmıştır. Sigorta ettirenin sözleşmeden ayrılma ve cayma hakkı, çalışmamızın 
asıl konusunu oluşturması sebebiyle sigorta ettirenin de koşulların varlığı halinde bu haklarının 
var olduğunu söylemekle yetiniyoruz. 

B. Sigorta Ettirenin Cayma Hakkını Kullanması Sebebiyle Sözleşmenin Sona 
Ermesi 

1. Genel Olarak Cayma Hakkı 
a. Cayma Hakkı ve Hukuki Niteliği 
Cayma, terim olarak TDK’ da “verilmiş bir sözden, yapılmış bir anlaşmadan vazgeçme, 

bir kişinin görüş, karar ve düşüncesinden geri dönmesi” olarak tanımlanmıştır. Sigorta 
sözleşmesinden cayma, sözleşmenin geçmişe etkili olarak, caymaya ilişkin herhangi bir neden 
gösterme zorunluluğu olmadan sözleşmeyi sona erdirme imkânıdır27. Cayma hakkının 
düzenleniş amacı TTK madde 1489 ve TKHK’ ya göre; sözleşmenin kurulması yönelik 
iradenin, sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmasına engel olarak, sigorta ettirenin yapmış 
olduğu bu uzun süreli sözleşmenin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirme şansına sahip 
olmasıdır. Zira sigorta sözleşmeleri ikna gücü yüksek olan sigortacılarla yapıldığından, sigorta 
ettiren menfaatlerine çok da uygun olmayan sözleşmelere sokulmuş olabilir. Bu noktada, kanun 
koyucu tarafından getirilen cayma hakkı ile, sigorta ettirenler tamamıyla sözleşmeyi 
anladığından, değerlendirdiğinden ve doğru karar verdiklerinden emin olacaklar, aksi kararda 
iseler herhangi bir cezai şart ödemeden, diğer hukuki süreçlere ve kurallara başvurmadan 
sözleşmeyi sona erdirebileceklerdir28.  

                                                 
26 TTK madde 1413’e göre sigorta ettiren, sigortacının konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının 

iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi hâllerde bu olguları öğrendiği tarihten itibaren bir 

ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir. Sigortacı ise, primlerin tamamını ödememişken sigorta ettiren 

konkordato ilan etmişse, sigortacı, bunu öğrendiği tarihten itibaren, bir aylık bildirim süresine uyarak, sigorta 

sözleşmesini feshedebilir. 
27 ÜNAN, Tüketici Hukuku, s. 162. 
28 SERT SÜTÇÜ, Selin: Tüketicinin Cayma Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016, s. 5. 
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Cayma hakkı, kullanılması ile birlikte, hayat sigortası sözleşmesini sona erdirmesi 
sebebiyle, bozucu yenilik doğuran haklardandır29. Bu hakkın kullanılması ile birlikte hayat 
sigortası sözleşmesi sona ermektedir. Cayma hakkı, yenilik doğuran haklar sınıfında olması 
sebebiyle, sigorta ettirenin tek taraflı irade beyanı ile hüküm ve sonuç doğurur. Bu hakkın 
kullanılması ile tüketir ve geri alınamaz30. 

Cayma hakkı kullanıma süresi boyunca sözleşmenin askıda mı yoksa askıda geçerli mi 
olacağı doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, kanunen veya sözleşme ile cayma hakkı verilen 
taraf, bu hakkını kullanma imkânı olan süre boyunca sözleşmenin yürürlüğe girip girmeyeceği 
belli olmaması sebebiyle sözleşme, cayma hakkını kullanma süresi sona erene kadar askıdadır. 
Sözleşme hükümleri bu süre içerisinde doğmaz31. Diğer bir görüşe göre ise; sözleşme baştan 
itibaren geçerli bir şekilde kurulmuştur. Cayma hakkı kullanılana kadar sözleşme hüküm ve 
sonuçlarını doğurur. Bu nedenle cayma hakkı kullanılana kadar geçerli olarak kurulmuş olan 
bu sözleşme askıda geçerli durumdadır. Cayma hakkı kullanılmazsa sözleşme tüm hüküm ve 
sonuçlarıyla devam edecek kullanılması halinde ise, sözleşme baştan itibaren geçersiz 
sayılacaktır32. Bize göre de, kurucu unsurları tam olan ve tarafların ortak iradesi ile kurulmuş 
bir sözleşme vardır. Hatta TTK madde 1489’a göre sigortacı tarafından cayma hakkına ilişkin 
bilgilendirme yapılmadığı takdirde cayma süresi ilk primin ödenmesinden itibaren 
başlamaktadır. Başka bir deyişle sözleşme yürürlüğe girmiş ve tarafların yükümlülükleri 
başlamıştır. Bu nedenle hayat sigortası sözleşmesinin cayma süresi boyunca askıda geçerli 
olduğu kabul ederek, cayma hakkı kullanılırsa sözleşmenin baştan itibaren geçersiz olduğunu 
düşünmekteyiz. 

b. Cayma ile Feshin Karşılaştırılması 
Fesih, sürekli sözleşme ilişkilerini geleceğe etkili olarak sona erdiren bozucu yenilik 

doğuran bir haktır33. Cayma da fesih gibi bozucu yenilik doğuran bir haktır. Bu nedenle her 
ikisi de geri alınamaz ve kullanılmakla tükenir34. Fesih sözleşme ilişkisini sona erdirirken, 
cayma sigorta ettiren tarafından tek taraflı olarak kullanılması ile birlikte sözleşme ilişkisi 
ortadan kalkar35. 

                                                 
29 BUZ, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2005, s. 193; SERT 

SÜTÇÜ, s. 3.  
30 BUZ, Yenilik Doğuran Haklar, s. 55 vd. ; SERT SÜTÇÜ, s. 8. 
31 ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitapevi, 12. Baskı, 

Ankara 2013, s. 250.  
32 BOZBEL, Savaş/ATALI, Murat: “Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan 

Sorunlar”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, Erzincan 2005, s. 455. 
33 EREN, s. 1259; SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, Vedat Kitapçılık, 2. Baskı, İstanbul 2007, s. 115; 

BUZ, Yenilik Doğuran Haklar, s. 330. 
34 BUZ, Yenilik Doğuran Haklar, s. 55 vd. ; SERT SÜTÇÜ, s. 8. 
35 SERT SÜTÇÜ, s. 9. 
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 Fesih beyanı, muhataba ulaşmasıyla birlikte geleceğe etkili olarak hüküm ve sonuç 
doğurur. Bu nedenle cayma hakkından bu noktada ayrılmaktadır. Sözleşmeden cayıldığı 
takdirde sözleşme baştan itibaren geçersiz olması sebebiyle, yerine getirilmiş herhangi bir edim 
varsa bunun iadesi gerekmektedir. Ancak fesihte sözleşme geleceğe etkili olarak ortadan 
kalkmış olduğu için, geçmişte yerine getirilen edimlerin iadesi söz konusu olmaz36.  

Cayma hakkı, belirli bir süreye tabi kılınarak, bu sürenin hak düşürücü süre olması 
sebebiyle, süresinde kullanılmaması hakkın bir daha kullanılamaması sonucunu doğurur37. 
Fesih ise olağan ve olağanüstü fesih olarak ikiye ayrılmakta ve taraflar istedikleri zaman 
şartlarına uygun olarak fesih haklarını kullanabilmektedirler38. 

Fesih imkânı sadece süreklilik arz eden sözleşmeler için tanınmış olmasına rağmen, 
cayma hakkı süreklik arz eden veya süreklilik arz etmeyen her iki sözleşme türünde de 
uygulanır39. Ancak hayat sigortası sözleşmesi uzun süreli sözleşmelerden olması nedeniyle 
fesih ile cayma açısından da bu noktada bir farklılık bulunmamaktadır.  

c. Cayma ile Dönmenin Karşılaştırılması 
Cayma hakkı, borçlanma işlemine özgü olarak dolaylı etkileri bulunan dönme hakkının, 

geniş anlamda tasarruf işlemine doğrudan etki doğuracak şekilde güçlendirilmiş halidir40. 
Dönme ise, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme ilişkilerinde, sözleşme ilişkisini çözen, 
bozucu yenilik doğuran bir haktır. Her ikisi de bozucu yenilik doğuran haklar olması sebebiyle 
tek taraflı irade beyanı ile kullanılırlar ve kullanılmakla tükenerek geri alınamazlar41.  

Dönme hakkı sözleşmenin her iki tarafına da tanınmış olan bir hak olmasına rağmen 
cayma hakkı tüketici gibi sözleşmenin güçsüz tarafına tanınmış bir haktır42. Ayrıca dönme 
hakkının kullanılması için belli olguların gerçekleşmesi (örneğin ifa güçlüğü) gerektiği halde, 
cayma hakkının kullanılması için herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu yoktur43.  

                                                 
36 EREN, s. 1260;  SEROZAN, s. 138; BUZ, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin 

Yayınları, Ankara 1998, s. 82; SERT SÜTÇÜ, s. 9. 
37 SERT SÜTÇÜ, s. 8. 
38 EREN, s. 1260; SEROZAN, s. 120.  
39 SERT SÜTÇÜ, s. 8 
40 SEROZAN, s. 137. 
41 BUZ, Yenilik Doğuran Haklar, s. 55 vd. ; SERT SÜTÇÜ, s. 13. 
42 SERT SÜTÇÜ, s. 14. 
43 EREN, s. 1261; SEROZAN, s. 229 vd.;  OĞUZMAN/ÖZ, s. 438, pn. 1439; BUZ, Sözleşmeden Dönme, s. 92; 

SERT SÜTÇÜ, s. 15. 
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Dönme hakkı tam iki taraf borç yükleyen sözleşmelerde söz konusuyken, cayma 
açısından böyle bir ayrım bulunmadığı halde hayat sigortası sözleşmesi tam iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerden olması sebebiyle bu açıdan fark bulunmamaktadır44 

2. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sebepleri 
TTK madde 1489 kapsamda sigorta ettiren lehine tanınmış olan bu tür bir cayma TKHK 

etkisiyle 6102 sayılı TTK’   da ilk kez düzenlenmiş bulunmaktadır. Hayat sigortası sözleşmeleri 
uzun süreli sözleşmelerdir. Bu nedenle kişi gerekçede de belirtildiği üzere ikna kabiliyeti 
yüksek sigortacılar tarafından yeterince değerlendirme yapamadan hayat sigortası sözleşmesini 
yaptırmış olabilir45.  Kanun koyucu bu madde ile sigorta ettirene, kararını tekrar gözden 
geçirmesi, bu şekilde uzun süreli bir sözleşme ile prim ödeme borcu altına girecek kişinin 
sözleşmenin mali etkilerini tekrar değerlendirerek sıkıntıya girmesini önleme amaçlı bir imkânı 
tanımıştır46. Sigorta ettiren, süresinde cayma hakkını kullanması ile birlikte herhangi bir 
tazminat veya cezai şart ödemeden sözleşme ilişkisini ortadan kaldırır47.  

Cayma hakkını kullanırken sigorta ettireninin herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu 
yoktur.  Sigorta ettiren cayma süresi içerisinde sigortacıya cayma hakkını bildirirken ayrıca 
sebeplerini de açıklaması gerekmez.  

3. Cayma Hakkının Kullanılması Usulü ve Sonuçları 
Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden 

itibaren on beş gün içinde sözleşmeden cayma imkânına sahiptir. Sigortacının öncelikle, sigorta 
ettirene sözleşmeden cayma imkânının var olduğu ve bu imkânı kullanabileceği yönünde 
bilgilendirme yapması gerekmektedir. Sigortacı, sigorta ettiren sözleşme koşullarını ve tüm ek 
bilgileri verdiğini veya sözleşmenin kurulduğu ve cayma hakkını on beş günlük süre içerisinde 
kullanabileceği bilgisini vermesi ile bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olur48.  
Sigortacı tarafından yapılan bu bilgilendirme, sigorta ettirenin anlayabileceği açık ve sade bir 
dille yapılmalıdır. Kapsamı, süresi, hakkın nasıl kullanacağı sigorta ettiren tarafından açıkça 
anlayarak, hakkını etkin bir şekilde kullanabilmesine imkân tanımayan bilgilendirmelerin 
geçerli bir bilgilendirme olarak kabul edilemeyeceği düşüncesindeyiz.  

Süreyi başlatan bilgilendirmenin yapılmış olduğunun ispat yükü sigortacıya yüklenmiştir. 
Bildirimin hangi şekilde yapılacağına ilişkin kanun koyucu tarafından herhangi bir şekil şartı 
öngörülmese dahi ispat yükü sigortacı da olması sebebiyle ispat kolaylığı açısından yazılı olarak 

                                                 
44 SERT SÜTÇÜ, s. 14. 
45 TTK gerekçe, madde 1489.  
46 ÇEKER, s. 231; KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 367.  
47 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 368.  
48 ÜNAN, Tüketici Hukuku, s. 165.  
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yapılmasında fayda vardır.  Bilgilendirme bildiriminin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya noter 
tarafından tebliğ şerhli nüsha alınarak yapılması ispatı kolaylaştıracak yöntemlerdir. 

Bildiriminin yapılmamış olması halinde, kanun koyucu sigortacının uzun bir cayma 
süresi ile bağlı olmasını engelleyerek menfaat dengesinin sağlanması amacıyla, cayma hakkını 
kullanmanın başlangıç süresi olarak ilk primin ödendiği tarihi kabul etmiştir. Buna göre 
bildirim yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. 

 TTK madde 1489 kapsamında sigortacıya getirilen bilgilendirme yükümlülüğü, TTK 
madde 1423 kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünden farklıdır. TTK madde 1423 
kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü sigortacının sözleşme kurulmadan önce sigorta ettireni 
sözleşme konusunda bilgilendirmesi iken, madde 1489 kapsamındaki bilgilendirme 
yükümlülüğü sözleşme kurulduktan sonra kararını tekrar değerlendirmesi amacıyla 
yapılmaktadır49.  

Sigortacının yapmış olduğu bildirim ile sigorta ettirenin cayma hakkını kullanabileceği 
süre olan on beş günlük süre işlemeye başlar. Bildirim yapılmamış olması durumunda ise, ilk 
primin ödenmesinden bir ay içinde cayma hakkı kullanılmalıdır. Sigorta ettiren bu on beş 
günlük ve bir aylık süre içerisinde cayma hakkını kullanmalıdır. Aksi takdirde bu sürenin hak 
düşürücü süre olması sebebiyle cayma hakkını kullanma imkânı sona ermiş olur. Cayma 
hakkının belirli bir süreye bağlanarak, bu süre içerisinde bu hakkın kullanılmadığı takdirde bir 
daha kullanılamaması sigortacının süresiz olarak sözleşme ile bağlanmasını engelleme amacı 
taşımaktadır50. Kanun koyucu bu şekilde sözleşmenin zayıf tarafı olan sigorta ettireni 
korumakla birlikte, sigortacının da menfaatlerini tamamen ihlal etmeyerek bir denge sağlamaya 
çalışmıştır. 

Sigorta ettirenin cayma hakkını kullanırken herhangi bir şekil şartı olup olmadığını 
incelediğimizde TTK’ da öngörülen herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Türk özel 
hukukunda da kural şekil serbestisidir51. TTK madde 1489 kapsamında cayma hakkının 
kullanılmasına ilişkin herhangi bir şekil şartı öngörülmemesine karşın yazılı olarak 
yapılmasında fayda vardır. Zira MK madde 6 kapsamında cayma hakkını kullandığını iddia 
eden ve ispat yükü üzerinde olan sigorta ettirendir.  

Cayma hakkının kullanılması ile birlikte hayat sigortası sözleşmesi ortadan kalkar. 
Sigorta ettiren ilk primi ödedikten sonra cayma hakkını kullanmışsa, ödemiş olduğu primin 
sigortacı tarafından geri verilmesi gerekmektedir.  

4. TTK Madde 1489’a Göre Cayma Hakkının Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi  

                                                 
49 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 368.  
50 SERT SÜTÇÜ, s. 93. 
51 EREN, s. 267.  

367

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 
 

TTK madde 1489’da sigorta ettiren lehine tanınmış olan cayma hakkı AB direktiflerine 
paralel şekilde hüküm altına alınmış bir düzenlemedir52. TTK madde 1489’da düzenlenmiş olan 
sigorta ettirenin cayma hakkı ile TKHK’ da düzenlenen tüketicinin cayma hakkı aynı amaçla 
düzenlenmiştir. Her ikisinin de amacı sözleşmenin güçsüz tarafı olan tüketici ve sigorta ettireni, 
tarafı oldukları ve yükümlülük altına girdikleri sözleşme ile ilgili olarak tekrar değerlendirme 
yapabilmelerine imkân vererek, başka hukuki gerekçelere ve yollara başvurmaya gerek 
olmadan sözleşmeyi ortadan kaldırma imkânı tanımaktır.  

Her iki kanunda ve tüketici kanunu bağlamındaki ilgili yönetmeliklerin birçoğunda da 
cayma hakkının kullanılmasının başlangıç süresi olarak sağlayıcı (satıcı) veya sigortacı 
tarafından bilgilendirme yükümlülüğünün yapıldığı zamanı esas almıştır. Başka bir deyişle her 
iki kanun da sigorta ettiren ve tüketiciye cayma hakkının bulunduğu ve bu hakkı nasıl 
kullanacağı yönünde bir bilgilendirilme yapılması şartını aramıştır. Bu bilgilendirmenin 
yapıldığına dair ispat yükü de her iki kanunda da sigortacı ve sağlayıcıya (satıcı) aittir. TTK’ 
da da TKHK’ de de cayma hakkının süresinde kullanılmamış olması halinde, hak düşürücü 
süreye tabi olması nedeniyle sürenin bitmesiyle hakkın kullanılma imkânı da ortadan kalkar.  

TKHK’ da da TTK’ da da cayma hakkının kullanımına ilişkin herhangi bir şekil şartı 
öngörülmemesine rağmen taksitle satış sözleşmeleri yönetmeliği, tüketici kredisi sözleşmeleri 
yönetmeliği, ön ödemeli konut satışı sözleşmeleri yönetmeliği ve mesafeli sözleşmelere ilişkin 
yönetmelik gibi yönetmeliklerce cayma hakkının kullanımına ilişkin yazılı şekilde yapılması 
öngörülmüştür53. 

TTK’ da cayma hakkının kullanılacağı sürenin başlangıç tarihi bakımından bilgilendirme 
yapılması ve yapılmaması üzerine iki ayrı süre belirlenmiştir. TKHK’ da sözleşme türleri 
açısından ayrı cayma süreleri belirlenmekle birlikte, sürenin başlangıç tarihi olarak sadece 
bilgilendirmenin yapılmasını esas almıştır. Bilgilendirmenin yapılmaması halinde ayrı bir süre 
belirlenmemiştir54. 

C. Sigorta Ettirenin Sigortadan Ayrılması Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
1. Genel Olarak Sigorta Ettirenin Sigortadan Ayrılması  
TTK madde 1500, sigorta ettirene, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık 

primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği   zaman   sözleşmeyi sona erdirerek, 
sigortadan ayrılma imkânı tanımıştır. Kanun ve doktrinin benimsediği ismiyle ayrılma, 

                                                 
52 KABUKÇUOĞLU ÖZER, F. Dilek: “Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde Sigorta 

Sözleşmelerinin Durumu”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2014- 2015, Bilge Yayınevi, Ankara 

2015, s. 438.  
53 SERT SÜTÇÜ, s. 104.  
54 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Sigorta Sözleşmelerinin Durumu, s. 439. 
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uygulamada satın alma, ETTK’ da da iştira hakkı, sigorta ettirenin belirli şartlarda sigorta 
sözleşmesine son vererek, hesaplanan değerin kendisine verilmesidir55. 

Madde ETTK’ nın 1327’nci maddesi ile fikir olarak aynı olmakla birlikte, maddede 
öngörülen üç yıllık süre uygulamadaki sıkıntılar da dikkate alınmak suretiyle bir yıla 
indirilmiştir. Ayrıca, ETTK’ da bazı maddelerde üç yıllık süreden prim olarak bahsedilirken 
bazı maddelerinde üç yılın geçmesinden bahsedilmiştir. Uygulamada süre hesabı yapılırken 
prim olarak mı sözleşme süresi olarak mı hesap yapılacağı hususu tartışma zemini 
oluşturmuştur. TTK’ da bu durum açık olarak düzenlenerek sigorta ettirenin sözleşmeden 
ayrılabilmesi için hem sözleşme süresinin hem de o döneme ilişkin primin ödeniyor olması 
ilkesi benimsenmiştir56. TTK’ da belirlenen sistem hayat sigortası sözleşmesinden daha erken 
ve daha az prim ödeyerek ayrılmayı mümkün kılması sebebiyle ETTK’ ya nazaran sigorta 
ettiren ve lehtar açısından daha lehe bir düzenlenmedir57. 

 TTK’ daki bir diğer değişiklik de “poliçenin iadesi” ibaresine yer verilmemiş olmasıdır. 
Hayat sigortası sözleşmesinin geçerliliği açsından şekle tabi olmaması sebebiyle poliçe 
düzenlenmediği haller de göz önünde bulundurularak bu değişiklik yapılmıştır58. 

2. Sigortadan Ayrılma Sebepleri  
Hayat sigortası sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen uzun süreli sözleşmeler 

olduğundan bahsetmiştik59. Sözleşmenin uzun süreli sözleşmelerden olması sebebiyle, 
ekonomik, sosyal ve birçok açıdan koşulların değişeceği ve sigorta ettirenin sözleşmeyi yapma 
düşüncesi ve amacının gerçekleştiği ya da daha uygun alternatif çözümler oluştuğu durumlar 
ortaya çıkabilir60. Bu durumda sigorta ettiren daha menfaatine olacak bir tercih yapmak ve prim 
ödeme borcundan kurtulmak isteyebilir.   

TTK madde 1500, sigorta ettirene sigorta sözleşmesinden ayrılma hakkını kullanırken 
herhangi bir sebep gösterme zorunluğu yüklememiştir. Sigorta ettirenin sözleşmeden ayrılma 
hakkını düzenleyen TTK madde 1500’ü sigorta ettirenin fesih yoluyla sözleşmeyi sona 
erdirmesini düzenleyen maddelerden ayıran en önemli özelliği sebep gösterme zorunluluğunun 
bulunmaması olduğunu düşünmekteyiz. Zira sigorta ettiren, fesih hakkını kullanırken TTK 
madde 1413’e göre  sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının 
iptâl edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi sebeplerle, TTK madde 1414’e 
göre sigortacının, sigorta teminatının kapsamında değişiklik yapmadan, ayarlama şartına 

                                                 
55 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 308.  
56 TTK gerekçe, madde 1500/1. 
57 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 308. 
58 TTK gerekçe, madde 1500/1. 
59 Ayrıntılı bilgi için bkz. I, B. 
60 CANBOLAT, Ferhat: Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi Çökmesi ve Boşa Çıkması, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2012, s. 125. 
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dayanarak primi yükseltmesi sebebine dayanarak, TTK madde 1417’ye göre aciz hâline düşen 
veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan sigortacının, taahhüdünün yerine getirileceğine 
ilişkin teminatı vermemesi sebebiyle fesih hakkını kullanabilmektedir. Görüldüğü üzere fesih 
hakkı kullanılırken mutlaka bir sebebe dayanılması zorunludur. Ancak sigorta sözleşmesinden 
ayrılma, sigorta ettirene belirli koşulları sağlaması şartıyla, hayat koşulları ve ekonomik 
durumunda değerlendirme yaparak herhangi bir neden göstermeden sözleşmeyi sona erdirme 
imkânı tanımıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Sigortadan Ayrılma İçin Gerçekleşmesi Gereken Şartlar  
TTK madde 1500/1’ e göre sigorta ettirenin ayrılma hakkını kullanabilmesi için öncelikle 

en az bir yıldan beri yürürlükle olan bir hayat sigortası sözleşmesinin tarafı olmalıdır.  ETTK’ 
ya göre daha kısa bir süre belirlenmiş olması sigorta ettirenin daha önce ayrılma olanağına sahip 
olmasına sebep olmuştur. Sözleşmenin en az bir yıldan beri yürürlükte olan bir sözleşme olması 
yanında bir yıllık priminin de ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Hayat sigortası 
sözleşmelerinde ilk yıl ödeme tutarına giderlerin yansıtılması sebebiyle, yapılan ödemelerin 
daha çok giderleri karşılamasından dolayı ilk yılın sonunda ayrılma halinde yapılan ödemeden 
çok daha az bir ayrılma bedeli alınabilir61. 

TTK madde 1500/2 yaşama ihtimali karşı yapılan sigortalar için özel bir şart getirmiştir. 
Buna göre; yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta ettirenin sözleşmeden 
ayrılarak, sigortacıdan ayrılma değerinin isteyebilmesi için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat 
etmesi gerekir. Yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda, süre sonuna doğru rizikonun 
gerçekleşme ihtimaline karşı sigortacının ayıracağı karşılık artacağından, ölüm riski artan 
sigorta ettiren sözleşmeden ayrılmak isteyebilir. Bu nedenle kanun koyucu kötü niyetli olarak 
sigortadan ayrılmaların önüne geçmek amacıyla, yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda 
sigorta ettirenin bu madde kapsamında ayrılma hakkını kullanabilmesi sigortalının sağlıklı 
olduğunun ispatına bağlanmıştır62.  Belirli bir süre içinde ölme ihtimaline yönelik sigortalarda, 
sağlıklı olma şartı aranmamıştır. Zira yaşama ihtimaline yönelik olarak yapılan sigortaların 
aksine, süre azaldıkça rizikonun gerçekleşme ihtimali azalacağından sigortacının ayıracağı 
karşılık da az olur63. 

4. Sigorta Ettirenin Sigortadan Ayrılmasının Sonuçları  
Sigorta ettirenin, ayrılma hakkını kullanması ile birlikte sigorta sözleşmesi sona ermiş 

olur. Tarafların hak ve yükümlülükleri de sona erer. Sigorta ettiren şartlara uygun şekilde 
yapmış olduğu sigortadan ayrılma sonunda bir ayrılma değerine hak kazanır. Ayrılma değeri, 
ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde 
hesaplanan değerdir. Hayat grubu sigortaları yönetmeliği madde 10/3’te ayrılma halinde 
uygulanacak kesintilerin, matematik karşılıklarının belli bir oranı şeklinde kesinti yapılacaksa, 
                                                 
61 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 368. 
62 TTK gerekçe, madde 1500/2.  
63 KABUKÇUOĞLU ÖZER, Hayat Sigortası, s. 309. 
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söz konusu oranın bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında en az 14’lük puntolarla 
yazılması gerektiği düzenlenmiştir. Uygulamada da bu şekilde oran tabloları ile hesap yapılarak 
ayrılma değerleri belirlenmektedir. 

Sigorta ettirenin hayat sigorta sözleşmesinden ayrılması, sigortacı açısından iyi risk 
ihtimali olan bir müşterisini kaybetmiş olması sonucunu doğurarak sigortacı açısından zarar 
durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle sigortacı sözleşmenin devamını cazip hale getirecek 
yıllara göre çeşitli ayrılma bedelleri yüzdeleri belirlenebilir.  
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I. BANKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI 
 
A. GENEL OLARAK 

Bankalar, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak organlarının ve çalıştırdığı personelin 
görevlerini yerine getirirken üçüncü kişilere verdikleri zarardan sorumlulukları vardır1. 
Banka ile müşteri arasındaki ilişki ve sorumluluk; bazı mevduat, kredi, garanti, akreditif, 
çek hesabı ve kiralık kasa sözleşmesi gibi “banka sözleşmeleri” olarak tabir edilebilecek 
bazı sözleşmelere dayanabileceği gibi herhangi bir sözleşme temeli olmadan da 
doğabilir2. 

Banka ve müşteri arasında bulunan ilişkinin temelini nitelendirmek her zaman 
kolay ve açık olmayabilir. Müşteri ile banka arasında sürekli ve güven temeline dayalı bir 
ilişki vardır. Bu ilişki “genel banka sözleşmesi” ve “asli edim yükümlülüğü bulunmayan 
kanuni borç ilişkisi” görüşleri ile açıklanmaya çalışılmıştır3. Genel banka sözleşmesi 
görüşüne göre; banka ve müşteri arasında münferit işlemler için uygulanan sözleşmeler 
dışında çerçeve sözleşme niteliğinde genel banka sözleşmesi bulunmaktadır. Ancak bu 
görüş, sözleşmenin kurulması için taraf iradeleri bulunması gerektiği, sözleşmenin bu 
kurucu unsuru bulunmaması nedeniyle hukuksal dayanakta belirsizlikler olacağı 
gerekçesiyle eleştirilmiştir4. Asli edim yükümlülüğü bulunmayan kanuni borç ilişkisi 
görüşüne göre; banka ile müşteri arasında MK madde 2 kapsamında hukuki işlem ile 

 
 

* Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Arş.Gör. 
oalbayrak@atu.edu.tr 
1 KAPLAN, İbrahim: “Bankaların Hukuki Sorumluluğu”, Prof, Dr. Halûk Tandoğan’ın Hatırasına 
Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990, s. 449; BATTAL, Ahmet: Güven 
Kurumu Nitelendirmesi Işığından Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2001, s. 6. 
2 TEKİNALP, Ünal: Ünal Tekinalp’in Banka Hukukukun Esasları, Vedat Kitapçılık, 2. Baskı, İstanbul 
2009, s. 357, pn. 35-02; KAPLAN, Hukuki Sorumluluk, s. 451. 
3 TEKİNALP, s. 359, pn. 35-04; BATTAL, s. 122. 
4 Doktrinde “Eski Öğreti” olarak adlandırılmıştır. (TEKİNALP, s. 359, pn. 35-05 vd.) 
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doğmayan özel bir bağlantı bulunmaktadır. Uzun yıllardır doktrinde tanınan bu görüşe 
göre söz konusu kanuni borç ilişkisi sadece davranış yükümlülüklerinden meydana 
gelmektedir5. Türk hukukunda da kabul gören bu görüş özen sorumluluğunun temeli 
olarak nitelendirilebilecektir6. 

Bankaların gerçekleştirmiş olduğu bütün işlemlere yönelik hukuki sorumluluğuna 
ilişkin Bankalar Kanunu’nda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle 
uygulamada, Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine ilişkin hükümler çerçevesinde 
sorumluluk belirlenmektedir7. Banka personeli tarafından gerçekleştirilen usulsüz 
işlemlerden kaynaklı olarak bankanın hukuki sorumluluğunu, sözleşmeden doğan 
sorumluluk ve haksız fiil sorumluluğu olmak üzere iki başlık altında incelenebilir8. 

B. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK 
1. GENEL OLARAK 

Müşteri ile banka arasında yapılacak bankacılık işlemine uygun olarak sözleşme 
akdedilmektedir. Taraflar arasındaki sözleşme dolayısıyla bankanın borçlar hukuku 
kapsamında sorumluluğunun doğduğundan bahsetmiştik. Bankanın sözleşmeden doğan 
sorumluluğunu da sözleşme öncesi sorumluluk, sözleşme sırasındaki sorumluluk ve 
sözleşmenin sona ermesinden sonraki sorumluluk olarak ayırabiliriz9. 

Sözleşme müzakereleri aşamasında da bankanın sözleşme içi sorumluluk kapsamında 
olduğu gibi sorumluluğu bulunmaktadır10. Banka sözleşme müzakereleri aşamasında da 
MK madde 2 kapsamında hareket ederek doğru ve düzenli bilgi verme ve sır saklama 
yükümlülüğü altındadır. Bankanın sözleşmeden doğan hukuki sorumluluğunun 
belirlenmesinde TBK madde 502 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan vekalet 
sözleşmesine ilişkin hükümler etkin rol oynar11. Bankanın sözleşmeden doğan hukuki 
sorumluluğu kapsamında TBK madde 112 gereği de sorumluluğu bulunmaktadır. TBK 
madde 112  “ Borç  hiç   veya   gereği   gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun 
yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle 
yükümlüdür” şeklinde hüküm kurmak suretiyle borcun hiç veya gereği gibi ifa  
edilmemesinden    borçluyu    sorumlu    tutarak,   kusursuzluğunu  ispatlaması    halinde 

 
5 TEKİNALP, s. 361, pn, 35-10. 

6 TEKİNALP, s. 363, pn, 35- 13. 

7 ÇEKER, Mustafa: Hukuki Yönüyle Banka Mevduatı, Karahan Kitabevi, Adana 2004, s. 272. 
8 KAPLAN, Hukuki Sorumluluk, s. 450; ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 272. 

9 KAPLAN, Hukuki Sorumluluk, s. 450. 

10 BATTAL, s. 122; KAPLAN, Hukuki Sorumluluk, s.450. 
          11 KAPLAN, Hukuki Sorumluluk, s. 455.
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sorumluluğunun ortadan kalkacağına hükmetmiştir. Bununla birlikte bankanın sözleşmeden 
doğan sorumluluğunu değerlendirirken özen sorumluluğu olarak nitelendirilen kusursuz 
sorumluluk hali ve bankanın güven kurumu olarak nitelendirilmesinin de sorumluluğun 
kapsamını belirlemek açısından değerlendirmeye dahil edilmektedir. Ayrıca sorumluluğun 
ölçüsünün tespitinde bankanın anonim şirket tüzel kişiliğine sahip olması sebebiyle TTK 
madde 18/2 gereği basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü de göz ardı 
edilmemelidir12. Yarg. H. G. K. ‘da 2013/11-2425 E. 2015/2022 K. 30.9.2015 tarihli 
kararında ; “Bankalar yönünden sorumluluğun ölçüsünün belirlenmesinde kullanılacak bir 
başka genel kural da … TTK18/2. maddesinde tanımını bulmuştur. Buna göre, her tacirin, 
ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Bunun 
sonucu olarak, itibar müessesesi olan bankaların, bu vasıfları nedeniyle gerekli bilgi ve 
tecrübelerinin varlığı hususunda kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmamaları gerekir.” 
şeklinde hüküm kurmuştur. 

2. BANKANIN ÖZEN BORCU VE GÜVEN KURUMU OLMASI 
KAPSAMINDA SORUMLULUĞUN ÖLÇÜSÜ 

 
Haksız fiil ve sözleşme kapsamındaki sorumluluğunun, zararın tazmini noktasında 

her zaman yeterli bulunmaması, bazı noktalarda zarar görenin menfaatini karşılamaması 
sebebiyle, bu eksikliği gidermek amacıyla dayanağını hakkın kötüye kullanılma yasağı 
ve MK madde 2’den alan bir sorumluluk türü kabul edilmiştir13. Bankacılık hukuku 
uygulamasında da MK madde 2 her alanda uygulanan emredici bir hüküm olarak kabul 
edilmektedir14.  Bununla birlikte  bankalar,  kuruluş  işlemlerinden  itibaren her aşamada 
devletin yoğun denetim ve gözetim altında faaliyette bulunduğundan ve her türlü 
işleminin BDDK denetimine tabi olmasından dolayı güven kurumu olarak 
nitelendirilmektedir. Bankaların ruhsata dayalı olarak faaliyetlerini yerine getirebilmesi 
de, işlemlerin güvenilir, tecrübeli ve vasıflı uzmanlar tarafından gerçekleştiriyor algısı 
dolayısıyla, özel bir güven kurumu olmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca işlemlerinde tek 
tip sözleşme uygulayarak eşitlik  unsurunu  vurgulamaları  da kitle  psikolojisini  olumlu  

 
 
 
 

12 BATTAL, s. 8. 

13 AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Vedat Kitapçılık, İkinci 
Baskı, İstanbul 2006, s. 7; ALBAYRAK, Hakan: “Bir İsviçre Federal Mahkemesi Kararı Işığı Altında 
Hukuki Görünüm Sorumluluğu, Güven Sorumluluğu ve Kambiyo Hukuku Sorumluluklarının 
Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2009, s. 80. 
14 BATTAL, s. 14; ÇEKER, s. 273;   Yarg. 11. H.D.     2015/3392 E.   2015/9360 K.   16.9.2015 tarihli 
kararında; “ Mahkemece, davacının Y. A.Ş'ye yatırdığı mevduatın yine onun yazılı talebi üzerine Y.O. Ltd.'ye 
aktarıldığı, bu işlemde  bir güven kurumu olan bankanın dürüstlük kuralına aykırı yönlendirme ve 
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etkileyerek vatandaştaki güvenin artması sonucunu doğurur15. Bankaların güven kurumu 
olması ve tüm faaliyetlerinde MK madde 2’nin emredici olarak uygulanıyor olması 
nedeniyle özen borcu objektif niteliktedir16. Bunun sonucu olarak da banka özen borcu 
kapsamında, kusursuz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz17. Yarg. H. G. K. 
2013/11- 2425 E. 2015/2022 K. 30.9.2015 tarihli kararında bankanın özen borcu ve güven 
kurumu olmasından kaynaklanan sorumluluğunun farklı olması gerektiğini net bir şekilde 
açıklayan bir karara hükmetmiştir18. Bankanın özen borcu ve güven kurumu olması 
kapsamı içerisine faaliyetlerini yerine getirirken vasıflı personel çalıştırma, organizasyon 
yapısını düzgün bir biçimde oluşturma ve personelin yetki sınırlarını belirleme gibi 
hususlar da yer almaktadır19. Yargı kararları kapsamında özen borcunun ihlal edildiği 
durumlara örnek olarak, imza incelemesi olmaksızın hesaptan ödeme, sahte talimat, sahte 
vekalet ve sahte kimlikle ödeme yapılması, hesap cüzdanında görünen paranın hesaba 
eksik   veya   hiç   aktarılmaması,    sözleşmede  hüküm olmadan veya  talimatsız virman  

 
bir dizi işleminin etkili olduğu, gerçekte yatırılan ve havale edilmiş gibi gösterilen paranın banka nezdinde 
kaldığı ve daha sonra el koyma, devir ve birleşme gibi süreçler sonrasında davalı ING Bank bünyesine 
geçtiği, davalı Bankanın havale görüntüsü altında mevduat topladığı ve bu nedenle davacının zararını 
tazminle sorumlu olduğu gerekçesi ile 3.762,46 TL'nin 22.09.1999 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans 
faiile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir” aynı şekilde hüküm kurmuştur. Aynı yönde bkz. Yarg. 
11. H. D 2004/4740 E. 2005/1370 K 17.2.2005 tarihli karar. 
15 BATTAL, s. 112. 
16 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 275. 
17 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 18. Baskı, Ankara 2015, s. 614. 
18 “Bankalar, devletin yoğun denetimi ve müdahalesi altında bulunan ve kendileri için belirlenmiş özel 
ilkelere uymak şartıyla faaliyet gösterebilen kuruluşlardır. Bankacılık sektörüne özgü bu durum, bankalarla 
muhatap olan geniş halk kitlelerinin bankalara karşı özel bir güven duygusu beslemelerine yol açmaktadır. 
Hukuken korunmaya değer olduğu sürece bu güven, bankaların diğer ticari işletmelerden ve klasik şirket 
türlerinden farklı hukuki sorumluluk kurallarına tabi tutulmalarını zorunlu kılmaktadır. Bankaların bu 
özelliği; aynı zamanda, iş ilişkileri nedeniyle muhatap oldukları kişilere karşı borçlarının ve 
sorumluluklarının da ayrı ve özel kurallarla belirlenmesini gerektirmektedir…. Bankaların kendilerine 
güvenen müşterilerine, onların yakınları olan üçüncü kişilere ve bilgi almak ya da ilişki kurmak amacıyla 
kendilerine başvuran kişilere karşı TMK'nın 2. maddesinden doğan, koruyucu nitelikte bir özen borcu vardır. 
İmtiyazla çalışan ve yeterliliği ve uzmanlığı kabul edilmiş olan tüzel kişi tacirler durumundaki bankalar, bu 
özel vasıflarının kendilerine yüklediği özen borcuna uygun hareket etmelidirler ( BATTAL, Ahmet: a.g.e., 
s.149 ). Bankaların özen borcunun ölçüsü belirlenirken, bankacılık mesleğinin ve sektörün kendisine has 
nitelikleri mutlaka nazara alınmalıdır. Ayrıca kusur ve özen belirlenirken, borçlunun faaliyet sahası da 
nazara alınır. Riskli bir saha ise bu kişiden beklenen özen yüksek olacaktır. Bankacılık sektörü, gerek banka 
yönetimi ve gerekse hizmet verdiği kişiler yönünden bir bütün olarak riskli bir alandır. Bankaların özen 
borcu bu riskin bir gereği olarak ağırlaştırılmalıdır (AŞÇIOĞLU, Çetin: Kusurun Belirlenmesi ve 
Derecelendirilmesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V., Ankara, s. 174). Bankaların tacir 
olarak bütün işlemlerinde basiretli davranmaları mükellefiyeti, herhangi bir tacirinkinden farklıdır. 
Bankacılık alanında hizmet verenlerden beklenen basiret ölçüsü, özen vecibesi, şüphesiz daha ağırdır.” 
şeklinde hükmetmiştir. 
19 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 273. 
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yapılması kişinin rızası hilafına hesabından eft işlemi yapılması olarak kabul edilebilir20. 
Güven kurumu olan bankanın Yargıtay tarafından sorumlu tutulduğu hallere örnek olarak 
da; müşterinin hesabındaki paranın banka personelince zimmetine geçirilmesi, sahte 
talimat ile ödeme yapılması MK madde 2’ye aykırı olarak banka kayıtlarında banka 
tarafından düzeltme yapılması, müşterilerden toplanan mevduatların banka kayıtlarına 
aktarılmamasıdır21. 

C. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 
Banka ile müşteri arasında genel itibariyle banka sözleşmeleri yer aldığından 

genellikle sözleşmesel sorumluluk doğmaktadır. Ancak bazı durumlarda bankanın 
müşterilerine veya üçüncü kişilere karşı aralarında bir sözleşme bulunmaksızın da 
sorumluluğunun doğduğu durumlar ortaya çıkabilir. Genel borç ilişkilerinde olduğu gibi 
bankanın sorumlu olmasına sebep olan diğer bir sorumluluk da haksız fiil 
sorumluluğudur22. Banka personelinin gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlemlerden 
bankanın sorumluluğu, zarar gören ile arada bir sözleşme olup olmamasına göre TBK 
madde 116 veya TBK madde 66’ya göre belirlenmektedir23. 

1. TBK MADDE 116 KAPSAMINDA SORUMLULUK 
Banka personelinin gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlem neticesinde müşteri ile 

arada sözleşme olması durumunda bankanın sorumluluğu BK madde 116 
kapsamındadır24. 

 
 

20 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 274; Yarg. 11. H. D. 2015/8529 E. 2016/3198 K. 23.3.2016 tarihli karar. 

21 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 275 

22 EREN, s. 489; KAPLAN, Hukuki Sorumluluk, s. 6; ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 275. 
23 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 279. 
24 BATTAL, s. 155; EREN, s. 618;  Yarg. 11. H.D.  2015/14384 E. 2016/2495 K.   7.3.2016 tarihli 
kararında; “…davacı ile davalı banka arasında akdi ilişki bulunduğu, davalı bankanın bu ilişkiyi ifa 
yardımcısı dava dışı The Bank of New York Bank aracılığıyla gerçekleştirdiği, davalı bankanın TBK'nın 116. 
maddesi gereği dava dışı The Bank of New York Bank isimli bankaların yaptığı işlem sonucu zarar gören 
davacıya karşı tam sorumlu olduğu, ödemeyle görevli………..'ın, lehdarın farklı olduğu kendisine bildirilen 
mesajda belli iken, herhangi bir teyide lüzum görmeden salt IBAN numarasını nazara alarak transfer etmesi 
gözönüne alındığında davacının kusuru sayılamayacağı gibi davalı banka lehine bu sebeple kusur indirimi 
de yapılamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne…” şeklinde hüküm kurmuştur. Yarg. 11. H.D. 2015/5473 
E. 2015/13057 K. 7.12.2015 tarihli kararında; “Davacı vekili; müvekkilinin murisi ... ...'ın sağlığında bütün 
mevduatını ... Bankası    Şubesinde topladığını, müteveffanın her aybaşı bankaya gittiğinde yaşlılığı sebebiyle 
kendisine yardımcı olacağını söyleyerek güvenini kazanan bankanın yetkili servis memuru ... ...'in murisin 
yaşı ve şeker hastası olması sebebiyle gözlerinin iyi görmemesinden de yararlanarak kendisine para 
ödemediği halde ödenmişcesine tediye fişleri imzalattığını ya da imzasını taklit ettiğini, böylelikle 
müteveffanın tahminen 120.000,00 TL'ye yakın parasını onun rızası hilafına kendi zimmetine geçirdiğini ve 
haksız kazanç elde ettiğini, davalı banka çalışanı ……. 'in bu şekilde başka müşterilerinde paralarını 
zimmetine geçirdiği gerekçesiyle açılan ceza davası sonucunda hapis cezasına mahkum edildiğini, davalı 
bankanın BK 100. maddesi gereğince kusursuz sorumlu olduğunu ileri sürerek şimdilik 8.000,00 TL'nın 
reeskont  faiziyle  birlikte   davalıdan   tahsilini    talep ve  dava etmiş” dava ilk derece mahkemesince kabul  
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Bankanın, personelinin gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlemlerden dolayı 
sorumluluğunun kaynağı, çalışanlar üzerindeki denetim ve gözetim ödevidir25. Kanun 
tarafından yüklenmiş olan bu objektif nitelikte ödevin ihlal edilmesine bağlı olarak 
sorumluluğu doğmaktadır. Bankanın, personelinin gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlem 
nedeniyle sorumlu tutulması için gerekli genel şartlar; personelin usulsüz işlemi 
nedeniyle zarar ortaya çıkması, gerçekleştirilen usulsüz işlem ile zarar arasında uygun bir 
illiyet bağı olması ve zarar verme olgusunun hukuka aykırı olmasıdır26. 

Bankanın sorumluluğu için özel şartlar ise; banka ile personel arasında bir çalışma 
ilişkisinin varlığı ve çalışanın işi gördüğü sırada zararı meydana getirmesi olarak 
sayılabilir27. TBK madde 116/3’e göre; “uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya 
sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, 
borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin 
olarak hükümsüzdür.” Bankacılık işlemleri de uzmanlık gerektiren işlemlerden olması 
nedeniyle sorumsuzluk kayıtlarının geçersiz olduğunu söylemekle yetinerek 
çalışmamızda bir sonraki başlık altında ayrıntılı inceleyeceğimizi belirtelim. 

1. TBK MADDE 66 KAPSAMINDA SORUMLULUK 
Bankanın TBK madde 66 kapsamındaki adam çalıştıran olarak sorumluluğunda da 

personelin arada herhangi bir sözleşmeye olmayan üçüncü kişilere yönelik olarak 
gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlemlerde söz konusu olmaktadır. Yargıtay tarafından da 
pek çok olayda TBK madde 66 kapsamında değerlendirme yapmıştır28. 

TBK madde 66 anlamında sorumluluğun doğması için genel şartlar; personelin 
usulsüz işlemi nedeniyle zarar ortaya çıkması, gerçekleştirilen usulsüz işlem ile zarar 
arasında uygun bir illiyet bağı olması ve zarar verme olgusunun hukuka aykırı olmasıdır. 
Çalıştıranla çalışan arasında bir çalıştırma ilişkisi mevcut olması, zararın çalışanın işi 
gördüğü sırada gerçekleşmiş olması da özel şartlar arasında yerini alır29. 

 
 

edilerek, Yargıtay tarafından da anılan karar ile onanmıştır. 
25 EREN, s. 618. 
26 EREN, s. 621 vd. 

27 EREN, s. 622. 
28 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 279; Yarg. 11. H.D. 2014/4787 E. 2014/15715 K. 16.10.2014 tarihli 
kararında; “mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava dışı banka çalışanının 
davacının hesabında bulunan paraları üçüncü kişilerin hesaplarına usulsüz olarak geçirdiği, banka 
görevlisinin usulsüz işlemleri nedeniyle ceza dosyasında yargılandığı, ödeme fişlerinin bu çalışan 
tarafından düzenlendiği dikkate alındığında ibranamenin davacının arzusuna uygun doldurulduğunun 
ispat yükünün davalı bankaya düşeceği, bankanın, BK'nın 55. maddesi uyarınca çalışanının davacıya 
verdiği zarardan sorumlu olduğu” yönünde karar vermiştir. Aynı yönde bkz. Yarg. 11. H. D. 2012/18011 
E.  2013/17955 K. 9.10.2013 tarihli karar, Yarg. 11. H. D.   2010/8389 E.  2010/8486 K.  16.7.2010 tarihli 
karar, Yarg. 11. H. D.2008/7681 E. 2010/3308 K. 25.3.2010 tarihli karar, Yarg. 11. H. D 2001/9686 E. 
2002/1945 K. 5.3.2002 tarihli kararı. 
29 EREN, s. 621 vd. 
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D. BANKANIN SORUMLULUĞUNUN AZALDIĞI İSTİSTİNAİ HALLER 
VE SORUMSUZLUK KAYITLARI 

1. SORUMLULUĞU AZALTAN İSTİSNAİ HALLER 

Bankanın güven kurumu olması ve TTK madde 18/2 gereğince basiretli tacir olması, özen 
borcunun bulunması, TBK madde 116/3 gereği uzmanlığı gerektiren bir hizmet ve meslek 
kapsamında bulunduğundan, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından  verilen  izinle  
yürütülebildiğinden   yardımcı  kişilerin  fiillerinden  sorumlu olmayacağına ilişkin 
anlaşmanın kesin olarak hükümsüz olması bankaların sorumluluğunu ağırlaştıran 
unsurlardır30. Ancak zarar ile personelin gerçekleştirmiş olduğu usulsüz işlem arasındaki illiyet 
bağını zayıflatan unsurların devreye girdiği durumlarda bankanın sorumluluğunun azaldığını 
görmekteyiz.  

Özellikle ortak kusur halinde Yargıtay, sorumluluğun paylaştırılması yoluna gitmiştir. 
Ortak kusur halinde Yarg. 11. H.D. 2015/7775 E. 2016/1338 K. 11.2.2016 tarihli kararında 
31 “…Davacı vekili, şirketin 2003 yılının 11. ve 12. ayları ile 2004 yılının birinci ayına dair 
SSK borçlarını ödediğine dair dekont fotokopilerini  müvekkili    şirkete.  sunduğunu,    davalı 
Banka'nın da... Sigorta İl Müdürlüğü'ne yazdığı yazı ile bu durumu teyit ettiğini, müvekkilinin 
bankanın beyanına güvenerek davalı şirket tarafından verilen teminat mektuplarını iade 
ettiğini, ancak daha sonra söz konusu dekontlardaki ödemelerin yapılmadığının dekontların 
sahte olduğunun ortaya çıktığını, bu sebeple müvekkilinin sigorta prim borçlarını idareye 
ödediğini, bankanın kusurlu eylemi sebebiyle teminat mektuplarını iade eden müvekkilinin 
zarara uğradığını ve bu zarardan davalıların sorumlu olduklarını ileri sürerek, 81.299,69 
TL'nin avans faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir………. Davacının  da     kendi zararının    oluşmasında,     SGK ....................... 

 
30 BATTAL, s. 109. 

31 Aynı Yönde bkz. Yarg. 11. H. D. 2015/5433 E. 2015/12718K. 30.11.2015 tarihli “Davacı vekili, 
müvekkilinin ... firmasına 21.800 TL değerinde oto yedek parçası sattığını, karşılığında 15.08.2007 keşide 
tarihli 6.100,00 TL bedelli, 30.10.2007 tarihli 5.900,00 TL bedelli ve 30.10.2007 keşide tarihli 9.500,00 TL 
bedelli olmak üzere 3 adet çek aldığını, çeklerin karşılıksız çıktığını, yapılan cezai soruşturma neticesinde 
keşideci ...'in ölü olduğunun tespit edildiğini, bankanın özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ölü kişi 
adına hesap açıp çek karnesi vermek suretiyle müvekkilinin zarar uğramasına neden olduğunu ileri sürerek, 
çek bedeli toplam 21.500 TL'nin çeklerin keşide tarihlerinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte 
davalıdan tasiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir…. bozmaya uyularak yapılan yargılama 
neticesinde; karşılıksız çek keşide etmek suçuyla ilgili yürütülen cezai soruşturma sonunda çek borçlusunun 
ölü olduğu, kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle,.. benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davacının 
tacir olduğu, ticari ilişkide bulunduğu kişilerin ekonomik durumu ve ödeme kabiliyetini araştırıp sonucuna 
göre ilişki kurması gerektiğinden takdiren %40 oranında müterafik kusurunun bulunduğu, bankanın ise 
aldıkları mevduatları sahtecilere karşı özenle korumak zorunda olması sebebiyle hafif kusurlarından dahi 
sorumlu olduğu bu haliyle %60 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, bankanın 
kusur oranı nazara alınarak tahsiline.. ” şeklindeki karar onanmıştır.
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İl Müdürlüğü'nden davalı şirket ile yaptıkları anlaşmaya konu iş yeri için aldığı sicil dosyasına 
zarara konu sigorta primlerinin yatıp yatmadığını ilgili dosyasından kontrol etmemesinden 
kaynaklı %65 oranında kusurunun bulunduğu belirlenmiştir” şeklinde hüküm kurmuştur. 
Mücbir sebep ve üçüncü kişinin kusuru gibi illiyet bağını kesen sebeplerin varlığı halinde 
sorumluluktan kurtulma da söz konusu olabilir32. 

1. BANKA   TARAFINDAN  KOYULAN SORUMSUZLUK KAYITLARI 
VE GEÇERLİLİĞİ 

TBK madde 114’e göre; genel olarak her türlü kusurdan sorumluluk doğmaktadır. 
TBK madde 115 ve 116’da ise, sorumsuzluk anlaşmasının geçersizlik halleri sayılmak 
suretiyle ne durumlarda geçerli sayılabileceğinin sınırları çizilmiştir33. Sorumsuzluk 
anlaşması, sözleşmenin ihlali dolayısı ile gerçekleşen zarardan önce alacaklı ile borçlu 
arasında açık veya örtülü olarak yapılan, alacaklı lehine doğma ihtimali bulunan tazminat 
hakkını kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan sözleşmedir34. 

TBK madde 115’e göre, ağır kusurdan sorumlu olunmayacağına ilişkin önceden 
yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Bu nedenle uzmanlığı gerektirmeyen bir 
hizmet, meslek veya sanat alanında ve ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından 
verilen izinle kurulan işler dışında hafif kusur nedeniyle sorumsuzluk anlaşması 
yapılabilmektedir35. Ancak uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak 
kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebilen işlerde hem TBK 
madde 115, hem madde 116 hafif kusuru dolayısı ile dahi yapılan sorumsuzluk 
anlaşmalarını kesin olarak hükümsüz kabul etmiştir. Bankanın da bu kapsamda uzmanlık 
gerektiren hizmet ve mesleklerden olduğunu, kuruluşundan itibaren devletin yoğun 
denetimi altında olmasından dolayı, TBK madde 116/3 gereği personelinin hafif 
kusurundan dahi sorumlu olmayacağı yönünde bir sorumsuzluk anlaşması yapar ise bu 
anlaşma kesin olarak hükümsüzlük yaptırımına tabidir36.  

 

 
32 EREN, s. 629. 

33 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 281. 
34 EREN, s. 1085; BAŞALP, Nilgün: Sorumsuzluk Anlaşmaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Doktora Tezi. 
36 BATTAL, s. 7. 

36 EREN, s. 1088; BAŞALP, s. 122 vd.
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 II) BANKA PERSONELİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI USULSÜZ 
İŞLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
1. MEVDUAT HESABINDAN YAPILAN USULSUZ İŞLEMLER 

 
a. Yetkisiz Kişiye Ödeme Yapılması 
Mevduat, bankaların tüzel ve gerçek kişilerden, faizli ya da faizsiz olarak, belirli 

bir süre sonunda ya da talep edildiğinde ödenmek üzere kabul edilen Türk veya yabancı 
paradır37. Hesap üzerinde para çekme, hesabı kapama gibi tasarruf işlemlerinde yetki ve 
ehliyeti, MK ve TBK hükümleri gereği hesap sahibi ve yetkili temsilcisi üzerindedir 38. 

Banka hesaptan ödeme yaparken, ödeme yaptığı kişinin hesap üzerinde tasarruf 
hakkı bulunan kişilerden olup olmadığına dikkat etmelidir. Kendisine mevduat 
hesabından para çekmek talebi ile başvuran kişinin hesap cüzdanı, kimlik kartı ve imza 
incelemesi yapmak suretiyle yetkili olup olmadığının tespiti gerekir39. Aksi takdirde 
banka personeli tarafından usulüne uygun olmayan bu işlemden dolayı bankanın hukuki 
sorumluluğu doğar. Bankanın mevduat hesabından yanlış veya yetkisiz kişiye ödeme 
yapması halinde sorumluluğunun doğması için gerekli şartlar, hesap sahibi ile banka 
arasında geçerli bir mevduat sözleşmesinin bulunması, sözleşmenin banka personeli 
tarafından gerçekleştirilmiş yetkisiz kişiye ödeme yapılması eylemi ile ihlal edilmiş 
olması, banka personeli tarafından gerçekleştirilmiş yetkisiz kişiye ödeme yapılması 
eylemi neticesinde zarar ortaya çıkmış olması şeklinde sıralanabilir40. 

Mevduat hesabından yetkisiz kişiye ödeme yapılması, para çekmek isteyen kişinin 
kimlik bilgilerinin sorulmaması, hesaptan yapılan havale işleminin yanlış kişiye 
gönderilmesi, tüzel kişiyi temsil yetkisi bulunmayan kişiye ödeme yapılması, sahte 
vekalet ile ödeme talebinde bulunan kişiye ödeme yapılması şeklinde gerçekleşebilir41. 

 
 
 
 
 
 
 

37 TEKİNALP, s. 430, pn. 38-07; ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 11; ALTAŞ, Hüseyin: “Mevduat 
Hesabından Yetkisiz Para Çekilmesinde Bankanın Hukuki Sorumluluğu”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 3, 
Ankara 2001, s. 37. 
38 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 253; ALTAŞ, s. 39. 

39 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 253. 

40 ALTAŞ, s. 40 vd. 

41 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 253; ÇEKER, Mustafa: Banka Hukuku Açısından Havale İşlemi ve 
Karşılaşılan Sorunlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1-2, Ankara 2008, s. 68. 
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Bankanın personelin mevduat hesabı sahibine karşı olarak gerçekleştirmiş olduğu usulsüz 
işlemlerden dolayı TBK madde 116 kapsamında sorumluluğu bulunmaktadır42. 

a. Talimatsız Ödeme Yapılması 
Mevduat sahibinin hesabından, başka bir hesaba para aktarılması için hesap 

üzerinde tasarruf yetkisi bulunanlarının talimatı bulunması gerekmektedir. Bu talimat 
herhangi bir şekle tabi olmayıp, yazılı ya da sözlü olarak verilmiş olabilir 43. Telefon gibi 
araçlarla verilen sözlü talimatlarda, talimatı verenin hesap sahibi olup olmadığının 
belirlenmesi sıkıntı olabileceği gibi, talimatın verilip verilmediği noktasında da ihtilaf 
çıkabilir. Bu durumda talimatın doğru kişi tarafından verildiğinin ve verilmiş olduğunun 
ispatı basiretli tacir konumundaki bankaya yüklenmiştir.  

Banka sorumluluktan kurtulmak amacıyla talimatın verildiğinin ispatı noktasında 
mevduat sahibi ile yapılan sözleşmede telefon ve faks kayıtlarının delil niteliği taşıyacağı 
ibaresi kararlaştırmış olabilir. Bu noktada faks ve telefon kayıtlarına başvurabilir44. 
Ancak personel talimata uygun miktarda, yetkisiz talimatla ya da talimat dışı bir şekilde 
hesaptan ödeme yapmış ise bankanın TBK madde 116 kapsamında sorumluluğu 
bulunmaktadır. 

b. Hesaptaki Paranın Banka Kayıtlarına Aktarılmaması veya Personelce 
Zimmetine Geçirilmesi 

Mevduat sahibi tarafından bankaya yatırılmak istenen paranın banka kayıtlarına 
aktarılmaması durumu da banka personeli tarafından gerçekleştirilen usulsüz işlemlerden 
olup bankanın sorumluluğunu doğurur. Müşteri tarafından verilen paranın hesaba 
yatırılmaması hali, banka personelinin parayı alarak kendi veya üçüncü kişinin hesabına 
geçirmesi yoluyla zimmet şeklinde olabileceği gibi, şube dışında müşterilerden alınan 
paraların hesaba kaydedilmemesi, yüksek gelir vaadi ile personel tarafından toplanarak 
hesaba aktarılmaması şeklinde gerçekleşebilir45. 

 
 
 
 
 

42 Yarg. 11. H. D.  2015/5473 E.   2015/13057 K.  7.12.2015 tarihli kararında  “davacının murisi……..'ın 
hesabından davalı banka çalışanı ... ... tarafından toplam 88.782,88 TL çekildiği ve bu tutarın 64.980,00 
TL'sinin davacının murisinin hesabına yatırıldığı, ancak çekilen paraların 23.802,88 TL'sinin iade 
edilmediği, davalı banka çalışanının güvene dayalı olarak yaptığı işlemlerden dolayı da davalı bankanın 
adam çalıştıranın sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu olduğu gerekçesiyle 23.802,88 TL alacağın 
8.000,00 TL'sine 2.11.2011 dava tarihinden, 15.802,88 TL'sine ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek 
reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur. 
43 ÇEKER, Banka Mevduatı, 259. 
44 ÇEKER, Banka Mevduatı, 259. 
45 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 264. 

 

382

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



  

Zimmet halinde, bankanın para almaya yetkili personeli usulsüz işlemi 
gerçekleştirdiği için bankanın TBK madde 116 kapsamında sorumluluğu olduğu gibi46, 
zimmet suçunu işleyen personelin de TCK madde 247 kapsamında cezai sorumluluğu 
bulunmaktadır. Ancak banka personeline şube dışında para verilmesi, verilen para 
karşılığında usulüne uygun olarak bir makbuz veya hesap cüzdanı alınmamış olması 
durumlarında müşterinin de ortak kusuru olduğundan bahisle banka ile müşteri arasındaki 
sorumluluk paylaşılabilir47. 

2. MEVDUAT SAHİBİNİN ÇEKLERİNİN ÖDENMESİ SIRASINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN USULSÜZ İŞLEMLER 

a. Mevduat Sahibinin İmzasını Taşımayan Çekin Ödenmesi 
Çekin muhatabı banka olduğu için, bankanın hem TTK anlamında hem TBK 

anlamında sorumluluğu bulunmaktadır. Çekin zorunlu unsurlarından bir tanesi de 
keşidecinin imzasıdır48. Keşideci kural olarak hesap sahibidir. Hesap sahibi gerçek kişi 
olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir49. Çekin keşideci tarafından imzalanması zorunlu 
unsur olmasına rağmen, keşidecinin adının soyadının yazılması şart değildir50. 

 
 
 
 
 
 
 

 

46 Yarg. 11. H. D. 2015/4490 E. 2015/11395 K. 2.11.2015 tarihli kararında “Davacı vekili, müvekkilinin 
davalı bankanın devraldığı Oyakbank'taki mevduatının banka çalışanı tarafından belgede sahtecilik 
yapmak suretiyle zimmetine geçirildiğini ileri sürerek uğranan zararın tespiti ile zarar tarihinden itibaren 
işleyecek faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir… Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, 
iddianın afaki olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir…Davalı çalışanı G. Y. hakkında Ankara 2. 
Ağır Ceza Mahkemesine mahkum edildiği, kararın kesinleştiği, banka çalışanı G.Y. davacı ile aralarındaki 
samimiyete istinaden davacının hesabından çektiği 17.360 TL parayı tekrar davacının hesabına yatırmayıp 
uhdesine geçirdiği, başka birçok banka mudisi hakkında da aynı nitelikte birçok usulsüz işlem yaptığı, 
personelin bu fiillerinden davalının adam çalıştıran sıfatı ile sorumlu olduğu, bankanın sorumluluktan 
kurtulmak için gerekli özeni göstermiş olması halinde dahi zararın gerçekleşeceğini kanıtlaması gerektiği, 
somut olayda bankanın özen sorumluluğunu ispatlayamadığı gibi hafif kusurdan dahi sorumlu sayılacağı 
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 17.360 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir” şeklinde karar verilmiştir. 
47 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 264.r 
48  REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, 3. Baskı, Ankara 2003, s. 59 ; 
KARAHAN, Sami/ ARI, Zekerriya: Kıymetli Evrak Hukuku, Mimoza Yayıncılık, 1. Baskı, Konya 2013, s. 
348; BOZER, Ali / GÖLE, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 3. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Vakfı), Ankara 2013, s. 172. 
49 REİSOĞLU, s. 59. 
50 KARAHAN/ ARI, s. 348 ; BATTAL, s. 240. 
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Çek Kanunu madde 5/3’ te çek hesabı sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisi 
adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemeyeceğini 
düzenlemiştir. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde ise 
bu çekten dolayı hukukî ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine ait olacağına 
hükmedilmiştir. Tüzel kişiler açısından ise bu şekilde bir ayrım yapılmamış olmakla 
birlikte tüzel kişi adına çek düzenleme yetkisinin imzaya yetkili organı tarafından yerine 
getirileceği açıktır51. 

Çekin, çek hesap sahibi veya yetkili temsilcisinin imzasını taşımadığı durumlarda 
banka personeli tarafından ödeme yapılması usulsüz işlemlerden sayılmaktadır. Bu 
durumda banka tarafından çek hesabı sahibinin hesabından ödenmiş olan miktardan 
banka sorumlu tutulur. Yapılan bu ödeme geçersiz olarak kabul edilir. Bankanın, çeki 
ibraz eden çek hamiline karşı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre başvuru hakkı da 
bulunmaktadır52 . 

b. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesi 

TTK madde 812’ ye göre sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan 
zararın muhatap bankanın sorumluluğunda olacağı düzenlenmiştir. Sahte çek ile tahrif 
edilmiş çeke bağlanan hukuki sonuç aynıdır. Sahte çek, çek üzerindeki imzanın keşideci 
ya da yetkili kişiye ait olmadığı çektir. Tahrif edilmiş çek de ise zorunlu, ihtiyari ya da çek 
üzerindeki beyanların ilgililerin rızası dışında değiştirilmiş olması durumu söz konusu 
olmaktadır53. Tüm zorunlu unsurları tam olarak düzenlenmiş bulunan bir çeke sonradan 
yapılan her ekleme tahrifat olarak kabul edilmektedir54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 BOZER/ GÖLE, s. 171; BATTAL, s. 240. 

52 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 255. “ örneğin mevduat sahibinin çek keşide yetkisi vermediği veya daha 
sonradan vekaletten azlettiğini bildirdiği kişinin vekil sıfatıyla imzalamış olduğu çeklerden dolayı ödeme 
yapılması bankanın sorumluluğunu doğurur.” (ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 255.) 
53 KARAHAN/ ARI, s. 397. 

54 BOZER/GÖLE, s. 397. 
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TTK madde 812 sahte ve tahrif edilmiş olan çekler açısından bankanın objektif 
olarak sorumluluğunu düzenlemiştir55. Ancak keşidecinin, kendisine verilen çek defterini 
iyi saklamamış olması gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olduğu durumlarda bankanın 
sorumluluğu azalabileceği gibi ortadan kalkması da mümkündür. Çek hesabı sahibinin 
kusur derecesine göre bankanın ödeyeceği tazminattan indirim yapılır56. 

c. Mevduat Sahibinin Talimatlarına Aykırı Bulunan Bir Çekin Ödenmesi 

Banka, çek hesabı sahibinin hesabı üzerindeki tasarruf hakkı dolayısı ile 
talimatlarına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Çek hesabı sahibi, çek anlaşması 
sırasında, çek üzerine kayıt koyarak veya daha sonra vereceği yazılı bir talimatla çekleri 
ödenirken uyulması gereken talimatlar verebilir57. Hamiline düzenlenmemiş bir çek 
herkese ödenmeyeceği gibi, emre yazılı olarak düzenlenmiş olan çek ise sadece emrine 
yazılan kişiye veya yetkili temsilcisine ödenebilmektedir.  

Çizgili ve mahsup çeklerinde de keşidecinin ödeme şekline ve ödenecek kişilere 
yönelik olarak bir talimatı söz konusu olmaktadır58. Banka, çek hesabı sahibi tarafından 
kanuna uygun olmak şartıyla vermiş olduğu tüm talimatlar ile bağlıdır. Banka 
personelinin buna aykırı olarak gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden bankanın 
sorumluluğu doğmaktadır59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55 BATTAL, s. 240; Yarg. 19. H.D. 2011/6006 E. 2012/2005 K. 13.2.2012 tarihli kararında “Mahkemece, 
Adli Tıp Kurumunca yazılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan raporda, çekteki 24.09.2007 olan keşide 
tarihinin 09 rakamının üzerinden geçmek suretiyle 12 rakamına dönüştürüldüğü, rakamın ve imzanın 
davacının eli ürünü olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı yolunda görüş bildirildiği tahrif edilmiş 
çekin kambiyo senedi olma vasfını yitirmiş olacağı, alacaklı davalı şirketin temel ilişkiyi ispatlamak 
zorunda olduğu, kendisine kesin süre verildiği halde bu hususla delillerini ibraz etmediği, her ne kadar 
davalı banka iyi niyetli hamil durumda olsa da, kambiyo senedi vasfında olmayan çeki ciro yoluyla 
devralan bankaya, temel ilişkiden kaynaklanan ödemezlik def'inin ileri sürebileceği gerekçesiyle davanın 
kabulüne, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilin tahsiline karar 
verilmiş hüküm davalı banka vekilince temyiz edilmiş” karar onanmıştır. 
56 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 258. 
57 ÇEKER , Banka Mevduatı, s. 257.  

       58 ÇEKER , Banka Mevduatı, s. 257 
59 ÇEKER, Banka Mevduatı, s. 259.
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1. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ 

 
Sır, kişinin özel yaşamına dair belirli kişiler tarafından bilinebilen, herkes 

tarafından bilinmesi istenmeyen ve saklı tutulan bilgidir60. Bu tür bir bilgiye sahip olan 
kişinin bu bilgiye uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir61. Aksi davranış hukuk 
tarafından müeyyideye tabi kılınmıştır62. Bankalara ilişkin sırların neler olduğu 
mevzuatta düzenlenmemesine rağmen, bankalara, bağlı iştiraklerine, ortaklarına ve 
müşterilere ilişkin sırlar olarak sayılabilir63. 

Banka sırrı, müşterinin sırrı açısından hem banka hem de kurum ve kurul açısından 
da yükümlülük olup hem müşteri açısından hem üçüncü kişiler açısından koruma 
sağlamaktadır64. Diğer alanlarda olduğu gibi sırrı açıklamama sözleşmesel anlamda bir 
yan yükümlülük olarak da bankaya yüklenmiştir. Bu sırrın önemli olup olmaması gibi bir 
ayrım olmadığı gibi, malvarlığına, kişiliğe ya da başka bir şeye ilişkin olması hususunda 
da bir önem teşkil etmemektedir65. Bu yükümlülük sözleşme öncesi müzakere 
aşamalarında başlar. Sözleşmenin devamında ve sona ermesinden sonra da devam eder66. 

Bankanın sır saklama yükümlülüğünün kaynağını incelediğimizde; banka ile 
müşteri arasındaki sözleşme hükümleri gereği bu yükümlülüğü bulunmaktadır. Sır 
saklama yükümlülüğü sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olabileceği gibi, MK madde 2 
hükmü ve banka teamüllerinden de çıkarılabilir67. Anayasanın 17. ve 20. maddelerinde 
bulunan “maddi ve manevi mal varlığını koruma” ile “özel  hayatın  gizliliği”  hükümleri 

 
60 KAPLAN, İbrahim: “ Banka Gizliliği- Bankanın Sır Saklama Borcu”, BATİDER, Cilt 15, Sayı 4, Ankara 
1990, s. 3. 
61 BATTAL, s. 240. 

62 BATTAL, s. 240. 

63 TEKİNALP, s. 411, pn. 37-08; KAPLAN, Sır Saklama Borcu, s. 6. 

64 TEKİNALP, 411, pn. 37-09. 

65 TEKİNALP, s. 412, pn. 37-10 . 

66 KAPLAN, Sır Saklama Borcu s. 6. 
67 KAPLAN, Sır Saklama Borcu s. 6; BATTAL, s. 241. 
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de bu yükümlülüğün temelini oluşturmaktadır68. Ayrıca TBK ve MK hükümleri de bu 
borcun dayanağını oluşturmaktadır69. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların 
Saklanması” konulu 73. maddesinde de bu yükümlülük yer almaktadır70. Banka 
istihbaratının yasal olduğu, bankanın kendi güvenliğini sağlama amacıyla birbirleri ile 
istihbari görüş paylaştığı durumlar ayrık tutulmuştur71. Bankacılık Kanunu madde 73/4’te 
bu durum düzenlenerek, 73. maddenin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Sözleşmeye, Anayasa’ ya, MK ve TBK’ ya ve Bankacılık Kanunundan kaynağını 
alan sır saklama yükümlülüğü, özel kanunlara göre bilgi istemeye yetkili mercilerce bilgi 
istenmesi durumunda kalkar72. Buna göre kanun tarafından bilgi istemeye açıkça yetkili 
kılınmış resmi bir merci tarafından bilgi istendiği takdirde bankalar kişinin sır 
niteliğindeki bilgileri verebilmektedir73. 

 
 
 
 

68 TEKİNALP, s. 412, pn. 37-12; BATTAL, s. 241. 

69 KAPLAN, Sır Saklama Borcu s. 8; TEKİNALP, s. 413, pn. 37-13; BATTAL, s. 241. 

70 KAPLAN, Sır Saklama Borcu s. 8; TEKİNALP, s 414, pn. 37-15. BATTAL, s. 241; Yarg. 11. H.D. 

2011/1309 E. 2012/7169 K. 7.5.2012 tarihli kararında “: Davacı vekili, müvekkilinin avukat olduğunu, 
dava dışı A.A.'nın eşi R.A. hakkında açtığı nafaka artırım davasını vekil olarak yürüttüğünü, davanın 
lehlerine sonuçlanması sonrası icra takibinde bulunduklarını, bu sırada dava dışı R.A.'nın davacının 
hesabına 1.853,70 TL havale gönderdiğini, müvekkilinin havaleden 04.03.2005 tarihinde haberdar 
olduğunu, parayı 07.03.2005 tarihinde çekerek icra dosyasına yatırdığını, olay nedeniyle R.A.'nın icra 
takibine konu borcu vekilin hesabına yatırdığını, buna rağmen hakkında icra takibinde bulunulduğunu, bu 
şekilde vekilin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla N...Barosu'na davacıyı şikayet ettiğini, bu nedenle 
müvekkilinin itibar ve onurunun zedelendiğini, bankanın sır saklama yükümlülüğünü ihlal ettiğini, gelen 
havaleyi müvekkiline bildirmeden hesabına aktaramayacağını ileri sürerek, 100.000 TL manevi tazminatın 
04.03.2005 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini 
talep ve dava etmiştir… Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkin olup; 
davacı, dava dışı R.A.'nın müvekkili hesabına havale gönderdiğini, davalı bankanın kendilerinden izin 
almadan parayı hesaplarına aktardığını, bankanın sır saklama yükümlülüğüne aykırı davrandığını ileri 
sürerek işbu davayı açmıştır. Mahkemece, davalının Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesinde düzenlenen 
sır saklama yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Oysa, davalı banka havale göndericisinin talimatını aynen yerine getirmiş olup, ortada bir kusur varsa 
bunun havale göndericisine ait olması gerekir. Ayrıca, dava konusu olayda manevi tazminat şartları 
oluşmadığı gibi, Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesinin de olayda tatbiki mümkün değildir.” Şeklinde 
hüküm kurulmuştur. 
71 TEKİNALP, s. 415, pn. 37-17. 

72 TEKİNALP, s. 415, pn. 37- 19. 

73 TEKİNALP, s. 416, pn. 37-21. 
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Banka personelince sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranılmış olması 
durumunda bankanın sorumluluğu doğmaktadır. Öncelikle banka ile müşteri arasında bir 
sözleşme bulunması sebebiyle, sözleşmenin banka personeli tarafından ihlal edilmesinde 
bankanın TBK anlamında sorumluluğu doğmaktadır. Kişi uğramış olduğu maddi zararları 
bankadan talep edebilir74. 

Bankanın sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda müşterinin 
sözleşmenin feshini isteyip isteyemeyeceği hususu doktrinde tartışmalıdır. KAPLAN’ a 
göre güven ilişkisi ortadan kalkmış olması sebebiyle müşteriye derhal veya haklı sebeple 
sözleşmeyi sona erdirme imkanı tanınmalıdır75. TEKİNALP’ e göre ise; sır saklama 
yükümlülüğü yan edim yükümlülüğü niteliği taşıyorsa, fesih yetkisi verilmemelidir. 
Ancak asli edim yükümlülüğü kapsamında ise fesih yetkisi tanımak MK madde 2 
gereğince vardır76 . Bankanın sır saklama yükümlülüğünün ihlali hem haksız fiil teşkil 
etmesi halinde hem de  TBK hükümlerine dayanarak, zararın tazminini talep edilebilir 77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 KAPLAN, Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 11;TEKİNALP, s. 418, pn. 37- 26. 

75 KAPLAN, Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 11. 

76 TEKİNALP, s. 418, pn. 37-27. 
77 KAPLAN, s. 15; TEKİNALP, s. 419, s. 37- 29. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE COVID-19 KORKUSUNUN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ 

MÜRÜVVET NASLICA 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Hemşirelik Anabilim Dalı, (Sorumlu Yazar), ORCID No:0000000267885558 

 

ÖZ  

 

Amaç: Bu derlemede Covid-19 Pandemi döneminde COVID-19 korkusunun uyku kalitesine 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

  

Yöntemler: Google Akademik, Dijital Akademi ve PubMed veri tabanlarından “COVID-19 

Uyku”, “COVID-19 Korku”,  anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taraması yapılmış ve 13 

makale incelenmiştir.  

 

Bulgular: Araştırmalarda pandemi sürecinde Suudi Arabistan’da yapılan çalışmada 

katılımcıların COVID-19’ a yakalanma korkusundan dolayı  yaklaşık % 55,5'inin düşük uyku 

kalitesine sahip olduğunu, İtalya’da üniversite öğrencilerinin ve idari personel üzerinde 

yapılan bir çalışmada  COVID-19 korkusundan dolayı  sırasıyla %73.3 ve % 60.2'sinin düşük 

uyku kalitesine sahip olduğunu göstermiştir. Brezilya’da yapılan bir araştırmada ise  %73,4’ 

ünün de pandemi nedeniyle düşük uyku kalitesi semptomları yaşadığı saptanmıştır. Kuveyt’de 

yapılan başka bir çalışmada ise  % 70'i gece yerine gündüz uyuduğu saptanmıştır. Bu sonuç, 

COVID-19 korkusunun  strese neden olabileceği, bunun da uyku bozuklukları ve anormal 

uyku düzenleri ile sonuçlanması veya günlük rutindeki değişikliklerle açıklanabileceği 

belirlenmiştir. Türkiye’ de yapılan bir çalışmaya 20-65 yaş aralığında ve katılmaya gönüllü 

olan kişiler dahil edilmiş ve Jenkins Uyku Ölçeği (JSS-T) kullanılarak katılımcıları uyku 

kalitesi ölçülmüştür. COVID-19 pandemisinde bireylerin uyku kalitesinde düşük olduğu 

saptanmıştır. Bunun nedeni ise korku, anksiyete ve endişe olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Sonuç: Yapılan çalışmalar COVID-19 korkusunun, hastalığın kişiye vereceği zararı 

artırabileceğini göstermektedir. Bu sebeple bireylerde oluşan korkuyu azaltmak ve uyku 
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kalitesinin artırılması  için danışmalık hizmetlerinin arttırılıp, ulaşılabilir olması, 

bilgilendirmelerin net ve anlaşılır olması, medyanın panik yaratan dilden kaçınması ve 

müdahale çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar sözcükler:  “COVID-19 Uyku”, “COVID-19 Korku” 

Giriş 

İlk COVID-19 hastası , Wuhan şehrinde görülmüştür. Mart 2020’den sonra, virüs birçok 

ülkede yayılım göstermiştir.  

En çok karşılaşılan belirtileri arasında ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı yer almaktadır. 

Damlacık yoluyla da bulaşma göstermektedir. COVİD-19 da riskli gruplar içerisinde yaşlılar 

kronik hastalığa sahip olanlar, kanserli bireyler ve sağlık çalışanları yer almaktadır. 

Uyku  dış uyaranlara karşı bilincin tümden ya da bir bölümünün kaybolduğu,  tepki gücünün 

zayıfladığı ve vücuttaki pek çok organın etkinliğinin büyük ölçüde azaldığı,  organlardan 

oluşan sistemlerin yavaşladığı doğal dinlenme durumudur. Epidemi/pandemi sadece fiziksel 

sağlığı değil aynı zamanda enfekte olmamış toplumun da uyku düzenini ve iyilik halini 

etkilemektedir. Diğer pandemilerde izlendiği gibi COVID-19 pandemisi sırasında da uykunun 

süresi ve kalitesini etkilemekte, uykuya dalma güçlükleri ve insomni gözlenmekte, sirkadyen 

uyku-uyanıklık ritm bozukluğu gibi uyku ile ilişkili diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden 

olabileceği gibi daha önceden var olan uyku hastalıklarının kötüleşmesine de yol 

açabilmektedir.(Mayda,2020). Uykunun bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunun 

unutulmaması, diğer fiziksel şikayetlerin yanı sıra uyku ile ilgili öykünün iyi sorgulanması 

gerektiği akılda tutulmalıdır. Bu derlemenin amacı COVID-19 pandemisindeki korkunun  

uyku kalitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Bulgular 

Suudi Arabistan’da, Helsinki Bildirgesi ilkelerine göre gerçekleştirilen ve COVID-19'un 

kilitlenmesi sırasında Suudi nüfusu arasında yürütülen, kesitsel, internet tabanlı bir anket 

yapılmıştır. Bu araştırmada (Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUQI)  kullanılmıştır. Toplam 

790 yanıt dahil edilmiş ve katılımcıların çoğunluğu Suudi vatandaşı olmuştur. (n = 735;% 

92.9).  Toplam% 27,5'i sağlık çalışanı,% 45,1'i işletme veya kurum işçisi ve% 27,5'i öğretmen 

veya öğrencilerden oluşmaktadır. Bulgularda, dahil edilen katılımcıların COVID-19’ a 
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yakalanma korkusundan dolayı  yaklaşık % 55,5'inin düşük uyku kalitesine sahip olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, kadın ve evli katılımcıların daha düşük PUQI, gündüz disfonksiyonu, 

uyku kalitesi, uyku dağılımı ve uyku gecikmesi ile ilişkili olduğunu gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte, genel olarak kötü uyku ve uykusuzluk prevalansı evli katılımcılarda diğerlerine göre 

daha düşük bulunuş  ve bu da düşük puanla  daha az yaygınlığa sahip olduklarını 

göstermiştir. Dahası, istihdam durumu ve eğitim seviyesi kötü uyku kalitesiyle bağlantılı 

olduğu saptanmıştır.(Adel ve ark.,2021). 

İtalya'da Marelli ve arkadaşları, COVID-19'un üniversite öğrencileri ve idari personel 

üzerindeki kilitlenme etkisini belirlemek için kesitsel bir çalışma yapılmış ve üniversite 

öğrencilerinin ve idari personelin COVID-19 % 73.3 ve korkusundan dolayı  sırasıyla % 

60.2'sinin düşük uyku kalitesine sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmada  uyumlu olarak, 

etkinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, sağlık 

yetkililerinin kadınlara ve öğrencilere psikolojik destek sunması gerektiğini 

saptanmıştır. Kilitlenme sırasında sosyal izolasyon, korku  ve iş ve günlük çalışma gibi sosyal 

ritimlerdeki değişiklikler nedeniyle uyku alışkanlıklarının değiştiği bildirilmiştir. Gençlerde 

(yani öğrencilerde), sosyal izolasyon, yalnızlık, kırılganlık, korku  ve acil endişe varlığında 

artan sayıda endişeli ve iç karartıcı semptomlara yol açtığı saptanmıştır.(Marelli,2021). 

 Brezilya'nın 18 eyaletinde dağıtılan 332 kişinin  katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışmada  

 katılımcıların% 60,2'si beyaz,% 32,8'i karışık ve% 5,4'ü siyah olarak kabul edilmiş ve %67,8 

‘i kadın olmak üzere ortalama yaş 36, yaş grubu dağılımı 18–25 (% 6,9), 26–30 (% 33,7), 31–

35 (% 18,7), 36–40 (% 13,3) , 41–60 (% 25,3) ve 60 yaş üstü  (% 2,1) olarak saptanmıştır. Bu 

çalışmada, katılımcıların önemli bir kısmı pandemi döneminde 75,8’nin  anksiyete, %73,1’nin 

depresyon  ve %73,4’ ünün de düşük uyku kalitesi semptomları yaşadığı saptanmıştır. (Brito-

Marques ve ark.,2021). 

Kuveyt'te yaşayan 415 yetişkinden (18-73 yaş aralığı) oluşan bir örneklem kullanılarak 

çevrimiçi anket yoluyla kesitsel bir çalışma gerçekleştirimiş ve sonuçlara göre, katılımcıların 

katılımcıların% 70'i gece yerine gündüz uyuduğu saptanmıştır. Bu sonuç, karantinanın strese 

neden olabileceği, bunun da uyku bozuklukları ve anormal uyku düzenleri ile sonuçlanması 

veya günlük rutindeki değişikliklerle açıklanabileceği belirlenmiştir.(Husain,2020) 

Kıbrıs’ta yapılan bir araştırmada 745 katılımcının % 74'ü kadın olmak üzere  kilitlenme 

sırasında Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) yapılmış ve  daha kötü uyku kalitesi puanı 

4 v 5, p <0.01 olduğu saptanmıştır.( Kolokotroni ve ark.,2021). 
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Facebook kullanarak, Mart 2020'de Ürdün'de  1240 katılımcının olduğu ve Pittsburgh Uyku 

Kalitesi İndeksi kullanılarak yapılan bir araştırmada  katılımcıların% 60'ından fazlası geçen 

hafta en az bir uyku sorunu yaşadığını ve yaklaşık yarısı kısa uyku süresine sahip olduğunu 

bildirdiği belirlenmiştir.(Al-Ajlouni,2020). 

Türkiye’ de yapılan bir çalışmaya 20-65 yaş aralığında ve katılmaya gönüllü olan kişiler dahil 

edilmiş ve Jenkins Uyku Ölçeği (JSS-T) kullanılarak katılımcıları uyku kalitesi ölçülmüştür. 

COVID-19 pandemisinde bireylerin uyku kalitesinde düşük olduğu saptanmıştır. Bunun 

nedeni ise korku, anksiyete ve endişe olduğu belirlenmiştir. 

Tayvan’da 20 yaş grubundaki gençler  Facebook reklamı aracılığı ile  10-23 Nisan 2020 

tarihleri arasında yapılan bir araştırmada katılımcıların uyku bozukluğu ve intihar düşünceleri, 

0 (asla) ile 4 (aşırı şiddetli) arasında değişen 5'li Likert ölçeğinde soru ile değerlendirilmiş ve 

 uyku bozukluğu ve intihar düşüncesi maddelerini > 0 olarak derecelendiren katılımcılar 

sırasıyla uyku bozukluğu veya intihar düşüncesi COVID-19 pandemisi ile artığı saptanmıştır.  

(Li ve ark.,2020). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden 1809 yetişkin katılımcının olduğu bir 

araştırmada Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) kullanılarak ölçülmüş ve 

 katılımcılardan, koronavirüs salgını başladığından beri uyku ölçümlerini rapor etmesi 

istenmiş,  PUKİ puanlama kılavuzlarına göre, her bileşen 0-3 ölçeğinde eşit olarak 

ağırlıklandırıldı ve yedi bileşen puanı toplanarak genel bir PUKİ puanı (aralık = 0-21) elde 

edilmiş, daha yüksek puanlar işaretleyerek daha kötü uyku kalitesini ifade ettiği saptanmıştır.  

(Knell,2020). 

Mexico City’ de yapılan bir çalışmada toplam 1230 katılımcı  uyku anketini doldurmuş ve 

 hem erkekler hem de kadınlar düşük uyku kalitesi bildirdiği , ancak kadınlar erkeklerden (% 

60) daha yüksek bir oran (% 79) gösterdiği; genç kadınların COVID-19 korkusundan  

etkilenme olasılığı daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anksiyete, korku  ve depresyon ile ilgili 

olarak, her iki cinsiyet de uyku kalitesinde düşme olduğu saptanmıştır.( Terán-Pérez ve 

ark.,2021).  

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak; COVID-19 pandemisi tüm dünyayı  etkilemekte ve bu süreçte birey ve 

toplumun ruh sağlığını ve uyku kalitesi göz ardı edilemeyecek bir konu haline gelmiştir. Her 

ne kadar korku ve korkunun yol açtığı bazı psikolojik sonuçlar pandemi döneminde  de bir 
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dereceye kadar anlaşılabilir olsa da salgının etkilerini azaltmak için koruyucu müdahale 

programlarının yapılarak  hayata geçirilmesi ve var olan uygulamaların da önemli ölçüde 

takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca toplumun tamamı pandemi  sonrası için de hazırlık 

yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar COVID-19 korkusunun, hastalığın kişiye vereceği zararı 

artırabileceğini göstermektedir. Bu sebeple bireylerde oluşan korkuyu azaltmak ve uyku 

kalitesinin artırılması  için danışmalık hizmetlerinin arttırılıp, ulaşılabilir olması, 

bilgilendirmelerin net ve anlaşılır olması, medyanın panik yaratan dilden kaçınması ve 

müdahale çalışmalarının yapılması önerilmektedir. (Güllü ve ark.,2021).Bu süreçte en önemli 

nokta  “farkındalık”tır. Toplumda genel farkındalığın oluşması  için eğitimlerin verilmesi, 

yazılı ve görsel medya aracılığıyla doğru ve güvenilir bilgilendirmelerin yapılması, 

yetkililerin pandemi  ilgili bilgileri şeffaf bir biçimde paylaşmaya devam etmesi mücadelenin 

önemli noktalarındandır. Özellikle genç bireyler arasında sosyal medya kullanımının 

yaygınlığı göz önüne alınarak internet ve çeşitli sosyal medya araçlarında koronavirüs ile 

ilgili bilgilendirici içerik ve uygulamalara da ağırlık verilmelidir.  
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Abstract 

Discussions on the legal status of cryptocurrencies, which have been on the agenda in recent 

years, and how they will take place in the country's economies in the future continue. 

Cryptocurrencies have a decentralized nature that cannot be issued by a central bank or public 

authority. This situation entails many risks. One of these risks is that cryptocurrencies can be 

used as financing illegal activities in cases where they are not taxed. Therefore, 

cryptocurrencies should be subject to taxation by establishing a legal basis. In the focus of 

discussions on how cryptocurrencies should be taxed in the Turkish tax system, there is the 

question of what classification cryptocurrencies will be subject to as "commodity", "currency" 

or "securities". In this study, the possible consequences of the taxation of cryptocurrencies in 

Turkey, which have not yet been found in a common denominator in the international arena, 

were evaluated. As a result of the study, it was stated that cryptocurrencies have a significant 

tax revenue potential, therefore it was emphasized that the establishment of a legal basis for 

cryptocurrencies is among the top priority requirements. 

Keywords: Cryptocurrencies, Taxation of Cryptocurrencies, Turkish Tax System. 

KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE OLASI SENARYOLAR 

Özet 

Son yıllarda gündemde olan kripto paraların yasal statüsü ve gelecekte ülke ekonomilerinde 

nasıl yer edineceğine ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Kripto paralar, bir merkez bankası 

veya kamu otoritesi tarafından çıkarılamayan merkeziyetsiz bir yapıya sahiptir. Bu durum 

birçok riski beraberinde getirmektedir. Kripto paraların vergilendirilmediği durumlarda 

yasadışı faaliyetlerin finansmanı olarak kullanılabilmesi bu risklerden biridir. Dolayısıyla 

kripto paraların hukuki bir zemin oluşturularak vergilendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

Türk vergi sistemi minvalinde kripto paraların nasıl vergilendirilmesi gerektiğine ilişkin 

tartışmaların odak noktasında ise kripto paraların “emtia”, “para birimi” ya da “menkul 

kıymet” olarak hangi sınıflandırmaya tabi olacağı sorunu yer almaktadır. Bu çalışmada 

397

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 
 

uluslararası alanda henüz ortak bir paydada buluşulmamış olan kripto paraların Türkiye’de 

vergilendirmeye tabi tutulması durumunda olası sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma 

sonucunda kripto paraların önemli bir vergi geliri potansiyeli taşıdığı belirtilmiş, dolayısıyla 

kripto paralara ilişkin yasal bir zeminin oluşturulmasının en öncelikli gereklilikler arasında 

olduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kripto Paralar, Kripto Paraların Vergilendirilmesi, Türk Vergi Sistemi. 

Introduction 

The emergence of money and the emergence of virtual currencies in the development process 

is considered as a reflection of a highly innovative and technological age. Compared to physical 

money, these virtual currencies are at a level that will radically change the understanding and 

attitude towards money (Shovkhalov & Idrisov, 2021: 3). Although the emergence of virtual 

currencies was negatively received by many countries, Swiss researcher Elisabeth Kübler-Ross 

stated that accepting the inevitable in society occurs in five stages. These stages are; denial, 

anger, bargaining, depression and acceptance (Panova et al., 2019: 1). Therefore, these virtual 

currencies have inevitably been accepted by societies. 

Virtual currencies mean a digital representation of value that cannot be issued by a central bank 

or public authority or is not tied to a legally established currency, does not have the status of a 

legal currency or currency, but is accepted by natural or legal persons. It may be transmitted, 

stored or traded electronically, as a medium of exchange or for other purposes. 

Bitcoin, Litecoin, Dogecoin etc. virtual currencies are examples of cryptocurrencies. In 

particular, Bitcoin (BTC) has become increasingly popular as it can be converted into traditional 

currency without any supervision by public authorities and is free from inflation (Kowalski, 

2015: 140). 

Many national central banks or banking regulators have not banned the use of Bitcoin, but have 

warned financial institutions and individuals about the risks they may face. The fact that Bitcoin 

is not controlled by a central authority, that it is a fairly new concept and technology, and that 

each Bitcoin user determines the future of Bitcoin, rightly worries governments, regulatory and 

supervisory institutions (Çarkacıoğlu, 2016: 56). 

The technology behind cryptocurrencies is called Blockchain technology. Blockchains consist 

of a database that is encrypted in its purest form and provides transaction tracking. In this 

technology, all digital events or transactions are stored in this database. Blockchains contain a 
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precise and verifiable record of every transaction made. Without intermediaries, all users can 

perform operations such as connecting to the network, sending new transactions, verifying 

transactions and creating new blocks. Each piece of information is recorded in blocks, by 

connecting to each other with advanced encryption algorithms, and it provides the opportunity 

to make transactions without being connected to a center. Transactions are carried out securely 

between the buyer and the seller (Crosby et al., 2016: 8). The element that brings the block 

chain technology its real popularity is the crypto currency mining applications (Şahin, 2019: 

178). 

In addition to the emergence of cryptocurrencies and the technology behind them, the legal 

status of these virtual currencies in countries has become one of the important topics of 

discussion in recent years. Cryptocurrency in the world today is in a systemic legal vacuum. 

This is due to the characteristics of cryptocurrencies. Although it is very important how the 

world country practices classify or classify these virtual currencies, there is no application unity 

yet. 

In this study, in which possible scenarios are evaluated in case of taxation of cryptocurrencies 

in Turkey, firstly the concept of crypto money is explained and then the advantages and 

disadvantages of cryptocurrencies are mentioned. Subsequently, the study, which included 

explanations on country practices, continued with comprehensive explanations and current 

discussions on the Turkish tax system. The study is concluded with the conclusion part. 

1. General Explanations on Cryptocurrency 

1.1. Cryptocurrency Concept and Features 

The first study on cryptocurrency was put forward by the person or persons named Satoshi 

Nakamoto, whose identity is not clearly known in 2008. At that time, the production of crypto 

money had not yet started and it did not attract much attention due to the lack of information of 

many investors. The first formation of this financial asset, which lacks information, showed its 

existence in 2009 under the name Bitcoin. However, the market value and trading volume of 

this financial asset remained stagnant for a long time. 

Nakamoto (2008) states in his study titled “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 

that this virtual money is not under the control of any person, group or country, but is processed 

peer-to-peer (P2P). 
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Cryptocurrency; It is a digital or virtual currency that uses cryptography (the science of 

encryption) to provide security. These coins are placed in virtual wallets using passwords and 

are also called this because they are used through passwords in the same way. The defining and 

most basic feature of crypto money is that it has an organic structure that is closed to 

government intervention and manipulations without being dependent on any central authority 

(Bunjako et al., 2017: 32). Using a cryptocurrency, users can exchange value digitally without 

third-party surveillance (DeVries, 2016: 1). 

The characteristics of cryptocurrencies in the statement made by the Bank for International 

Settlements (BIS, 2015): 

• Not issued by a central bank or institution, 

• Being physically unrepresentable, 

• Being accessible and  

• Listed as having a decentralized transfer of these currencies. 

From another point of view, since the networks in the blockchain technology, which is behind 

cryptocurrencies, are a self-managing system, it also eliminates the transaction cost that 

increases human control (Spithoven, 2019: 385). 

A feature that distinguishes cryptocurrencies from traditional money is that unlike the money 

printed at the discretion of the state, virtual currencies grow at a predetermined rate 

(Shovkhalov & Idrisov, 2021: 2). Therefore, there is an understanding beyond the traditional 

money understanding that the state cannot control. 

1.2. Advantages and Disadvantages of Cryptocurrencies 

There are different opinions about the future of cryptocurrencies. Opinions focusing on the 

advantages of the cryptocurrency mostly focus on the fact that it facilitates the transfer of money 

between the parties and that there is no situation that may pose a security problem, while the 

technology behind it is very high security. In addition, the fund transfer fees between 

cryptocurrencies and the parties are minimal, thus giving the parties the opportunity to avoid 

high transfer fees to be charged by the banks. On the other hand, there are also opinions focused 

on the disadvantages that cryptocurrencies will create in the payments and financial transactions 

system (Bunjaku et al., 2017: 36). 

There are many studies in the literature on the advantages and disadvantages of 

cryptocurrencies. The advantages and disadvantages of cryptocurrencies can be listed as 
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follows. Advantages; Since it is open code for crypto mining, there is no inflation, there is a 

peer-to-peer cryptocurrency network, there is unlimited transaction opportunity, there is no 

cancellation of the payments made in the system, the system provides integrity, the transaction 

costs are low, it is easy to use, it is completely anonymous. It can be expressed as that it can 

create an infinite number of Bitcoin addresses without the need for company, name, address or 

other information, high transaction speed, having a unique electronic payment system where 

the account belongs only to the owner, and personal data is highly protected. The disadvantages 

are; It can be stated that investing in cryptocurrencies in the medium and long term may involve 

great risks and have a high vulnerability (Ivaschenko, 2016: 272). 

The high vulnerability of cryptocurrencies, the lack of any legal basis, and the fact that they are 

not protected by the government or stock exchange institutions leave it open to risks. In this 

case, it would be appropriate to say that crypto money is open to sudden price increases and 

decreases during the buying and selling of cryptocurrencies, thus posing a danger in this sense 

(Günay & Kargı, 2018: 64). The widespread use of cryptocurrencies may result in the 

disappearance of the power to print money, which is one of the main indicators of state 

sovereignty. This also means that governments cannot use money as an economic policy tool 

(Karaaslan, 2020: 284). 

It is also stated that cryptocurrencies have the possibility of increasing tax evasion and may 

cause the growth of the informal economy. The biggest concern with this currency is that it can 

be used for illegal activities due to the anonymous nature of the transactions. At the beginning 

of these illegal activities are drug trafficking and financing provided to terrorism (Shovkhalov 

& Idrisov, 2021: 5). On the other hand, it is stated that cryptocurrencies can provide some 

advantages for tax authorities in taxation as it is a transparent virtual book that can be monitored 

securely thanks to blockchain technology. Since this technology has the ability to send reliable 

information to large masses of people instantly and simultaneously, it can give confidence to 

both the taxpayer and the accuracy of the taxes collected by the tax authorities. Thus, it is likely 

to provide important opportunities both to taxpayers to pay taxes and to the government to 

eliminate tax injustices and prevent tax loss evasion (PWC, 2017). 

2. Country Approaches in Taxation of Cryptocurrencies 

Due to the differences in the current tax policies of the countries, different approaches to the 

taxation of cryptocurrencies attract attention. While some countries are trying to give legal 

status to crypto money, some countries are far from this understanding and even impose serious 
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restrictions. Differences in tax policies arise from issues that need to be addressed, such as 

whether it will create tax planning opportunities for some countries, whether it will provide a 

financial benefit that can outweigh the tax cost, whether it will finance illegal activities due to 

the ease of transfer between countries (Franklin, 2016: 88). 

Some studies are carried out to determine the regulations in the field of virtual currencies among 

the member states of the European Union. While some of the European Union countries are 

trying to define cryptocurrencies and determine their legal status, others have not made any 

definitions. Belgium, Croatia, Finland, Italy, Luxembourg, Malta, Poland and the Czech 

Republic from these countries have decided that virtual currencies cannot be considered within 

the scope of electronic money and therefore will not have legal status. Denmark has stated that 

Bitcoin has no real trading value compared to gold and silver. Spain, like other countries, claims 

that cryptocurrencies cannot be accepted as a legal currency because they are not issued by the 

state authority. Finally, Slovenia states that it is not a payment instrument and may even fall 

under the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act. 

Countries that legally define cryptocurrencies include Germany, Estonia, Sweden and the UK. 

Germany has defined crypto money as a financial instrument and has declared that it can use it 

with the permission of the Federal Financial Supervisory Authority. Estonia, on the other hand, 

stated that digital currencies are not a currency but an alternative payment method, therefore 

they are legal. The Swedish Taxation Office does not recognize cryptocurrencies as a currency, 

as they are not tied to a central bank or a geographic region, but are classified as 'other assets' 

such as works of art or antiques. England, on the other hand, accepts that cryptocurrencies 

function as money (Kowalski, 2015: 149). In the UK, a report was prepared by the Financial 

Action Task Force of the Common Wealth Virtual Currencies Working Group on the legal 

status of virtual currencies. In this report, cryptocurrencies are defined as a medium of exchange 

or unit of account that can be traded virtually. However, it was also stated in the report that 

these virtual currencies do not have a legal status (Bolotaeva et al., 2019: 3). 

Russia did not accept crypto money as a legal payment tool and declared that cryptocurrencies 

do not have the status of electronic money. Because the difference that distinguishes crypto 

money from traditional money is that it cannot be issued by a represented center, but rather is 

issued by network participants (Shovkhalov & Idrisov, 2021: 10). 
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Canada, on the other hand, declared that cryptocurrencies such as Bitcoin carry a “commodity” 

value such as gold, silver or natural gas according to Canadian laws. Accordingly, Bitcoin is 

taxed as either commercial gain or capital gains (KPMG, 2017). 

In Norway and Finland, cryptocurrency is subject to capital gains tax and wealth tax. In 

Bulgaria, digital currency is considered a financial instrument and is subject to relevant income 

taxes. In Austria, cryptocurrency is considered an intangible asset by the tax authorities. The 

purchase of cryptocurrencies is considered as a business activity and the income obtained as a 

result of the disposal of crypto money is subject to income tax (Panova et al., 2019: 3). 

Finally, in Turkey, in the statement made by the Banking Regulation and Supervision Agency 

(BDDK) and dated 25 November 2013 and numbered 2013/32, the use of Bitcoin in electronic 

money within the scope of the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, 

Payment Services and Electronic Money Institutions. It has been stated that it cannot be 

considered as a On the other hand, since the identities of the parties in transactions with Bitcoin 

and similar virtual currencies are not known, it has been stated that it will create a suitable 

environment for the use of these virtual currencies in illegal activities, and therefore contain 

many risks (BDDK, 2013). 

In addition to the explanations above regarding whether cryptocurrencies have legal status on 

the basis of selected countries, Table 1 below contains information on the classification and 

taxation of cryptocurrencies in some countries. 

Table 1. Cryptocurrency Tax Law by Country 

Country Classification Taxation 

Australia • Property • Capital gains tax 

• Goods Service tax is not 

applicable 

Germany • Private money • No capital gains tax. 

• If owned less than one year, a 

progressive income 

tax of up to 45% applies for all 

gains. . 

• Sales tax is not applicable 

Switzerland • Foreign currency • No capital gains tax 

• Sales tax is not applicable 

U.S. • Property • Capital gains tax 

• Sales tax is not applicable 
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U.K. • Asset or private money: 

Determined by court on a 

case-by-case basis 

• Capital gains tax 

• Sales tax is not applicable 

Japan • Legal method of payment • Capital gains tax 

• Exempt from consumption tax 

Canada • Commodity • Capital gains tax or commercial 

gain 

Turkey • No classification • No taxes 

Source: Retrieved from https://cryptoresearch.report/ and updated by the author. 

3. Taxation of Cryptocurrencies in the Context of the Turkish Tax System 

The issue of taxation of cryptocurrencies is a controversial issue. It is still being discussed in 

Turkey and has not attained a legal status. For this reason, possible scenarios in the case of 

taxation of cryptocurrencies within the framework of current laws will be evaluated in this 

section. In order for cryptocurrencies to be taxed, it is first necessary to determine what the tax 

will be based on. Current opinions are that cryptocurrencies can be classified in three different 

ways. For this reason, it is necessary to determine the classification of cryptocurrencies as 

"commodities", "currency" or "securities", otherwise it does not seem possible to tax them. 

3.1. Evaluation of Cryptocurrencies as “Commodities” 

If cryptocurrencies are defined as “commodities”; It should be evaluated within the scope of 

Income Tax Law No. 193 (ITL), Corporate Tax Law No. 5520 (CTL) and Value Added Tax 

Law No. 3065 (VATL). 

In the 1st article of the ITL, “Income of real persons is subject to income tax. Income is the net 

amount of earnings and revenues earned by a natural person in a calendar year” phrase is 

included. In this way, the article takes the concept of "income" as a data and, rather than 

explaining this concept in its definition, it seeks qualifications and features for the income to be 

taxed within the scope of the law. On the other hand, the description in the 1st article is 

completed by counting the income elements in the 2nd article of the ITL. Thus, according to 

Article 2, earnings and revenues included in the scope of income; It consists of seven elements: 

commercial earnings, agricultural earnings, wages, self-employment earnings, real estate 

capital gains, securities capital gains and other earnings and revenues (Öncel et al., 2018: 238). 

Therefore, if cryptocurrencies are defined as “commodities”, it is possible to evaluate them 

within the scope of “commercial income” and “other incomes and earnings” from these seven 

income elements. 
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In Article 37 of the Income Tax Law, "Earnings arising from all kinds of commercial and 

industrial activities are commercial gains." With this provision, it can be said that the income 

arising from the trading of cryptocurrencies, which is the subject of activity, will be subject to 

taxation as commercial income. In determining the income, the commercial income will be 

taken into account over the real and net amounts, and a progressive income tax tariff will be 

applied according to the income brackets specified in Article 103 of the Income Tax Law. 

For the incidental gains of cryptocurrencies that will not be permanent and will not be 

considered within the scope of commercial activity, it should be considered in terms of the 

earnings elements written in Article 80 of the ITL. In Article 80 of the ITL, "value increase 

gains" and "incidental gains" are counted as "other income and revenues". Article 82 of the 

aforementioned law clarifies which gains can be considered as "incidental gains". 

Cryptocurrencies, on the other hand, may be subject to taxation with the amendment to be made 

in the relevant article of the law as "incidental gain". 

If cryptocurrencies are considered as "commodities", they will be a corporate income in terms 

of CTL and corporate tax may be charged. Article 1 of the CTL defines the taxable legal entities 

and references the ITL on income elements. Accordingly, in the event that cryptocurrencies are 

considered commodities, corporate earnings that are denominated in cryptocurrencies by 

“capital companies, cooperatives, economic public institutions, associations or foundations, 

business partnerships” specified in Article 2 of the CTL will be subject to corporate tax. 

In terms of VATL, if crypto money is considered a commodity, within the scope of "Delivery 

and services within the framework of commercial, industrial, agricultural and self-employment 

activities, imports of all kinds of goods and services, deliveries and services arising from other 

activities" specified in Article 1 of VATL, evaluation will be possible. 

3.2. Evaluation of Cryptocurrencies as “Currency” 

If cryptocurrencies are considered “currency”; It should be evaluated within the scope of 

Income Tax Law No. 193, Value Added Tax Law No. 3065 and Corporate Tax Law No. 5520. 

Cryptocurrencies must first be defined by the Capital Markets Board. If cryptocurrencies are 

defined in “currency”, “electronic money” or a different category, there will be no taxation in 

terms of ITL. Because the income obtained will not be included in the seven elements of 

earnings mentioned before. On the other hand, due to the fact that foreign currency and money 
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deliveries are exempt from VAT in accordance with Article 17 of VATL, this income will be 

exempt from VAT. 

When the situation in question is evaluated in terms of CTL, the situation is different. Because, 

according to Article 6 of the CTL, corporate tax is calculated by taking into account the net 

corporate income earned by taxpayers within an accounting period. In determining the net 

corporate income, it is stated that the commercial income provisions of the ITL will be applied. 

Therefore, here, cryptocurrencies can be taxed within the scope of CTL, taking into account the 

commercial earnings provisions of the ITL. 

3.3. Evaluation of Cryptocurrencies as “Securities” 

In the case that crypto money is legally taken into “security” status, the situation against Income 

Tax Law No. 193, Corporate Tax Law No. 5520, Value Added Tax Law No. 3065 has been 

mentioned. 

Consideration of cryptocurrencies as "securities" can be handled primarily within the scope of 

temporary article 67 of the ITL. In the provision of the aforementioned article, “The difference 

between the purchase and sale prices of the securities that they mediate for trading and other 

capital market instruments, the difference between the purchase price and the redemption price 

in case of the redemption of the securities or other capital market instruments that they mediate 

in the purchase and sale of the securities or other capital market instruments. the periodic 

returns they mediate” etc. It is stated that the transactions will be subject to income tax by 

withholding. Therefore, if cryptocurrencies are defined as "securities", it will be possible to tax 

them with the withholding method. 

In corporate tax; In accordance with Article 6 of the CTL, the relevant articles of the Income 

Tax Law will be applied due to the provision that the corporate tax will be calculated on the net 

corporate income earned by the taxpayers within an accounting period and the provisions of the 

ITL on commercial income will be applied in the determination of the net corporate income. 

Therefore, earnings from cryptocurrencies will be taxed as corporate income. 

In the event that cryptocurrencies are considered as securities, they are not subject to VAT 

according to VATL, but if the value increase exceeds 19,000 TL for 2021, the excess will be 

subject to income tax (GİB, 2018). 

Conclusion 
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With the development of information technology, a new type of financial instrument, 

cryptocurrency, has emerged and developed recently. Cryptocurrencies are not issued by an 

official or private institution, and due to its current structure and operation, it does not seem 

possible to control or monitor it. The inability to control these virtual currencies carries with it 

many risks. The use of these virtual currencies as a tax shelter or as a financing tool in illegal 

activities such as drug trafficking and financing of terrorism is a risk factor. Therefore, it is 

important that cryptocurrencies are legalized and subject to taxation. 

There is no unity of practice for the countries of the world on the legal definition of 

cryptocurrencies. Therefore, each country can take different decisions within the framework of 

its current policies. While the use of cryptocurrencies is prohibited in some countries, 

transactions made with these virtual currencies are subject to taxation in some countries. In 

Turkey, although there is no legal restriction on the use of cryptocurrencies, there is no taxation. 

In 2013, a statement was made by the Banking Regulation and Supervision Agency on what 

cryptocurrencies cannot be defined as. The BRSA has declared that cryptocurrencies cannot be 

considered as “electronic money”. In September 2020, according to the New Economy 

Program (NEP) published in the Official Gazette, it was announced that tax regulation is 

planned for the "acquisition, purchase, sale and transfer" transactions of crypto financial assets 

between 2021-2023. 

In the case of taxation of cryptocurrencies, it is a priority to determine what kind of definition 

should be made. For this reason, if crypto money is defined as "commodity", "currency", 

"securities" or in a different way, these virtual currencies will be subject to taxes such as Income 

Tax, Value Added Tax, Corporate Tax and it will be possible to be taxed. Therefore, the taxation 

of these virtual currencies should be handled within the framework of the Income Tax Law, the 

Value Added Tax Law and the Corporate Tax Law. 

As a result, regulations on taxation lag behind technological developments, and this situation 

can cause tax losses to the states. For this reason, expanding inclusiveness in taxation will 

minimize the threats posed by cryptocurrencies in the global market. In this sense, taxation of 

cryptocurrencies should be considered as a key element. The determination of the criteria by 

international organizations for the taxation policies to be formed together with these can also 

guide the world states. 
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Abstract 

Circassian cheese is a kind of traditional product produced by populations of Circassian origin 
in Turkey. This cheese can be made from cow’s, sheep’s, goat’s or buffalo’s milk or it can be 
processed  out of a mixture of these milks. Firstly,clarified milk is boiled and added water of 
yoghurt or sour whey to hot milk. Milk is held at this temperature until coagulation is 
completed. After coagulation, curd is transferred to a sprinkler with the assistance of a ladle. 
Curd is drained and then top and bottom of circassian cheese is salted. It is consumed as fresh 
or mature. Circassian cheese can also be smoked. In this research, it was aimed to determine 
the traditional production method and dry matter, fat, fat in dry matter, salt, salt in dry matter, 
titratable acidity(% in lactic acid), ash values and TAMB (total aerobic mesophilic bacteria), 
the yeasts and moulds and the coliform group bacteria counts of Circassian cheese. 

Keywords: Circassian Cheese, production method, properties 

Introduction 

Circassian cheese is a kind of traditional product produced by populations of Circassian origin 
in Turkey.  This cheese is produced in the ancestral lands of the Circassians in Caucasia and it 
is also produced in Syria, Jordan and Israel where Circassians live[1]. 

In our day, in the markets of the provinces where there are concentrated Circassian populations, 
it is possible to find this cheese in fresh or dried (sundried or oven-dried) form[2]. Circassian 
Cheese is produced in commercial dairies or after manufacturing at houses it is marketed at  
market hall or  street market. 

Circassian  Cheese is acid/heat coagulated cheese like Queso Blanco, Queso de Cincho, Queso 
del Pais and Queso Llanero[3]. This cheese can be made from cow’s, sheep’s, goat’s or 
buffalo’s milk or it can be processed  out of a mixture of these milks. Firstly, clarified milk is 
heated when milk starts to boil, adds water of yoghurt or sour whey to hot milk  with the 
assistance of  a ladle little by little. Milk is held at this temperature until coagulation is 
completed. After coagulation, curd is transferred to a sprinkler with the assistance of a ladle. 
Curd is drained and then top and bottom of circassian cheese is salted. It is consumed as fresh 
or mature. Circassian cheese can also be smoked. Each dairy plant or cheese maker has an 
individualised method for all steps in the manufacture of Circassian Cheese. In spite of Abaza 
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cheese is confused with Circassian cheese, it is differ from Abaza cheese by the method of 
production, composition and shape[4].  

In some regions Circassian Cheese is sprinkled with a variety of herbs. Circassian Cheese is a 
highly resistant cheese and can be preserved over long periods[2]. 

Fresh Circassian Cheese has a color varying from white to light yellow. However at smoked 
types,  interior of cheese is at these colors but surface colour of cheese is brown. This type of 
cheese has an elastic consistency, homogeneous  structure and no pores. 

 

Figure 1. Adding water of yoghurt or sour whey to hot milk 

 

Figure 2. Coagulation of hot milk 
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Figure 3. Completion of milk clotting 

 

Figure 4. Transferring of curd into a sprinkler with the assistance of a ladle 
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Figure 5. Circassian Cheese 
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Figure 6. Industrial Circassian cheese production 

Material and Methods 

A total of 20 homemade and ındustrial fresh Circassian Cheese samples were collected from 
the market hall and markets in Turkey. The samples were stored at +4°C until analysis. The 
cheese samples were analysed for dry matter[5], fat[6],  salt[7], titratable acidity[7] and   ash[8]. 
Total  aerobic mesophilic bacteria[9], the yeast and moulds[10] and coliform bacteria[11] were 
determined for microbiological investigations. 

Results and Discussion 

Table 1 shows chemical properties of fresh Circassian cheese samples. In this study titratable 
acidity of cheeses were determined as 0.11-1.46 (%), mean 0.61 (%). Acidity in cheese depends 
on the type of milk used in cheese, bacterial content, using or not using starter culture, applied 
technology, storage temperature and storage time[1].  Dry matters of analysed samples were 

Salting

The curd is left in the basket for its liquid to be drained off and for molding. 

Some of the whey is removed from the pan and the curd transferred into baskets by
dipping these into the pan

Coagulation of the milk is achieved and it is waited until the curd is collected in the 
upper part of the tank

Sour whey remaining from the previous Circassian cheese production was added to
milk which has a pH in the range 3-4 acidity.

The temperature of milk is raised from 83 °C to 95 ºC in the coagulation tank

Pasteurization (85 °C/ 15-20 sec)

Clarification

Raw milk

414

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



ranged from 36.06 (%) to 66.65 (%), mean 51.94 (%).Titratable acidity and dry matter rates 
were found approximate to Circassian Kashar Cheese[12] and reported values from Uysal et 
al[1]. 

 Fat ranged from 15 (%) to 35 (%), mean 22.69 (%). Composition of fat in cheese is connected 
to water ratio therefore fat is expressed in dry matter[13,4]. Fat in dry matter content of samples 
were determined as 32.45 (%) - 64.54 (%), average 43.31 (%). Wide difference between 
samples at fat and fat in dry matter is extensive because of selecting different raw materials. 

Salt content is acted as a preservative in cheese were detected minimum, maximum and average 
values  as 0.45 (%), 2.64 (%) and 1.27 (%), respectively. Salt in dry matter  ranged from 
approximately 0.80 (%) – 4.80 (%), mean 2.07. Ash content ranged from 1.11 (%)  to 6.46 (%), 
mean 3.57 (%). Salt content of samples were found similar but ash content is different from 
Circassian Kashar Cheese[12]. 

Table  1: Results of the chemical analyses of Circassian cheese 

Sample     Titratable acidity  Dry matter    Fat    Fat in dry matter     Salt     Salt in dry matter         Ash      

                    (%L.A)                    (%)           (%)           (%)                  (%)           (%)                         (%)                                 
1                          0.29                     38.13           24.0            62.94                 0.45              1.18                       1.45  
2                          0.86                     42.85           16.0            37.34                 0.53              1.24                       4.21 
3                          0.43                     48.48           21.0            43.32                 0.69              1.42                       3.08  
4                          0.16                     45.14           16.0            35.44                 1.57              3.48                       5.34  
5                          0.19                     42.37           15.0            35.40                 0.59              1.39                       2.30 
6                          0.14                     54.29           18.0            33.15                 1.10              2.03                       3.85 
7                          0.11                     58.55           19.0            32.45                 0.47              0.80                       5.33 
8                          0.25                     45.00           15.0            33.33                 1.55              3.44                       4.24 
9                          0.25                     51.89           22.0            42.40                 1.27              2.45                       4.21 
10                        0.25                     36.06           15.0            41.60                 0.55              1.52                       2.07 
11                        1.01                     60.88           27.5            45.17                 2.64              4.34                       4.77 
12                        0.58                     46.02           29.7            64.54                 2.21              4.80                       4.26 
13                        0.58                     61.95           26.0            41.97                 1.57              2.53                       4.63 
14                        1.46                     57.10           23.0            40.28                 1.06              1.86                       2.78 
15                        1.8                       49.80           21.5            43.17                 1.14              2.29                       2.56 
16                        0.9                       56.52           19.0            33.62                 1.35              2.39                       1.31 
17                        1.01                     66.65           34.0            51.01                 1.39              2.08                       2.67   
18                        0.58                     62.05           26.0            41.90                 1.10              1.77                       2.61 
19                        0.58                     58.74           26.5            45.11                 1.76              3.00                       0.58 
20                        0.93                     56.42           35.0            62.03                 1.92              3.40                       6.46      
Min                     0.11                     36.06          15.0             32.45                 2.64               0.80                      1.11      
Max                    1.46                     66.65          35.0             64.54                 0.45               4.80                      6.46   
Mean             0.61±0.4          51.94±8.66   22.69±6.11    43.31±9.85     1.27±0.61       2.07±1.16        3.57±1.53 

 

Table 2 shows microbiological results of samples. In this research total aerobic mesophilic 
bacteria counts were found 2.90 x10 3- 2.21 x10 7 cfu/g. The yeast and moulds counts were 
determined minimum 7.3x10 2  cfu/g and maximum 2.5 x10 7 cfu/g and the yeast and moulds 
were not detected at one sample. The coliform group bacteria content of samples were 
confirmed 1.35 x10 2 - 6.00 x10 4 cfu/g and coliform group bacteria was not detected at ten 
samples. There is a big difference between microbiological results of samples  bought market 
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hall and outlet of dairy firms and microbiological poperties of the Circassian Cheese  could had 
been affected by  obeying hygiene rules. 

Table  2: Results of the microbiological analyses of Circassian cheese 

Samples   TMAB (cfu/g)    The  yeasts and moulds  (cfu/g)   The coliform group bacteria(cfu/g)  

1                     4.70 x10 3                             1.67 x10 3                                          Not detected  
2                     4.60 x10 6                             2.83 x10 5                                          6.00 x10 4                                                   
3                     8.80 x10 6                             2.83 x10 5                                          Not detected 
4                     1.04 x10 7                             7.55 x10 5                                          1.45 x10 2 
5                     3.15 x10 6                             3.50 x10 5                                          1.35 x10 2 
6                     3.10 x10 6                             7.60 x10 5                                          6.10 x10 2 
7                     1.97 x10 4                             1.95 x10 5                                           Not detected 
8                     3.70 x10 4                             1.86 x10 7                                           4.50 x10 2                            
9                     4.00 x10 5                             1.60 x10 6                                           2.70 x10 4 
10                   7.60 x10 4                             1.60 x10 3                                           Not detected 
11                   2.21 x10 7                             1.80 x10 7                                           4.10 x10 5 
12                   1.04 x10 7                             2.10 x10 7                                           2.00 x10 2 
13                   4.16 x10 5                             2.50 x10 7                                           Not detected 
14                   3.50 x10 6                             Not detected                                       Not detected 
15                   3.50 x10 6                             3.80 x10 5                                           4.00 x10 2 
16                   2.90 x10 3                             1.12 x10 7                                           5.10 x10 3 
17                   6.10 x10 5                             4.40 x10 6                                           Not detected 
18                   1.85 x10 5                             7.30 x10 2                                           Not detected 
19                   1.85 x10 6                             5.00 x10 6                                           Not detected 
20                   5.30 x10 4                             4.30 x10 4                                           Not detected                     
Min                2.90 x10 3                             Not detected                                       Not detected 
Max                8.80 x10 6                             2.50 x10 7                                           4.10 x10 5 
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Özet 

Bu çalışmada, 2009-2021 yıllarını kapsayan 12 yıllık süreçte, radyo frekanslı elektromanyetik 
alan (RF-EMF)’lar, periyodik olarak anlık ve sürekli ölçülmüştür. Elde edilen RF-EMF kirlilik 
değerlerinin beyin kanseri ile ilişkisi incelenmiştir. 132 km2’lik çalışma alanı içerisindeki 
mahalle sınırlarında rastgele seçilmiş 200 farklı noktada anlık ölçümler alınmıştır. Bu ölçümler, 
şehrin yol güzergâhlarında, 61.280 noktada, koordinatlarıyla alınan ölçümler ile 
birleştirilmiştir. Elde edilen ölçüm sonuçları kernel destity analizi kullanılarak Arc Map V.10.8 
programı ile 30m mekânsal çözünürlüğe sahip raster verisi oluşturulmuştur. RF-EMF’lerin 2 
ve 3 boyutlu grafiksel haritaları çizilmiştir. Çalışmanın yapıldığı şehirde, bünyesinde kanser 
hastanesi bulunan İnönü Üniversitesi Hastanesine 2009-2021 yıllarını kapsayan 12 yıllık 
süreçte gelen ve çalışmanın yapıldığı bölgede yaşayan kanser hastaları taranmıştır. 82 farklı 
kanser tanısı konulan, 14.327 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalar, kanser türlerine göre 
gruplanmış ve çalışmanın yapıldığı bölgenin coğrafi koordinatlarına göre şehrin mekânsal 
kanser yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Bu çalışmayla, Türkiye'nin doğusunda yer alan 
635.000 nüfuslu Malatya şehrinde RF-EMF'ye maruz kalma ile beyin kanseri arasındaki 
korelasyonu analiz ettiğimiz RF_EMF ölçümlerini, etiyolojisini, istatistiklerini ve Coğrafi Bilgi 
Sistemlerini (GIS) birleştiren bir ön epidemiyolojik çalışmanın sonuçları sunulmaktadır.  

Çalışmada incelenen beyin kanseri vakaları şehir içinde anlamlı bir mekânsal dağılıma 
sahiptir. RF-EMF’lerin yüksek olduğu bölgelerde, beyin kanseri vaka sayıları ile yüksek 
düzeyli bir ilişki (R=0.92) ortaya çıkmaktadır. Üstelik bu ilişki; şehrin ticari merkezinde değil, 
şehrin dış mahallerindedir.  

ANAHTAR KELİMELER 

Elektrik alan, Manyetik alan, Radyo frekanslı elektromanyetik alanlar, Baz istasyonları, Beyin 
kanseri 
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ÖZET 

Gelişen teknoloji ile her geçen gün hayatımızda daha uzun süre yer edinen iletişim cihazları 
genel olarak kablosuz haberleşme alt yapılarını kullanmaktadır. Bu alt yapı sistemleriden sıkça 
kullanılanlar şöyledir; Wi-Fi olarak adlandırılan (Wireless Fidelity), GSM (Global System for 
Mobile), UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service), LTE (Long Term 
Evolution), Bluetooth, DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), Radyo ve 
televizyon yayıncılığı ile telsiz haberleşme sistemleridir. Tüm bu kablosuz haberleşme 
sistemlerini birbirinden ayıran ana unsur çalışma frekanslarıdır. Dünyada ve buna paralel olarak 
genç bir nüfusa sahip ülkemizde de kablosuz haberleşme süreleri yıldan yıla artış göstermekte 
ve 2020 yılı itibari ile MoU (Minutes of Use) değeri, 557 dakika olarak gerçekleşmiştir. Öyle 
ki geçen on iki yıllık süreçte MoU değeri %512,4 artış göstermiştir. Ülkemizdeki mobil abone 
sayısı ise 82,1 milyon ve penetrasyon %98,2’dir. Bu çalışmayla Malatya şehir merkezindeki 
elektromanyetik kirliliğin sürekli ölçümleri, birbirini takip eden yılların aynı dönemlerini içeren 
bir aylık periyotlarda, 4 yıl süresince yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre elektromanyetik 
kirlilik seviyeleri ve ölçümün yapıldığı bölgede yaşayan hane halklarındaki kanser görülme 
sıklığı ve çeşitliliği değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, hazırlanan tablo ve grafiklerle 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çok Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Alanlar, Baz İstasyonları 
Maruziyeti, Sağlık Etkileri, Elektromanyetik Alan Ölçümleri, Kanser Araştırmaları 

 

GİRİŞ 

Kablosuz haberleşme teknolojilerin gelişimi ile çok yüksek frekanslarda elektromanyetik dalga 
ile çalışan düzenek, aygıt ve sistemlerin sayısı, dolayısıyla da bu sistemlerin yaşam alanları 
üzerine yaydıkları elektromanyetik alan yoğunluğu da hızla artış göstermektedir. Özellikle son 
on yılda yeni nesil haberleşme sistemleri olan 3G ve 4G LTE sistemlerinin yaygın olarak 
kullanılması ve bu sistemlerin kullanım sürelerinin de her yıl artış gösterdiği düzenli olarak 
yayınlanan raporlar ile görülmektedir (Pazar Verileri - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
n.d.). Genelde MHz frekans bantlarından, GHz frekans bantlarına kadar değişen farklı frekans 
değerlerine sahip bu elektromanyetik alanların canlılar üzerinde fiziksel ve biyolojik etkileri sık 
sık gündeme gelmektedir (IEEE Xplore Full-Text PDF:, n.d.), (Panagopoulos et al., 2017). 
Özellikle baz istasyonlarının yaydığı GSM, UMTS, LTE bandlarındaki elektromanyetik 
alanların halk sağlığı üzerine olası etkileri, insanlar arasında ciddi bir endişe kaynağı haline 
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gelerek yine son yıllarda hukuki boyutta şikayetleri de beraberinde getirmektedir. Günümüzde 
ise 800 MHz ve 2,6 GHz frekansında çalışan 4G sistemlerin yaygınlaşmasıyla ve mevcut 3G 
sistemlerine ek olarak, birlikte çalışması elektromanyetik alanların olası tehlikelerinin artması 
yönündeki tartışmaları ciddi boyutlara taşımıştır. Bir mikro dalga fırının frekansının (2,45 GHz) 
üzerinde çalışan 4G sistemlerin sunmuş olduğu hizmet çeşitliliği ile (hızlı data iletişimi), sosyal 
medya kullanımları, sanal gerçeklik uygulamaları ve tüm bunların uzun süre kullanım eğilimi 
ile insanlarda olası kanser etkileri oluşturacağı endişeleri her gün artmaktadır. Dahası yüksek 
frekanslı elektromanyetik alanların etkisi ile kanser türlerinin oluşması arasındaki doğru orantılı 
ilişkilerin kurulması yönünde yapılan in Vivo ve in Vitro çalışmaların sonuç raporlarının sayısı 
da hızla artmaktadır (Pearce, 2020) (Hardell et al., 2017) (Gupta et al., 2020). Bununla beraber 
aksi yönde sonuçlara ulaşmış çalışmalar da mevcuttur (Kuribayashi et al., 2005) (H et al., 2005). 
Yapmış olduğumuz çalışmalar göstermektedir ki yaşam alanlarımızdaki elektromanyetik 
kirlilik zamanla değişim göstermektedir ve bu değişim iletişim trafiğiyle paralellik 
göstermektedir (Özdemir et al., 2014) (Karadağ et al., 2016) Kablosuz haberleşme sistemlerinin 
sağlık etkileriyle ilgili hukuki durumlarda çalışan sistemin frekansı, çıkış gücü, güvenlik 
mesafesi gibi değerler göz önüne alınmakta ve bir bilirkişi heyetinin bilgisi dâhilinde şikâyetçi 
olunan yerde “anlık” olarak ölçümler yapılarak kararlar verilmektedir. Hâlbuki ölçüm değerleri 
bulunan bölgenin iletişim yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Yani ölçümlerin anlık değil, 
günün her anını içerecek şekilde sürekli olarak ölçülmesi doğru olacaktır (Karadağ, Özdemir, 
et al., 2014) (Karadağ, Özdemđr, et al., 2014) (Karadağ, Özdemİr, et al., 2014). Çünkü 
maruziyet anlık değil, süreklidir. Bu şekilde elde edilecek veriler ışığında ortamın 
elektromanyetik kirliliğinin gerçek ve etkin değerleri belirlenebilir. Ölçülen değerlerin mevcut 
ulusal ve uluslararası standartlar ile kıyaslanması ile ancak doğru kararlar verilebilir. 

Bu çalışma Malatya şehir merkezinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarının Mayıs aylarında, 
şehir merkezinde, frekans aralığı çok geniş tutularak 100kHz-8GHz frekans aralığında, 
örnekleme süresi 0,5 saniye olacak şekilde elektrik alan şiddeti değerleri ölçülmüştür. Bu 
ölçümler için elektrik alan şiddetini sürekli ölçebilen MONITEM (Monitoring 
Electromagnetic) sistemi kullanılmıştır.  

Elde edilen sonuçlar farklı parametreler ele alınarak değerlendirilmiş ve çalışmayla 
sunulmuştur. 

 

MATERYALLER VE METOD 

Çalışma 750.000 kişiden fazla insanın yaşadığı Malatya şehrinde yapılmıştır. Şehrin tam 
merkezinde bulunan bir binanın çatı katısına elektromanyetik alanları sürekli ölçme ve izleme 
istasyonu MONITEM kurulmuştur. 100kHz-8GHz frekans aralığında, birbirini takip eden 4 yıl 
süresince, aynı dönemlerde ölçümler alınmıştır. İstasyonun genel yapısı ve iç düzenek kısmı 
Şekil-1’de gösterilmiştir. 
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                               a)                                                                                    b)  

Şekil 1.a’da Elektromanyetik Alanı Sürekli Ölçüm ve İzleme İstasyonun dış görünüşü, Şekil 
1b’de ise İstasyonun iç düzeneği görülmektedir. 

Ölçüm istasyonu farklı ölçüm problarıyla çalışabilmektedir ve elektrik alan şiddetini 0.5 
saniyelik periyotlarda, isotropik olarak ölçümler alabilmektedir. Uluslararası standartlara 
uygun olarak alınan ölçümlerin hesaplamaları ve değerlendirmeleri istasyon içerisinde 
yapılmaktadır. Ölçüm metodu olarak Sliding Windows Average (SWA) metodu ile kayıpsız 
data hesaplaması yapmaktadır. Çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma durumlarına sahip olan 
istasyon, bağlı olduğu sunucu ile data haberleşmesi kesildiğinde içerisinde bulunan Micro SD 
karta ölçümlerini kaydederek depolamaktadır. Ayrıca kapalı mekânlarda USB bağlantı noktası 
ve bilgisayara kurulabilen bir ara yüz programı ile çevrimdışı olarak da ölçümler 
yapabilmektedir. İstasyon, donanımsal olarak şebeke elektriğinden bağımsız çalışabilmekte 
olup ihtiyacı olan enerjiyi güneş paneli ile şarj ettiği bataryasından almaktadır. Dahili GPRS 
modem aracılığıyla almış olduğu ölçümleri merkezi sunucuya yarımşar saatlik periyotlar ile 
göndermektedir. MONITEM 0.5 saniyelik periyotlarla, yarım saat süresince ölçtüğü değerleri 
SWA metodu ile derleyerek merkezi sunucuya göndermektedir. İstasyon dört mevsim ölçüm 
yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. IP66 standardınca yağış (yağmur, kar), toz ve neme karşı 
korumalı olup her türlü hava koşulunda çalışabilmektedir. Sistem tam şarj ile bir hafta süresince 
kesintisiz olarak çalışabilmektedir. Ölçüm hassasiyetini etkilememesi için MONITEM 
istasyonunun montaj aşamasında kullanılan sabitleme ayağı non manyetik fiberglas 
malzemeden yapılmıştır. İstasyon modüler yapısı ile duvara, direğe ve non manyetik ayak 
üzerine kolaylıkla monte edilebilmektedir. Ayrıca International Telecommunication Union 
(ITU) tarafından tanımlanmış olan ITU-T K. 83 standardınca belirlenen “Monitoring field 
strengths of electromagnetic fields” Elektromanyetik alanların alan şiddetlerini izleme 
standartlarına uygun olarak çalışmaktadır. İstasyon elektromanyetik alan seviyesi, batarya 
ömrü, uyku modu, koruyucu dış panelinin açılması, ölçümleme hatası ve iletişim ile ilgili 
alarmları çevrimiçi merkeze anlık iletmektedir. Alarmın üretilmesine eş zamanlı olarak 
sistemde belirtilmiş olan elektronik posta adreslerine de mail yolu ile bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. Sistemin bağlı bulunduğu çevrimiçi yönetim panelince periyodik ölçüm 
sonuçlarına günün her anında ulaşılabilmektedir. Yönetim paneline, kullanıcıya özel verilmiş 
olan kullanıcı adı ve şifresi ile erişildikten sonra istasyon ile ilgili tanımsal bilgilere 
ulaşılabilmektedir. İstenilen tarih periyodu ve bu periyotta ki başlangıç ve bitiş saatleri seçilerek 
belirtilmiş olan periyotta yarımşar saatlik değerler ve bu değerlere ait grafiğe çevrim içi 
ulaşılabilmektedir. İstenildiği takdirde bu raporlamalar antetli olarak “.pdf” formatında rapor 
edilebilmektedir. İstenildiği takdirde alınan sonuçlar, belediyeler, kamu kurum ve 
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kuruluşlarınca ilgili alanlarda çalışma yürüten merkezler ile de çevrimiçi izlemeye imkân 
sağlamaktadır (Em, n.d.).  

Ölçüm probu olarak WPF8 Field Probe 100 kHz - 8 GHz kullanılmıştır. Elektrik alan şiddetinin 
RMS değerini isotropic olarak çok düşük kayıplarla ölçebilmektedir (wavecontrol, n.d.). 

 

BULGULAR 

Çalışma, radyo frekanslı elektromanyetik alanların kanser üzerine etkilerinin araştırılması 
kapsamında yapılmakta olan 12 yıllık bir çalışmanın 4 yıllık bir kesitini içermektedir. 2016-
2019 yılları arasında birbirini takip eden 4 yıllık bir periyotta, her yılın Mayıs ayı süresince 
ölçümler planlandığı şekilde yapılmıştır. Şekil 2’de 2016 yılına ait sürekli ölçüm sonuçları 
görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı şehir merkezi, iş yerlerinin yoğun olduğu bir bölgedir. 
Burada sabah saatleriyle birlikte iş yerleri açılmakta, şehir halkının ulaşımda gerek kişisel ve 
gerekse toplu taşıma için bir kavşak noktasıdır. Şehir merkezindeki insan hareketliliği ve 
yoğunluğuna bağlı olarak; yapılan ölçümler neticesinde elektrik alan şiddeti değerleri sabah 
saatlerinden itibaren artış göstermekte ve öğlen saatlerine doğru ölçüm değerleri en yüksek 
seviyelere ulaşmaktadır.  

 
Şekil 2. 2016 yılı Mayıs ayı süresince ölçülmüş olan elektrik alan şiddeti değeri 

Grafikteki her periyot 24 saatlik ölçüm değerlerini ifade etmektedir. 2016 yılı Mayıs ayı 
ölçümlerinde, en düşük elektrik alan şiddeti değeri 𝐸𝐸�= 2.13 V/m ile 06.05.2016 günü, saat 
04:00-04:30 aralığında ölçülmüştür. En yüksek elektrik alan şiddeti değeri ise 𝐸𝐸� = 4 V/m ile 
18.05.2016 günü saat 16:30-17:00 aralığında ölçülmüştür. Türkiye’de 3G haberleşme 
teknolojisi 2009 yılı itibari ile kullanılmaya başlanmıştır. 4G LTE (Long Term Evaluation) 
haberleşme teknolojisi ise Nisan 2016 itibari ile ticari kullanıma başlamıştır. Şekil 2’de kırmızı 
halka ile gösterilmiş olan bölgede “16.05.2016 günü” hızlı bir yükseliş görülmektedir. Bu 
değişimin sebebi o gece şehirdeki 4G LTE baz istasyonlarının kullanıma açılmasıdır. Ortamda 
mobil haberleşme için GSM, UMTS sistemleri çalışırken bu sistemlere 4G LTE sistemleri de 
dâhil olmuştur. Böylece ortamdaki en düşük elektrik alan şiddeti değeri, sistemin aktif olmadan 
önceki ulaşılan en yüksek elektrik alan şiddeti seviyesinde olduğu açık olarak görülmektedir. 
Bu periyottaki ortalama elektrik alan şiddeti değeri 𝐸𝐸� = 2.96 V/m’dir.  

2017 yılının aynı periyoduna ait ortamdaki elektrik alan şiddetinin sürekli ölçüm sonuçları Şekil 
3’de verilmiştir. Şekil 3’den görüldüğü gibi en yüksek elektrik alan şiddeti değeri 𝐸𝐸� = 7.49 
V/m ile 07.05.2017 günü, saat 14:00-14:30 aralığında ölçülmüştür. Ölçülen bu değer anlık 
olarak ölçülmüş olup, ölçüm periyodunca bu yüksek seviyeye ulaşılmamıştır. Beklenmeyen bu 
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yükselişin kök nedeni araştırıldığında, bu saat aralığında şehir merkezinde ölçümün yapıldığı 
bölgede mobil iletişimin tamamen kesilmiş olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ölçüm 
istasyonumuzun, ölçüm aldığı periyottaki en yüksek değerin sebebinin şehir merkezinde 
bulunan Birleşmiş Milletlere ait bir frekans karıştırıcı (jammer)’ın güvenlik amacıyla sistemini 
aktif etmesi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Şekil 3’den görüldüğü gibi 2017 Mayıs ayı 
periyodunda ölçülen elektromanyetik alan şiddeti değerlerinden en düşük elektrik alan şiddeti 
değeri ise 𝐸𝐸� = 4.79 V/m ile 28.05.2016 günü saat 03:30-04:00 aralığında ölçülmüştür. Bir 
önceki yılın aynı periyoduna ait ölçüm değerleri ile kıyaslandığında ölçülen en düşük elektrik 
alan şiddeti değerinde %124’lik artış görülmektedir. En yüksek elektrik alan şiddeti 
değerlerindeki artış ise %87 olmuştur. 2016 yılında ölçülmüş en düşük elektrik alan şiddeti 
değeri ile, 2017 yılında ölçülmüş en yüksek elektrik alan şiddeti değeri arasındaki fark 
%251’dir. 2016 yılı ortalama elektrik alan şiddeti değeri ile 2017 yılı ortalama elektrik alan 
şiddeti değerleri kıyaslandığında artış miktarı %79 seviyesindedir. 

 
Şekil 3. 2017 yılı Mayıs ayı süresince ölçülmüş olan elektrik alan şiddeti değeri 

2018 yılının aynı periyoduna ait ortamdaki elektrik alan şiddetinin sürekli ölçüm sonuçları Şekil 
4’de verilmiştir. Şekil 4’den de görüldüğü gibi 2018 yılında ölçülen en yüksek elektrik alan 
şiddeti değeri 𝐸𝐸� =  7.45 V/m ile 08.05.2018 günü, saat 16:30-17:00 aralığında ölçülmüştür. En 
düşük elektrik alan şiddeti değeri ise 𝐸𝐸� =  4.86 V/m ile 22.05.2018 günü saat 04:00-04:30 
aralığında ölçülmüştür. Meteorolojik bilgiler incelendiğinde bu andaki ani elektrik alan şiddeti 
düşümünün, belirtilen saat aralığında başlamış olan ani yağmurdan kaynaklandığı sonucuna 
varılmıştır. Oldukça sıcak geçen bir dönemin sonrasında yağan yağmur ile ortamın iletkenliği 
değişmiş ve bu değişim ölçüm sonuçlarına yansımıştır. Bir önceki yıla ait ölçüm değerleri 
kıyaslandığında, ortamdaki elektrik alan şiddetinin en yüksek ve en düşük değerlerinde artış 
olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 4. 2018 yılı Mayıs ayı süresince ölçülmüş olan elektrik alan şiddeti değeri 

2019 yılının aynı periyoduna ait ortamdaki elektrik alan şiddetinin sürekli ölçüm sonuçları Şekil 
5’de verilmiştir 2019 yılında ölçülen en yüksek elektrik alan şiddeti değeri 𝐸𝐸� =  8.29 V/m ile 
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13.05.2019 günü, saat 15:00-15:30 aralığında ölçülmüştür. En düşük elektrik alan şiddeti değeri 
ise 𝐸𝐸� =  5.01 V/m ile 01.05.2019 günü saat 03:00-03:30 aralığında ölçülmüştür.  

 
Şekil 5. 2019 yılı Mayıs ayı süresince ölçülmüş olan elektrik alan şiddeti değeri 

Alınan meteorolojik veriler ile ortamda iklimsel değerlerin ani değişmediği görülmüştür. 
Ayrıca çalışmanın yapıldığı bölgede ve yeni baz istasyonu sahaları kurulmamıştır. Ortamdaki 
elektrik alan şiddetindeki artışın temel nedeni, baz istasyonu üzerindeki iletişim trafiğindeki 
artıştır.  

Tablo 1. 4 yıllık ölçülen ölçüm sonuçlarının kıyaslaması 
 En düşük E[V/m] En Yüksek E[V/m] Ortalama E[V/m] 
2016 2.13 4 2.96 
2017 4.79 7.49 5.3 
2018 4.86 7.45 6.15 
2019 5.01 8.29 6.5 

 

 
Şekil 6. 2016 - 2019 yıllarında Mayıs ayı süresince ölçülmüş olan elektrik alan şiddeti değeri 

grafiği. 

2016-2019 yıllarında, Mayıs ayı süresince ölçülmüş olan elektrik alan şiddeti değerlerine ait 
grafik Şekil 6’da verilmiştir. Bu grafiklerden yıllar içerisindeki ortamdaki elektromanyetik 
kirliliğin artışı net bir şekilde görülmektedir.  

Tablo 2.’de ise ülkemizdeki 2016-2019 yılları arasında mobil kullanıma ait verilere yer 
verilmiştir.  
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Tablo 2. 2016-2019 yılları arası mobil kullanım verileri 

 

 

 
Şekil 7. Çalışmanın yapıldığı bölge 

Çalışmanın yapıldığı bölge Şekil 7’de kırmızı ile sınırlarının gösterildiği alanı kapsamaktadır. 
Bu bölge şehir merkezi olmasına rağmen ikametgahı burada olan 2016 yılında, 124, 2017 
yılında 121, 2108 yılında 109 ve 2019 yılında 104 kişi bulunmaktadır.  2009-2021 yıllarını 
kapsayan, elektromanyetik alan ve kanser ilişkisini göz önüne alan çalışmamız kapsamında bu 
bölgede 12 yıllık süreçte 43 kanser vakası tespit edilmiştir. 12 yıllık çalışma kapsamında, 
çalışmanın yapıldığı ile ait kanser vakalarının nüfusa göre normalleştirilmesi yapıldığında 
şehirdeki nüfusa göre en yüksek kanser görülme sıklığının burada olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Şekil 8’de şehirdeki toplam kanser vakalarının, nüfusa göre normalleştirilmiş haritası 
verilmiştir.  

Yıl MoU 2G 3G 4G 

Mobil İnternet  
Kullanım 
(Terabps) M2M 

Mobil CEPTEN 
internet abone sayısı 

Mobil Abone 
sayısı 

(milyon) 

Mobil 
Konuşma 

Süresi 
Milyar 
Dakika 

2016 426 4,5 18,9 51,7 1.099.854 3.959.664 50.499.165 75,06 240,7 
2017 442 * 10,2 64,6 2.017.823 4.495.436 56.116.304 77,8 256,7 
2018 444 * 6,6 71,3 3.168.066 5.209.371 60.436.864 80,1 267,6 
2019 477 * 4,7 74,2 4.389.595 5.861.438 61.684.363 80,8 273,8 
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Şekil 8. şehirdeki toplam kanser vakalarının, nüfusa göre normalleştirilmiş haritası. 

Bu haritaya göre toplam kanser vakalarının, mahalle nüfusuna göre en yoğun olarak görüldüğü 
yer, haritanın orta kısmında kırmızı ile gösterilmiş olan sürekli ölçümlerin yapılmış olduğu 
mahalledir.  

Şekil 9’da ise çalışma kapsamında elektromanyetik kirlilik ölçümlerinin yapıldığı mahallede 
yaşayan ve kanser hastalarının yaş dağılımı verilmiştir.  

 
Şekil 9. RF-EMF ölçümlerinin yapıldığı mahalledeki kanser hastalarının yaş dağılımı 
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SONUÇ 

Ölçüm sonuçlarına göre 2016 yılından, 2019 yılına kadar geçen süreçte elektrik alan 
şiddetindeki artış oranı şu şekildedir. Elektrik alan şiddetinin en düşük seviyesi, %135,  en 
yüksek seviyesi %107, ortalama değeri %119 artmıştır. 2016 yılında ölçülen en düşük elektrik 
alan şiddeti değeri ile 2019 yılında ölçülen en yüksek elektrik alan şiddeti değeri arasındaki fark 
%289 kadar olduğu ölçüm sonuçları ile ortaya konulmuştur.  

Mobil kullanımdaki değişimler göz önüne alındığında MoU değerindeki artışın %11.9, Mobil 
internet kullanımındaki artışın %299, M2M abone sayısındaki artışın %48, mobil cepten 
internet abone sayısındaki artışın %22, mobil kullanıcı sayısındaki artışın %7.6, mobil konuşma 
süresindeki artışın %13.7olduğu görülmektedir.  

Ölçümün yapıldığı bölgede yaşayan, kanser hastalarının %93’ü 40 yaş ve üzerindedir. 
Elektromanyetik alan etkileri değerlendirilirken anlık ölçümler yerine uzun süreli ölçümlerin 
yapılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Çünkü olası sağlık etkileri ancak uzun süreli 
maruziyet etkileri gözlenerek ortaya konulabilir. Uzun süreli, yoğun elektromanyetik alana 
maruziyetleri ile ilgili daha geniş bölgelerde daha geniş çaplı çalışmalar ile elektromanyetik 
kirlilik ve kanser arasındaki ilişki daha net ortaya konulabilecektir.  

Yapılmış olan ölçümler neticesinde BTK (Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu) tarafından 
ülkemiz için belirlenen limit değerlerin üzerinde bir değer ölçülmemiş olsa da; ölçülen en 
yüksek elektrik alan şiddeti değerleri Rusya, İtalya, İsviçre, Çin gibi ülkelerde belirlenmiş olan 
limit değerlerin üzerindedir. 
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ÖZET 

Kanun yolu kavramı genel olarak, mahkeme kararlarında bulunması muhtemel olan 
eksiklik ve hataların denetlenip giderilmesini sağlamak amacıyla taraflara sağlanan bir üst 
mahkemeye başvuru imkânı olarak tanımlanmıştır. Kanun yolları aracılığıyla yargının 
denetiminin başka bir güç tarafından değil yine yargı tarafından denetlenmesi öngörülmektedir. 
Kanun yolu kavramının tarihi çok eski dönemlere dayanır. Çağdaş usul ve icra hukukunun 
temellerine baktığımızda Roma hukukunun etkisini açık bir şekilde görmekteyiz. Çalışmamızın 
konusu Roma ve Türk hukukunda kanun yolu kavramı olup kanun yolu kavramı önce Türk 
hukuku sonrasında Roma hukuku bakımından ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Hukuku, Roma Hukuku, İstinaf 

ABSTRACT 

The concept of legal remedy is generally defined as the opportunity to apply to a higher 
court, which is provided to the parties in order to ensure that the possible deficiencies and 
errors in court decisions are checked and eliminated. It is foreseen that the supervision of the 
judiciary by means of legal remedies will be supervised by the judiciary, not by any other 
power. The history of the concept of legal remedy dates back to ancient times. When we look 
at the foundations of contemporary procedural and enforcement law, we clearly see the 
influence of Roman law. The subject of our study is the concept of legal remedy in Roman 
and Turkish Law, and the concept of legal remedy is first discussed in terms of Turkish law 
and then Roman law. 

Keywords: Turkish Law, Roman Law, Appeal 

GİRİŞ 
Kanun yolu kavramı genel olarak, mahkeme kararlarında bulunması muhtemel olan 

eksiklik ve hataların denetlenip giderilmesini sağlamak amacıyla taraflara sağlanan bir üst 
mahkemeye başvuru imkânı olarak tanımlanmıştır (Öztek, 2016: 120). Kanun yolları 
aracılığıyla yargının denetiminin başka bir güç tarafından değil yine yargı tarafından 
denetlenmesi öngörülmektedir (Özekes, Pekcanıtez Usul, 2017: 2150). Mahkeme kararlarının 
bir üst mahkeme tarafından denetlenmesi anayasal bir gerekliliktir (Alangoya vd., 2009: 445.). 
Anayasa m.154/1 hükmünde Yargıtay için “Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve 
kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 
Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar” şeklinde 
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düzenleme yapılmıştır. Bu hükümde mahkeme kararlarının denetimi öngörülmüş ancak kaç 
dereceli bir denetim yapılacağı belirtilmemiştir.  

Mahkeme kararlarının incelenmesini veya yeninden gözden geçirilmesini sağlayan her 
başvuru yolu bir kanun yolu değildir. Mahkeme işlem ve kararlarına karşı ‘başvuru yolu’, 
‘hukuki çare’ ve ‘kanun yolu’ gibi farklı mekanizmalar mevcuttur. Hukuki başvuru yolu genel 
anlamıyla bir hakkın elde edilmesi ve yerine getirilmesini sağlamaya yönelik imkanlar olarak 
ifade edilebilir. Daha özel anlamda ise bir karar veya işlemin gözden geçirilmesi için talepte 
bulunmaktır (Özekes, Pekcanıtez Usul, 2017: 2155). Dava açmak veya takip yapmak gibi hak 
arama yolları hukuki başvuruya örnek olarak verilebilir. 

Hukuki çare terimi ise hukuki başvuru kavramının denetim ve gözden geçirme anlamında 
daha teknik karşılığını ifade eder. Hukuki çareler arasında kanun yollarının da bulunduğu 
belirtilmektedir. Hukuki çare geniş ve dar anlamda hukuki çare olmak üzere ikiye ayrılır. Geniş 
anlamda hukuki çare, bir hakkın gerçekleşebilmesi için kendisine başvurulan her türlü hukuki 
usûlî araçtır (Görgün vd., 2017: 670). Örnek olarak aynı mahkemede veya aynı derecede kararın 
tekrar değerlendirilmesi amacıyla yapılan başvurular hukuki çare olarak kabul edilebilir 
(Özekes, Pekcanıtez Usul, 2017: 2156). Böyle bir durumda ise denetimden ziyade daha çok 
yeniden ele alma veya kararın tekrar gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Geçici hukuki 
koruma kararlarına karşı başvurulan itiraz yolu ihtiyati tedbire ilişkin HMK m.394, ihtiyati 
hacze ilişkin İİK m.265 hükümleri bu duruma örnek verilebilir. Dar anlamda hukuki çare ise 
mahkemelerin her türlü yargısal kararlarının gözden geçirilmesi, düzeltilmesini veya iptal 
edilmesini sağlayan hukuki araçtır (Görgün vd., 2017: 670).   

Kanun yolu hukuki çarenin özel bir türüdür (Özekes, 2016: 36). Yani her kanun yolu 
bir hukuki çare olmakla beraber her hukuki çare bir kanun yolu değildir (Kaya, 2006: 40; Deren 
Yıldırım, 2007: 8). Kanun yolu da geniş ve dar anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. Geniş 
anlamda kanun yolu mahkemelerin her türlü yargısal kararlarının (nihai karar-ara karar) tekrar 
gözden geçirilip, düzeltilmesi veya iptal edilmesidir (Karslı, 2012: 773; Gençcan, 2018: 46). 
Örnek olarak, mahkeme kararlarına karşı öngörülen itiraz ve yargılamanın yenilenmesi gibi 
yollar geniş anlamda kanun yolu kavramına dahildir. Dar anlamda kanun yolu, mahkemelerin 
kesinleşmemiş nihai kararlarına karşı başvurulan ve bir üst mahkeme tarafından kararın gözden 
geçirilmesi, düzeltilmesi veya iptal edilmesini sağlayan başvuru yoludur (Atalı vd., 2018: 593; 
Akil, 2010: 35). Hukukumuzda kanun yolu dendiğinde dar anlamda kanun yolu 
anlaşılmaktadır. Bu tanıma göre istinaf ve temyiz yolu dar anlamda kanun yoludur. Belirli 
kararlara karşı tanınan itiraz ve özel başvuru yolları kanun yollarına ilişkin özelliklere sahip 
olmadığından teknik anlamda bir kanun yolundan söz etmek mümkün değildir (Pekcanıtez, vd., 
2017: 452). 

A. KANUN YOLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 

I. Kanun Yolunun Konusu 
Kanun yolunun konusu genel anlamdaki dava konusu kavramından farklı olup kanun 

yollunun konusunu temelde mahkeme kararları oluşturmaktadır (Çiftçi, 2016: 26). Kanun yolu 
sisteminin konusunu, olağan kanun yolları olan istinaf ve temyiz bakımından ayrı ayrı 
incelemek gerekir. İstinaf yargılamasının konusu, ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama 
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ve bu yargılama üzerine verilen kararların denetlenmesi oluşturur. Temyiz incelemesinin 
konusu ise, kural olarak istinaf mahkemesi tarafından yapılan yargılama ve bu yargılama 
neticesinde verilen karar oluşturur. Bu nedenle ilk derece yargılamasının konusu ile istinaf ve 
temyiz yargılamasının konusu birbirinden farklıdır. 

 Kanun yoluna başvurulabilen kararlar kural olarak mahkemelerin nihai kararlarıdır. Bu 
kararlar esasa veya usule ilişkin nihai kararlar olabilir. Mahkemelerin vermiş olduğu ara 
kararlara karşı ise kanun yoluna başvurulamaz. Ara kararlara karşı ancak özel düzenleme 
bulunması durumunda veya hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilir (Boran Güneysu, 
2014: 164). 

Mahkemelerin nihai kararları dışında vermiş olduğu ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 
kararlarına karşı kanun yoluna başvuru imkânı sağlanmıştır. Ancak bu kararlara ilişkin olarak 
HMK m.341/1, 391/3, 394/5; İİK m.258/3, 265/5 hükümlerine göre sadece istinaf yoluna 
başvuru kabul edilmiştir (Özekes, Pekcanıtez Usul, 2017: 2170). 

II. Kanun Yolu Başvurusunun Etkileri 
1. Erteleyici (Engelleyici) Etki 

Erteleyici etki, kanun yolu başvurusunun mahkeme kararının şekli anlamda 
kesinleşmesini (formellen Rehtskraft) engellemesi anlamına gelir (Üstündağ, 1992: 797). 
Hukukumuzda kanun yoluna başvurunun erteleyici etkisi kabul edilmiştir. İstinaf ve temyiz 
yoluna başvurulması durumunda erteleyici etki doğar. Kararın tamamına karşı kanun yoluna 
başvurulmaması durumunda erteleyici etki sadece kanun yoluna konu edilen kısım için etki 
doğurur. Yargılamanın iadesi bakımından ise erteleyici etki sonuç doğurmaz. Zira yargılamanın 
iadesi yoluna kesinleşmiş kararlara karşı başvurulur (Çiftçi, 2016: 12). 

Kanun yolu başvurusunun hükmün icrasını ertelediği sistemlerde aleyhine karar verilen 
tarafça bu durum kötüye kullanılabileceği için mahkeme tarafından hükmün geçici icrasına 
karar verilebilmektedir. Kanun yolu başvurusunun hükmün icrasını kural olarak engellemediği 
sistemlerde ise menfaat dengesinin temini için icranın ertelenmesine ilişkin tedbirler 
öngörülmüştür (Akkaya, 2009: 59). Hukukumuzda kanun yolu başvurusu kural olarak hükmün 
icrasına engel olmamaktadır. Ancak tarafların başvurusu üzerine hükmün icrasının geri 
bırakılmasına karar verilebilmektedir (İİK m.36). Kesinleşmeden icra edilemeyen kararlar 
bakımından ise kanun yolu başvurusu icrayı erteler (HMK m.350/2;m.367/2).   

2. Aktarıcı Etki (İntikal Etkisi) 
Aktarıcı etki ise kararın bir üst mahkeme tarafından incelenmesi anlamına gelir (Gılles, 

2015: 127). Süresi içinde ve usulüne uygun olarak yapılan kanun yolu başvurusu dava hakkında 
karar verme yetkisinin de başvurunun yapıldığı üst mahkemeye geçmesine neden olur. Aktarıcı 
etkinin en önemli avantajı, uyuşmazlığa ilişkin karar veren merciiden başka üst mahkeme 
tarafından karar verilmesidir (Akkaya, 2009: 61). 

 Aktarıcı etki usulüne uygun başvurular devam ettikçe verilen kararlara karşı kanun 
yolları tükeninceye kadar sürer. Ancak başvuru süresi içinde yapılmamış ise bu durumda karar 
verme yetkisi üst derece mahkemesine geçmez. Örnek olarak, süresinde verilmeyen istinaf 
dilekçesi ilk derece mahkemesi tarafından bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ise bölge 
adliye mahkemesi tarafından istinaf dilekçesinin reddine karar verilir. 
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B. TÜRK HUKUNUNDA KANUN YOLU TÜRLERİ 

I. İstinaf 
 HUMK’da tek dereceli yargılama öngörülmekte iken 07.10.2004 tarihinde HUMK’un 

kanun yollarına ilişkin hükümleri 5236 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile kanun 
yollarının istinaf ve temyiz olmak üzere iki kademeli olması öngörülmüştür (Taşpınar Ayvaz, 
2007: 152). 5236 sayılı Kanunun m.21 ile HUMK’a geçici 2.madde eklenerek bölge adliye 
mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar HUMK’un temyize ilişkin hükümlerinin 
uygulanmaya devam edeceği öngörülmüştür. Bölge adliye mahkemeleri Adalet Bakanlığı 
tarafından 05.06.2007 tarihli bir kararla kurulmuş ancak binaların hizmete girmemiş olması ve 
hakimlerin henüz atanmamış olması nedenleriyle göreve başlayamamıştır. Bu durum HMK’nın 
yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihine kadar devam ettiği için HUMK’a 5236 sayılı Kanun ile 
eklenen kanun yolu hükümleri uygulama alanı bulamamıştır. Bu düzenlemeler hemen hemen 
hiç değişikliğe tabi tutulmadan HMK’ya dahil edilmiştir (Budak ve Karaaslan, 2017: 332). 

İstinaf yargılamasının temel özelliği, hataların denetimi ve düzeltilmesi şeklinde ortaya 
çıkan ikili bir yapıya sahip olmasıdır (Konuralp, 2007: 133). İstinafta önce ilk derece 
mahkemesi kararı hakkında bir sonuca varılıp sonra gerekiyorsa asıl dava hakkında bir karar 
verilir (Özekes, 2016: 99). Zira istinaf mahkemesi saf bir vakıa mahkemesi olmayıp, ilk derece 
mahkemesinin vermiş olduğu hükmün hem hukuki hem maddi denetimini yaparak karar 
vermektedir (Konuralp, İstinaf Derecesi 2003: 31).  

İstinaf mahkemesinin, dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında verdiği kararlar ilk 
derece mahkemesinin kararlarına benzemektedir. Ayrıca hâkimin taleple bağlı olması ve aleyhe 
bozma yasağı ilk derece mahkemesinde olduğu gibi istinaf yargılamasında da geçerlidir 
(Yılmaz, 2005: 74). Kanunda istinafa ilişkin hükümler arasında kararın nasıl verilip tefhim 
edileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı için ilk derece mahkemesinde uygulanan 
yargılama usulü bölge adliye mahkemesinde de uygulanacaktır (Ercan, 2011: 461).   

İstinaf mahkemesi kararları ilk derece yargılamasında olduğu gibi çeşitli ölçütlere göre 
sınıflandırılabilir. İstinaf mahkemesi de ara karar ve nihai karar verebilir (Özekes, 2016: 98). 
Örneğin İstinaf mahkemesinin başvuru şartlarında eksiklik bulunmayan dosya hakkında 
tahkikat aşamasına geçmesi bir ara karardır. İstinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesi 
kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun bulması halinde vereceği başvurunun esastan 
reddine ilişkin karar nihai karar niteliğindedir (Akkaya, 2009: 315). İstinaf mahkemesinin 
verdiği nihai kararlar esasa ve usule ilişkin olabilir. Örneğin kesinleşmiş bir karara karşı istinafa 
başvurulmuş ise istinaf başvurusu usule ilişkin nihai bir kararla reddedilir (Akkaya, 2009: 317). 
İstinaf mahkemesinin esasa ilişkin kararları davanın esasına ve başvurunun esasına olmak üzere 
ikiye ayrılır.  

II. Temyiz 
Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra temyiz, kural olarak bölge 

adliye mahkemelerinin temyizi kabil nihai kararları ile hakem karlarının iptali talebi üzerine 
verilen kararlara karşı başvurulan olağan bir kanun yoludur (Yavaş, 2015: 28). Temyiz 
incelemesinde kural olarak bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuka 
uygunluk denetimi yapılır. Temyiz incelemesinde daha önce ileri sürülmeyen yeni vakıaların 
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ve delillerin ileri sürülmesi mümkün değildir. Çünkü temyiz incelemesinde tahkikat yapılmaz. 
Yine temyiz incelemesinde ıslah yolu ile yeni vakıaların ileri sürülmesi de mümkün değildir 
(Pekcanıtez, vd., 2017: 474). 

Yargıtay yaptığı ön inceleme neticesinde temyiz talebini kabul ederse temyiz 
incelemesini yapar.  Esastan yapılan inceleme sonunda Yargıtay üç farklı karar verebilir. Bunlar 
bozma, onama ve düzelterek onamadır. 

Yargıtay taraflarca ileri sürülen veya kendisinin tespit ettiği temyiz sebeplerini yerinde 
görürse ilk derece mahkemesinin kararını kısmen veya tamamen bozar. Yargıtay sadece hükmü 
bozmakla yetinir ve kararında bozma nedenini veya nedenlerini gerekçe göstererek belirtir. 
Bölge adliye mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına karşı uyma kararı verirse artık bu kararı 
ile bağlıdır. Bu karardan dönerek direnme kararı veremez. Çünkü bu uyma kararı ile bozma 
kararı lehine olan taraf için usuli müktesep hak doğar. Temyiz incelemesi neticesinde kararı 
bozulan mahkeme bozma kararına uymak zorunda değildir. Mahkeme kararının doğru olduğu 
görüşünde ise kendi kararında direnebilir. Direnme kararına karşı taraflar tekrar temyize 
başvurabilirler. Direnmeden sonra temyize başvurulduğunda inceleme tekrar kararına direnilen 
daire tarafından yapılır. Daire direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse 
dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir (HMK m.373/5). Hukuk Genel Kurulunun 
temyiz incelemesi neticesinde verdiği karara uyulmak zorundadır. 

Yargıtay alt derece mahkemesi kararını usul ve kanuna uygun bulursa onar. Bazı hatalar 
ise yeniden yargılama yapılmaksızın ve dosyanın bozularak mahkemesine gönderilmesine 
gerek kalmaksızın düzeltilerek onanabilir. Bunlar HMK m.370’de sınırlı bir şekilde 
belirtilmiştir. 

III. Yargılamanın İadesi 
Yargılamanın iadesi, bazı ağır yargılama hatalarından ve eksikliklerinden dolayı kesin 

hükmün ortadan kaldırılmasını ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında 
yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur (Umar, 
2014: 1084; Arslan vd., 2016: 612). Kesin olarak hükme bağlanmış olan bir davaya yeniden 
bakılamayacağına ilişkin kuralın en önemli istisnası yargılamanın iadesi yoludur.  

 Yargılamanın iadesi sebepleri HMK m.375’de tahdidi şekilde sayılmış olup, kanunda 
belirtilmeyen bir sebeble bu yola başvurulamaz.  Kural olarak yargılamanın iadesine başvuru 
süresi üç aydır.  Ancak bu süre her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden 
itibaren on yıldan daha fazla olamaz. Üç aylık ve on yıllık süreler hak düşürücü süre olduğu 
için süresi içinde başvuru yapılıp yapılmadığı mahkeme tarafından re’sen incelenir. 

 Yargılamanı iadesi başvurusu iade talebine konu olan kararı veren mahkemeye bir 
dilekçeyle yapılır ve o mahkeme tarafından incelenir. İnceleme neticesinden ortaya çıkan 
duruma göre ileri sürülen yargılamanın iadesi sebepleri sabit görülürse davanın esası hakkında 
yeniden yargılama yapılarak ortaya çıkacak duruma göre ilk karar onanır ya da kısmen veya 
tamamen değiştirilir. 
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C. ROMA HUKUKUNDA KANUN YOLLARI 
I. Roma Hukukunda Yargılama Sistemleri 
1. Özel Yargılama Sistemi- Ordo Iudiciorum Privatorum 

Özel yargılama sisteminin tarihi Roma hukukunun ilk dönemlerinden başlar ve M.S 342 
yılına kadar uygulamaya devam eder.  Bu sistemde hakların muhafazası devletin belirli bir 
oranda denetimine rağmen özel kişilerin faaliyetine bırakılmıştır. Özel yargılama sistemi kendi 
içinde Legis Actio’lar Usulü ve Formula Usulü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Tahiroğlu ve 
Erdoğmuş, 2010: 231). 

Kanuni dava şekli olarak tanımlanan Legis Actio’lar Usulü’nde beş çeşit kanuni dava 
bulunmaktadır. Bu dava çeşitleri; Legis Actio Per Sacramento, Legis Actio Per Iudicis 
Postulationem, Legis Actio Per Condictionem, Legis Actio Per Manus Iniectionem, Legis Actio 
Per Pignoris Capionem’ dir (Karadeniz, 2013: 283). Bunlardan ilk üçü çekişmeli durumun 
tespitine yani usul hukukuna diğer ikisi ise davacının hakkını elde etmesine yani icra hukukuna 
ilişkindir (Tahiroğlu ve Erdoğmuş, 2010: 231). Actioların kanun tarafından belirlenmesi ve 
kanun gibi değiştirilemez oluşları bu usulün önemli bir özelliğidir. Davacının iddiasını bu 
belirlenmiş tiplerden birine uygun olarak dile getirmesi gerekmekteydi (Günal, 2007: 29). Aksi 
halde davacı davasını kaybederdi.  

 Legis actio usulünden kaynaklanan zorluklar nedeni ile zaman içinde Formula Usulü 
benimsenmiştir (Villey, 2007: 32). Formula usulünde kullanılan kalıplar her uyuşmazlığın 
içeriğine göre değişmekte idi. Formula usulü özel hukuk uyuşmazlıklarında kullanılırdı. Bu 
usul, tarafların üzerinde anlaştığı ve preator’un onayladığı özel kişinin yargıç olarak 
belirlendiğini ifade eden bir cümle ile başlardı (Günal, 2007: 32).  

2. Sistem Dışı Yargılama- Cognitio Extra Ordinem 
Sistem dışı yargılamanın tarihi M.S. 342 yılından başlar ve Iustinianus döneminin 

sonuna kadar devam eder. Sistem dışı yargılama, sahip olduğu özellikleri nedeni ile çağdaş 
hukuk sistemlerinde uygulanan yargılama sistemlerine benzemektedir (Karadeniz, 2013: 312).  

Bu dönemde yargılamanın şu özellikleri öne çıkmakta idi (Günal, 2007: 34); 

- Davalar artık tek aşamada ve devlet memuru olan yargıçlar tarafından görülmekte, 

- Bu sistemde mahkemeler herkese açık ve yargılamalar açık alanda değil kapalı salonlarda 
görülmekte, 

- Davaların usulü tamamen sözlü olmayıp, tarafların ve hakimin beyanları zapta geçirilmekte, 

- Davaların görülmesi için ise harç alınmakta; 

dır. 

Bu usul sosyal ve ekonomik şartların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içinde 
hakime geniş takdir yetkilerinin tanınması ile bu yetkinin imparator adına görev yapan kişilere 
devredilmesi daha makul görülmeye başlanmıştır. Özel yargılamanın kapsamına girmeyen bazı 
hukuki ilişkilerin çözümünde sistem dışı yargılama zorunlu olarak uygulanmaya başlanmıştır. 
Formula usülünden kaynaklanan zorluklar da bu sistemin uygulanmaya başlamasında etkili 
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olmuştur. Ayrıca sistem dışı yargılamanın taraflara itiraz imkânı sağlaması da bu usulün 
benimsenmesinde etkili olmuştur (Günal, 2007: 35). 

II. Roma Hukukunda Kanun Yolları 
Özel yargılama sisteminde istinaf kanun yolu bulunmamaktadır. Çünkü özel hakimi 

anlaşmazlığın tarafları seçmektedir. Ayrıca yargıç davaya bakmakla görevli özel bir kişi olduğu 
için bu kişi üzerinde bir makam bulunmuyordu (Umur, 1982: 647). Fakat bazı istisnai 
durumlarda ‘praetor’ taraflara ‘restitutio in integrum’ yani ‘eski duruma getirme’ isteğinde 
bulunma olanağı sağlıyordu (Türkoğlu Özdemir, 2005: 190). Bu durum neticesinde ise praetor 
dava sanki hiç görülmemiş ve hiçbir karar verilmemiş gibi bir durum yaratıyordu (Günal, 2007: 
73). 

Sistem dışı yargılamada davalara bakan kişilerin tamamı imparatorluğa bağlı çeşitli 
derecelerdeki yargıçlardır. Bu kişiler taraflarca seçilmeyen aralarında derece farkı olan devlet 
memurlarıdır. Bu nedenle bir yargıç tarafından verilen bir karara daha üst derecedeki başka bir 
yargıç önünde itiraz etme olanağı doğmuştur. Roma’da karara itiraz ise istinafa benzemektedir. 
Şöyle ki, ‘Appellatio’ denen bu itiraz zaman içinde gelişim göstermiştir (Öztek, 2016: 123). 
Appellatio kurumunun kabul edilmesinin amacı, kararın bir üst makam tarafından kontrol 
edilmesinin yanı sıra, imparator hukukunun yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamaktı 
(Hoven, 2006: 1317). Digesta’da yer alan bir metinde istinafın amacı “Bilindiği üzere, 
haksızlıkları veya hakimlerin tecrübesizliklerini ortadan kaldırdıklarından dolayı istinaf 
uygulamaları yaygın ve gereklidirler. Fakat son kararı veren olmadığı için, bazen de doğru 
verilmiş kararların yanlış şekilde değiştirilmesine sebep olmaktadırlar” şeklinde ifade edilmiştir 
(Günal, 2007: 74). 

İlk dönemlerde sistem dışı yargılamada hakimin vardığı karardan memnun olmayan 
taraf davayı yeniden incelemesi ve yeni bir karar vermesi için imparatora başvurmaktaydı. 
İmparator da genellikle bu iş için üst derecedeki yargıçlara görev vermekteydi. Sonraki 
dönemlerde ise kararın verilmesinden sonra on günlük bir süre içinde karara itiraz etmek isteyen 
tarafın bu isteğini sözlü veya yazılı olarak kararı veren mahkemeye bildirme usulü yerleşti 
(Karadeniz, 2013: 320). Kararın verilmesinden sonra on gün içinde itiraz edilmemiş ise karar 
kesinleşmekte ve kararın icrasına geçilmekteydi. İtiraz durumunda ise karar icra edilmemekte 
idi. İtiraz durumunda kararı veren yargıç gerekli belgelerle birlikte itiraz isteğini üst merci 
hakimine göndermekteydi. Üst merci hakiminin bu isteği reddetme yetkisi vardı. Ret 
durumunda ilk hakimin verdiği karar kesinleşmekteydi (Umur, 1982: 648). Üst merci hakiminin 
itirazı haklı bulması durumunda ise bu yargıç davaya yeniden bakar ve uyuşmazlığı karara 
bağlardı. Bu ikinci karar ise kesin olup ilk verilen kararı ortadan kaldırmaktaydı (Karadeniz, 
2013: 320). 

Görmekteyiz ki, Roma hukukunda sistem dışı yargılamada üst derecedeki hakimin itiraz 
durumunda ilk hakimin karar verdiği dava hakkında yeniden karar vermesi mümkündür. 
Burada altını çizmek gerekir ki temyizde olduğu gibi inceleme ile yetinilmemekte davaya 
yeniden bakılması söz konusu olmaktadır. Bu durum ise günümüz istinaf sisteminin ilk 
uygulamalarının Roma dönemine dayandığını göstermektedir.  Roma döneminde sistem dışı 
yargılamada itiraz eden taraf davayı tekrar kaybederse mahkeme masraflarının dört katını 
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ödemeye mahkûm edilirdi. İtiraz eden tarafın kötü niyetli olması durumunda ise ayrıca para 
cezası verilmekteydi (Umur, 1982: 649). 

SONUÇ  
Hukuk devleti olmanın en önemli sonuçlarından biri de kişilerin hukuki güvenliğinin 

temin edilmesidir. Bireyler sahip oldukları hakların hukuk içinde kaybolmayacağından emin 
olmalıdırlar. Kanun yolu denetimi hukuki güvenliği tek başına yerine getiremez, fakat daha 
tecrübeli ve bilgili hakimlerden oluşan üst yargı organlarının denetimi hiç şüphesiz hukuki 
güvenliğin teminatıdır. Bu nedenlerle kanun yolu denetimi gelinen noktada yargı sistemlerinin 
vazgeçilemez bir parçası haline gelmiştir.  

Kanun yolu denetiminin yaygın olarak kullanılması Roma hukukuna dayanmaktadır. 
Roma hukukunda yaşanan gelişim Kıta Avrupası hukuklarını etkilemiştir. Sistem dışı 
yargılamada üst derecedeki hakimin itiraz durumunda daha önce verilen kararı değiştirmesi 
mümkündü. Zaman içinde ilk karardan sonra on günlük bir süre içinde karara itiraz etmek 
isteyen tarafın bu isteğini sözlü veya yazılı olarak kararı veren hakime bildirme usulü 
benimsendi. Roma hukukunda üst merci hakiminin kanun yolu başvurusunu reddetme yetkisi 
vardı. Ret durumunda ilk hakimin verdiği karar kesinleşmekteydi (Umur, 1982: 648). Üst merci 
hakiminin itirazı haklı bulması durumunda ise bu hakim davaya yeniden bakar ve uyuşmazlığı 
karara bağlardı.  

Roma hukuku ve Türk hukukunda uygulanan kanun yolları kıyaslandığında 
görmekteyiz ki, istinaf uygulaması bugünkü şekline benzer olarak Roma hukukunda karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak Roma hukukunda uygulanan kanun yolu sistemi özellikleri itibariyle 
temyiz incelemesinden oldukça farklıdır. Çünkü temyiz incelemesi sırasında görevli mercii 
yeniden bir karar veremez.  
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ABSTRACT 

 
The current - voltage (𝐼𝐼 − 𝑉𝑉)  characteristics of UDT type of silicon photodiode have been 
obtained in dark and under illumination of 100 mW/cm2 (AM1.5) from ORIEL. Some photodiode 
parameters, such as the open-circuit voltage (𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜), the short-circuit current density (𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜), the fill 
factor (𝐹𝐹𝐹𝐹), the diode quality factor (𝐴𝐴), and the integrated quantum efficiency (IQE) were 
determined at room temperature. The spectral responsivity was obtained over a wide spectral 
range, from 400 nm to 1100 nm, making it ideal for instrument use. At very low light intensities, 
it gives three peaks at arounds 750 nm, 840 nm and 960 nm in wavelengths. These peaks were 
found to be excitation light intensity dependent. The exponent 𝜈𝜈 in the power-law relationship, 
𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ  ∝  𝐺𝐺𝜈𝜈, between generation rate and photocurrent was calculated from the slope of straight 
lines (log-log plot) at different bias voltages. Under reverse bias, the exponent 𝜈𝜈 closes to 1 at room 
temperature, which indicates monomolecular recombination is a dominant process. However, 
under the forward bias, 𝜈𝜈 decreases with increasing voltage due to recombination of charge 
carriers. We also measured the capacitance of photodiode versus frequency in dark and under 
illumination. The capacitance decreases with increasing frequency for both cases as expected. 
However, the magnitude of capacitance is found to be independent of applied AC voltages. The 
results were interpreted in the light of models exist.    
 

Keywords: Silicon p-I-n photodiode, I − V Characteristics, Spectral Response, Intensity-   

                    Dependence, Capacitance.  

 
1. INTRODUCTION 
 
The solar energy is a very important candidate for alternative energy. The amount of solar 
power the earth recives from the sun is multiple thousand times the amount of energy consumed 
world wide. Thus, if the people are able to harvest this energy in economically viable manner, 
solar energy could fulfil a large fraction of the worldwide energy demand. Solar energy 
generation can generally be divided in two different technologies: (i) Solar-thermal 
applications, in which solar radiation is used to heat up a medium, which in turn is used to 
power a turbine. (ii) In photovoltaics, the sunlight is directly converted into electrical energy 
due to photodiode or solar cell.  
 
At the present time, we are familiar with a range of semiconductors which we can use to convert 
photon energy into energetic charge carriers. If we are able to exctract these charge carriers 
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from the semiconductor material, we can generate an electrical current that can be used to drive 
an external circuit. These principles are the starting point of the development of photodiodes.  
 
To understand the function of semiconductor devices and thus of photodiodes, a precise 
understanding of the processes within a p-n junction is crucial [1]. The base unit of many 
semiconductor devices is a semiconductor body, in which two different dopants directly adjoin 
one another. This is called a p-n junction if a p-doped area merges into an n-doped area within 
the same lattice. 
 
Crystalline silicon (c-Si) is an indirect semiconductor with a band gap of 1.1 eV [2]. For every 
photon to be absorbed, momentum needs to be transferred to the silicon lattice in the form of 
phonons to conserve momentum. Therefore the absorption coefficient of c-Si is rather low and 
c-Si based photodiodes are relatively thick. Due to the structural disorder in amorphous silicon 
(a-Si), the material acts as a direct band gap semiconductor with an energy gap, 𝐸𝐸𝑔𝑔 of around 
1.8 eV, which results in a higher absorption coefficient [3]. Therefore, a-Si photodiodes can be 
made much thinner than their c-Si counterparts. 
 
Single-crystal silicon is just one of many semiconductor materials suitable for photovoltaics 
(𝑃𝑃𝑉𝑉). Important characteristics of 𝑃𝑃𝑉𝑉 materials include electronic properties, absorptivity, band 
gap, and cost. Single-crystal silicon has a high degree of crystallinity, which makes a high 
sunlight-to-electricity conversion efficiency relatively easy to attain. Its absorptivity is 
relatively low.  
 
Recombination [4] looks like a loss of current or a short circuit to the external electrical circuit.  
The grain boundaries look like an internal electrical resistance to the photodiode circuit, which 
causes a loss of voltage from the photodiode. The net effect of grain boundaries is to reduce the 
power output of a photodiode. Researchers [5] have found several ways to minimize the 
problems caused by grain boundaries: adjusting growth conditions through treatments such as 
annealing (heating and then cooling) the semiconductor material so that grains are columnar 
and as large as possible; designing photodiode so that the charge carriers are generated within 
or very close to the built-in electric field; and filling broken bonds at grain edges with elements 
such as hydrogen. Although these methods are effective in increasing the output of 
semicrystalline (as well as polycrystalline) photodiodes, the processes that occur at the atomic 
level are not well understood.   
 
The direct current (𝐷𝐷𝐷𝐷) measurements have been widely used for understanding the defect 
states in the photodiodes. Recombination process is a key point when describing carrier 
transport kinetics in photodiodes because it strongly affects the photoresponse of these devices 
at all levels of external excitation. The applied voltage effects on exponent 𝜈𝜈 in the power-law 
relationship 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ  ∝  𝐺𝐺𝜈𝜈 between generation rate and photocurrent give valuable informations 
about recombination kinetics.  
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In amorphous substances the structure of individual atoms and molecules display almost no 
periodicity or regularity. Crystalline solids are distinguished by a perfect periodicity of atomic 
structure. Therefore, the explanation of semiconductor characteristics and the physical 
principles of photovoltaics should be based upon crystalline semiconductors, and in particular 
crystalline silicon. In this work, we examine the 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 characteristics, the spectral 
photoresponse, and the most important recombination process based on traps of impurities and 
defects in the photodiode. A knowledge of the photo-interaction in photodiode is very important 
to understand the basic mechanism and its technological applications. We also conclude with a 
discussion on the basic equations of photodiode device physics.  
 
2. SAMPLES AND EXPERIMENTAL DETAILS 
 
The sample is a planar-diffused silicon photodiode (Model PIN FIL44V, SN80493), which was 
obtained from Institute of Energy Conversion (IEC), University of Delaware. The device area 
is 0.44 cm2. This photodiode device exhibits long term stability, very low noise, and high 
impedance, as well as high speed. It works over a wide spectral range, from 400 nm to 1100 
nm, making it ideal for instrument use.  
 
An HeNe laser (632.8 nm, 0.65 mm beam diameter, 10 mW o/p max.) was used as the excitation 
light to obtain intensity-dependence of photocurrent. A set of neutral density filters was used to 
vary the intensity of light incident on the photodiode to between 20 μW and 10 mW. The current 
was measured by using an electrometer (Keithley 6514). For voltage supply, a Keithley 2304A 
high speed power (0-20V/0-5A) was used. Low light spectral measurements were obtained by 
a monochromator (Oriel, Model 77250).  

 
3. RESULTS AND DİSCUSSION 
 
In order to obtain the photodiode performance parameters, we first perform current-voltage 
(𝐼𝐼 − 𝑉𝑉) measurements under standart illumination conditions. Internationally it is agreed that 
these measurements are performed under 100 mW/cm2, AM1.5 illumination at room 
temperature. In our setup the light is produced by a combination of a xenon and a halogen lamp, 
through a set of mirrors and lenses. In the ideal case, the photodiode shows the behaviour of a 
normal diode, in parallel with a current source 𝐽𝐽𝑝𝑝ℎ and a resistance 𝑅𝑅𝑝𝑝 and in series with a 
resistance 𝑅𝑅𝑠𝑠 R, which can be described by 
 
 

𝐽𝐽(𝑉𝑉) = −𝐽𝐽𝑝𝑝ℎ + 𝐽𝐽0 �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
𝑒𝑒(𝑉𝑉 − 𝐽𝐽𝑅𝑅𝑠𝑠)
𝐴𝐴𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇

� − 1� +
𝑉𝑉 − 𝐽𝐽𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑝𝑝

   
(1) 

                                                       
where 𝐽𝐽0 is the reverse saturation current density, 𝑒𝑒 is the electron charge, 𝐴𝐴 is the photodiode 
quality factor, 𝑘𝑘𝐵𝐵 is Boltmann’s constant and 𝑇𝑇 is the temperature in Kelvin unit. From the 𝐼𝐼 −
𝑉𝑉 measurements under illumination we can obtain the short circuit current density (𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜), which 
is the current when 𝑉𝑉 = 0, the open circuit voltage (𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜), which is the voltage when 𝐽𝐽 = 0 and 
the fill factor (𝐹𝐹𝐹𝐹), which is defined as 
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𝐹𝐹𝐹𝐹 =  
𝐽𝐽𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝 
𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

  
(2) 

 
where 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑝𝑝 and 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝 are the current density and voltage at the point where the product of the 
current density and voltage peaks, the maximum power point. Therefore the conversion 
efficiency is 
 
 

𝜂𝜂 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
=  
𝐽𝐽𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
=  
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

    
(3) 

 
in which 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 is the incident light power density, which in the case of AM1.5 light is 100 
mW/cm2. The slope of the curve at 𝑉𝑉 = 0 is associated with 𝑅𝑅𝑝𝑝, whereas the slope at 𝐽𝐽 = 0 is 
associated with 𝑅𝑅𝑠𝑠. When the 𝐽𝐽 − 𝑉𝑉 characteristics are performed under dark conditions 𝐽𝐽𝑝𝑝ℎ =
0 we can extract the photodiode quality factor 𝐴𝐴 and the reverse saturation current density 𝐽𝐽0. 
In dark and under the standart (AM1.5 illumination) conditions, our photodiode gives the cell 
parameters 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜=0.5446 V, 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜=29.70 mA/cm2, 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑝𝑝=27.80 mA/cm2, 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝=0.5006 V, and  
𝐹𝐹𝐹𝐹=86.0 %. The diode quality factor was calculated as 𝐴𝐴 = 2.0. As known, efficient 
photovoltaic energy conversion requires the generation of large short-circuit current densities, 
𝐽𝐽Rsc, and open-circuit voltages, 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜, and also the ability of the cell to supply power to a load. 
 
Figure 1 shows the 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 characteristics under dark and various levels of HeNe laser 
illumination. As can be seen, changing the illumination intensity incident on the photodiode 
(keeping everything else constant, for instance the photodiode temperature and the 
illumination’s spectral distribution) changes the photodiode output characteristics. Each point 
on the photodiode’s series resistance (𝑅𝑅𝑠𝑠) line, so that the 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 curve shifts toward lower 
current and toward higher voltage values with decreasing illumination intensity. Even though a 
lowering of the illumination intensity causes a shift toward higher voltages, the open-circuit 
voltage, 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 actually decreases. The short-circuit current, 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑜𝑜 is pratically proportional to the 
light intensiy, the 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 changes logarithmically, and 𝑅𝑅𝑠𝑠 is very nearly constant. The greater the 
intensity deviation from the photodiode’s design intensity becomes, the greater will be the 
photodiode’s 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 curve shape change. 
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Figure 1: I − V curves of the Si p-I-n photodiode in dark and five different illumination levels 

of HeNe laser 
 
The spectral response (𝑆𝑆𝑅𝑅) of a photodiode tells us the fraction of photons that is converted to 
an electron that reaches an external circuit as a function of photon wavelength, also called the 
quantum efficiency or external collection efficiency. To measure the 𝑆𝑆𝑅𝑅, modulated light of a 
xenon lamp is led through a monochromator and led onto the sample, for which the generated 
current is measured using a lock-in amplifier. The light incident on the sample is calibrated 
using a photodiode with a known spectral response. The 𝑆𝑆𝑅𝑅 can be measured from 400 nm up 
to 1100 nm and is equal to  
 
 

𝑆𝑆 𝑅𝑅 (𝜆𝜆) =  
𝐽𝐽𝑝𝑝ℎ(𝜆𝜆)
Γ (𝜆𝜆)𝑒𝑒

 
(4) 

 
where 𝐽𝐽𝑝𝑝ℎ(𝜆𝜆) is the measured photocurrent density, Γ(𝜆𝜆) is wavelength dependent amount of 
photons directed at the sample per second and 𝑒𝑒 is the electron charge.  
 
From the wavelength dependent 𝑆𝑆𝑅𝑅, the 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜under AM1.5 illumination can be calculated [6],  
 
 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜 = 𝑒𝑒 �𝑆𝑆 𝑅𝑅 (𝜆𝜆)𝜙𝜙 (𝜆𝜆)𝑑𝑑𝜆𝜆 (5) 

   
in which 𝜙𝜙 (𝜆𝜆) is the wavelength dependent photon flux.  
 
Commonly, an externally applied bias voltage is used during measurements. A negative bias 
voltage is used to strengthen the integral electric field of the photodiode to reduce the carrier 
recombination in the depletion (intrinsic) layer and thus measure the maximum current 
generating capabilities of the photodiode. A positive bias voltage can be used to investigate the 
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photodiode’s performance under maximum power point conditions. Bias light that resembles 
AM1.5 light (both in spectrum and intensity) can be applied to obtain 𝑆𝑆𝑅𝑅 under standardized 
operation conditions. Fig. 2 shows the spectral response as a function of wavelength under 
AM1.5 (100 mW/cm2). As seen, it gives only one large spectrum peaked at around 900 nm for 
this illumination. Below 900 nm, the spectral response increases with increasing wavelength 
due to the light absorption profile of photodiode. Above 900 nm, it decreases very quickly with 
increasing wavelength due to transition of long wavelengths without absorption in the intrinsic 
layer of the photodiode. From the area under the spectral curve, the integrated quantum 
efficiency, IQE, was calculated as 25.5. 
 

 
Figure 2: Spectral response versus wavelength, λ, under AM1.5. Integrated quantum 

efficiency, IQE=25.5 mA/cm2 
 
Figure 3 shows the spectral photoresponse of Si p-I-n photodiode under very low four different 
illumination intensities at -1V (a)  and at two different bias voltages of -1V and 0V for 70 µW 
illumination (b). As will be seen, there are three peaks which are maximized at the wavelengths 
of about 750 nm, 840 nm, and 960 nm under these very low illumination intensities. This means 
that there are three efficient trap centers which control recombination kinetics at very low light 
intensities. In Fig. 3, the weak second peak (840 nm) disapperas below 70 µW. However, it is 
independent of applied bias voltages. The magnitude of photocurrent increases with increasing 
light intensities and reverse bias voltages as expected.  
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Figure 3: Spectral photoresponse of Si p-I-n photodiode at various very low illumination 

intensities (a), and at two different bias voltages (b) 
 
The dependence of photocurrent, 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ on the photogeneration rate, 𝐺𝐺 ( 𝐺𝐺 is right proportional to 
the excitation light intensity, F) is given by 
 
 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ~ 𝐺𝐺𝜈𝜈  (6) 

 
where the exponent 𝜈𝜈 is differentially defined by 
 
 

ν =
d�𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ��
𝑑𝑑[𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)]  .  

(7) 
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It is now well-known that the value of 𝜈𝜈 differs in various materials. Mostly, a sublinear 
dependence is found and the 𝜈𝜈 in (7) has quite comlicated variation with light intensity, photon 
energy, modulation frequency, applied bias, and temperature [7]. It is suggested that 𝜈𝜈 = 1.0 
corresponds to monomolecular recombination and 𝜈𝜈 = 0.5 to bimolecular recombination. But, 
in the case of continuous distribution of traps the value of 𝜈𝜈 may be anywhere between 0.5 and 
1.0 depending on the light intensity, bias voltage, and temperature range [8].  
 
Figure 4 shows the photocurrent of Si p-I-n photodiode as a function of excitation light intensity 
(F) at different applied reverse and zero (a), and forward (b) voltages. As it is seen, the log-log 
plot gives straight lines. From the slopes of lines, the calculated values of exponent 𝜈𝜈 in 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ ∝
𝐺𝐺𝜈𝜈 are also represented on the figures.  
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Figure 4: Illumination intensity dependence of photocurrent of Si p-I-n photodiode at various 

applied reverse and zero (a), and forward (b) bias voltages 
 
Figure 5 shows the combined exponent,  𝜈𝜈, obtained from both Figs. 4 (a) and (b), as a function 
of applied bias voltages for the reverse and forward conditions. Obviously, the exponent 𝜈𝜈 is 
almost constant and closes to 1 at reverse and zero biases. This indicates that the monomolecular 
recombination kinetics is dominant effect at reverse and zero biases. However, the very small 
𝜈𝜈 values due to forward biases, cannot be explained by conventional models of monomolecular 
or bimolecular recombination. There are also published results by others, who found 𝜈𝜈 less than 
0.5 in field effect structures [9-12]. The high density of states produces high recombination and 
a poor field profile which inhibits efficient field-aided collection. The low photocurrent causes 
a high series resistance in the low-field portion of the photodiode which degrades the efficiency. 

 
Figure 5: Exponent, ν, versus the applied bias voltage. Lines are drawn as guide for the eye 
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The capacitance-voltage (𝐷𝐷 − 𝑉𝑉) measurement is widely used to determine a variety of 
semiconductor parameters, such as doping concentration and profiles, carrier lifetime, oxide 
thickness, interface trap density, and etc.  
 
Fig. 6 shows the capacitance of Si photodiode as a function of frequency in dark and under 
illumination. Actually, the 𝐷𝐷 − 𝑉𝑉 measurements are made at 𝐴𝐴𝐷𝐷 frequencies. So, the 
capacitance for the device under work can be calculated with the following: 

 
 

𝐷𝐷 =  
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴
 

(8) 

 
where 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 is the magnitude of the 𝐴𝐴𝐷𝐷 current through the photodiode, 𝜋𝜋 is the frequency, and 
𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 is the magnitude and phase angle of the measured 𝐴𝐴𝐷𝐷 voltage. In other words, the basic test 
setup measures the 𝐴𝐴𝐷𝐷 impedance of the photodiode by applying an 𝐴𝐴𝐷𝐷 voltage and measuring 
the resulting 𝐴𝐴𝐷𝐷 current, 𝐴𝐴𝐷𝐷 voltage, and impedance phase angle between them. This 
measurement takes into account series and parallel resistance associated with the capacitance, 
as well as the dissipation factor (leakage). 

 
Figure 6: Capacitance versus frequency in dark and under illumination. Lines are drawn as 

guide for the eye 
 
In Fig. 6, the magnitude of applied 𝐴𝐴𝐷𝐷 voltage is kept constant at 6.8 V. As seen from the figure,  
the capacitance sharply decreases with increasing frequency at low frequencies (𝜋𝜋 <  1 𝐻𝐻𝐻𝐻) 
for both dark and illuminated cases. For 𝜋𝜋 >  1 𝐻𝐻𝐻𝐻, it goes saturation. These results are in 
agreement with (8). However, the illumination has no any important effect on the 𝐷𝐷 − 𝜋𝜋 curve.   
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4. CONCLUSION 
 
The 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 characteristics in dark and under light, spectral response, excitation light-intensity 
dependence, and capacitance measurements of Si p-I-n photodiode were obtained at room 
temperature. From the 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 characteristics, the photodiode parameters were determined as 
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜=0.5446 V, 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑜𝑜=29.70 mA/cm2, 𝐹𝐹𝐹𝐹=86.0 %, and 𝐴𝐴 = 2.0 under standard AM1.5 (100 
mW/cm2) illumination. By using this standart illumination, the integrated quantum efficiency, 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸=25.5 was determined. The 𝐼𝐼 − 𝑉𝑉 characteristics under the various monochromatic 
illumination levels of HeNe laser were also carried out. The curves shift down with increasing 
light intensity. The light intensity and bias voltage dependences of spectral distributions were 
achieved at very low light intensities between 5µW and 70 µW. They give three peaks at 
wavelengts of about 750 nm, 840 nm, and 960 nm. It means that there are three efficient 
recombination centers which control photocurrent at very low light intensities.  
 
The effect of applied bias voltage on the exponent 𝜈𝜈 in the power-law, 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ ∝  𝐺𝐺𝜈𝜈 was 
investigated. The value of 𝜈𝜈 was found to be closed to 1 at zero and reverse bias conditions, 
which dominates monomolecular recombination kinetics. Low recombination rate means a high 
carrier lifetime, which is connected with a diffusion length that is large compared with the width 
of the space charge region.  However, 𝜈𝜈 values were found to be smaller than 0.5 at forward 
bias conditions. This can be interpreted that the high density of states produces high 
recombination and a poor field profile which inhibits efficient field-aided collection. The low 
photocurrent causes a high series resistance in the low-field portion of the photodiode which 
degrades the photodiode efficiency.  
 
The capacitance–frequency measurements at different bias voltages indicate that considerable 
photocarrier numbers of deep trap levels were not introduced by illumination in the depletion 
region of photodiode.    
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SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK DERLENMESİ 

Ahmet Yasin YEŞİLDAĞ 

Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü  

ORCID:0000-0003-3116-4051 

ÖZET 

Sağlık hizmetleri organizasyonu kültürleri ve çalışma ortamları oldukça karmaşık, dinamik ve 
sürekli gelişen ortamlardır. Bakımın hem sunumunu hem de sonuçlarını önemli ölçüde 
etkilerler. Hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında kültürel unsurların tanınması ve 
örgüt kültürünün yönetilmesi, organizasyonun etkililiğini artırmada önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu çalışmada yakın dönem alan yazınında yer alan sağlık kurumlarında örgüt 
kültürünü konu edinmiş çalışmaları sistematik bir şekilde derlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 
Web of Science veri tabanında “organizational culture” and “hospital” anahtar kelimeleriyle 
tarama yapılmış ve 2003 yayın içerisinde dahil edilme kriterlerini sağlayan 20 çalışmanın 
bulguları derlenmiştir. Yapılan taramada günümüze yakın dinamikleri vurgulaması açısından 
zaman aralığı 2015 ve sonrası olarak seçilmiştir.  

Dahil edilen çalışmaların çoğunun (%21) ABD’de yapıldığı ve bu sıralamayı %10,5’lik 
dilimlerle Güney Kore, İngiltere, İtalya ve Yunanistan’da yapılan çalışmaların ve diğer 
ülkelerde (%36) yapılan çalışmaların takip ettiği saptanmıştır. Araştırmaların örneklem grupları 
sırasıyla farklı alanlardaki sağlık profesyonelleri (%40), hemşireler (%25), sağlık yöneticileri 
(%15) ve tekil olarak dahil edilen meslek gruplarından (%20) oluşmaktadır. Araştırmalarda 
kültürü ölçme aracı olarak; çoğunlukla Cameron ve Queen’in Rekabet Eden Değerler 
Modeli’nin (%27) kullanıldığı, ikinci sırada ise, Cooke’un Örgütsel Kültür Envanteri (%11), 
nitel görüşmeler (%11) ve çalışmanın yazarları tarafından geliştirilen yöntemlerin kullanıldığı 
saptanmıştır. Diğer çalışmalarda ise Han, Jöns, Denison, Zammuta ve Krakower gibi yazarların 
ölçeklerinin kullanıldığı saptanmıştır. Araştırmalar örgüt kültürünün etkileşimde bulunduğu 
kavramlar yönüyle ele alındığında; örgüt kültürü ile en fazla ilişkilendirilen kavramın kalite 
(%20,3) olduğu ve bunu sırasıyla performans (%13,3), mutluluk ve tatmin (%13,3), çalışan 
katılımı (%13,3), personel güçlendirme (%13,3), öğrenme (%13,3), zorbalık (%6,6) güven ve 
adalet (%6,6) kavramlarının takip ettiği saptanmıştır. Derlenen çalışmaların bulguları 
doğrultusunda hastanelerde hiyerarşik, klan, market, agresif / savunmacı, ilişki odaklı, yenilikçi 
ve öğrenme gibi kültürlerin bulunduğu saptanmıştır. Bununla birlikte farklı ülkelerde ve 
türlerdeki hastanelerde baskın kültürün çeşitlilik gösterdiği saptanmıştır. Çalışmaya dahil 
edilen araştırmaların ampirik bulguları incelendiğinde kültür ölçüm araçları, kültür türleri ve 
örgüt kültürünün ilişkilendirildiği kavramlar yönüyle literatürdeki teorileri desteklendiği ifade 
edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: örgüt, kültür, hastane 
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KAN BEYİN BARİYERİ VE BEYNE İLAÇ HEDEFLEMEDE KULLANILAN 

NANOTEKNOLOJIK YAKLAŞIMLAR 

Selva KARAKİMSELİLER 

Eczacı, Erciyes Üniversitesi 

ORCID: 0000-0001-7025-176X 

Doç. Dr. Çiğdem YÜCEL 

Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi  

ORCID: 0000-0002-0622-5150 

ÖZET 

Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insanın Alzheimer, felç, Multipl Skleroz, Parkinson, beyin 
tümörleri ve diğer çok sayıda nörodejeneratif rahatsızlıklarından muzdarip olduğu yapılan 
çalışmalarla ortaya konmuştur. Hasta popülasyonun oldukça yoğun olması, hastaların yaşam 
kalitesinin her geçen gün azalması bu alandaki ilaç çalışmalarını artırmıştır. Ancak merkezi 
sinir sistemi hastalıklarının tedavisi için keşfedilmiş ve kullanılmakta olan etkin maddelerin 
%98’inden fazlası, sistemik uygulamayı takiben beyne geçemez. İlaç penetrasyonunda başlıca 
aşılması gereken en büyük engel, kan beyin bariyeri (KBB), beynin homeostazından sorumlu 
olan ve sıkı bağlantı noktaları (tight junctions) adı verilen spesifik yapılarla çevrili yapıdadır. 
İlaçların tedavide etkili ve güvenilir bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla beyne ilaç 
hedefleme stratejilerinden yararlanılmaktadır. 1959 yılında nanoteknolojinin hayatımıza 
girmesi ve sonrasında modern nanoteknoloji sürecinin başlamasıyla, sağlık alanında 
çalışmalar hız kazanmıştır. Bu noktada nanoteknoloji, beyne ilaç hedeflemede üzerinde en 
çok çalışılan, en etkili multidisipliner alan olarak karşımıza çıkmıştır. Etkin maddenin 
biyodağılımını ve farmakokinetiğini değiştirerek hedef bölgedeki biyoyararlanımı artıran 
birçok nanotaşıyıcı sistemler (nanopartiküller lipozomlar, katı lipid partiküller, dendrimerler, 
miseller, nanojeller, eksozomlar) bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiştir. Çok geniş 
yelpazede kullanılan nanotaşıyıcı sistemler ve uygulamada kullanılan çeşitli modifikasyonlar 
(KBB bozulması, hiperozmotik şok, girişimsel olmayan yöntemler ve hedefleme ve 
nanoteknoloji kullanımı) üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kan beyin bariyeri, Nanoteknoloji, Nanofarmasötikler, İlaç taşıyıcı 

sistemler 
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HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA HÜKMÜN TAMAMLANMASI 

KURUMU HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ (HMK M. 305/A)  

EVALUATION ON THE ADDITIONAL AWARD 

( CIVIL PROCEDURE CODE OF TURKEY Art. 305/A) 

Hakan ALBAYRAK 

Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  

ORCID ID: 0000-0001-6097-1296. 

ÖZET 

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda birçok düzenleme ve değişiklik yapılmıştır. Bu 

değişikliklerden en önemlisi hukukumuza yeni bir kurum ekleyen “Hükmün Tamamlanması” 

başlığını taşıyan 305/A maddesidir. 7251 sayılı Kanun’un 26 maddesi ile 6100 sayılı Kanun’un 

Beşinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı “Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması” 

şeklinde değiştirilmiştir. Bu çalışmada, yapılan değişiklikle HMK’ya eklenen hükmün 

tamamlanması kurumunun usulü ve uygulamada yol açabileceği sorunlar değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hükmün Tamamlanması, 7251 
Sayılı Kanun, Kanun Değişikliği. 

ABSTRACT 

Many amendments and regulations have been made in the Civil Procedure Code by Law 

No. 7251 which entered into force after being published in the Official Gazette on July 28, 

2020. The most important of these amendments is Article 305 / A, entitled "Completion of the 

Provision", which adds a new institution to Turkish Law. With Article 26 of the Law No. 7251, 

the title of the Second Part of the Fifth Part of the Law No. 6100 was changed as "Revision of 

the Judgment, Completion and Completion". In this study, the problems that may be caused by 

the institution of completion of the provision added to Civil Procedure Code with the 

amendment will be evaluated. 

Key Words: Additional Award, Amendment Of Law, Civil Procedure Code Of Turkey
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GİRİŞ 

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda birçok yeni düzenleme ve değişiklik yapılmıştır. Bu 

değişikliklerden en önemlisi hukukumuza yeni bir kurum ekleyen “Hükmün Tamamlanması” 

başlığını taşıyan 305/A maddesidir. 7251 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 

Beşinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı “Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması” 

şeklinde değiştirilmiştir. HMK m. 305/A’da “ Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden 

itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi 

gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek 

karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yollarına başvurulabilir.” şeklinde yer alan 

düzenleme hükümde talep edilen veya mahkeme tarafından re’sen karar verilmesi gerekirken 

hakkında tamamen ya da kısmen karar verilmeyen talepler hakkında tarafların başvurabileceği 

yolu düzenlemiştir. Hükmün tamamlanması kurumu doktrinde kimi yazarlarca uygulamada 

ciddi sorunların yaşanmasına sebep olabilecek bir madde olarak görülmektedir1. Bir diğer 

görüşe göre ise uygulamada ek kararların yasal dayanağı olmadığından değişiklik önerisi 

isabetli olarak kabul edilebilir görülmektedir2. 

Bu çalışmada kanunda mahkemelere yönelik yeni bir kurum olan hükmün 

tamamlanmasının hukukumuzdaki yeri, hükmün tamamlanmasının usulü ve uygulamada yol 

açabileceği sorunlar izah edilmeye ve son olarak madde ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya 

çalışılacaktır. 

I. TÜRK HUKUKUNDA HÜKMÜN TAMAMLANMASI KURUMU 

Hukukumuzda önceden hükmün tamamlanması kurumuna ilişkin yasal düzenlemeler 

sadece tahkimde hakem kararlarına ilişkin olarak bulunmaktaydı. Bir başka ifade ile hükmün 

tamamlanması kurumu hukukumuza tamamen yabancı olmayıp tahkim yargılaması 

bakımından HMK’da bu hususta hüküm bulunmaktadır. Şöyle ki Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 437. maddesinde tahkim yargılaması sırasında ileri sürülmüş olmasına rağmen 

karara bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı verilmesinin talep edilebileceği 

düzenlenmiştir3. Taraflar, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren bir ay içinde, 

karşı tarafa da bilgi vermek şartıyla, yargılama sırasında ileri sürülmüş olmasına rağmen karara 

                                                 
1  (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme, 2020, s. 247-299). 
2  (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 315); (ÖZTEK, TAŞPINAR AYVAZ, & KALE, 2020, s. 77-152). 
3  (BORAN GÜNEYSU, 2014, s. 279). 
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bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı verilmesini talep edebilmektedir. Hakem 

eğer talebi haklı bulursa, tamamlayıcı kararı bir ay içinde verecektir. Gerekli görürse, bu süre 

hakem tarafından en fazla bir ay uzatılabilmektedir. (HMK 437). Davaların yoğun ve kapsamlı 

olması, dikkatsizlik vb. nedenlerle mahkemelerin talep edilen bazı hususlar hakkında karar 

vermediği görülmektedir. Örneğin cezai şart, faiz, yargılama gideri, icra inkâr tazminatı gibi 

talepler hakkında hüküm kurulması unutulabilmektedir. Bu durumlarda ya karara karşı kanun 

yollarına başvurarak kararın bozulması sağlanmakta; ya da karar verilmeyen talep hakkında 

dava açılması yoluna gidilmektedir4. Böylelikle usul ekonomisi ilkesine aykırılık meydana 

gelmektedir. İşte bu sebeplerle devlet yargısında bulunmayan “hükmün tamamlanması” 

kurumu tahkimde kabul edilmiştir5. 

Mahkemeler açısından hükmün tamamlanmasına benzer kurumlara baktığımızda ise 

HMK m. 305/A düzenlemesinden evvel mahkemeler tarafından verilen kararlar açısından 

kanun, yalnız hükmün tavzihine imkân tanımaktaydı. Ancak hükmün tavzihinin hükümde 

unutulan ya da talep edildiği halde hakkında hüküm verilmeyen hususlara uygulanması istikrar 

kazanmış içtihatlara göre mümkün değildi. Yargıtay’ın verdiği bir karara göre davacı lehine 

takdir edilen maktu vekâlet ücreti, davalı vekilinin tavzih istemi üzerine yeni bir karar verilerek 

kaldırılmıştır. Bu kararın temyizi üzerine uyuşmazlığa bakan Daire, HMK m.305 hükmünü 

vurgulayarak, mahkemenin asıl kararında davacı vekili lehine hükmedilen vekâlet ücretinin 

tavzih yoluyla kaldırılmasını Kanun’a aykırı bulmuştur6.  

Bilindiği gibi 7251 sayılı Kanun’un değişikliğinden önce hakkında hüküm verilmeyen 

taleplerin tamamlanması hususunda ilk derece mahkemelerinin yetkisi bulunmayıp, HMK’nın 

                                                 
4  (AKKAYA, 2021, s. 21). 
5  (TUTUMLU , 2012, s. 342-343). 
6  Y. 18. HD, T. 21.06.2016, E. 2016/5018 K. 2016/9924: Kazancı. Aynı yönde bkz. “Dava ve birleşen 

dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalılara herhangi bir kusur izafe edilemeyeceği 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, daha sonra davalı vekili tarafından tavzih dilekçesinde, 
hüküm kısmında birleşen dava yönünden hüküm kurulmadığını ve lehine vekalet ücreti takdir edilmediğini 
ileri sürülerek tavzih talep edilmesi üzerine mahkemece tavzih talebi kabul edilerek, kararın hüküm 
kısmının; davanın ve birleşen davanın reddine ve birleşen dava yönünden davalı lehine vekalet ücreti 
takdirine şeklinde tavzihen düzeltilmesine karar verilmiştir. Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş 
olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş 
olduğu vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne dahil edemez. Aynı 
şekilde kısa kararla gerekçeli karar arasındaki çelişki de tavzih yolu ile giderilemez.- Mahkemece, 
birleşen dava yönünden herhangi bir hüküm tesis edilmediği halde tavzih kararı ile kararın tavzihen 
düzeltilmesi suretiyle birleşen dava yönünden hüküm kurulması ve davalı lehine vekalet ücreti 
hükmedilmesi, HMK'nun 305/2. maddesine açıkça aykırı olduğundan karar, bu bakımdan yerinde 
görülmemiş ve bozulması gerekmiştir.” (Y. 4. HD, T. 16.01.2019, E. 2016/11278, K. 2019/102: Kazancı). 
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ilk haline göre dava konusu olup talepte yer alan ancak hükümde yer verilmeyen bir hususun 

hükme eklenmesi ancak kanun yolunda ileri sürülebilmekteydi7. 

II. HÜKMÜN TAMAMLANMASI USULÜ 

Mahkemede yargılama konusu yapıldığı halde hakkında karar verilmeyen veya 

kendiliğinden karar verilmesi gerektiği halde karara alınmayan yargılama gideri, faiz gibi 

hususlarla karşılaşılabilmektedir. Bu tür eksikliklerin giderilmesi ve karar verilmesi gereken 

hususların hükme eklenmesi, HMK’na 7251 sayılı Kanun ile eklenen “hükmün tamamlanması” 

kurumuyla mümkün hale getirilmiştir8. Taraflar nihaî kararın tebliğ edilmesinden itibaren bir 

ay içinde ek karar verilmesini talep edebilir (m. 305/A). Hükmün tamamlanması hükmün 

tavzihi ile aynı usule tabi tutulmuştur. HMK m. 306’ya göre hükmün tamamlanmasının talep 

edileceği mahkeme asıl hükmü veren mahkemedir. Mahkeme, ancak tarafların talebi hakkında 

hükmün tamamlanmasına karar verebilir. Mahkeme re’sen önceki verdiği hükmünü 

tamamlamak için ek bir karar veremez9. 

Hükmün tamamlanması talebi dilekçe ile olur ve bu dilekçenin bir nüshası karşı tarafa 

tebliğ edilir. Böylelikle hukuki dinlenilme hakkı ilkesi zedelenmemiş olacaktır. Mahkeme, karşı 

taraf cevap vermemiş olsa da dosya üzerinden inceleme yapar ve karar verir; eğer mahkeme 

gerekli görürse tarafları sözlü açıklamalarını yapılabilmesi için davet edebilir. (HMK m.306/2) 

Mahkeme hükmün tamamlanması talebini ret ya da kabul edebilir; hükmün tamamlanması 

talebini yerinde görürse talebi kabul eder ve ek bir karar vererek asıl hükmünü tamamlar. Bu 

aşamada yargılamada talep edilmesine rağmen hakkında karar verilmeyen hususlarda hükmün 

tamamlanması talep edilmiş ise mahkemenin bu talebi duruşma yaparak karar vermesi gerekir 

(HMK m. 306). Tamamlama talebi, uyuşmazlığın esasına ilişkin noktalarda değil de vekâlet 

ücreti veya faiz gibi mahkemenin re’sen karar vermesi gereken hususlardaki eksikliklerden ise, 

bu durumda mahkemenin duruşma yapmadan hükmü tamamlaması mümkündür. 

Mahkeme talep üzerine hükmünü yalnız ek bir karar ile tamamlayabilir. Yani 

tamamlama talebini kabul eden mahkeme dava dosyasının aynı esas numarası üzerinden ek bir 

karar ile karar vermeyi unuttuğu husus hakkında karar vererek hükmünü tamamlayacaktır10. 

Kanun’un ilgili maddesinde açıkça yazdığı gibi hakkında hiç veya kısmen hüküm verilmeyen 

                                                 
7  (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 315); (BUDAK & KARAASLAN, 2020, s. 307); (BUDAK A. , 2020, s. 

307). 
8  (ARSLAN, YILMAZ, & TAŞPINAR AYVAZ, 2020, s. 724). 
9  (AKKAYA, 2021, s. 44). 
10  (AKKAYA, 2021, s. 19); (TANRIVER, 2020, s. 1042); (BUDAK & KARAASLAN, 2020, s. 307); 

(PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 2020, s. 435); (YILMAZ, 2021, s. 4544); 
(KARSLI, 2020, s. 709); (ATALI, ERMENEK, & ERDOĞAN, 2020, s. 567); (KURU & AYDIN, 2021, 
s. 593-594). 
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hallerde ancak hükmün tamamlanması talep edilebilecektir. Aksi halde eğer bir talep hakkında 

veya mahkemenin kendiliğinden karar vermesi gereken bir durumda mahkeme önceden karar 

vermişse artık o karar hakkında hükmün tamamlanması yoluna gidilemeyecektir. Kararların 

yanlış olması da hükmün tamamlanması talebine neden olamaz. Kararın yanlış verilmesi 

halinde mümkün olan kanun yoluna gidilmelidir11. Örneğin hâkim icra inkâr tazminatının 

miktarını eksik belirleyerek hüküm kurmuşsa veya olması gerekenden farklı bir faiz oranına 

hükmetmiş ise burada hükmün tamamlanması yoluna değil istinaf kanun yoluna gidilmelidir. 

İstinaf mahkemeleri de ilk derece mahkemeleri gibi hüküm kurabildiğinden istinaf 

mahkemesinin vermiş olduğu kararlar da hükmün tamamlanması yoluna tabidir12. Yargıtay’ın 

ilk derece mahkemesi olarak gördüğü davalarda verilen kararlara karşı da bu yola 

başvurulabilir13. 

Hükmün tamamlanması ve kanun yollarına başvuru süreleri farklıdır. Bu ikisinden 

birine başvurmak birbirlerinin sürelerini etkilemeyecektir. Taraf kanun yoluna başvursa da 

ayrıca hükmün tamamlanmasını istiyorsa bunu hükmü veren mahkemeden talep etmelidir. 

Hükmün tamamlanması yoluna başvuru sonunda verilen ek karara karşı mümkün olan kanun 

yoluna başvurulabilir14. 

Tamamlama usulü tavzih usulüne tabi kılınmıştır. 7251 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile 

HMK’nın 306. maddesi yeniden kaleme alınmıştır. Hükmün tamamlanmasının tavzihten 

bağımsız şekilde ayrı bir madde olarak düzenlenip usulü bakımından tavzihle aynı maddede 

düzenlenmesi sorun doğuran bir sistem oluşturmaktadır. Uygun olan ya tavzihle birlikte aynı 

maddede fakat farkları belirtilerek düzenlenmesi veya hem içeriğinin hem de usulünün ayrı 

olarak düzenlenmesidir15. 

III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI KURUMUNUN UYGULAMADA

 YOL AÇABİLECEĞİ SORUNLAR 

Hükmün tamamlanması kurumu ile etkin hukuki himayenin sağlanması amaçlanır. Bu 

kurum ilk etapta olumlu görünmekte ve hızlı bir sonuç alma vaadinde bulunulmaktadır. Çünkü 

tarafların talepleri ve mahkemenin incelemesi tam olarak kararlara yansımazsa etkin hukuki 

himaye sağlanamaz16. Örneğin, vekâlet ücretine veya faize hükmedilmemesi gibi konularda 

                                                 
11  (AKKAYA, 2021, s. 40). 
12  (AKKAYA, 2021, s. 37); (KURU & AYDIN, 2021, s. 593). 
13  (AKKAYA, 2021, s. 37). 
14  (BUDAK & KARAASLAN, 2020, s. 307); (YILMAZ, 2021, s. 4544). 
15  (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme, 2020, s. 280). 
16  (AKKAYA, 2021, s. 25); (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 314-315); (PEKCANITEZ, ATALAY, & 

ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 2020, s. 435). 
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kanun yollarına başvurmak yerine mahkemeden hüküm verilmeyen hususlar hakkında hükmün 

tamamlanmasının talep edilmesi daha pratik ve kısa gibi görünebilmektedir. Ancak bu hüküm 

sadece yargılama giderleriyle sınırlandırılmamıştır, talep edilip de hükmedilmeyen hususlar da 

maddenin kapsamındadır17. Bu yüzden ilk derece mahkemelerine tamamlama gerektirmeyen 

birçok karar için gereksiz hükmün tamamlanması başvuruları yapılacaktır. Hükmün 

tamamlanması talepleri nedeniyle ilk derece mahkemelerinin iş yoğunluğu artacaktır. 

Hüküm açıklandıktan sonra artık hâkim bu hükümle bağlıdır, daha sonra hükmün eksik 

veya yanlış olduğunu saptasa dahi değiştiremez18. Ancak mahkeme tarafından hüküm 

verildikten sonra eğer hükmün tamamlanması talep edilirse dosyadan el çekilmesine rağmen 

tekrar karar verilebilmek imkânı doğmaktadır. Mahkeme hükmün tamamlanması için ek karar 

verilmesi bahanesi ile önceki hükmün konusu olan (karar verilen) hususları değiştiremez veya 

önceki hükmün gerekçesini değiştiremez. Çünkü hükmün tamamlanması ileri sürülmesine veya 

kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen 

karar verilmeyen hususlar içindir19. 

Tahkimde uygulanması sorun yaratmayan hükmün tamamlanmasının mahkemelerde 

uygulanmasının ciddi sorunlara yol açması muhtemeldir. Tahkimde tamamlama kararları, nihai 

hakem kararının bir parçasını oluşturur.(HMK 437/5) Bu nedenle hakem, kararın 

tamamlanması kararı verse de bu karar ilk hakem kararıyla bir bütündür. Ancak HMK m. 

305/A’ da tamamlama hükmünün asıl hükmün eki olduğuna ilişkin bir düzenleme yoktur. 

Uygulamada derdestlik, aynı ilişkiden doğan farklı hükümlerin icrası gibi konular açısından 

gerekli düzenlemeler yapılmadığından problemlerle karşılaşılma olasılığı yüksektir. Mahkeme 

tarafından verilen kararda talep edilen veya mahkemenin kendiliğinden karar verilmesi gereken 

bir hususta karar verilmediğini varsaydığımızda taraf, hükmün tamamlanmasını talep edecektir. 

Hükmün tamamlanması talebini mahkeme kabul ederek hükmü tamamladığında ise elimizde 

aynı hukuki ilişkiye dayalı iki farklı mahkeme ilamı olacaktır. Bu ilamlar aynı sürede 

verilmeyeceği gibi icrada ek talep oluşturulması ya da talepler birleştirilmesi mümkün 

olmadığından kararların icrası hususunda da birtakım sorunlar oluşacaktır20. Tek bir hukuki 

ilişkiye dayalı iki farklı icra uygulanmasının hukuki güvenliği tehlikeye düşürmesi 

kaçınılmazdır. Bu çerçevede asıl hükmü etkileyecek şekilde hükmün tamamlanması yolunda 

                                                 
17  (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 318). 
18  (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 317); (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 2020, 

s. 435); (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2018, s. 423).  
19  (KURU & AYDIN, 2021, s. 595). 
20   Değerlendirmeler için bkz. (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 324). 
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ek karar verilemeyeceğini belirtmek gerekir21. HMK m. 305/A maddesinde bu hallerde ortaya 

çıkan sorunların çözümü düzenlenmemiştir. Kuru22’ya göre tahkimde tamamlama kararlarının 

nihai kararların parçası olma kuralı (HMK m. 437/5) kıyasen mahkeme kararlarına da 

uygulanmalıdır.  

Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri 

sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen 

veya kısmen karar verilmeyen hususlarda ek karar verilmesini isteyebilir. (HMK m. 305/A) 

Hükümden ayrı olarak talep edilen vekâlet ücreti, faiz gibi talepler için hükmün 

tamamlanmasını talep etme süresi görüldüğü gibi bir ay olarak düzenlenmiştir. İstinaf yoluna 

başvuru süresi ise iki haftadır.(HMK m. 345/1). Kanun yolu, aleyhine karar verilen, bir başka 

ifade ile davanın sonunda haksız çıkan tarafa, hükmün değiştirilmesine, lehine hüküm 

verilmesine hizmet eder23. Aleyhe verilen asıl kararın değiştirilmesi, mahkeme kararlarının 

hukuka uygunluğunun bir üst mahkeme tarafından denetlenmesi anayasal gerekliliğine hizmet 

eden istinaf yoluna başvuru süresi iki hafta iken yan taleplere eksik hüküm verilmesi nedeniyle 

hükmün tamamlanması için mahkemeye başvuru süresi ise bir aydır. İstinaf kanun yolunun 

hükmün tamamlanması kurumuna üstünlüğü tartışılmaz bir husus iken ve istinaf kanun yoluna 

başvurma dilekçesinin hazırlanma süresinin daha uzun olduğu göz önüne alındığında bu 

sürelerin tutarsız olduğu görülmektedir.  

Hükmün tamamlanması yoluna başvurulması, hükmün kesinleşmesini engellemez. 

Hükmün tamamlanması talebi kanun yoluna başvuru değildir24. Bu yüzden taraflardan biri 

hükmün istinaf veya temyiz kanun yolu süresini kaçırırsa, karar kesinleşecektir. İstinafa ya da 

temyize başvurmadan sadece hükmün tamamlanmasını talep etmek hükmün kesinleşmesini 

önlemeyecektir. Hükmün tamamlanması kurumunun yanında tarafların talep edilen bir hususla 

ilgili karar verilmediği durumlarda süresi içinde istinafa gitmesi de engellenmediğinden karar 

verilmeyen talep hakkında hem istinafta hem de kararı veren ilk derece mahkemesinde aynı 

anda inceleme yapılabilir. Burada derdestliğin nasıl önüne geçileceği Kanun’da 

düzenlenmemiştir. Ancak her iki yola öngörülen süreler içinde ayrı ayrı başvurulacaktır. Fiilen 

bu süre içinde istinaf incelemesi tamamlanamasa da en azından aynı anda hükmün bir kısmı 

için kanun yoluna başvurulmuş, diğer kısmı ise ek hüküm olarak yeni ortaya çıkmış olacaktır. 

                                                 
21  Bu konuda bkz. (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 319). 
22  (KURU & AYDIN, 2021, s. 595). 
23  (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2018, s. 462). 
24  (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 315); (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 2020, 

s. 436). Hukuki niteliğinin hukuki çare olduğu yönünde bkz. (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 315); 
(AKKAYA, 2021, s. 20, 26). 
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Sürelerin farklı oluşu kanun yoluna başvuru bakımından da bir sorun doğuracaktır. Her şeyden 

önce hükme karşı iki haftalık istinaf süresi, hak düşürücü bir süre olduğundan, taraflar hükmün 

tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde istinaf yoluna başvurmak zorundadır. Taraflardan 

birisi, “ben bir aylık süre içinde nihaî kararın tamamlanmasını isteyeceğim ve bundan sonra 

istinaf yoluna başvuracağım” diyemeyecektir. Her iki süre ayrı ayrı işleyecektir25. Eğer taraf 

istinafa başvurmadıysa ve hükmün tamamlanması süresini de geçirdiyse verilen eksik hüküm 

hakkında karar verilmeyen talep için kesin hüküm teşkil etmeyecektir; çünkü bir hüküm, 

davadaki taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm teşkil edecektir 

(HMK 303/2). Bunun yanında asıl hüküm istinaftayken ve istinaf sebebinin faize 

hükmedilmemesi olduğunu varsayalım; hükmün tamamlanmasının alt dereceden talep edildiği 

durumda eğer alt derece hükmü tamamlar ise istinaf kanun yolu boşa çıkacaktır26. 

Tamamlama talebinde bulunulmadan önce hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş 

olması nedeniyle dava dosyası istinaf mahkemesine gönderilmişse ve tamamlama talebi üzerine 

mahkemenin vereceği ek karara karşı da ayrıca istinaf yoluna başvurulursa bu iki istinaf 

başvurusunun farklı hukuk dairelerine düşmesi ve bu dairelerden aynı dava hakkında birbirine 

aykırı kararlar çıkmasını önlemek için HMK m. 305 ve m. 305/A’da herhangi bir düzenleme 

yoktur27. Böyle bir durumda hükmün tamamlanmadan verildiği ilk hali istinafta incelenirken, 

tamamlanan halinin istinafın aynı dairesinde birleştirilmesi mümkün olabilecektir. (HMK m. 

357/1; 166/1). Ancak bu birleştirmenin bazı hallerde mümkün olamayabileceğini de 

düşünmemiz gerekir28. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25  (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme, 2020, s. 281). 
26  (KURU & AYDIN, 2021, s. 593-595); (TANRIVER, 2020, s. 1042). Bu durumda istinaf incelemesinin 

ertelenmesinin isabetli olacağı da söylenebilir (BELGİN GÜNEŞ, 2021, s. 325).  
27  (KURU & AYDIN, 2021, s. 595). 
28  (AKKAYA, 2021, s. 54); (PEKCANITEZ, ATALAY, & ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme, 2020, s. 282). 
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SONUÇ 

Hükmün tamamlanması, esasında düşünülen amacın pratiklik sağlaması nedeniyle 

gerekli düzenlemeler yapıldığında yararlı ve doğru bir kurumdur. İş yoğunluğu, davaların 

kapsamlı oluşu, dikkatsizlik gibi nedenlerle talep edilen bazı hususlar hakkında mahkemeler 

tarafından kısmen veya tamamen hüküm verilmesinin unutulması mümkündür. Ancak 

sistematiği, hangi hallerde ve şartlarda bu yolun kullanılabileceği daha detaylı olarak kanunda 

düzenlenmelidir. Amaç mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve yargılamayı hızlandırma ise 

hükmün tamamlanmasının talep edilebileceği hususların neler olduğu sınırlandırılarak gereksiz 

taleplerin önüne geçilmelidir. Aksi takdirde her talep hükmün tamamlanması yoluyla talep 

edilecek ve bu yüzden ilk derece mahkemelerinin yükü artacaktır, bu durumda yargıda 

gecikmelerin yaşanması kaçınılmazdır. Hükmün tamamlanmasını gerektiren hususlar için 

istinafa gidilebileceğinden ve yine aynı şekilde istinaf kanun yolunda çözülmesi gereken 

talepler hakkında hükmün tamamlanması yoluna başvurulabileceğinden uygulamada 

karışıklıklar meydana gelecektir. İstinaf başvuru yolunda zaten hüküm kaldırılabilir ve unutulan 

hükümler hakkında karar verilebilir olduğundan hükmün tamamlanması kurumu gerekli 

düzenlemeleri ve sınırlandırmaları içermediği sürece pratiklikten ziyade yargıda gecikmelere 

neden olacaktır. Sonuç olarak uygulamada meydana gelmesi muhtemel sorunlara yönelik 

gerekli sınırlandırmalar ve düzenlemeler yapıldığı takdirde hükmün tamamlanması kurumu 

doğru bir uygulamadır. 
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Özet 
Kurumsallaşma, kurumsal yönetişim ve kurumsal yönetişim ilkeleri günümüzde sıkça 
kullanılan kavramlardır. İşletmelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve 
vakıfların da önemle üzerinde durdukları yeni yönetim yaklaşımları olarak görülmektedir. İyi 
bir yönetim için kurumsallaşma ve kurumsal yönetişim gibi yeni yaklaşımların gerekli olduğu 
düşünülmektedir.  

Yönetimin, genel bilgi birikimi ile oluşan prensip ve kuralların aynı şekilde örgütler ve vakıflar 
için de geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Bu anlamda vakıf yönetimi insan odaklı olarak, 
topluma ekonomik ve kültürel katkılar sağlamaktadır. Bir vakfın gelişmesi ülkenin genel 
ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgilidir.  

Günümüzde vakıfların kurumsallaşması, ideal örgüt yapısına ulaşması, iyi bir yönetim sistemi 
kurulması, kurumsal yönetişimin uygulanması, birlikte hesap verebilirlik, şeffaflık içerisinde, 
iyi bir mali denetim sistemine sahip olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda vakıfların kurumsal 
yönetişim vasıtasıyla yönetimin şahsi isteklerinden uzaklaştırılarak, bağımsız örgüt yapısına 
sahip olmaları beklenmektedir. Tepe yönetimin yönetilmesi anlamına gelen kurumsal 
yönetişim şirketler için önemli olduğu kadar vakıflar için de hayati öneme sahiptir.  

Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetişimin vakıflardaki rolünü ortaya koymak. Kurumsal 
yönetişim ilkeleri hesap verebilirlik, şeffaflık, sorumluluk ve adil yönetim temel alınarak 
vakıflarda uygulanan kurumsal yönetişim uygulamalarının vakıf yöneticilerin bakış açılarıyla 
değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemi ve örnek olay araştırma deseni 
kullanılmıştır. 

Bir kurumdan veri toplandığı ve o kurumun bağlamında olay anlaşılmaya çalışıldığı için örnek 
olay araştırma deseninin seçimi uygun bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı 
örneklem ile seçilen vakıflar oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar destekli veri analizi programı MAXQDA 
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kullanılarak veriler analize tabi tutulmuştur. Veriler tematik analiz ile değerlendirilmiş kod, 
kategori ve temalar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetişim, Vakıflar, Örnek Olay 

 

Summary 

Institutionalization, corporate governance and corporate governance principles are concepts 

that are frequently used nowadays.It is seen as new management approaches that businesses, 

public institutions, non-governmental organizations and foundations also emphasize. It is 

thought that new approaches such as institutionalization and corporate governance are 

necessary for good management. 

It is seen that the principles and rules formed by the general knowledge of the administration 

are also valid for organizations and foundations. In this sense, the foundation management 

provides economic and cultural contributions to the society with a human-oriented approach. 

The development of a foundation is related to the general economic and social structure of the 

country. 

Today, it is expected that foundations will institutionalize, reach the ideal organizational 

structure, establish a good management system, implement corporate governance, have a good 

financial audit system in joint accountability and transparency. In this context, foundations are 

expected to have an independent organizational structure by being removed from the personal 

wishes of the management through corporate governance. Corporate governance, which means 

the management of top management, is as important for companies as it is for foundations. 

The aim of this study is to reveal the role of corporate governance in foundations.It is the 

evaluation of corporate governance practices implemented in foundations from the perspectives 

of foundation managers, based on the principles of corporate governance, accountability, 

transparency, responsibility and fair management.In this direction, qualitative research method 

and case study design were used. 

Since data is collected from an institution and the event is tried to be understood in the context 

of that institution, the choice of the case study research design was found appropriate.The study 

group of the research consists of foundations selected with purposeful sampling.Semi-

structured interviews were conducted as a data collection technique.The data were analyzed 

using the computer aided data analysis program MAXQDA.The data were evaluated with 

thematic analysis and codes, categories and themes were obtained. 

Keywords: Corporate Governance, Foundations, Case Study 
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GİRİŞ 

İyi bir yönetim için kurumsallaşma ve kurumsal yönetişim gibi yeni yaklaşımların gerekli 

olduğu düşünülmektedir. İşletmelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve 

vakıfların da önemle üzerinde durdukları yeni yönetim yaklaşımları olarak görülmektedir. 

Yönetimin, genel bilgi birikimi ile oluşan prensip ve kuralların aynı şekilde örgütler ve vakıflar 

için de geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Bu anlamda vakıf yönetimi insan odaklı olarak, 

topluma ekonomik ve kültürel katkılar sağlamaktadır. Bir vakfın gelişmesi ülkenin genel 

ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgilidir. 

Vakıf kurumunun dinamik yapısından dolayı sunulan hizmetler her devrin ihtiyaçlarına göre 

farklılık göstermiş olmasından dolayı sunulan hizmetlerde en yüksek standardı yakalamak ve 

toplum refahına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini çağdaş yönetim yaklaşımları ile 

yönetmesi gerektiği inancını taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetişimin vakıflardaki rolünü ortaya koymak. Kurumsal 

yönetişim ilkeleri hesap verebilirlik, şeffaflık, sorumluluk ve adil yönetim temel alınarak 

vakıflarda uygulanan kurumsal yönetişim uygulamalarının vakıf yöneticilerin bakış açılarıyla 

değerlendirilmesidir.  

Bu bağlamda bu çalışmanın sorunsalı kurumsal yönetişim ilkelerinin vakıflarda 

uygulanabilirliği ve vakıflarda yöneticilerin kurumsal yönetişimin uygulanabilirliğine yönelik 

bakış açılarını tespit etmek. Belirlenen amaçlara ulaşmak için araştırmanın soruları aşağıdaki 

gibi belirlenmiştir: 

Türkiye’de, yönetişim ilkeleri vakıflar tarafından nasıl uygulanıyor?  

Şeffaflık ilkesi üzerinden incelenmesi. 

Hesap Verebilirlik ilkesi üzerinden incelenmesi. 

Adil Yönetim ilkesi üzerinden incelenmesi. 

Sorumluluk ilkesi üzerinden incelenmesi. 

Türk vakıf yöneticileri tarafından nasıl algılanıyor? 

Araştırmanın sınırlılıkları, bu araştırma çeşitli sınırlılıklar içerisinde yürütülmüştür. 

Görüşmeler için amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen ve ulaşılabilen katılımcıların sayısı ile 

sınırlıdır. Bu kişilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde 

katılımcıların algı ve deneyimlerinden faydalanmak için, sonda sorularla desteklenmiştir. 
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Görüşmelerde veri kaybetmemek adına katılımcıların onayları doğrultusunda ses kayıt cihazı 

kullanılmıştır.  

Çalışmanın önemi ve özgün değeri açısından vakıfları kurumsal yönetişim bağlamında ele 

alacak olan çalışma bu alanda bir ilk çalışmalardan biri olması açısından oldukça önemlidir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

1.1. Vakıf Müessesi 

Arapça kökenli bir kelime olan vakıf kelimesi, anlam olarak “durdurma, alıkoyma, tutuklama, 

bağışlamak vermek,” manasına gelmektedir (Ballar, 2008, s. 25). Kişilerin yardımlaşma 

güdüsüyle, kendi iradeleriyle taşınır veya taşınmaz mallarını özel mülkiyetlerinden çıkarıp, 

toplumun hayri, dini, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için bir amaca tahsis etmeleri 

güdüsünden doğmuş bir müessesedir (Işık, 2009, s. 7). 

İdareleri bakımından vakıf çeşitleri; mazbut vakıflar, mülhak vakıflar, cemaat ve esnafa mahsus 

vakıflar olmak üzere dört ayrı başlıkta incelenmektedir (vgm.org.tr). Mazbut Vakıflar; Osmanlı 

hanedanı mensupları tarafından kurulmuş ve Devlet Reisi tarafından idare edilen vakıflardır 

(Akbulut, 2007, s. 70). Vakfiyelerinde belirtilen mütevelliler tarafından yönetilen vakıflar 

mülhak vakıflar olarak tanımlanmaktadır (Akyüz, 2012, s. 40). Kendi mütevellileri tarafından 

yönetildiklerinden dolayı mazbut vakıflar gibi devletin müessesi durumunda değildirler. 

Devletin denetiminde tabi olan vakıflardır (Çınar & Koyuncu, 2015, s. 12). Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce denetimi ve gözetimi yapılan vakıflardır (Cansel, 1998, s. 323). Cemaat vakıfları 

eski vakıfların bir diğer türüdür. Osmanlı döneminde gayrimüslimler de kilise, muhtaçlar ve 

fakirler lehine vakıf kurmuşlardır (Kenanoğlu, 2004, s. 274). Esnaf vakıfları, Vakıflar 

Kanunu’nun yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından 

yönetilen vakıfları ifa de etmektedir (5737 V.K. md.3). 

1.2. Kurumsal Yönetişim ve İlkeleri 

Dünya literatüründe “Corporate Governance” olarak ifade edilen kavram Türkiye’de 

çoğunlukla kurumsal yönetişim, kurumsal yönetim, kurumsal egemenlik gibi kavramlarla ifade 

edilmektedir (Doğan, 2018, s. 86) 

Kurumsal yönetişim kavramı kurumların en üst seviyeye varmayı amaç edinen çalışma 

ilkelerini oluşturan bir altyapı olarak tanımlamak mümkündür (Agrawal & Chadha, 2005, s. 

371). Kurumların karşılaştıkları sorunların çözümlenmesine farklı bir bakış açısı kazandıran 
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kurumsal yönetişim “kurumların tepe yönetiminin yönetilmesi” olarak da ifade edilmektedir 

(İşcan & Kayğın, 2009, s. 213). 

Birbirine çok benzeyen ve aynı davranışları gösteren kurumlar kurumsallaşma yaklaşımı ile 

birlikte ortaya çıkmıştır. Bu kurumların hangi kurallarla yönetileceği ve kuramsal anlamda nasıl 

yönetileceği sorunsalıyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sorunsalı çözebilmek adına kurumların 

evrensel ilkeler doğrultusunda bir model oluşturma çalışmaları artmıştır. Ve bu çalışmaların 

sonucunda kurumsal yönetişim ilkeleri evrensel ilkeler olarak kabul edilmiştir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından evrensel olarak kabul görmüş 

yönetişim ilkeleri;  

• Şeffaflık İlkesi,  

• Sorumluluk İlkesi,  

• Hesap Verebilirlik İlkesi ve  

• Adil Yönetim İlkeleridir. 

Şeffaflık ilkesi, ticari sır özelliği bulunmayan firma ile ilgili bilgilerin doğru bir biçimde, doğru 

zamanda, net ve anlaşılır bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını ifade etmektedir. Bu ilke 

doğrultusunda açıklanmak istenen firmanın finansal performansı faaliyet alanı ve sahiplik 

yapısı hakkında verilen bilgilerin tam ve doğru zamanında açıklanmış olmasıdır (TÜSİAD, 

2002, s.35). 

 

Kurumsal yönetişimin sorumluluk ilkesi, kurum yönetiminin kurum adına yaptığı tüm 

faaliyetlerin mevzuata, firma esas sözleşmesine ve firma içi düzenlemelere uygunluğunu ve 

bunun denetlenmesini ifade etmektedir (SPK, 2005, s.3).   

Hesap verebilirlik ilkesi, örgütlerin ve çalışanların faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutulduğu, 

örgütlerin değerlerinin ve misyonun oluşturma sorumluluğuna sahip oldukları, örgütsel 

hedeflere ulaşmak için yerine getirdikleri davranışlar konusunda açık oldukları dinamik ve 

karmaşık bir süreçtir (Ebrahim, 2003 s.816) 

Kurumsal yönetişimin adillik ilkesi gereği, şirket yönetimi bütün paydaşlara karşı eşit 

davranmalıdır (TKYD, 2006, s.4), bütün hak sahiplerine eşit davranılması gerektiğini 

ifade etmektedir. 
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Nitel araştırmanın deseni olarak örnek olay- vaka analizi seçilmiştir. Örnek olay ya da vaka 

analizi; belirli bir olgu, durum, ortam, sistem veya örgütün ayrıntılı ve derinlemesine betimleme 

yapılması amacıyla kullanılır (Yin, 2003, s.11). Kurumdan veri toplandığı ve o kurumun 

bağlamında olay anlaşılmaya çalışıldığı için örnek olay deseni seçiminde karar kılınmıştır.  

2.1. Araştırmanın Amaçları  

Örnek olay çalışmalarında eldeki durumun incelenmesinde nasıl ve neden sorularına yanıt 

aranır ve bu yolla duruma ilişkin derinlemesine bilgi edinmek amaçlanır (Yin, 2003, s.15).  

Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmada yöneticilerin bakış açılarıyla hem kurumsal 

yönetişim ilkelerinin nasıl uygulandığı (nasıl) hem de uygulanmasına neden olan faktörler 

(neden) konusunda inceleme yapılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Nitel yöntem kullanılan bu çalışmanın evrenini, Türkiye’deki mülhak vakıflar oluşturmaktadır. 

2.3. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Nitel bir 

araştırmada derinlemesine çalışabilmek için veri bakımından zengin vakaları seçmek gerekir. 

Veri bakımından zengin vakalar; araştırma amacının önemini teşkil eden konulara ilişkin pek 

çok şey öğrenebileceğimiz vakalardır. Amaçlı örnekleme, çalışılacak vakaları belirlerken, 

araştırma sorularını aydınlatacak ve veri bakımından zengin vakaların seçildiği örnekleme 

yöntemidir (Patton, 2014, s. 56).  

Amaçlı örneklemde amaç araştırılan konu hakkında bilgili ve tecrübeli kişilere başvurmaktır  

(Sığrı, 2018, s.126). Çalışmanın örneklem bölümünde, araştırma sorularını en iyi cevaplayacak 

vakıf başkanları amaçlı örneklem ile seçilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçları  

Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme yapısında planlanarak yürütülmüştür. Bu çalışmada 

yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmesinin amacı; katılımcı vakıf yöneticilerinden 

ortak konularda, kendi yöneticilik süreçlerine ilişkin spesifik veriler (Merriam, 2015, s.87) 

toplayabilmektir.  
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Görüşme için hazırlanan soru formu araştırmacı ve danışmanı tarafından ilgili alan yazında 

incelenen çalışmalardan derlenerek ve Temel Kurumsal Yönetişim Ölçeği (TKYÖ), 

kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırma soruları hazırlanırken farklı kaynaklarda hazırlanan 

sorular nitel yöntem, vakıflar ve kurumsal yönetişim konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerle 

paylaşılarak düzenlenmiş ve yeni sorular eklenmiştir. 

Görüşme formu, 22 soru ve dört ana başlıkta geliştirilmiş, katılımcılara sorular sorularak 

yorumları alınmaya çalışılmıştır.  

2.3. Veri Toplama Süreci 

Verilerin toplanması sürecinde, görüşmelere ilişkin randevuların alınmasında ve görüşme 

sürecinin gerçekleştirilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmıştır. Araştırma verileri COVID- 19 

pandemi dönemin olan 2020-2021 yılında toplanmıştır.  

Görüşme verileri, katılımcılarla yüz yüze yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmeler 

vakıf başkanı, vakıf müdürü ve genel sekreter olmak üzere farklı yöneticilerle 

gerçekleştirilmiştir 

Görüşmeler, katılımcılarla daha önceden belirlenen randevu saatinde vakıfta ya da iş yerinde 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların onayıyla ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler 

ortalama 34-53 dakika sürmüştür. 

Verilerin toplanması sürecinde verinin doyuma ulaşması önemli bir konudur (Merriam, 2015, 

s.53). Bu çerçevede araştırmanın katılımcı sayısı baştan net olarak ortaya konmamış, her yeni 

katılımcıda veri doygunluğu alan uzmanlarından da destek alınarak değerlendirilmiştir. Bu 

yolla araştırmanın bir noktasından itibaren görüşmelerde aynı/benzer verilerinin tekrar ettiği 

görüldüğünde veri toplama sürecine son verilmiştir. 

2.4. Çalışmanın Veri Analizi 

Büyük miktardaki nitel veride yer alan kelimelerin sıklığını, kelimeler arasındaki ilişkileri ve 

iletişimsel yapıları belirlemek üzere, veriyi sistematik bir şekilde kodlama ve kategorize etme 

yaklaşımı içerik analizidir (Baltacı, 2019, s.377). Bu aşamada, bir önceki adımda hazırlanmış 

olan durum kayıtları kapsamındaki nitel verilerin içerik analizini gerçekleştirmek üzere 

kodlamalar gerçekleştirilmiştir. 

Kodlama, nitel veri analizinin kendisi olarak tanımlanmaktadır (Miles ve Huberman, 2014, 

s.56). Kodlama, nitel veriyi sistematik bir düzen içerisine yerleştirme ve sınıflandırma sürecidir. 
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Birinci döngü kodlama verinin ilk kodlanma sürecini ifade ederken, ikinci döngü kodlama ilk 

döngüde elde edilen kodlardan kategori, tema, kavram ve/ veya kuram elde etme sürecidir 

(Saldana, 2014, s.69). 

Bu araştırmada katılımcıların kurumsal yönetişim bağlamında vakıf yönetim olgusunu nasıl ele 

aldıkları ve kurumsal yönetişime ilişki katkılarının nüanslarını keşfetmek amacıyla ön kodlama 

tercih edilmiştir. Birinci döngü kodlama sonucunda kontrol kodlaması gerçekleştirilmiştir. 

Kontrol kodlaması, kod tanımlamalarında netliğe ulaşmak ve kodlayıcı güvenirliğini sağlamak 

amacıyla, toplam verinin ilk 5-10 sayfası üzerinde ikinci bir kodlayıcının kodlama yapmasıdır 

(Miles ve Huberman, 2014, s.64). 

İkinci döngü kodlama aşamasında odaklanmış kodlama yöntemi benimsenmiştir. Odaklanmış 

kodlama ön kodlamanın ardından tercih edilebilecek bir yöntemdir ve ön kodlamada en sık 

tekrar eden veya en önemli kodlar aranarak kategorilere ulaşılır (Saldana, 2014, s.240). İkinci 

döngü kodlama sonucu kategori ve temalar elde edilmiştir. 

Araştırma verilerinin analizinde, nitel verilerin sistematik olarak işlenmesini, yorumlanmasını 

sağlayan MAXQDA Programı kullanılmıştır. 

 

2.4. Çalışmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği 

Durum çalışmalarında geçerlik ve güvenilirliğin arttırabilmesi için bazı önlemler 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda, geçerlik ve güvenilirliğin arttırılabilmesi amacıyla veri toplama 

süreci için geniş zaman ayrılmıştır ve fazla sayıda kişiye ulaşarak veri doygunluğu sağlamaya 

çalışılmıştır. Ayrıca, araştırma verilerinin analizi doğrultusunda elde edilen sonuçların 

desteklenebilmesi amacıyla hem vakıf alanında çalışan bir araştırmacı hem de kurumsal 

yönetişim alanında çalışan bir akademisyenin de görüşlerine başvurulmuştur (Merriam 1990 

aktaran Yıldırım ve Şimşek s.298-299). 

Ses kaydı yapılmış ve görüşmeler ayrıntılı bir şekilde yazıya aktarılmıştır. Temalar ayrıntılı 

olarak sunulmuştur ve doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Creswell, 2018, s. 252-253) 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde analizden elde edilen bulgular sunulmuştur. Veri analizleri sonucunda ulaşılan 

temalar: hesap verilebilirlik teması, şeffaflık teması, adil yönetim teması ve sorumluluk 

temasıdır. 
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3.1. Hesap Verebilirlik Teması 

Çalışmanın birinci teması olan hesap verebilirlik teması altında katılımcılar tarafından hesap 

verebilirlik ilkesini ifade etmek amacıyla kullandıkları kodlarla ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Hesap verebilirlik ilkesi teması 6 kategori altında incelenmiştir. Bunlar üst yöneticilerin hesap 

verme sorumluluğu, mali hesap verme sorumluluğu, yönetsel hesap verme, gönüllü hesap 

verme, profesyonel hesap verme ve yasal hesap verme kategorisidir. 

  

Şekil 1. Türkiye’deki Vakıflar İçin Hesap Verebilirlik İlkesi 

Türkiye’deki vakıflar için hesap verebilirlik ilkesi hiyerarşik kod bölümler modeli olarak üst 

yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 3 farklı kodla, mali hesap verme sorumluluğu 6 farklı 

kodla, yönetsel hesap verme 2 farklı kodla, profesyonel hesap verme 1 farklı kodla, gönüllü 

hesap verme 5 farklı kodla ve yasal hesap verme 9 farklı kod ile tanımlanmıştır. 

3.2. Şeffaflık İlkesi Teması 

Çalışmanın ikinci teması olan şeffaflık teması altında katılımcılar tarafından şeffaflık temasını 

ifade etmek amacıyla kullandıkları kodlarla ilişkin bilgiler sunulmuştur. Şeffaflık ilkesi teması 

4 kategori altında incelenmiştir. Bunlar mali şeffaflık, katılımcılık, saydamlık ve süreç 

kontrolüdür.  
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Şekil 2. Türkiye’deki Vakıflar İçin Şeffaflık İlkesi 

Türkiye’deki vakıflar için şeffaflık ilkesi hiyerarşik kod bölümler modeli olarak mali şeffaflık 

2 farklı kodla, katılımcılık 13 farklı kodla, saydamlık 5 farklı kodla, süreç kontrolü 1 farklı kod 

ile tanımlanmıştır. 

3.3. Adil Yönetim İlkesi Teması 

Çalışmanın üçüncü teması olan hesap adil yönetim ilkesi teması altında katılımcıları tarafından 

adil yönetim ilkesini ifade etmek amacıyla kullandıkları kodlarla ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Adil yönetim ilkesi teması 4 kategori altında incelenmiştir. Bunlar eşitlik, erişebilirlik, adil 

yönetim anlayışı ve denetleme mekanizmalı yönetim kategorisidir. 

   

Şekil 3. Türkiye’deki Vakıflar İçin Adil Yönetim İlkesi 
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Türkiye’deki vakıflar için adil yönetim ilkesi hiyerarşik kod bölümler modeli olarak eşitlik 3, 

erişebilirlik 2, adil yönetim anlayışı 3 ve denetleme mekanizmalı yönetim 7 farklı kod ile 

tanımlanmıştır. 

3.4. Sorumluluk İlkesi Teması 

Çalışmanın dördüncü teması olan hesap sorumluluk ilkesi teması altında tarafından sorumluluk 

ilkesi temasını ifade etmek amacıyla kullandıkları kodlarla ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Sorumluk ilkesi teması 4 kategori altında incelenmiştir. Bunlar mevzuata uygunluk, komiteler, 

yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları, toplumsal ve etik değerlere önem kategorisidir. 

 

   

Şekil 4. Türkiye’deki Vakıflar İçin Sorumluluk İlkesi 

Türkiye’deki vakıflar için sorumluk ilkesi hiyerarşik kod bölümler modeli olarak mevzuata 

uygunluk 2, komiteler 4, yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları 3, toplumsal ve etik 

değerlere önem 1 farklı kod ile tanımlanmıştır. 

 

 

SONUÇ 

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre Türk vakıf kurumlarının kurumsal yönetişim 

açısından oldukça kapsamlı yasal çerçevelere sahiptir.  
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Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Vakıf Kurullarının işlevlerini izlemek için merkezi Vakıf Genel 

Müdürlüğüne sahiptir.  

Türkiye Cumhuriyetin’de Vakıflar Genel Müdürlüğü, büyük vakıfların performans denetimini 

üstleniyor ve mali işler hükümet ve baş muhasebeci tarafından denetleniyor.  

Türkiye’de ki vakıfların Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yani devlet tarafından denetleniyor 

olması vakfı daha hesap verebilir kılıyor. 

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyetin’deki vakıflar wep sitelerinde faaliyet raporlarını 

yayınladıkları için şeffaflık açısından iyi uygulamaya sahiptir.  Bu uygulamanın daha fazla 

şeffaflık sağlaması açısından iyi olduğunu ve tüm vakıflarının da bu uygulamayı benimsemesi 

gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti vakıfları kurumsal yönetişim perspektifinden inceleyen çalışmalar hiç 

denecek kadar azdır, bu nedenle yaptığımız çalışmanın hataları ve doğrularıyla beraber bu 

konuda özgün ve ilk ilmi çalışmalardan biri olduğu kanaatindeyiz ve bundan sonra yapılacak 

daha detaylı çalışmalara örnek ve güdüleyici bir çalışma olacağını ümit ediyoruz 
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Abstract 

Cambridge Online Dictionary defines cultural intelligence as knowledge or understanding of 
how a person from a particular country, race, religion, etc. lives and behaves, and how this 
affects the way they do business. Cultural intelligence refers to the competency to live or 
work adequately in culturally different occasions. Further, it refers to the competency to pass 
boundaries and succeed in diverse cultural settings. It also requires seeing the impacts of 
different cultural experiences on the manners of people. In the new world order, the 
enhancing interaction among people as a result of globalization requires every field to adapt 
to multicultural settings, just like the education field which necessitates developing culturally 
intelligent students. Since cultural intelligence is more significant than ever before, instruction 
with culturally intelligent teachers is more likely to accomplish the educational goals of the 
nations. Moreover, cultural intelligence is essential for effective problem solving.  Thus, this 
study seeks to examine the cultural intelligence states of pre-service EFL teachers (N= 106) 
by means of a questionnaire designed by Cultural Intelligence Center (2005, as developed and 
validated by Van Dyne, Ang, & Koh, 2015). The results of the study provided valuable source 
by representing diverse characteristics of the informants with regard to their cultural 
intelligence. This research paper may aid English Language Teaching (ELT) departments to 
support pre-service EFL teachers’ cultural intelligence.  

Keywords: cultural intelligence, pre-service EFL teachers, ELT departments, multicultural 
settings 

Introduction 

 Cultural intelligence is the competency of working or living properly in culturally 
varying settings (Sternberg & Grigorenko, 2006). It also refers to the capacity of crossing 
borders and progress in multi-cultural environments (Thomas et al., 2008). Individuals with 
strong cultural intelligence are adjusted to the norms, assumptions, and the way of 
communication of people from varying cultural contexts (Ang & Van Dyne, 2015). Culturally 
intelligent people are aware of those from different communities. They can use different 
languages and develop their cross-cultural communication competencies (Crowne, 2013). 
Furthermore, they eagerly take part in the actions in which they get in touch with individuals 
from different cultures (Andresen & Bergdolt, 2017). Developing consciousness towards 
various cultures can support directors and workers with different social backgrounds and it 
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causes them to interact more successfully (Elenkov & Pimentel, 2015). Cultural intelligence 
deals with how people can adequately interact with others from different cultures. Moreover, 
cultural intelligence is the skill to make sense of unknown circumstances (Crowne, 2009). 
Cultural intelligence contains three constituents as cognitive, physical, and emotional. 
Besides, it is perceived as an accumulated multi-faceted construct. In other words, cultural 
intelligence represents such dimensions as metacognitive, cognitive, motivational, and 
behavioral (Steyn & Solomon, 2017).  

 Cultural intelligence promotes an extensive comprehension of working approaches in 
different cultures (MacNab & Worthley, 2012). A culturally intelligent worker displays more 
patience, faith, and comprehension of international co-workers (Thomas et al., 2015). Cultural 
intelligence fosters a consciousness of self in association with others (Van Dyne, Ang, & 
Livermore, 2010). It also makes people promote an awareness of their biases against other 
customs or traditions, making the mind a clean slate. In a similar vein, cultural intelligence 
puts people in circumstances with other people from different cultures (Ott & Michailova, 
2018). Culturally intelligent people have the competency to direct their route by means of 
different cultural relations. In general, societal and cultural factors highly influence cultural 
intelligence (Goh, 2012). Individuals experiencing challenges which enhance the rate of 
employing brain power own a higher cultural intelligence, while those who do not experience 
such challenges to activate their minds own lower (Ward & Fischer, 2008).  

 People who own rich cultural intelligence diminish isolations and connect knowledge 
gaps at an institution and they inform their peers about varying cultures supporting them in 
building interpersonal relations (Mohr, 2007). This is attained by some steps as eagerness, 
commitment, strategy, and movement. A culturally intelligent person has to enjoy cross-
cultural variations, and represent the commitment to know about cross-cultures. People with 
rich cultural intelligence are willing to collaborate with people from other cultures. They have 
the knowledge of cultures and cultural variations (Imai & Gelfand, 2010). They should also 
represent alternative views. Integrating with diverse cultures or perspectives creates renewal, 
develops decision-making skills, and enhances success. Though some features of cultural 
intelligence are innately acquired, it is possible to achieve a sufficient level of cultural 
intelligence if the essential motivation is attained (Ang, Van Dyne, & Koh, 2006). Since 
cultural intelligence requires higher thinking levels and the related skills to manage diversity, 
it involves planning, consciousness, and examining (Alexandra, Ehrhart, & Randel, 2021). 
Culturally intelligent people ought to have the essential background knowledge to predict and 
reflect to cultural variations (Ang et al., 2007). In sum, communicating efficiently in other 
cultural contexts, founding a shared ground, and promoting group work in which people 
behave and think differently are requirements of being culturally intelligent (Earley, Ang, & 
Tan, 2006). Cultural differences can be utilized to promote novelties and evaluate 
intercultural communication (Huff, Song, & Gresch, 2014). Hence, the present paper assesses 
the cultural intelligence states of pre-service EFL teachers by means of their perceptions. 
Accordingly, the research question below was formulated: 

• How do Turkish pre-service EFL teachers conceive their cultural intelligence?  
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Methodology  

 The aim of this paper is to examine the cultural intelligence states of Turkish pre-
service EFL teachers by means of a questionnaire. The number of the respondents includes 
106 pre-service EFL teachers studying at a state university in Turkey. A purposeful data 
analysis by means of scales, questionnaires, and surveys, or by employing the data already in 
hand is the practice carried out in quantitative research which focuses on attaining numerical 
data and generalizing it across people (Lazaraton, 2005). Accordingly, based on a quantitative 
research method, a scale produced by Cultural Intelligence Center (2005, as developed and 
validated by Van Dyne, Ang, & Koh, 2015) was employed to collect the required data in this 
study.  The scale has been designed in a way which allows the participants to clarify the 
extent to which the idea stated is agreed or disagreed. The following scoring table was utilized 
to calculate the mean (x̄) scores of the evaluated items.  

Table 1 

Likert Type Rating Scale 

Score Range Rating Scale  
1,00-1,86 1 – strongly disagree 
1,87-2,71    2 – disagree 
2,72-3,57    3 – somewhat disagree 
3,58-4,43   4 – neither agree nor disagree 
4,44-5,29    5 – somewhat agree 
5,30-6,14   6 – agree 
6,15-7,00 7 – strongly agree 
 

Findings and Results 

 The findings of the study comprise the mean (x̄) scores of the assessed items of the 
scale. Table 2 simply represents the overall ranking of the items from the highest to the lowest 
one. 

Table 1 

Cultural Intelligence Reports of Turkish Pre-service EFL Teachers 

Item  Mean (x̄) 
1. I enjoy interacting with people from different cultures. 6.2642 
2. I am confident that I can get accustomed to the shopping conditions in a 
different culture. 

5.8019 

3. I enjoy living in cultures that are unfamiliar to me. 5.7170 
4. I check the accuracy of my cultural knowledge as I interact with people from 
different cultures. 

5.6792 

5. I am confident that I can socialize with locals in a culture that is unfamiliar to 
me. 

5.6038 
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6. I am sure I can deal with the stresses of adjusting to a culture that is new to 
me. 

5.5943 

7. I am conscious of the cultural knowledge I use when interacting with people 
with different cultural backgrounds. 

5.5660 

8. I alter my facial expressions when a cross-cultural interaction requires it. 5.4622 
9. I change my non-verbal behavior when a cross-cultural situation requires it. 5.4245 
10. I adjust my cultural knowledge as I interact with people from a culture that is 
unfamiliar to me. 

5.4023 

11. I use pause and silence differently to suit different cross-cultural situations. 5.3774 
12. I am conscious of the cultural knowledge I apply to cross-cultural 
interactions. 

5.3679 

13. I know the cultural values and religious beliefs of other cultures. 5.3208 
14. I vary the rate of my speaking when a cross-cultural situation requires it. 5.3019 
15. I change my verbal behavior (e.g., accent, tone) when a cross-cultural 
interaction requires it. 

5.1132 

16. I know the legal and economic systems of other cultures. 4.6415 
17. I know the rules (e.g., vocabulary, grammar) of other languages. 4.6038 
18. I know the arts and crafts of other cultures. 4.3302 
19. I know the marriage systems of other cultures. 4.2547 
20. I know the rules for expressing non-verbal behavior in other cultures. 3.9434 
 

 It is clearly understood from Table 2 that the informants highly enjoy interacting with 
people from different cultures (x̄= 6.2642). Further, they are confident that they can get 
accustomed to the shopping conditions in a different culture (x̄= 5.8019), enjoy living in 
cultures that are unfamiliar to them (x̄= 5.7170), check the accuracy of their cultural 
knowledge as they interact with people from different cultures (x̄= 5.6792), are confident that 
they can socialize with locals in a culture that is unfamiliar to them (x̄= 5.6038), are sure they 
can deal with the stresses of adjusting to a culture that is new to them (x̄= 5.5943), are 
conscious of the cultural knowledge they use when interacting with people with different 
cultural backgrounds (x̄= 5.5660), alter their facial expressions when a cross-cultural 
interaction requires it (x̄= 5.4622), change their non-verbal behavior when a cross-cultural 
situation requires it (x̄= 5.4245), adjust their cultural knowledge as they interact with people 
from a culture that is unfamiliar to them (x̄= 5.4023), use pause and silence differently to suit 
different cross-cultural situations (x̄= 5.3774), are conscious of the cultural knowledge they 
apply to cross-cultural interactions (x̄= 5.3679), know the cultural values and religious beliefs 
of other cultures (x̄= 5.3208), and vary the rate of their speaking when a cross-cultural 
situation requires it (x̄= 5.3019). Moreover, they somewhat change their verbal behavior (e.g., 
accent, tone) when a cross-cultural interaction requires it (x̄= 5.1132), know the legal and 
economic systems of other cultures (x̄= 4.6415), and know the rules (e.g., vocabulary, 
grammar) of other languages (x̄= 4.6038). Lastly, they neither agree nor disagree about 
knowing the arts and crafts of other cultures (x̄= 4.3302), knowing the marriage systems of 
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other cultures (x̄= 4.2547), and knowing the rules for expressing non-verbal behavior in other 
cultures (x̄= 3.9434). 

Discussion and Conclusion 

 Studies referring to cultural intelligence in education and the related dimensions were 
carried out to understand the significance of cultural intelligence in educational settings as 
well as to perceive the characteristics of cultural intelligence (Earley & Peterson, 2004; 
Crowne, 2008; MacNab, 2012; Rosenblatt, Worthley, & MacNab, 2013; Goh, 2012; Ramsey 
& Lorenz, 2016; Aldhaheri, 2017; Delpechitre & Baker, 2017). However, studies focusing on 
the characteristics and significance of cultural intelligence in EFL settings were not much 
carried out in the related literature (Azizi, Fatemi, Pishghadam, & Ghapanchi, 2015, Rafie, 
Khosravi, & Nasiri, 2016; Alahdadi & Ghanizadeh, 2017). From this point of view, this study 
aims to illuminate the cultural intelligence states of Turkish pre-service EFL teachers. The 
picture drawn by the implemented scale demonstrates that:  

• Turkish pre-service EFL teachers are extensively interested in interacting with people 
from diverse cultures (see also Cheng, 2012).  

• Turkish pre-service EFL teachers are confident that they can get accustomed to the 
daily activities of a different culture since they want to be integrated with them (see 
also Mostafaei Alaei & Nosrati, 2018). 

• Turkish pre-service EFL teachers examine the accuracy of their cultural knowledge 
when interacting with people from different cultures (see also Lázár, 2015).   

• Turkish pre-service EFL teachers can socialize with any local culture (see also Duff & 
Uchida, 1997).  

• Turkish pre-service EFL teachers can deal with the stresses of adjusting to a culture 
that is new to them since they are conscious of the cultural knowledge they use when 
interacting with people with different cultural backgrounds and they can adjust 
themselves accordingly when encountering different cultures (see also Zhou, Xu, & 
Bayley, 2011).  

• Turkish pre-service EFL teachers are aware of the cultural values of other cultures (see 
also Shemshadsara, 2012).  

 In sum, the results derived from this descriptive study illustrate that Turkish pre-
service EFL teachers are motivated and developed in terms of bearing the characteristics of 
cultural intelligence. Accordingly, this study may stand as a beneficial source for ELT 
departments and the researchers in the related field. 
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Abstract 

With the outbreak of Covid-19, Netflix’s pandemic-fueled subscriber number enormously 
increased more than anticipated as people who kept locked at their homes were not able to get 
out and do other things. As BBC announced, Netflix got 16 million new sign-ups thanks to 
lockdown in the beginning of the pandemic. It is crystal clear that Netflix simply possesses 
the financial backing to fund LGBTQ content and it contributes to LGBTQ community 
accordingly. Just like EFL learners who desire to develop their English proficiency through 
watching movies in English, many pre-service EFL teachers utilized Netflix in order to keep 
their English proficiency alive by means of watching the Netflix productions in English. Thus, 
the aim of this study is to discover the conceptions of pre-service EFL teachers (N= 108 for 
the survey, N= 57 for the interview) on the inclusion of the LGBTQ content in Netflix 
productions. Accordingly, a brief survey developed by Musa et al. (2020) and a semi-
structured interview designed by the researcher were employed to attain the required data of 
this phenomenologic study. The results of the study represented varying perspectives on the 
inclusion of the LGBTQ content in Netflix movies. The results of this phenomenologic 
inquiry may provide a beneficial source for authorities, policy makers, ELT departments, and 
the researchers in the related field.  

Keywords: pre-service EFL teachers, Covid-19 pandemics, Netflix, LGBTQ, sexual 
orientation  

Introduction 

Sexual orientation is a permanent sort of sexual interest to the individuals of the counter 
gender or sex, the similar gender or sex, or to both (Shively, Jones, & De Cecco, 1984). Such 
sexual intensions are often involved in such terms as heterosexuality, homosexuality, and 
bisexuality (Sell, 1997). Further, asexuality which means lack of sexual interest may be added 
into this group (Oliver, 2004). For the American Psychological Association (APA), sexual 
orientation means an individual’s feeling of identity covering such interests, associated 
manners and actions, and belonging to the group of others who have such characteristics in 
common (Korchmaros, Powell, & Stevens, 2013). Sexual orientation and sexual preference 
are overlapped concepts in that an individual who is bisexual, for instance, may sexually 
choose one sex over the other (De Cecco & Parker, 1995). Sexual preference may represent a 
level of free option, while the scientific approval is that sexual orientation is not an option 
(Sell, 1997). The reason behind sexual orientation is not precisely known in the world of 
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science; however it is suggested that it is generated by a complicated interaction of biological 
factors as hormonal and genetic, as well as environmental effects (LeVay, 2016). Though no 
sole hypothesis on the origin of sexual orientation has attained extensive appreciation or 
approval, science people support biological assumptions (Van Anders, 2015). In the related 
literature, much more proof exists to approve the biological reasons of sexual orientation 
compared to social reasons (Van Anders, 2015). Further, no solid proof has been found to 
support the thesis that parenting plays a strong role in sexual orientation (Farr, Forssell, & 
Patterson, 2010). It is simply observed that there are more heterosexuals in the society 
compared to homosexuals or bisexuals who represents a minority (Money, 1977). Sexual 
orientation is searched mainly in such fields as psychology, neuroscience, and biology; 
however it is also studies in the field of sociology and the related fields. Attitudes towards 
different sexual orientations broadly differ from society to society across diverse cultures and 
eras (Herek, 2000). Every culture has its own norms, values, and beliefs as to the proper and 
improper sexuality in that some approves same-sex relation while others represent a totally 
counter attitude (Schwartz, 2006).  While even speaking the stated issue, for example, is a 
taboo topic in some cultures, particularly in the eastern culture, it is so common to speak such 
issues in the west (MacDonald, 1986). However, what about the perceptions of the generation 
Z in the eastern culture (Gunderson, 2020)? With all these in mind, this study inquires the 
perceptions of pre-service EFL teachers on the inclusion of the LGBTQ (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, and Questioning) content in Netflix productions. The following 
research question was accordingly formulated:  

• What are the conceptions of pre-service EFL teachers towards the inclusion of the 
LGBTQ content in Netflix productions? 

Methodology  

 This inquiry examines the Netflix LGBTQ content related conceptions of pre-service 
EFL teachers. In order to assess the related issue, pre-service EFL teachers from the 1st and 
2nd classes of a state university were included in the study (N= 108 for the survey, N= 20 for 
the interview). Thus, a concise survey designed by Musa et al. (2020) and a semi-structured 
interview produced by the researcher were utilized to obtain the needed data in this 
phenomenologic study. Based on a mix method research design, this study inquired the stated 
issue by means of both qualitative and quantitative strands of research methods.  Employing 
SPSS 26.00, the related frequencies and mean scores were counted in the study. The 
following table was used to evaluate the mean (x̄) scores of the analyzed items.  

Table 1 

The Likert Scale Score Range 

Score Range Rating Scale  
1,00-1,75 1 – strongly disagree 
1,76-2,50    2 – disagree 
2,51-3,25    3 – agree 
3,26-4,00   4 – strongly agree 
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Findings and Results 

 The findings of this study clarify the frequency dispersions and the mean (x̄) scores of 
the assessed items of the scale. Table 2 displays the dispersion of the related item from the 
highest to the lowest one by the help of a frequency test. 

Table 2 

Are you aware that the LGBTQ scenes in Netflix are uncensored? 

Answer  % 
Yes  90.7 
No  5.6 
May be  3.7 

 

 As it is clearly observed from Table 2, majority of the respondents (90.7%) are aware 
that LGBT scenes in Netflix are uncensored, while a small number of respondents (5.6%) are 
not aware of this fact. Further, a scarce emergence (3.7%) was detected with respect to those 
who are not sure about the stated issue. The following table represents the frequency of view 
changes among the respondents. 

Table 3 

Do you think Netflix has changed your point of view towards LGBTQ in some ways? 

Answer  % 
Yes  59.3 
No  18.5 
May be  22.2 

 

 Table 3 simply illuminates that majority of the informants (59.3) declared that Netflix 
has changed their point of view towards LGBT in some ways. On the other hand, while a 
number of informants (22.2%) are not sure about this issue, another group (18.5%) declared a 
possibility accordingly. Further, the following table illustrates the mean scores of some items 
accordingly.  

Table 4 

General Perceptions towards LGBTQ 

Item  mean (x̄) 
I tolerate LGBTQ content in Netflix. 3.2593 
I am more open to LGBTQ culture after watching such content in Netflix. 2.5093 
I think LGBTQ scenes in Netflix are excessive. 2.3519 
All contents in Netflix should be monitored by the authorities. 1.8889 
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 As it is clearly observed from the table, the participants tolerate LGBTQ content in 
Netflix (x̄= 3.2593). However, they disagree that they are more open to LGBTQ culture after 
watching such content in Netflix (x̄= 2.5093). Further, they do not think LGBTQ scenes in 
Netflix are excessive (x̄= 2.3519). Lastly, they do not think that all contents in Netflix should 
be monitored by the authorities (x̄= 1.8889). Table 5 below represents the findings as to 
whether LGBTQ scenes in Netflix should be censored or not. 

Table 5 

Should LGBTQ scenes in Netflix be censored?   

 

 

 It is clearly seen in Table 5 that majority of the informants (82.46%) do not approve 
that LGBTQ scenes in Netflix should be censored, while a number of the informants 
(17.54%) own a counter idea. The samples representing the remarks of the students are given 
below:  

Netflix should not be censored, because: 

• No one has to watch every movie on Netflix. This is about preference. 
• I believe people are equal and they all deserve to have a place in television as much as 

heterosexuality. 
• LGBTQ culture is about human rights. 
• These people exist, they will continue to exist. It is not our job to judge them or punish 

them.  
• They're humans like us; they have emotions, a life, goals and right to live like 

everyone else.  

Netflix should be censored, because: 

• LGBTQ slowly penetrates into real life and as a Muslim I don't tolerate such things. 
• LGBTQ scenes are exaggerated. 
• All LGBTQ relationships and sexual scenes have a bad effect on children. 
• They are not suitable for the health of the society. 
• They should be censored for the moral issues. 

Table 6 

How has Netflix changed your view towards LGBTQ?   

Theme  f % 
No change (positive) 47 35.60 
More open-minded  40 30.30 

Answer  f % 
Yes  10 17.54 
No  47 82.46 
Total   57 100.00 
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More awareness  35 26.52 
No change (negative) 10 7.58 
Total  132 100.00 
 

 One can easily understand from Table 6 that majority of the respondents (35.60%) 
declared no view change (positive) towards LGBTQ, while a big number of respondents 
suggested that they are more open-minded (30.30%) and aware (26.52%). On the other hand, 
a small percentage of respondents (7.58%) put forward no view change (negative). The 
following remarks exemplify the responses:  

• I've always been okay with LGBT. I just don't really care about people's sex/love life 
or just what they are. The important thing is whether they are good or bad. 

• LGBT is a reality in this world. These people just want to live without any 
interference in their lives and lifestyles. People should not be judged for their sexual 
preferences. Netflix has also helped me see these people from a different perspective. 

• In fact, it has not changed my view towards LGBT. I have always believed that people 
are equal, regardless of sexual orientation, religion and race. 

• My view about them has always been open and not open to discussion and Netflix 
makes people more aware and polite to gay people. 

• Honestly it did not change my view towards too much but using LGBT scenes almost 
every series or films a bit annoying. 

Discussion and Conclusion 

 The content of Netflix with respect to several dimensions have been investigated by 
many scholars in the related literature (Matrix, 2014; Weaver Jr, 2016; Corfield, 2017; 
Lobato, 2018; Barker et al., 2019; Martín-Quevedo, Fernández-Gómez, & Segado-Boj, 2019; 
Laban, Zeidler, & Brussee, 2020; Alfayad, Murray, Britton, & Barker, 2021).  Moreover, 
although a number of studies focusing on the effects of Netflix on the society exist in the 
literature (McDonald & Smith-Rowsey, 2016; Aliloupour, 2016; Groshek & Krongard, 2016; 
Lobato, 2018; Groshek, Krongard, & Zhang, 2018; Cooper et al., 2018; Elnahla, 2020; Khalil 
& Zayani, 2021), there seems to be not many studies examining the perceptions towards the 
inclusion of LGBTQ in the Netflix content (Yan, 2017), and possibly no related study in the 
EFL context. In the light of the mentioned dimension, this study tries to find out the 
conceptions of pre-service EFL teachers on the inclusion of LGBTQ in the Netflix content. 
The picture drawn by the survey developed by Musa et al. (2020) and a semi-structured 
interview designed by the researcher highlight that:  

• Majority of pre-service EFL teachers, as the generation Z, are not against LGBTQ 
content represented in Netflix productions (also see Meyer, Quantz, Taylor, & Peter, 
2019). 

• Majority of pre-service EFL teachers, as the generation Z, are against censors 
administered to block LGBTQ content represented in Netflix productions (also see 
Chen & Yang, 2019). 
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• Majority of pre-service EFL teachers, as the generation Z, refer to the importance of 
respecting both private life and sexual orientation (also see Ho, 2017). 

 One can simply understand from the overall results that pre-service EFL teachers in 
Turkey developed a positive attitude towards the reflection of different sexual orientations in 
the Netflix productions. This may be duly attributed to the historical time in which the 
informants— the so-called generation Z— exist, as well as the field of the informants who 
study English Language— the language of media, and accordingly are exposed to the media 
materials more. This study may stand as a beneficial source for the researchers in the related 
field, the policy makers, and the related authorities. 
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GİRİŞ 

Deniz ulaşımı; üç tarafı denizler ile çevrili bir kent olan İstanbul’da, özellikle ticaret söz konusu 
olduğunda her dönem önemli bir ulaşım yolu olmuştur. Yük veya yolcu taşımacılığı hakkında 
Tarihi Yarımada’da iskeleler arası ya da iskeleler ile bağlantılı olarak kent içerisinde dağılan 
geniş bir taşıma ağı karşımıza çıkmaktadır. 

Tarihi Yarımada kıyılarında bulunan farklı büyüklük ve hacimlerdeki iskelelerden sağlanan 
taşımacılıkta; kayık2, pereme3 ve mavnaların4 yanında, taşıma ağının karadaki aktörleri olan 
hamallar görev almaktadır. Bu hamallar, at hamalları, arka hamalları ve sırık hamalları şeklinde 
sınıflandırılmış ve aldıkları ücretler de yükün taşınacağı mesafeye göre belirlenmiştir. 

Çalışmada; Davudpaşa İskelesi’nden yapılan taşımacılık hakkında 16.yy’dan 20.yy’a kadar 
olan narh defterleri ve sicil kayıtları anahtar kelimeler kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca bölge 
ile ilgili diğer kaynaklardan olan eski haritalar, gezgin notları, mahkeme sicilleri gibi arşiv 
belgeleri ile yapının tarihi boyunca uğradığı fiziksel tahribatlar sonucu hazırlanan keşif ve 
onarım belgeleri taranarak bildiri konusu iskelenin tarihine ışık tutulmak amaçlanmıştır.  

Bildiride; Davudpaşa İskelesinin tarihi, İstanbul’un iskeleler ile bağlantılı taşımacılık ağı 
içerisindeki yeri ve bu ağda görevli aktörler literatür ve arşiv taraması ile ulaşılan çeşitli 
kaynaklar üzerinden derlenmiştir. Sonuçları netleştirmek amacıyla belirli dönemlere ait 
sirkülasyon verileri tablo halinde incelenerek sunulmuştur.   

                                                            
1 Bu bildiri 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Restorsyon Programı’nda 
tamamlanan “Davud Paşa Külliyesi Yapıları İle Yakın Çevresinin Tarihsel Gelişimi Ve Koruma Sorunları” 
başlıklı doktora tezinden bir bölümün geliştirilmesi ile hazırlanmıştır. 
2 Yelken kullanmadan sadece insan gücüyle hareket eden deniz taşıtı (Genim, 2015, s.524) 
3 Başında ve kıçında birer yükseltinin yer aldığı, aynı zamanda birer yekesi (dümen kolu) ve dümencisi bulunan 
deniz taşıtı (ay. es. s.524) 
4 Kayık ve peremeye göre daha uzak bölgelere yük taşımada kullanılan ve aşırma yelkeni bulunan deniz taşıtı 
(ay. es. s.525) 
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DAVUDPAŞA İSKELESİ 

15.yy Kayıtları 

Sadrazam Davud Paşa’nın 1485 yılında külliyesini yaptırırken Bizans dönemi Theodosius 
Limanı’nın batı ucuna, şimdiki Yenikapı – Samatya arasına bir kayık iskelesi yaptırdığı 
bilinmektedir. Bu iskelenin Davud Paşa Külliyesi ve hamam için malzeme taşıma amacıyla 
yapıldığı düşünülebilir. Reşat Ekrem Koçu iskele hakkında, Davud Paşa’nın daha önceden 
burada bulunan bir kayık iskelesini büyüttürerek kendi ismini verdiği görüşünü belirtmektedir 
(Koçu, 1966, s.4301). Şehzade Korkut’un gerçekleştirdiği başarısız ayaklanma sırasında 
Davudpaşa İskelesi’ni kullanarak İstanbul’a girdiği bilgisi kaynaklarda mevcuttur (Mazak, 
1998, s.143).  

16.yy ve 17.yy Kayıtları 

Yolcu taşımacılığı açısından incelendiğinde Davud Paşa İskelesi’nin dönemindeki diğer 
iskelelere oranla kayık ve mavna sayısının daha az olduğu 16.yy’a ait bir defterden 
anlaşılmaktadır. Defterde, Samatya iskelesi ile birleştirilerek verilen kayıkçı sayılarına göre 
“Samatya ma’a Davudpaşa” hanesinde toplam 33 kayıkçının kayıtlı olduğu görülmektedir 
(Orhonlu, 1984, s.99).   

Davudpaşa İskelesi başlığı 1640 tarihli narh defterinde ise üç farklı yerde geçmektedir 
(Kütükoğlu, 1983). Defterin “Es’ar-ı Peremeciyan” başlıklı bölümünde; yalnız kürek pereme, 
dört ve altı kürek yılandili pereme ile dört ve altı kürek kaba pereme şeklinde ifade edilen taşıma 
araçlarının çeşitli iskelelerden Davudpaşa iskelesine (ya da Davudpaşa’ya) taşıma ücretleri yer 
almaktadır. Davudpaşa ya da Davudpaşa İskelesi’nden kalkan bir peremeye ise rastlanmamıştır. 
Bunun yanında ilgili defterin “Es’ar-ı Kayıkcıyan” başlıklı kısmında ise yalnız kürek, dört 
kürek ve altı kürek kayık olarak ifade edilen kayıkların çeşitli iskelelerden çift yönlü olarak 
Davudpaşa İskelesi’ne taşıma yaptıkları anlaşılmaktadır. 

17.yy’da İstanbul’da vuku bulan büyük yangınlar hakkında tutulmuş olan eserlerin bazılarında 
da Davudpaşa İskelesi’nin adı geçmektedir. Örneğin 24 Temmuz 1660 tarihinde Haliç'te 
başlayan ve 3 gün süren yangının Davudpaşa kıyıları, Samatya ve Langa'ya kadar uzandığı 
bilinmektedir (Cezar, 1963, s.11) Katipzade tarafından: 

"Vardı andan Yenikapı semtin âteş kapladı 
Gelmeden kaldırdılar esbabı Cellâtçeşmeli 
Langa bostanı içine döktüler esbabların 
Geldi yaktı nâr-ı ibret kaldı yerinde külü 
Geldi andan Davudpaşa iskelesine geçip 
Etyemezde dökündü üçünçü kolu hâsılı.."  
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şeklinde tarif edilen (Cezar, 1963, s.17) bu yangının Davudpaşa İskelesini de etkilediği 
anlaşılmaktadır.  

18.yy ve 19.yy Kayıtları 

İskelenin, 1776 – 1857 yılları arasına ait İstanbul Mahkemesi 201 Numaralı Narh Defterinde 
de “İskele-i Bab-ı Davud Paşa” ve “ İskele-i Davud Paşa” ismiyle iki farklı şekilde geçtiği 
görülmektedir (Çakmak, 2012). Davud Paşa Kapısı olarak bilinen kapının Davudpaşa İskelesi 
civarında yer aldığının bilinmesi nedeniyle defterlerde iki şekilde yer alan bu iskelelerin aynı 
iskele olduğu düşünülmektedir. 201 Numaralı Narh Defterinde bu iskelenin odun çeki ücretleri 
yer almaktadır. Ayrıca aynı defterde ismi bulunan Davud Paşalı Hüseyin ve Elhac Ömer isimli 
şahısların da kömürcü esnafı olarak geçmesi iskelenin o yıllarda odun ve kömür ticareti için 
kullanıldığının göstergesidir. İskelenin ilk olarak saman ve odun iskelesi olarak, daha sonra ise 
kum ve kömür iskelesi olarak kullanıldığını bildiren başka kaynaklar da mevcuttur. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 13 Cemaziye'l-ahir 1183 (14 Ekim 1769) tarihli bir 
belgede5 yeniçerileri neferlerinden Davud Paşa İskelesi’nde kömürcülük yapan Süleyman 
isimli kişinin, kömürü narhtan fazla satması ve tartıda hile yaparak halkı zarara uğratması 
nedeniyle diğerlerine ibret olması için Bozcaada’da hapis cezasına çarptırıldığına dair bilgi 
bulunmaktadır. 29 Zilkade 1217 (23 Mart 1803) tarihli bir başka belgede6 ise Has Ahır'da 
saman mevcudu kalmadığından Alibeyköyü'nden ve Çekmece'deki Ekşinoz köyünden 
Davudpaşa İskelesi’ndeki miri anbara saman gönderilmesi isteği yer almaktadır.   

İstanbul Ansiklopedisi’nin Avrat Pazarı başlığında yer alan  Davudpaşa Semti ile ilgili krokide, 
Yokuşçeşme Sokağı’nın Davud Paşa İskelesi’ne doğru uzandığına dair bir not bulunmaktadır. 
Bu ifade Davud Paşa İskelesi’nin 19.yy’ın sonunda varlığını devam ettirdiğinin bir göstergesi 
olabileceği gibi, krokinin bir başka sokağına düşülen “Taşkasap’a” ifadesi, “Davud Paşa 
İskelesi’ne” notundaki Davudpaşa İskelesi ifadesinin semt adı olarak kullanılmış olduğu 
anlamına da gelebilir (Şekil 1).  

Davudpaşa İskelesi hakkında haritalarda bulunan en geç tarihli görsel veri 1875 yılına ait 
Ayverdi Haritasıdır (Şekil 2). Bunun dışında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Davudpaşa 
İskelesi hakkında elde edilen belgeler çoğunlukla fırtına ya da yangından zarar gören iskelenin 
keşif ve tamiri hakkındaki belgelerdir.  

 

                                                            
5 BOA-C.BLD.11.531.1 
6 BOA-C.SM.162.8140.1 
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Şekil 1: 1896 Tarihli Avrat Pazarı Krokisi 

 

Şekil 2: Ayverdi Haritası’nda Davudpaşa İskelesi 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Davudpaşa İskelesi’nin 1894 yılındaki tahribat ve onarımına 
ait bir dizi yazışma bulunmaktadır. Konuya ait ilk belge, 1984 kışının sert geçmesi nedeniyle 
harap olan iskeleye gemi ve insan gelemediği için herhangi bir gelirleri kalmayan kolağalarının 
iskelenin tamirinin yapılması isteklerinin yer aldığı 13 Şaban 1250 (15 Aralık 1834) tarihli 
belgedir7. Belgede eski bir asker olduğunu ve yaşı sebebiyle emekli edilerek Davudpaşa 
İskelesi’nde görevlendirilen ve bir başka belgeden8 adının Hasan olduğunu öğrendiğimiz 
şahsın, iskelenin keşfinin yapıldığı halde tamir edilmediğinden yakındığı görülmektedir.  

                                                            
7 BOA-C.BLD.38.1899.1 
8 BOA-C.BLD.38.1899.6 
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Yaklaşık bir hafta sonra düzenlenen belgede9 ise iskelenin keşfinin yapıldığı ve tamamen harap 
olmuş olduğunun “eseri kalmamış” şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Belgenin devamında 
iskelenin tamiri için gereken malzeme ve masraflar yer almaktadır. Toplamda 8.580 kuruş 
masrafın yapılacağının anlaşıldığı belgede ebniye müdürü olarak Es-Seyyid Abdülhalim 
Efendi’nin mührü bulunmaktadır. Konu ile ilgili olan sonraki aya ait belgede10 ise iskelenin 
öngörülen ücret karşılığında kazıklar üzerine yeniden inşa edildiği bilgisi verilmektedir. Davud 
Paşa İskelesi’nin 1845, 1850 ve 1853 yıllarındaki fırtına sebepli hasarların onarım masraflarına 
ait Osmanlı Arşivi’nde 5 adet belge daha bulunmaktadır11. 1856 ilkbaharına ait olan 4 belgede12 
ise Davudpaşa İskelesi ve Çarşamba Pazarı’nda çıkan yangın sonrasında tahrip olan iskelenin 
onarımı hakkında bilgi bulunmaktadır. 

İskele ile ilgili belgelerde bazı kalfaların da ismi geçmektedir. Adı geçen kalfalar Tatavlalı 
Nikoli Kalfa ve Artin Kalfa’dır.  

 

16.yy – 20.yy Davudpaşa İskelesi Çıkışlı Taşıma Ağı 

Yük taşıma hakkında elde edilebilen en eski veriler 1640 tarihli narh defterinde bulunmaktadır. 
Fazla detaylı olmasa da defterde İskele-i Bab-ı Davud Paşa’dan Sultan Mehmed ile Şehzade’ye, 
ayrıca Suk-i Bazar-ı Tavuk’tan Davudpaşa İskelesi’ne arka hamallarının taşıma ücretlerine yer 
verilmiştir.  

Arka hamallarının ve sırık hamallarının yükleri taşıdıkları en uzun mesafe Yedikule iken, at 
hamalları için Topkapı olduğu görülmektedir. Defterde en kısa mesafe ve ücreti arka hamalları 
için 9 akçe karşılığında Avrat Pazarı, Aksaray ve Samatya iken, at hamalları için bu aynı mesafe 
15 akçe şeklinde ücretlendirilmiştir. Benzer şekilde 1811, 1824 ve 1827 yıllarına ait hamal 
narhlarını inceleyen başka bir kaynakta ise at hamalları ve arka hamallarının hareket 
noktalarından biri benzer şekilde Davudpaşa İskelesi olarak görülmektedir (Şahbaz, 2009, 
s.35).  

Davudpaşa İskelesi’nde yapılan taşımacılık ile ilgili bilgiler tablo haline dönüştürülerek 
incelenmiş (Çizelge 1 ve Çizelge 2) ve taşıma ağı görselleştirilmiştir (Şekil 3). İskele ile ilgili 
belgelerde bazı kalfaların da ismi geçmektedir. Adı geçen kalfalar Tatavlalı Nikoli Kalfa ve 
Artin Kalfa’dır.  

 

 

                                                            
9 BOA-C.BLD.38.1899.2 
10 BOA-C.BLD.38.1899.6 
11 BOA-C.BLD.124.6195/BOA-C.BLD.33.1645/BOA. İ.DH.210.12214/BOA-A.AMD.44.48/BOA-İ.MVL.271.10477 
12 BOA-C.BLD.77.3805/BOA-İ.DH.345.22766/BOA-MVL.347.31/BOA-MVL.348.121 
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Çizelge 1: Davudpaşa İskelesi’nden yapılan hamal taşımacılığı 

TAŞIMA TÜRÜ VARIŞ NOKTASI 1640 
1776-
1806 

1811 1824 1827 

HA
M

AL
 

Arka Hamalları 

Mizan-ı Aksaray 2         

Tavuk Pazarı Çarşısı 2         

Davudpaşa    9 (4) 9 13 15 

Avret Pazarı   9 (4) 9 13 15 

Aksaray   9 (4) 9 13 15 

Samatya   9 (4) 9 13 15 

Molla Gürani   12 (5) 10 14 16 

Altı Mermer   12 (5) 10 14 16 

Silivrikapı   18 (7) 13 17 22 

Yedikule   18 (7) 13 17   

At Hamalları 

Davudpaşa    15 (6) 14 18 20 

Avret Pazarı   15 (6) 14 18 20 

Molla Gürani   18 (7) 19 23 23 

Altı Mermer   18 (7) 19 23 23 

Samatya İskelesi   15 16 20 25 

Haseki   15 (6) 14 18 20 

Fenayi   18 (7) 19 23 23 

Topkapı   21 (8) 20 24 30 

Kaliçeciler Köşkü   21 (8) 20 24 30 

Şehremini   21 (8) 20 24 30 

Sultan Mehmed   35       

Sultan Bayezid   30       

Karagümrük   35       

Sırık Hamalları 

Avret Pazarı   24       

Aksaray   24       

Davudpaşa   24       

Samatya   24       

Molla Gürani   30       

Altı Mermer   30       
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Silivrikapı   42       

Yedikule   42       

 

* Belirlenen senelere göre taşıma ücretleri akçe cinsinden verilmiştir. "(  )" şeklinde belirtilen 

ücretler para cinsindendir. 1 para yaklaşık 3 akçeye karşılık gelmektedir.    

     

Çizelge 2: Davudpaşa İskelesi’nden yapılan deniz taşımacılığı 

TAŞIMA TÜRÜ VARIŞ NOKTASI 1640 
1776-
1806 

1811 1824 1827 

PE
RE

M
E 

Yalnız Kürek 
Pereme 

Bahçekapı 

7         

Dört Kürek 
Yılandili Pereme 

14         

Altı  Kürek 
Yılandili Pereme 

18         

Dört Kürek Kaba 
Pereme 

Yemiş İskelesi 

14         

Altı Kürek Kaba 
Pereme 

20         

KA
YI

K 

Yalnız Kürek 
Kayık 

Balıkpazarı 6         

Yemiş İskelesi 6         

Sebzehane önü 6         

Dört Kürek Kayık 

Balıkpazarı 14         

Yemiş İskelesi 14         

Sebzehane önü 14         

Altı Kürek Kayık 

Balıkpazarı 20         

Yemiş İskelesi 20         

Sebzehane önü 20         
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Şekil 3: Davudpaşa İskelesi çıkışlı taşıma ağı 

 

20.yy ve Sonrasında Davudpaşa İskelesi 

Defalarca yıkılıp yeniden onarılan iskele hakkında bulunan en son belgenin 1904 yılına ait 
olması, iskelenin 20.yy’ın başında ortadan kalkmış olabileceğini düşündürmektedir. Fakat, 
Davudpaşa İskelesi aktik olduğu yıllar içerisinde semtin güney kısmına kendi ismini vermiş, 
burada inşa edilen yapılar iskelenin ismiyle anılmıştır.  

Buna örnek olarak 17.yy’ın ilk yarısında bölgede Defterdar Bekir Paşa tarafından inşa ettirilen, 
günümüze ulaşamayan fevkani mescidin “Davudpaşa İskelesi Mescidi” olarak anılması 
gösterilebilir (Galitekin, 2001, s.332)  
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İskele, yapılan dolgular ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ortadan kalkmıştır, ancak semt 
20.yy da da Davudpaşa İskelesi ismiyle anılmaya devam etmiştir. Bu isim, iskelenin eskiden 
mevcut olduğu yerde bir sokak ismi olarak günümüze ulaşmıştır. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde Davudpaşa İskelesi Yolunun 6.900 kuruşa tamir edilmesi ile ilgili 22 Şevval 1321 
(11 Ocak 1904) tarihli bir belge bulunmaktadır13. Davudpaşa İskelesi Sokağı ismi 1914 tarihli 
Alman Mavileri, 1918 haritası ve 1934 tarihli İstanbul Şehir Rehberi haritalarında da 
görülebilmektedir (Şekil 4, Şekil 5).   

 
Şekil 4: 1918 tarihli haritada Davudpaşa İskelesi Sokağı  

 
Şekil 5: Alman Mavileri haritasında Davudpaşa İskelesi Sokağı 

                                                            
13 BOA-BEO.2250.168728.1 

500

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



SONUÇ 

İstanbul Tarihi Yarımada bölgesi bir yandan inşa edilen yeni yapılar ve artan nüfus ile gelişen 
fiziki çevre; diğer yandan deprem, yangın gibi afetler nedeniyle değişime uğramaktadır. 
Meydana gelen afetler nedeniyle bazı alanlarda zorunlu olarak değişen bu fiziki dokunun, kimi 
yerlerde şehircilik faaliyetleri sonucunda planlı bir değişime yönlendirildiği anlaşılmaktadır.  

Sirkeci-Florya sahil yolunun yapımı ve özellikle günümüzde de devam eden deniz doldurma 
faaliyetleri nedeniyle, şehrin Davudpaşa Semti’ni içine alan güney sınırının devamlı olarak 
değişmesi de afet kaynaklı olmayan değişime verilecek örneklerdendir. Bu gibi faaliyetlerin bir 
sonucu olarak 300 seneyi aşkın bir zaman diliminde aktif bir deniz taşımacılığına sahne olduğu 
anlaşılan Davudpaşa İskelesi’nin bulunduğu yer, sahilden neredeyse 1 km içerde kalmış, 
Davudpaşa Semti’nin deniz ile bağlantısı tamamen kopmuştur. 

Bu süreçte ortadan kalkan Davudpaşa İskelesi gibi bazı yapıları ise kent hafızasında 
eddindikleri yer dolayısıyla günümüzde sokak isimleri üzerinden takip etmek mümkün 
olmuştur. Farklı dönemlere ait haritaların ve çalışmada adı geçen diğer arşiv kayıtlarının 
incelenmesi, günümüze ulaşmayan iskele hakkında fiziksel verilerin ortaya çıkartılmasına 
olanak vermiştir.  
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ÖZET 
Modern toplumların en önemli problemlerinden bir tanesi farklılıkların bir arada yaşaması 
sorunsalıdır. Tarihin her döneminde toplumlar kültürel farklılıklarla bir arada yaşamışlardır; 
fakat, toplumu oluşturan farklı unsurlardan bir veya bir kaçı baskın grup olma özelliği ile 
toplumun imkanlarından daha fazla yararlanmışlardır. Bu durum modernlik öncesi toplumlarda 
bir sorun olarak görülmeyebiliyordu. Modernlikle birlikte toplumu oluşturan farklı kesimlerin 
hak ve özgürlükler konusunda daha talepkar olması, var olan birlikte yaşam koşullarının 
yeniden kurgulanmasını ve devlet organizasyonunun toplumun bütün kesimlerini kuşatacak 
şekilde inşa edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Çokkültürlülük, farklı etnik, kültürel ve dini 
grupların içerisinde bulundukları devletlerde farklılıklarına yönelik ayrıcalık taleplerinin ve 
bunlara karşı devletlerin ne gibi politikalar izleyeceğinin tartışıldığı bir kavramdır. Tartışmanın 
en belirgin tarafı eşit vatandaşlık ilkesine dayanan ulus devletler içerisinde gerçekleşmekte ve 
farklı kimliklere sahip grupların bu eşitlik karşısında kendi ihtiyaçlarına yönelik farklı 
uygulama talepleri ön plana çıkmaktadır. Ulus devletin hangi farklılığa ne kadar müsaade 
edeceği, kendi içerisindeki ulusal birliği sağlamaya devam ederken, farklılıklara yönelik nasıl 
politikalar geliştireceği konusuysa, her ulus devletin kendi özel şartları içerisinde 
değerlendirilmekte ve tek bir doğru politika tespit etmek mümkün olmamaktadır. 
 
Osmanlı imparatorluğu yaşadığı zaman dilimleri içerisinde toplumsal farklılıkları başarılı bir 
şekilde yöneten nadir imparatorluklardan bir tanesi olmuştur. Osmanlı toplumu, etnik, dini ve 
kültürel çeşitliliği kendine özgü bir sistematik içerisinde yöneterek özgün bir model 
geliştirmiştir. İmparatorluk içerisinde yer alan farklılıklar, din olgusu üzerinden hareketle 
belirlenmiş farklı dini inançlara sahip olan gruplar ayrı bir millet olarak tanımlanmış ve özerk 
bir yapı olarak varlığını sürdürmüşlerdir. Osmanlı millet sistemi hukuki bir yapılanmadır ve bu 
bağlamda çok hukuklu bir yapısı olduğunu görmekteyiz. Her millet kendi hukuk sistematiği 
içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bu çalışmada, tarihin iki farklı zaman kesitinde farklılıkların 
bir arada yaşama modeli olan Osmanlı millet sistemi ve çokkültürlülük modeli ele alınacaktır. 
Şüphesiz her çağın ve toplumun kendine özgü olguları geliştirilen bu modeller üzerinde 
etkilidir. Çalışmanın amacı, imparatorluk dönemlerinde farklılıkların bir arada yaşama kurgusu 
ile postmodern dönemlerde farklılıkların bir arada yaşama kurgusundan bir kesit/fragman 
sunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Farklılık, Çokkültürlülük, Osmanlı Millet Sistemi 
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THE OTTOMAN NATIONAL SYSTEM AND MULTICULTURALITY AS A MODEL 
OF LIFE OF DIFFERENCES FROM THE EMPIRE PERIOD TO THE 

POSTMODERN PERIOD 
ABSTRACT 
One of the most important problems of modern societies is the problem of coexistence of 
differences. In every period of history, societies have lived together with cultural differences, 
but one or more of the different elements that make up the society have benefited more from 
the opportunities of the society with the feature of being the dominant group. This situation 
may not have been seen as a problem in pre-modern societies. With modernity, the fact that 
different segments of society are more demanding in terms of rights and freedoms made it 
necessary to reconstruct the existing conditions of coexistence and to build the state 
organization in a way that encompasses all segments of the society. Multiculturalism is a 
concept in which different ethnic, cultural and religious groups' demands for privilege in the 
states they are in and what policies the states will follow against them are discussed. The most 
prominent aspect of the debate takes place within nation-states based on the principle of equal 
citizenship, and the demands of groups with different identities to apply for their own needs in 
the face of this equality come to the fore. Each nation-state is evaluated within its own special 
conditions and it is not possible to determine a single correct policy. 
 
The Ottoman Empire was one of the rare empires that successfully managed social differences 
in the time periods it lived. Ottoman society developed a unique model by managing ethnic, 
religious and cultural diversity in a unique system. The groups with different religious beliefs, 
whose differences in the empire were determined based on the phenomenon of religion, were 
defined as a separate nation and continued their existence as an autonomous structure. The 
Ottoman millet system is a legal structure and in this context, we see that it has a very legal 
structure. Every nation has continued its existence within its own legal system. In this study, 
the Ottoman millet system and the multiculturalism model, which are the models of coexistence 
of differences in two different time interruptions in history, will be discussed. Undoubtedly, the 
unique phenomena of each age and society are influential on these models. The aim of the study 
is to present a section/fragment of the fiction of coexistence of differences in imperial periods 
and the fiction of living in a wound of differences in postmodern periods. 
 
Keywords: Social Difference, Multiculturalism, Ottoman Millet System 
 
GİRİŞ 

Modern toplumların en önemli problemlerinden bir tanesi farklılıkların bir arada 
yaşaması sorunsalıdır. Tarihin her döneminde toplumlar kültürel farklılıklarla bir arada 
yaşamışlardır; fakat, toplumu oluşturan farklı unsurlardan bir veya bir kaçı baskın grup olma 
özelliği ile toplumun imkanlarından daha fazla yararlanmışlardır. Bu durum modernlik öncesi 
toplumlarda bir sorun olarak görülmeyebiliyordu. Modernlikle birlikte toplumu oluşturan farklı 
kesimlerin hak ve özgürlükler konusunda daha talepkar olması, var olan birlikte yaşam 
koşullarının yeniden kurgulanmasını ve devlet organizasyonunun toplumun bütün kesimlerini 
kuşatacak şekilde inşa edilmesini zorunlu hale getirmiştir. İnsanlık tarihinin farklı 
dönemlerinde kurulan devletler, özellikle emperyal devletler kültürel farklılıkları yönetme 
sorunu yaşamışlardır. Özelikle tarihin yakın dönemlerinde ve günümüzde bu sorun daha yoğun 
bir şekilde hissedilmiş ve yaşanmıştır. Ve her çağ ve dönem kendi şartları gerekliliği içerisinde 
bu soruna farklı çözümler üretmişlerdir. Günümüz toplumlarında bu soruna bir çözüm olarak 
çokkültürlülük yaklaşımının benimsendiğini ve tartışıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda 
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yaşanılan bir soruna çözüm aranırken tarihin bize sağladığı birikimden ve tecrübeden 
yararlanmak önemlidir. Osmanlı imparatorluğu, farklılıkların bir arada yaşaması ve yönetilmesi 
bağlamında bize farklı bir bakış açısı sunabilecek bir deneyime ve tecrübeye sahiptir. Kurmuş 
olduğu millet sistemi ile uzun bir süre farklılıkları barış içerisinde yaşatmayı başarabilmiş nadir 
toplumlardan biri olmuştur. Bu çalışmada, günümüz toplumlarında farklılıkların bir arada barış 
içerisinde yaşama sorununa çözüm olarak kavramsallaştırılan çokkültürlülük yaklaşımı ile 
Osmanlı millet sistemi incelenmiştir. Birinci bölümde çokkültürlülük, komünüteryen açıdan ele 
alınmıştır. İkinci bölümde ise Osmanlı millet sistemi ele alınmıştır. 
 
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 

Bireysel ve toplumsal anlamda farklılıklar ve beraberinde getirdiği çeşitlilik, insanlık 
tarihi boyunca gözlemlenmiş bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel, dini, etnik 
ve diğer tüm farklılıklar sayesinde dünya keşfedilmeye değer bir hal almaktadır. Çeşitliliğin 
güzellikleriyle beraber, bunların nasıl bir arada yaşayacakları, siyasi ve toplumsal sınırların ve 
kuralların nasıl belirleneceği konusu da hararetli tartışmalara ve yer yer çatışmalara sebep 
olmaktadır. Her dönemde her siyasi yapı, bünyesinde barındırdığı farklı toplumsal unsurlara 
nasıl yaklaşacağı konusunda farklı politikalar izlemiştir. Kent devletlerinden, imparatorluklara 
ve günümüz ulus devletlerinden, federasyonlarına kadar tüm siyasi örgütlenme tipleri, kendi 
mevcut şartları ekseninde farklılıkların bir arada yaşamasının sınırlarını ve kurallarını 
belirlemiştir. 

 
Tarihin her döneminde toplumlar kültürel farklılıklarla bir arada yaşamışlardır; fakat, 

toplumu oluşturan farklı unsurlardan bir veya bir kaçı baskın grup olma özelliği ile toplumun 
imkanlarından daha fazla yararlanmışlardır. Bu durum modernlik öncesi toplumlarda bir sorun 
olarak görülmeyebiliyordu. Çünkü modern öncesi dönemde daha katı toplumsal hiyerarşiler 
mevcuttu ve bu çerçevede toplumsal aidiyet bireysel kimliğin önüne geçmekteydi. Hatta kimlik 
ve tanınma gibi kavramlar gündeme bile gelmemekteydi (Taylor, 2018). Modernlikle birlikle 
ortaya çıkan yeni ulus devlet modelleri, teknolojik değişimler, kitlesel ve yoğun göçler, İkinci 
Dünya Savaşı ve sonrasında ivme kazanan fikirsel akımlar, mevcut durumun yeniden 
kurgulanmasını ve devlet organizasyonunun toplumun bütün kesimlerini kuşatacak şekilde inşa 
edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kymlicka ve Öztürk (2012)’e göre İkinci Dünya 
Savaşı’ndan önce, Batı’daki etno-kültürel ve dinsel çeşitlilik bir takım dar görüşlü ve 
antidemokratik hiyerarşi ilişkileri tarafından karakterize ediliyordu. Bu ilişkiler ise açıkça bazı 
halkların ve kültürlerin üstünlüğünü ve onların diğerlerini yönetme hakkı olduğunu öneren ırkçı 
ideolojiler tarafından meşrulaştırılıyordu. Fakat, İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş 
Milletler’in bu ideolojilerin savaş döneminde canice kullanılmasına karşı çıkması sonucunda, 
insanların eşit olduğuna dair yeni bir düşünce belirginleşti. Bu düşünce,  daha eski hiyerarşilerin 
kalıcı varlığına ve devam eden etkilerine karşı koymak için planlanmış bir politik hareketler 
serisine yol açtı. Bu hareketlerden ilki, 1948’den 1965’e kadarki süre içinde yoğunlaşan koloni 
karşıtlığı için mücadele; ikincisi, farklı ırkların farklı yerlerde yaşamasına ve ırksal ayırımcılığa 
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karşı verilen mücadele ve sonuncusu da 1960’ların sonunda ortaya çıkan, çokkültürlülük ve 
azınlık hakları için verilen mücadele olmuştur.  

 
Üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmayan çokkültürlülük olgusu, farklı etnik, kültürel 

ve dini grupların içerisinde bulundukları devletlerde farklılıklarına yönelik ayrıcalık 
taleplerinin ve bunlara karşı devletlerin ne gibi politikalar izleyeceğinin tartışıldığı bir 
kavramdır.  Genel vurgu kültürel çeşitlilik üzerine olmakla beraber, kültürel çeşitliliğin ne 
olduğu, kimleri kapsayıp kapsamadığı konusunda da bir uzlaşı bulunmamaktadır. Parekh’e 
(2002) göre çokkültürlülük, kültürel çeşitlilik ve veya kültürle kaynaşmış farklılıklarla ilgilidir. 
Modern toplumlarda ise yaygın olarak görülen üç kültürel çeşitlilikten söz edilebilir. Birincisi, 
toplumun baskın anlam ve değer sistemini paylaşmalarına rağmen kendilerine özgü farklılıkları 
olan hayat tarzlarına yer açmaya çalışanlardır. Eşcinseller ya da geleneksel olmayan aile 
yapısına sahip olanlar bu kategoride yer almaktadır. İkinci grupta, yaygın kültürün bazı 
noktalarda eleştirilmesi ve değiştirilmesini talep edenler yer almaktadır. Feministlerin ataerkil 
düzene karşı eleştiri ve değişim odaklı yaklaşımları bu grup içerisinde sayılmaktadır. Üçüncü 
grupta ise toplumun geneli içerisinde kendi inanç ve kültürel sistemlerine göre yaşayan iyi 
örgütlenmiş topluluklar bulunur. Bunlara örnek olarak yeni gelen göçmenler, etnik azınlıklar, 
dini cemaatler gösterilebilir. Parekh’in bu üçlü kültürel çeşitlilik fikirlerinden farklı olarak 
Kymlicka (2015) ise, eşcinseller ya da feministleri çokkültürlülük tartışmasının içine almamış 
ve ulusal azınlıklar, göçmenler, etnik ve dini gruplar üzerine odaklanmıştır.  

 
Bu bağlamda günümüz liberal ulus devletleri, çokkültürlülük tartışmalarının odağında 

bulunmaktadır ve toplumsal farklılıkların nasıl korunacağı, kültürel çeşitliliğin nasıl 
destekleneceği ve ne gibi politikalar izleneceği konusunda hararetli tartışmalara tanıklık 
etmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, liberalizmin felsefi temellerinde yer alan farklılıkların 
desteklenmesi ve bireysel özgürlük fikirleri, ulus devletin daha kısıtlı bakış açısı içerisinde 
sınırlanmış görünmektedir. Ulus devletler, kendi sınırları içerisinde ulusal birliği ve istikrarı 
sağlamak adına, farklılıkları göz ardı etme eğilimi göstermişlerdir. Tek tip bir ulus inşa etme 
arzusuyla ulus devletler, diğer toplulukları çoğunluk içerisinde eritme yoluna gitmiş ve aslında 
bir çeşit homojenleştirme işlevi edinmişlerdir.  Eşit vatandaşlık prensibiyle, eşit hak ve ödevler 
belirlenmiş; fakat, farklı etnik-kültürel-dini grupların farklı ihtiyaç ve talepleri gözden 
kaçırılmıştır. Vatandaş olmak, etnik, dinsel ve diğer tüm özelliklerin aşılması anlamına 
gelmektedir. Farklılıklarından sıyrılan vatandaşlar da homojenize olarak devletle benzer 
ilişkiler kurar, eşit hak ve statülere sahip olurlar (Parekh, 2002).  Kişinin kim olduğu öncelikli 
olarak onun kültürel, etnik ve dini aidiyetleri ile ilişkili olduğundan, bu aidiyetlerin devletler 
tarafından ikinci plana atılması ve bir ulusal kimliğin dayatılması fikri artık kabul görmemeye 
başlanmıştır. Ayrıca eşitliğin, eşit muamele olarak yorumlanması da yine bir tartışma konusu 
olmuştur. Çünkü, eşitlik ancak aynı ya da benzer olanlar arasında adaleti sağlayabilirdi. 
Bununla birlikte, farklı olanlara eşit davranmanın, aslında adaletsiz olacağı fikri gündeme 
gelmeye başlamıştır. Bazı durumlarda, bazı gruplara farklı davranmanın ötesinde, ek haklar 
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tanıyarak onların dezavantajlı konumunun telafi edilmesi de gündeme gelmektedir (Parekh, 
2002: 333). Taylor (2018), tanınmanın önemine vurgu yapmış ve yanlış tanınmanın gruplar ve 
bireyler üzerinde yaratacağı hasarın önlenmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.  

 
Çokkültürlülük literatüründe, tanım ve sınırlarla ilgili tartışmaların yanında, kültürel 

gruplara ya da azınlıklara tanınacak hakların içeriği ve kapsamı da önemli bir yer tutmaktadır. 
Liberal bir yaklaşımla konuyu ele alan Kymlicka (2015), farklılıklara tanınacak hakları 
desteklemekte ve tanınma politikası sayesinde toplumda var olan saygınlığa dayanan 
eşitsizliklerinin ortadan kalkacağını iddia etmektedir. Fakat tanınacak hakların, azınlıklar 
içerisindeki bireylerin kişisel özgürlüklerini kısıtlamaması gerektiğini düşünür. Bu sebeple dış 
korumalar ve iç kısıtlamalar ayrımına gitmektedir.  Kymlicka (2015)’ya göre ulusal ve etnik 
grupların dış korumalar olarak talep edebilecekleri üç tür hak vardır. Bunlar; a) özerklik hakları 
yani, merkezi yönetimden ulusal azınlıklara güçlerin devredilmesi; b) çoketniklilik hakları yani, 
farklı etnik veya dinsel gruplar için maddi destek ve yasal korumalar sağlanması; c) özel temsil 
hakları yani hem etnik hem de ulusal azınlıklar için merkezi yönetim içerisinde ayrılmış 
mevkiler bulunmasıdır. Bu hakların yanında bazı iç kısıtlamalar da olabilmektedir. Buradaki 
vurgu, gruba tanınan hakların, içeride bireylerin şahsi özgürlük alanına müdahele etmesinin 
önüne geçmektir. Örneğin, topluluğun kültürü içerisinde kadınlara yönelik bir ayrımcılık varsa, 
buna izin verilmemeli, temel bireysel liberal haklar korunmalıdır. 

 
Konuyu daha komüniteryen bir açıdan ele alan Taylor (2018), kimliğin kişiler ve gruplar 

için hayati önemine vurgu yaparak, konuyu bireysel özgürlüklerden çok farklılıkların 
korunması ve desteklenmesi açısından ele almaktadır. Kimlik ve tanınma kavramlarına vurgu 
yapan Taylor, eşit vatandaşlığa dayanan “eşit haysiyet” politikasının karşısına “eşit değer ön 
varsayımını” koymuştur. Buna göre tüm kültürel toplulukların eşit değere sahip olduğu 
varsayımından yola çıkılmalı ve değerlendirme yapılmalıdır. O’nun vurgusu tek tek bireylere 
eşitlik değil gruplara eşit yaklaşmak üzerinedir. Taylor, bireysel tanımlamaların önemini göz 
ardı etmemekle birlikte, kimliğin diğerleriyle etkileşim halinde oluşan tarafına da vurgu 
yaparak, topluluk olarak tanınmanın önemini belirtmiş olmaktadır. Bireysel değil grup 
hareketlerini desteklemektedir. Ayrıca özgürlük ve eşitliğe yaptığı vurgu bireysel değildir. 
Ortaklığın temel alındığı bir toplum yapısını teşvik eder, bireysel çıkarlar fikrini onaylamaz. 
Böylelikle denilebilir ki, liberal yaklaşım toplumdaki farklı gruplara tanınacak hakları, 
nihayetinde bireysel özgürlükleri engellememeleri çerçevesinde ele alırken, komüniteryen 
yaklaşım kişinin sahip olduğu kimliğin içerisinde yaşadığı kültürle ve toplulukla ilişkili olduğu 
fikrinden yola çıkarak önceliği grup haklarına vermektedir. Liberal yaklaşım, bireyi önceleyen, 
bireyler arası eşitliği vurguluyan bir perspektiften bakarken, komüniteryen yaklaşım bireysel 
değil topluluk merkezli haklara ağırlık vermektedir (Anık, 2012; 94-95). Liberal yaklaşımın 
birey merkezli bakış açısı, bireyin toplumsalla olan bağına yeterince vurgu yapmadığı için 
şiddetli eleştiriye yol açmıştır. Komüniteryen yaklaşım, topluluğu hem kamusal hem de siyasal 
alanda önceleyen bir bakış açısı sergilemektedir.  
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OSMANLI MİLLET SİSTEMİ 

Osmanlı İmparatorluğu geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş bünyesinde farklı 
dinler, etnisiteler ve kültürel çeşitliği barındıran bir imparatorluk olarak tarih sahnesinden geçip 
gitmiştir. Çok katmanlı bir toplumsal yapısı olmasına rağmen, yaşadığı dönemler içerisinde 
farklılıkları kendine özgü bir model olan “millet sistemi” modeliyle yöneterek çağının ötesinde 
bir yönetsel başarı gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Osmanlı yönetimi altında yaşayan, Hıristiyan, Musevi gibi dini grupların komünal 
otorite içinde faaliyet gösterdiği çerçeveye millet sistemi adı verilmiştir. Millet, aslen dini bir 
topluluk anlamına gelen bir terimdir ve on dokuzuncu yüzyıldan itibaren ulus anlamında 
kullanılmaya başlanmıştır (Braude ve Lewis, 1992: 12). Millet kavramı günümüz dünyasında 
aynı topraklar üzerinde yaşayan ve ortak kültürel mirası paylaşan toplumları niteleyen olgu 
olarak kullanılırken, Osmanlı toplumunda bu kavramın daha farklı anlamlar taşıdığını 
görmekteyiz; aynı dine inanan ya da aynı dini gelenekten gelen toplulukları tanımlayan bir 
içeriğe sahipti. Dolayısıyla millet, Osmanlı toplumunda dini içeriğe sahip bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz bu anlamın oluşumunda ya da kullanımında İslam inanç 
sisteminin temel belirleyici olduğunu görmekteyiz. Millet sistemi, İslam toplumunun 
Medine’de Müslüman olmayan topluluklarla sosyal ve hukuki ilişkilerini düzenleyen bir 
sözleşme olan Medine Vesikası’nın Osmanlı toplum yapısına olan bir yansımasıdır. İslam 
toplumlarında, Müslümanlarla birlikte yaşayan diğer dinlere inanan bireyler için zimmi  
kavramının  kullanıldığını görülmektedir. Zimmi çoğulu zimmen, kendisine güvence verilen 
kişi anlamına gelen bir kavram olarak kaynağını Tevbe süresinin (Kur’an-ı Kerim) 8, 9 ve 10. 
ayetlerinden almaktadır. İslam toplumunda yaşayan diğer dinlere inanan bireylerin inançları, 
hak ve özgürlükleri yasal teminat altına alınır (Fayda, 2013). Buradan hareketle, İslam 
toplumlarında kültürel çeşitliliğin dini referanslarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlayışın bir 
İslam toplumu olan Osmanlı İmparatorluğunda da hakim bir devlet nizamı olduğu 
görülmektedir. 

Millet sistemi, bir bölgenin Osmanlı topraklarına katılması sonucunda buradaki 
Müslüman olmayan halkın bir sözleşme ile varlığının hukuki teminat altına alınması sonucunda 
ortaya çıkan bir idari yapılanmadır (Ortaylı, 2005: 66). Millet sisteminin, Osmanlı devletinin 
gayrimüslim tebaasını içinde yönettiği çerçeve olduğu varsayılır. Bu görüşün temeli, Osmanlı 
hükümetinin genellikle tüm mezheplerden zimmileri bireyler olarak değil, bir topluluğun 
üyeleri olarak ele aldığı varsayımıdır. İster patrik ister haham olsun, millet başı, cemaati için 
devlete ve devlet için cemaatine karşı sorumlu olan idari memurdu. Bu sistematik aracılığıyla, 
tanınan her topluluğun, Rum, Ermeni veya Yahudi'nin mali ve hukuki özerkliği sağlanmıştır 
(Braude, 1992: 67). Millet, Osmanlı devlet nizamında adı konmuş bir sistemi ifade eder. Bir 
millet ile aidiyet kurmanın temel dinamiği din ve mezhep birlikteliğidir. Bundan dolayı 
Osmanlı toplumunda katoliklik bir ermeni ile gregoryan bir ermeni farklı iki millet olarak 
anlaşılırdı. Bu farklılığı toplumsal yaşamda da görmek mümkündü (Ortaylı, 2006).  
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Millet sistemi bir kompartıman sistemidir ve insanlar kendi dinî kompartımanının üyesi 
olarak en alttan üst çizgiye yükselme imkânına sahiptir ve bunun için mücadele ederler. 
Milletlerin idarî teşkilatı onların merkezle antlaşma ve müzakere ve istimâlet sisteminde olduğu 
gibi bir tür akitle dinî hürriyet, kültürel muhtariyet ve idarî işbirliği (idarî muhtariyet değil) 
statüsünü vermeleridir (Ortaylı, 2016: 11). Osmanlı barışı, millet dediğimiz kompartımanlar 
arasındaki kapalılığa dayanır; dolayısıyla kendi kompartımanı içerisinde kendi gelenek ve 
ananesi içinde yaşar, modern toplumlardaki gibi gruplar arası çatışma, asimilasyon ve kimlik 
ispatı gibi davranışlara girme söz konusu değildi. Osmanlı toplumunun ötekisini çağdaş 
toplumların azınlığına benzetmek hata olur, zaten ekalliyet (azınlık) tabiri bize yirminci yüzyıl 
başındaki Jön Türk düşüncesinin getirdiği sapkın bir kavramdır (Ortaylı, 2016: 15). Bu 
bağlamda Osmanlı toplumunda dini farklılıklar uzun bir süre kendi özerk yapıları içerisinde 
barış ve huzur içerisinde yaşayabilmişlerdir. 

Osmanlı toplum yapısını oluşturan anlayış, patrimonyal bir özellik taşımaktadır. 
Toplum farklı özellikler taşıyan ve kendi içlerinde hiyerarşik bir yapılanmaya sahip farklı 
bileşenlerden meydana gelmektedir. Toplumu oluşturan bu farklı gruplar; milletler, loncalar, 
vakıflar, tarikatlar, özerk bir yapılanma içerisinde olmuştur. Devlet, kendi varlığının devamı 
için bu grupların varlığını korumuş fakat denetlemekten de geri durmamıştır. Millet ve lonca 
sistemi devletin toplumsal alanda bir uzantısı olarak işlev görmüş vakıf ve tarikatlar ise daha 
serbest bir alan bularak kamusal alanda daha görünürlük kazanmıştır. Osmanlı toplumunda sivil 
toplum örgütleri olan bu tür oluşumlar aynı zamanda toplumsal yapının devamını sağlayan 
araçlardır (Mahçupyan, 1996: 129). Osmanlı idari yapılanmasında devlet kendi varlığını 
tehlikeye atacak dini ve sivil toplum örgütlenmelerine izin vermemiş, buna karşın Osmanlı idari 
yapısı içerisinde kendi varlığını tehdit etmeyen örgütlenmeleri destekleyerek bir nevi özerk bir 
yapı oluşturmalarına ortam sağlamıştır. Bu anlayışın, günümüz çokkültürlülük olgusu 
bağlamında özellikle komünüteryen yaklaşımla benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. 

Osmanlı’nın sahip olduğu millet sistemini günümüz modern düşünce sistematiği 
içerisinde okumanın, Osmanlı’yı tam olarak çokkültürlü bir yapı olarak görmenin nesnesine 
uygun olmayan bir tanımlama olacağını belirten Özensel (2008: 73), Osmanlı’da var olan 
yapının kendi içinde değer ve ontoloji olmak üzere iki farklı parametreye dayandığını ifade 
etmektedir. Bu özellikleri ile millet sistemi çokkültürlülükten farklı bir yapıya sahiptir. Osmanlı 
yönetsel tecrübesini kendi referans çerçevesi içinde değerlendirmek ve buradan hareketle 
günümüz dünyasının temel sorunsallarından biri olan farklılıkların yönetimi olgusuna bir izlek 
olması açısından önem arz etmektedir. 

 
SONUÇ 

Çokkültürlülük, modern bir kavram olarak karşımıza çıksa da, tartışmaların içeriği çok 
da yeni değildir. Toplumsal farklılıklar, tarih boyunca farklı siyasi yapılar ve kurallar 
çerçevesinde bir arada bulunmuştur. Bazen asimilasyonlar gerçekleşmiş, bazı durumlarda da 
özerklik hakları tanınmıştır. Sonuç olarak, farklı kültürler, dinler, etnik topluluklar çeşitli 
koşullarda bir arada yaşamı deneyimlemişlerdir. Konuya tarihsel ve toplumların özgün şartları 
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açısından bakıldığında, bir arada yaşama deneyiminin çeşitliliği ve farklı uygulamalar daha 
anlaşılır olmaktadır. Geçmişte bireysel kimlik ve tanınma gibi kavramlar gündeme dahi 
gelmezken, bugün tartışmaların odağında yer almaktadır. Liberal fikirler ve uygulamalar 
sonucu yaygınlaşmış olan bireysellik ve özgürlük fikirleri, günümüz ulus devletleri içerisinde 
her geçen gün daha fazla tartışma ve çatışmalara yol açmaktadır. Hem ulusal birliğin 
sağlanması hem de talep edilen hakların toplumdaki tüm farklı unsurları memnun edecek 
şekilde tanımlanması, sancılı bir süreci beraberinde getirmektedir.  

Geçmiş uygulamalar da bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, büyük bir coğrafi alanda 
varlığını sürdürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun uyguladığı millet sistemi, uzun bir süre 
farklılıkları başarıyla bir arada bulundurmuş görünmektedir. Müslüman ve gayrimüslim olarak 
dini temelli bir ayrım üzerinde şekillenen millet sistemi, bu tek yönlülüğü sebebiyle eleştirilse 
de, gayrimüslim topluluklara kendi hayat tarzlarını yaşama konusunda tanıdığı haklar bugün 
bile bir çok düşünür tarafından takdir görmektedir. İçinde yaşadığı çağın şartları içerisinde 
değerlendirildiği zaman Osmanlı millet sistemi farklılıkların bir arada yaşaması ve toplumsal 
entegrasyon konusunda çağının çok ötesinde bir başarı gösterdiğini söyleyebiliriz.   
Günümüzde çokkültürlülüğü komüniteryen açıdan ele alan yaklaşımın topluluk merkezli bakış 
açısına benzer bir uygulamayı millet sisteminde görmek mümkündür.  
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ÖZET 
 
Pandemi nedeniyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde tüm dersler ve sınavlar çevrim 

içi eğitim aracılığıyla devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon 
bölümü öğrencilerinin bakış açısından çevrim içi uygulamalı dersleri ve sınavları 
değerlendirmektir. 

Çalışmaya 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda uygulamalı mesleki dersleri çevrim içi olarak alan 200 
gönüllü 2. ve 3. sınıf öğrencisi dahil edildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere Google 
Forms aracılığıyla hazırlanan değerlendirme formu gönderilerek çevrim içi ortamda 
doldurmaları istendi. Uygulamalı derslerin çevrim içi yöntemle işlenmesinden duydukları 
memnuniyet düzeyi E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği (EDYMÖ) ve çevrim içi yöntemle 
yapılan sınavlar E-Değerlendirme Tutum Ölçeği (EDTÖ) kullanılarak değerlendirildi. 

Çalışmaya yaş ortalaması 21,36±2,70 yıl olan 200 öğrenci (145 kadın, 55 erkek) dahil 
edildi. Öğrencilerin %43,5’i (n=87) ikinci sınıf ve %56,5’i (n=113) üçüncü sınıf öğrencisiydi. 
Öğrencilerin %79’u (n=158) yüzyüze eğitimin uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu, %17,5’i 
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(n=35) uzaktan eğitimin yeterli olduğunu ve %3,5’i (n=7) uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim 
arasında fark olmadığını belirtti. İkinci sınıfların EDYMÖ toplam skoru ortalaması 
112,80±31,73 ve EDTÖ toplam skoru 67,36±13,72 puandı. Üçüncü sınıfların EDYMÖ toplam 
skoru ortalaması 100,46±26,76 ve EDTÖ toplam skoru 66,60±11,69 puandı. İkinci sınıf 
öğrencilerinin ders memnuniyet düzeyi daha yüksek bulunurken (p=0,004), sınavlarla ilgili 
görüşleri benzerdi (p=0,677).  Öğrencilerin ders memnuniyet düzeyleri ile sınavlara yönelik 
bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edildi 
(p=0,001; r=0,369). 

Uygulama ağırlıklı derslerin daha yoğun olduğu 3. sınıfta uzaktan eğitim sırasında ders 
materyalleri ne kadar zengin olsa da öğrencilerin birebir pratik yapma imkanı bulunmadığından 
derslerden memnuniyet düzeyi daha düşüktür. Öğrencilerin bu eksikliklerini gidermek 
amacıyla pandemi koşullarında küçük gruplar halinde yoğunlaştırılmış pratik eğitimler 
uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Uygulamalı Ders, Çevrim İçi Eğitim, Memnuniyet 
 

ABSTRACT 
 
Due to the pandemic, all courses and exams in the physiotherapy and rehabilitation 

department continue through online training. The purpose of this study is to evaluate the online 
practical courses and exams from the point of view of the students of the physiotherapy and 
rehabilitation department. 

Two hundred volunteers who are 2nd and 3rd year students taking practical vocational 
courses online at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation in the 
fall semester of the 2020-2021 academic year were included in the study. Students who 
accepted to participate in the study were sent an evaluation form prepared via Google Forms 
and asked to fill it out online. The level of satisfaction with the online method of teaching 
applied courses was evaluated using the Satisfaction Scale for E-Course (SSEC) and the online 
method of conducting the exams using the E-Assessment Attitude Scale (EAAS). 

A total of 200 students (145 female, 55 male) with a mean age of 21.36±2.70 years were 
included in the study. 43.5% (n=87) of the students were second-year students and 56.5% 
(n=113) were third-year students. 79% (n=158) of the students stated that face-to-face education 
is better than distance education, 17.5% (n=35) stated that distance education is sufficient and 
3.5% (n=7) stated that face-to-face education is stated that there was no difference between the 
mean total score of the second graders on SSEC was 112.80±31.73, and the total score on EAAS 
was 67.36±13.72. The mean total score of SSEC of the third graders was 100.46±26.76, and 
the total score of EAAS was 66.60±11.69. While the second-year students' level of satisfaction 
was higher (p=0.004), their views on exams were similar (p=0.677). A statistically significant 
positive correlation was found between the students' level of satisfaction with the course and 
their perspectives on the exams (p=0.001; r=0.369). 
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Although the course materials are rich during distance education in the 3rd grade, where 
the application-oriented courses are more intense, the level of satisfaction with the courses is 
lower since the students do not have the opportunity to practice one-on-one. In order to 
eliminate these deficiencies of the students, concentrated practical trainings can be applied in 
small groups under pandemic conditions. 

Keywords: Physiotherapy, Applied Course, Online Education, Satisfaction 
 
 

GİRİŞ 

İnternete erişimin yaygınlaşması eğitime destek amacıyla kullanılmasını da beraberinde 

getirmiştir. Eğitim amacıyla kullanımı uzaktan eğitim sürecinde kolaylıklar sağlamaktadır. Çok 

farklı açıdan hizmetler sunması sayesinde hem öğrenci hem de öğretim elemanları için 

internetin eğitim öğretim ortamlarına taşınmasının gerekli olduğu fark edilmiştir (Yılmaz ve 

Horzum, 2005). İnternetin sağladığı bu hizmetler arasında tartışma grupları, haber grupları, 

elektronik posta, sohbet programları ve arama motorları sayılabilir (Kurland, Sharp, ve Sharp 

1997; Rıza, 2001). Bireylerin evlerinde de internet bağlantısının olması, günümüzde 

öğrenenlerin, internet destekli uygulamalarla kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak 

sağlanmaktadır (Karaman, Özen, Yıldırım, ve Kaban 2009). 

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından, 23 Mart 2020 tarihinde üniversitelerde dijital imkânlarla uzaktan eğitime devam 

edileceği yönünde karar alınmıştır (YÖK, 2020a; YÖK, 2020b). Türkiye’de uzaktan eğitim 

sisteminin gelişiminin çok eskilere dayanması ve üniversitelerin hemen hemen hepsinde daha 

önceden uzaktan eğitimle ilgili bir alt yapılarının olması, üniversitelerin bu sürece hızlı bir 

şekilde uyum sağlamalarını kolaylaştırmıştır. 

Öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili memnuniyet düzeyini ve çevrim içi sınavlara ilişkin 

görüşlerini içeren çalışmalar eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışılmıştır (Cohen 

ve Baruth, 2017; Richardson, Maeda, Lv, ve Caskurlu, 2017; Wei ve Chou, 2020; Yen, Lo, ve Lee, 

2018). Literatür incelendiğinde fizyoterapi alanında konuyla ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ülkemizde 4 yıllık lisans programlarındadır. 

Bölümde ilk yıl temel tıp bilimleri ile ilgili teorik dersler bulunurken, 2. ve 3. sınıfta mesleki 

uygulamalı dersler yoğunluktadır. Uygulamalı derslerin işlenişi sırasında öncelikle dersin 

içeriğine uygun teorik ders anlatımı yapılmaktadır. Daha sonra pratik uygulamalar gösterilip 

öğretim elemanı gözetiminde uygulamalar yapılarak konuyu pekiştirmek amaçlanır. 

Pandemi nedeniyle tüm alanlarda olduğu gibi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde de 

tüm eğitimler çevrim içi olarak devam etmektedir. Bu süreçte öğrenciler derslere senkron ve 
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asenkron şekilde katılım sağlamaktadır. Uygulamalı dersler işlenirken yüz yüze pratik 

uygulama imkanı olmasa da görsel materyaller ve video gibi yöntemlerle ders içeriği 

zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu derslerin değerlendirilmesinde ödev, açık uçlu sınav 

veya çevrim içi çoktan seçmeli sınavlar uygulanmaktadır.  

Bu çalışma, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin bakış açısından çevrim 

içi uygulamalı derslerin ve sınavların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda uygulamalı mesleki dersleri alan 2. ve 3. sınıf 

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. 

 

Etik kurul onayı 

Çalışmaya dahil edilme gönüllülük esasına uygun olacak şekilde yapıldı. Bu çalışma, 

Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 02.02.2021 

tarih ve 03 sayılı kararı ile onaylandı. 

Katılımcılar 

Çalışmaya 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda uygulamalı mesleki dersleri çevrim içi olarak alan 

200 gönüllü 2. ve 3. sınıf öğrencisi dahil edildi.  

Dahil edilme kriterleri: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören, uygulamalı 

derslerden en az birini alan ve çalışmaya katılmayı kabul eden bireyler dahil edildi. 

Hariç tutulma kriterleri: 

Uygulamalı dersleri seçmesine rağmen senkron veya asekron olarak derse katılım 

göstermeyen, 2. ve 3. sınıfta öğrenim görüp uygulamalı ders almayan, derslere katılım 

sağlamasına rağmen çevrim içi sınava girmeyen, çalışmaya katılmayı kabul etmeyen bireyler 

çalışma dışı bırakıldı. 

 

Değerlendirme yöntemleri 

Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere Google Forms aracılığıyla hazırlanan 

değerlendirme formu gönderilerek çevrim içi ortamda doldurmaları istendi. Katılımcıların 

cinsiyet, yaş(yıl), öğrenim gördüğü sınıf gibi demografik bilgileri veri kayıt formuna 

kaydedildi. Uygulamalı derslerin çevrim içi yöntemle işlenmesinden duydukları memnuniyet 
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düzeyi, E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği ve sınavların çevrim içi yöntemle yapılması, 

E-Değerlendirme Tutum Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. 

• E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği: Katılımcıların uygulamalı derslerin çevrim içi 

yöntemle işlenmesinden duydukları memnuniyet düzeyi “E-Derslere Yönelik Memnuniyet 

Ölçeği (EDYMÖ)” ile belirlenecektir. 2015 yılında geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlilik-

güvenirlik çalışması Geçer ve Topal tarafından yapılmıştır.  Toplam 35 maddeden oluşan 

ölçekte 5’li Likert derecelendirmesi ile puanlama yapılır. Puanlama “1=hiç katılmıyorum, 

2=katılmıyorum, 3=biraz katılıyorum, 4=katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum” şeklindedir. 

Ölçekten alınan puanların yüksek olması, öğrencilerin çevrim içi derslerden memnuniyet 

düzeyinin fazla olduğunu ifade eder (Geçer ve Topal, 2015).  

• E-Değerlendirme Tutum Ölçeği: Uygulamalı derslere ait sınavların çevrim içi 

yöntemle yapılmasını öğrenci bakış açısıyla değerlendirmek için “E-Değerlendirme Tutum 

Ölçeği (EDTÖ)” kullanılacaktır. Ölçeğin geliştirilmesi ve Türkçe geçerlilik- güvenirlik 

çalışması Bahar tarafından 2014 yılında yapılmıştır. Toplam 23 maddeden oluşan ölçek “1= hiç 

katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen katılıyorum, 4=katılıyorum, 5=tamamen 

katılıyorum” şeklinde 5’li Likert derecelendirmesi ile puanlanır. Ölçekten alınan puanların 

yüksek olması, öğrencilerin çevrim içi yapılan sınavlar hakkındaki görüşlerinin olumlu yönde 

olduğunu gösterir (Bahar, 2014). 

 

İstatistiksel analiz: 

Referans çalışmadan elde edilen etki büyüklüğünün orta düzeyde (d=0,52) olduğu 

görülmüştür (Bağcı, 2018). Bu düzeyde bir etki büyüklüğü de elde edilebileceği düşünülerek 

yapılan güç analizi sonucunda, çalışmaya en az 96 kişi alındığında %95 güven düzeyinde %90 

güç elde edilebileceği hesaplanmıştır.  

Veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp.)) paket 

programıyla analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik 

değişkenler sayı ve yüzde olarak verildi. Sürekli değişkenlerin arasındaki ilişkiler Pearson 

Korelasyon Analizi ile incelendi (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 2007).  

 

BULGULAR 

Çalışmaya yaş ortalaması 21,36±2,70 yıl olan 200 (145 kadın, 55 erkek) gönüllü öğrenci 

dahil edildi. Öğrencilerin %43,5’i (n=87) ikinci sınıf ve %56,5’i (n=113) üçüncü sınıf 

öğrencisiydi. 
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Dersleri çevrim içi olarak takip etmeleri için teknolojik araçlara sahip olma durumla 

durumları sorgulandığında; öğrencilerin %73’ünün (n=146) masaüstü veya dizüstü bilgisayar 

sahibi olduğu, %175’inin (n=87,5) evde internet bağlantısının bulunduğu ve %97,5’inin 

(n=195) internet bağlantısı olan akıllı telefon kullandığı görüldü. Derslere ve çevrim içi 

sınavlara katılım için öğrencilerin %72,5’inin (n=145) akıllı telefon, %24’ünün (n=48) dizüstü 

bilgisayar ve %3,5’inin (n=7) masaüstü bilgisayar kullandıkları tespit edildi. Öğrencilerin 

demografik özellikleri Tablo 1’de verildi. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri 

Değişkenler 
İkinci sınıf 

(n=87) 
Ort ± Ss 

Üçüncü sınıf 
(n=113) 
Ort ± Ss 

pa 

Yaş (yıl) 21,08±3,42 21,58±1,95 0,223 

 n (%) n (%) pb 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
60 (69) 
27 (31) 

 
85 (75,2) 
28 (24,8) 

0,342 

Bilgisayar sahibi olma 61(70,1) 85(75,2) 0,427 
Evinde internet bağlantısı olma 78(89,7) 97(85,8) 0,519 
İnternet bağlantısı olan akıllı telefon 
sahibi olma 85(97,7) 110(97,3) 0,622 

İnternete erişim sağlanan cihaz 
Masaüstü bilgisayar 
Dizüstü bilgisayar 
Akıllı telefon 

 
3(3,4) 

19(21,8) 
65(74,7) 

 
4(3,5) 

29(25,7) 
80(70,8) 

0,817 

İnternete erişim yeri 
Ev 
Mobil ağ 
İş yeri 
Okul 
İnternet kafe 

 
67(77,0) 
17(19,5) 
2(2,3) 
1(1,1) 
0(0) 

 
85(75,2) 
24(21,2) 

0(0) 
1(0,9) 
3(2,7) 

0,284 

E-posta kullanımı 
Kullanmıyorum 
Ayda bir kez 
Haftada bir kez 
Günde bir kez 
Gün boyunca 

 
1(1,1) 

19(21,8) 
30(34,5) 
27(31,0) 
10(11,5) 

 
4(3,5) 

23(20,4) 
54(47,8) 
22(19,5) 
10(8,8) 

0,180 

Web kullanımı 
Kullanmıyorum 
Ayda bir kez 
Haftada bir kez 
Günde bir kez 
Gün boyunca 

 
0(0) 
0(0) 

10(11,5) 
26(29,9) 
51(58,6) 

 
3(2,7) 
1(0,9) 
8(7,1) 

37(32,7) 
64(56,6) 

0,366 

Arama motorları kullanımı 
Kullanmıyorum 

 
0(0) 

 
1(0,9) 0,421 
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Ayda bir kez 
Haftada bir kez 
Günde bir kez 
Gün boyunca 

1(1,1) 
9(10,3) 
17(19,5) 
60(69,0) 

0(0) 
6(5,3) 

24(21,2) 
82(72,6) 

a:İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, b:Ki kare analizi 

 

 

 

Uygulama ağırlıklı dersler açısından öğrencilerin %79’u (n=158) yüzyüze eğitimin 

uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu, %17,5’i (n=35) uzaktan eğitimin yeterli olduğunu ve 

%3,5’i (n=7) uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında fark olmadığını düşünmekteydi. 

Öğrencilerin EDYMÖ toplam puanı ortalaması 105,83±29,59 ve EDTÖ toplam puanı 

ortalaması 66,93±12,59’du. Öğrencilerin EDYMÖ ve EDTÖ alt parametrelerinden aldıkları 

puanlar Tablo 2’de gösterildi.  

 

 

Tablo 2. Sınıflara göre öğrencilerin çevrimiçi derslere yönelik memnuniyet düzeyleri ve 

sınavlara bakış açılarının karşılaştırılması 

Değişkenler 
İkinci sınıf 

(n=87) 
Ort ± Ss 

Üçüncü sınıf 
(n=113) 
Ort ± Ss 

Pb 

E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği 
Ders Faktör 1: Kullanılan 
materyaller ve iletişim araçları 

24,70±9,11 21,12±8,05 0,004 

Ders Faktör 2: Öğretmen-öğrenci 
etkileşimi 

13,60±4,27 12,77±3,82 0,156 

Ders Faktör 3: Ortam tasarımı 27,52±8,25 23,36±7,75 0,001 
Ders Faktör 4: E-derse yönelik 
tutum 

17,65±5,47 15,92±4,36 0,017 

Ders Faktör 5: Dersin içeriği ve 
öğretim süreci 

29,31±7,22 27,27±6,78 0,044 

Ders toplam puan 112,80±31,73 100,46±26,76 0,004 
E-Değerlendirme Tutum Ölçeği 

Sınav Faktör 1: Sınav Özellikleri 28,65±10,20 25,77±10,21 0,050 
Sınav Faktör 2: Bireysel/Fiziksel 
Özellikler 

18,95±6,89 21,00±6,08 0,029 

Sınav Faktör 3: Teknik Özellikler 12,35±3,72 13,05±3,04 0,158 
Sınav Faktör 4: Baskı 7,40±2,52 6,76±2,21 0,062 
Sınav Toplam Puan 67,36±13,72 66,60±11,69 0,677 
b: İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
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Çevrim içi derslerden duydukları memnuniyet düzeyi ile çevrim içi sınav uygulaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulundu (p=0,0001; 

r=0,369) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Öğrencilerin çevrimiçi derslere yönelik memnuniyet düzeyleri ile sınavlara bakış 

açıları arasındaki ilişki 

Değişkenler 
E-Değerlendirme Tutum Ölçeği 

Sınav  
Faktör 1 

Sınav  
Faktör 2 

Sınav  
Faktör 3 

Sınav  
Faktör 4 

Sınav 
toplam puan 

E
-D

er
sl

er
e 

Yö
ne

lik
 M

em
nu

ni
ye

t Ö
lç

eğ
i 

Ders  
Faktör 1 

r=0,472* 
p=0,001 

r= -0,200* 
p= 0,004 

r= -0,123 
p= 0,072 

r=0,158* 
p=0,025 

r=0,277* 
p=0,001 

Ders  
Faktör 2 

r=0,407* 
p=0,001 

r= -0,102 
p= 0,150 

r= -0,003 
p= 0,967 

r=0,218* 
p=0,002 

r=0,320* 
p=0,001 

Ders  
Faktör 3 

r=0,535* 
p=0,001 

r= -0,201* 
p= 0,004 

r= -0,067 
p= 0,347 

r= 
0,333* 
p= 0,001 

r= 0,377* 
p= 0,001 

Ders  
Faktör 4 

r= 
0,461* 
p= 0,001 

r= -0,081 
p= 0,255 

r= -0,061 
p= 0,394 

r= 
0,175* 
p= 0,013 

r= 0,351* 
p= 0,001 

Ders  
Faktör 5 

r= 
0,492* 
p= 0,001 

r= -0,162* 
p= 0,022 

r= -0,088 
p= 0,215 

r= 
0,247* 
p= 0,001 

r= 0,341* 
p= 0,001 

Ders  
toplam 
puan 

r= 
0,537* 
p= 0,001 

r= -0,181* 
p= 0,010 

r= -0,088 
p= 0,218 

r= 
0,257* 
p= 0,001 

r= 0,369* 
p= 0,001 

*Pearson korelasyon analizi 

 

 

TARTIŞMA 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin bakış açısından çevrim içi uygulamalı 

derslerin ve sınavların değerlendirilmesi amacıyla yaptığımız araştırmada üçüncü sınıf 

öğrencilerin uygulamalı derslerin çevrim içi olarak verilmesinden duydukları memnuniyetin 

ikinci sınıf öğrencilerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin 

derslerden duydukları memnuniyet düzeyi ile sınavların çevrimiçi yöntemle uygulanmasına 

yönelik görüşleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin çoğunluğunun derslere ve sınavlara katılımda akıllı telefon kullandıkları, 

bunu dizüstü bilgisayarın takip ettiği ve en az masaüstü bilgisayarın kullanıldığı belirlenmiştir. 
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Karatepe, Küçükgencay ve Peker (2020) de çalışmamıza benzer şekilde öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun (%59,5) uzaktan eğitime senkron/asenkron şekilde erişiminde akıllı telefon 

kullandığını belirtmişlerdir. Serçemeli ve Kurnaz (2020) da muhasebe öğrencilerinin çevrimiçi 

derslere katılımında en çok akıllı telefonlarını (%75,5) tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Eren, 

Korkmaz, Yıldırım ve Avcı (2021) ise hemşirelik öğrencilerinin pandemi döneminde uzaktan 

eğitime karşı tutum ve görüşlerini araştırdıkları çalışmalarında öğrencilerin en çok dizüstü 

bilgisayar aracılığıyla ders takibi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Elde edilen bu bilgilere göre 

öğrencilerin derse derslere katılım sağlamak için kolay taşınabilir ve kullanım kolaylığı olan 

araçlar tercih ettikleri söylenebilir. 

Balıkçıoğlu, Öz ve Işın (2019) üniversite öğrencilerinin çevrim içi derslere katılımı 

konusunda sistemsel memnuniyetlerini artıran etmenler arasında içeriklerin görsel olarak 

desteklenmesi, derslerden önce ders içeriklerinin sisteme yüklenmesi ve derslerin videolarla 

anlaşılırlığının artırılmasının yer aldığını belirtmişlerdir. Terzi, Akalın ve Erdal (2020) sağlık 

alanında öğrenim gören öğrencilerin genel olarak uzaktan eğitim sistemine erişim ve sistemden 

fayda görme anlamında olumlu görüşlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak özellikle 

uygulamalı eğitimlerin bir sağlık kurumunda yapılmasının daha kalıcı olacağını belirttikleri 

görülmüştür. Bu sonuçlar bizim bulgularımızı da destekler niteliktedir. Sonuçlarımıza göre 

öğrencilerden uygulamalı dersler açısından uzaktan eğitimin yeterli olduğunu düşünenler 

olmakla birlikte hem ikinci sınıf hem de üçüncü sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu yüz 

yüze eğitimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.   

Kürtüncü ve Kurt (2020) hemşirelik öğrencilerinin %85,3’ünün hemşirelik eğitiminin 

çevrim içi yöntemle yürütülmesinin etkili olmayacağını düşündüklerini bildirmişlerdir. 

Hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan bazı çalışmalarda ise çevrim içi eğitim ile yüz yüze 

eğitim arasında öğrenci memnuniyeti açısından anlamlı bir farkın olmadığı belirtilmiştir (Gega, 

Norman, ve Marks, 2007; Jang, Hwang, Park, Kim, ve Kim, 2005).  

Sonuçlarımıza göre uygulama ağırlıklı derslerin daha yoğun olduğu üçüncü sınıfta uzaktan 

eğitim sırasında ders materyalleri ne kadar zengin olsa da öğrencilerin birebir pratik yapma 

imkanı bulunmadığından derslerden memnuniyet düzeyi ikinci sınıf öğrencilerinden daha 

düşüktür. Öğrencilerin bu eksikliklerini gidermek amacıyla pandemi koşullarında küçük 

gruplar halinde yoğunlaştırılmış pratik eğitimler uygulanması gerekmektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı; uçaklarda kullanılan yangın algılama sistemlerini inceleyerek, bu 
sistemlerin bakımı ve testleri hakkında atılması gereken adımların ortaya konulmasını 
sağlamaktır. Son zamanlarda hem yurt içinde hem de yurt dışında havacılık alanında oldukça 
önemli adımlar atılmaktadır. Uçuş emniyeti havacılık sektöründe en önemli ilkelerden birini 
oluşturmaktadır. Burada en önemli noktalardan birini JAR kurallarına göre eğitilmiş ve 
donatılmış teknik personel ve uçuş ekibinin yetiştirilmesi oluşturmaktadır. Büyük tehlikelere 
neden olabilen uçak yangınları ekseriyetle insan hatasından veya teknik arızalardan 
kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yangın algılama ve yangın söndürme sistemlerinin uçaklar daha 
tasarım sürecinde iken hesaba katılması oldukça önem arz etmektedir. Uçaklarda yangın 
koruma sistemlerinin görevi motor, yardımcı güç ünitesi, tuvalet ve lavabo, tekerlek kabin 
kısmı ve pnömatik (havalı sistem) borularda yangının algılanması, teşhis edilmesi ve söndürme 
işleminin planlanmasını kapsamaktadır. Sensör tasarımında kontak görevi yapan ve bi-metal 
olarak adlandırılan elemanlar kullanılır. Uçakta olağan dışı bir sıcaklık meydana geldiği 
takdirde sensörün algılamasını sağlayan kontaklar kapanır. Farklı tip yangın detektörleri 
kullanılarak algılama süresinin minimum seviyeye indirilmesine çalışılması önemli bir 
konudur. Genellikle yangınların önlemesi amacıyla uçaklarda iki farklı özellikte sensör devreye 
sokulur. Aslında bu iki farklı özellikteki sensör benzer işlevleri üstlenmektedir. Ancak sistem 
olarak farklı kullanım yerleri mevcuttur. Sıcaklık algılama sensörlerinin uçaklarda kullanım 
yerleri olarak motor, APU, ana iniş takımının yuvası ve pnömatik sistemlerin boruları 
sayılabilir. Uçakların kargo ve aviyonik bölümlerinde ayrıca tuvalet ve lavabo kısımlarında 
duman sensörleri devreye girer. Kanal tipi duman sensörlerinin ise daha büyük tipte üretilen 
kargo uçaklarında kullanıldığı söylenebilir. Bu tip sensörlerde hava girişi ve çıkışı için kanallar 
oluşturulmuştur. Sistemin alarm vermesinin sağlanması amacıyla kanala giren havanın kontrol 
mekanizmasını tetiklemesi tasarlanmıştır. Tavan kısmına yan yana iki adet monte edilen aynı 
tip duman sensörü ise küçük tip kargo uçakları için daha etkili olmaktadır. Uçak tavanında en 
uygun alana yerleştirilen duman sensör çifti birden çok elemanı kontrol etmek maksadıyla 
kullanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Havacılık, Uçak, Yangın, Algılama Sistemleri 
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Abstract 
 
The aim of this study; by examining the fire detection systems used in aircraft, to provide the 
necessary steps to be taken about the maintenance and testing of these systems. Recently, very 
important steps have been taken in the field of aviation both at home and abroad. Flight safety 
is one of the most important principles in the aviation industry. One of the most important points 
here is the training of technical personnel and flight crew trained and equipped according to 
JAR rules. Aircraft fires, which can cause major hazards, are often caused by human error or 
technical malfunctions. For this reason, it is very important to take into account the fire 
detection and fire extinguishing systems while the aircraft is still in the design process. The task 
of fire protection systems in aircraft includes the detection, diagnosis and planning of 
extinguishing of fire in the engine, APU, compartments, toilet, wheel cabin and pneumatic 
pipes. Elements that act as contacts and called bi-metals are used in the detector design. If an 
unusual temperature occurs on the aircraft, the contacts that allow the detector to detect are 
closed. It is an important issue to try to minimize the detection time by using different types of 
fire detectors. Generally, two different types of detectors are activated on airplanes in order to 
prevent fires. In fact, these two different detectors undertake similar functions. However, there 
are different uses as a system. Engine, APU, main landing gear housing and pipes of pneumatic 
systems can be counted as the places of use of temperature detection detectors in aircraft. Smoke 
detectors are activated in the cargo and avionics sections of the aircraft, as well as in the toilets 
and sinks. It can be said that duct type smoke detectors are used in larger types of cargo planes. 
In this type of detectors, channels are formed for air inlet and outlet. It is designed to trigger the 
control mechanism of the air entering the duct in order to cause the system to give an alarm. 
The same type of smoke detector, which is mounted side by side on the ceiling part, is more 
effective for small-type cargo aircraft. The smoke detector pair placed in the most suitable area 
on the aircraft ceiling is used to control more than one element. 
 
Keywords: Aviation, Aircraft, Fire, Detection Systems 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların uygarlığı geliştirmesi sonucunda, yangın güvenliği acil ve öncelikli endişe 
sebeplerinden biri haline gelmiştir. Yangın tehlikeleri, endüstriyel ve ev güvenliği açısından 
ölümcül seviyede olabilir. Bu olumsuzlukları azaltmanın en iyi yöntemlerinden biri, acil 
duruma derhal müdahalede bulunmaktır. Bu sebeple, bağımsız entegre yangın hissetme 
sistemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu sistemler, seri algılama, alarm bildirimi ve bazen 
de yangının söndürülmesi proseslerini ortaya koymaktadır. Duman, sıcaklık ve 
elektrik/elektronik sensörler ile tasarlanmış sistemler, arzu edilmeyen yangın risklerini 
istenildiği gibi algılayabilir ve bir işlem birimi vasıtasıyla tedbirli önlemler geliştirmek için 
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anlık ikaz sağlayabilir. Bu tehlikeli durumlarda, erken teşhis ve daha seri ikaz, daha az mal ve 
can kaybı avantajı sağlayabilecektir (Zhang ve Wang, 2009). 
 
Büyük tehlikelere neden olabilen uçak yangınları ekseriyetle insan hatasından veya teknik 
arızalardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yangın algılama ve yangın söndürme sistemlerinin 
uçaklar daha tasarım sürecinde iken hesaba katılması oldukça önem arz etmektedir. Uçaklarda 
yangın koruma sistemlerinin görevi motor, APU (Auxiliary Power Unit), kompartımanlar, 
tuvalet, tekerlek kabini ve pnömatik borularda yangının algılaması, teşhis edilmesi ve söndürme 
işleminin planlanmasını kapsamaktadır (Günad, 2011). 
 
Bu çalışmanın amacı; uçaklarda kullanılan yangın algılama sistemlerini inceleyerek, bu 
sistemlerin bakımı ve testleri hakkında atılması gereken adımların ortaya konulmasını 
sağlamaktır. 
 
2. YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ 
 
Yangın hissetme sistemi ve yangın söndürme sistemi yangın sistemlerini meydana getiren iki 
temel unsurdur. Uçuş ekibini uyarmak amacıyla uçakta yangın tehlikesi ya da yüksek ısı 
oluşması durumunda yangın algılama sistemlerinin kullanımı büyük önem taşımaktadır. 
Yangın neticesinde oluşan aşırı sıcaklıklar sıcaklık algılama sensörleri ile duman ise duman 
sensörü ile hissedilir. Yangın ya da yüksek ısı neticesinde meydana gelen ısı sıcaklık algılama 
sensörleri ile tespit edilir. Duman sensörü ise açığa çıkan dumanın algılanmasını sağlar. 
 
2.1. Sıcaklık Hissetme Sensörleri  
 
Yüksek ısı ve yangın algılama sistemleri; sensörler, kontrol paneli ve alarm ünitesi olmak üzere 
üç temel unsurdan meydana gelmektedir. 
 
Sensör tasarımında kontak görevi yapan ve bi-metal olarak adlandırılan elemanlar kullanılır. 
Uçakta olağan dışı bir sıcaklık meydana geldiği takdirde sensörün algılamasını sağlayan 
kontaklar kapanır. Farklı tip yangın detektörleri kullanılarak algılama süresinin minimum 
seviyeye indirilmesine çalışılması önemli bir konudur. Genellikle yangınların önlemesi 
amacıyla uçaklarda iki farklı özellikte sensör devreye sokulur. Aslında bu iki farklı özellikteki 
sensör benzer işlevleri üstlenmektedir. Ancak sistem olarak farklı kullanım yerleri mevcuttur. 
Sıcaklık algılama sensörlerinin uçaklarda kullanım yerleri olarak motor, APU, ana iniş takımı 
yuvası ve pnömatik sistemlerin boruları sayılabilir (Zhang ve Wang, 2009). 
 
Paslanmaz alaşımlı çelik bir tüp içerisindeki seramik bir maddenin içinden geçirilen yarı 
iletken yangın sensörleri bir yarı iletkenden oluşur ve yarı iletken NTC termistör özelliği 
gösterir. Isı artışıyla birlikte direnç değeri de azalır. İmalat isimlerine göre adlandırılan yarı 
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iletkenlerin tek iletkenli yarı iletken algılayıcılarının (Fenwal, Graviner, Edison) iletken 
uçlarından biri kontrol ünitesine diğer uç ise nötüre bağlanır. İki iletkenli algılayıcılarda 
üstteki kablo kontrol ünitesine, alttaki kablo ise nötüre bağlanır ( Şekil 2.1). 
 

 
Şekil 2.1 Yarı iletken yangın sensörü ve bağlantısı (Günad, 2011). 

 
Birden çok algılayıcı bulunduran sistemlerde algılayıcılar birbirlerine paralel bağlanırlar. 
Ortamın normal veya alarm durumu olduğuna karar veren kontrol ünitesi paralel bağlı 
iletkenlerin toplam direncini ölçer. R direnç değeri; normal ısı ortamında algılayıcının iletken 
mesafesi kısa olduğunda 1MΩ, uzun olduğunda ise 10Ω olmalıdır. R direnç değeri; yüksek ısı 
değerlerinde yarıiletken kablonun bulunduğu sistemin direnç değeri R<500Ω altına iner ve 
sistem alarm vermeye başlar. Sistemde meydana gelen kopukluklar ve/veya kablo 
bağlantılarının hatalı yapılandırılması neticesinde sistem farklı algılamalara sebebiyet verebilir. 
Bundan dolayı hataları asgari seviyelerde tutabilmek maksadıyla çift algılayıcı yarı iletken 
tasarımı tavsiye edilmektedir. Sistemlerde meydana gelen farklı bir hata sinyali de kablonun 
döşenmesi esnasında oldukça fazla eğilmesi ve uçağın gövde kısımlarına teması sonucunda 
gerçekleşir. Bu gibi durumlarda sistemde hatalı algılamalara sebebiyet verilmemesi bakımından 
kablolar 3.2 mm’den daha çok eğilmemeli ve 25,4’mm den daha küçük yarıçapta dirsek 
meydana gelmesine izin verilmemelidir (Şekil 2.2). 
 

 
Şekil 2.2 Yarıiletken yangın sensör kabloları yerleştirme değerleri (Günad, 2011) 
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Ortamdaki ısı artışıyla birlikte paslanmaz alaşımlı çelik tüp içerisinden akan gazın basınç 
seviyesi de artar. Artmış olan basınç röle kontaklarını kapatarak kontrol sisteminin alarm sinyali 
üretmesini sağlar (Şekil 2.3). 
 

 
Şekil 2.3 Basınçlı yangın sensörleri 

 
Çift kontaklı ve basınçlı yangın sensörleri modern sistemlerde kullanılır. Bu sistemlerde ortam 
basınçlarını sürekli denetleyen monitör anahtarları (switch) bulunur. Sistemde oluşan delik, 
deformasyon montaj kusurlarında, devre içinde düşen basıncı algılayarak kontrol birimine 
(ünitesine) hata sinyali gönderir. Sistemin denge halini muhafaza etmek için burada 1,5 kΩ 
direnç kullanılır. Alarm anahtarı devrede ısı artışından dolayı oluşan daha yüksek basınç 
sayesinde kontakları kapatır ve kontrol birimine alarm sinyali gönderir (Şekil 2.4). 
 

 
Şekil 2.4 Basınçlı yangın sensörü kontakları 

Basınç anahtarının dâhil olduğu sistemde ortamın sıcaklığı 200 0C’yi aştığı ayrıca bi-metal 
kontak kısmın sıcaklığı da 400 0C’yi aştığı durumlarda sistem alarma geçer. Geniş bir alanı 
kontrol etmek amacıyla Sistemde kullanılan basınç anahtarları birden fazla kullanılır ve 
birbirlerine paralel bağlanırlar (Şekil 2.5 ). R direnci değeri de kullanılan anahtar sayısı kadar 
artırılır ve iki anahtar için 2x1,5 = 2KΩ olur. 
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Şekil 2.5 Basınçlı yangın sensörlerinin içyapısı 

 
2.2. Uçaklarda Sıcaklık Hissetme Sensörleri 
 
Uçaklarda kullanılan ısı hissetme sensörleri motor, APU, ana iniş takım yuvası ve pnömatik 
sistem borularında bulunur (Şekil 2.6). 
 

 
Şekil 2.6 Uçak motorlarında kullanılan yangın sensörleri 

 
Uçak motorunda başlayan bir yangında çift algılayıcı sayesinde alarm sinyali üretildiği takdirde 
kontrol birimindeki VE (AND) kapısı mantıksal bir şekilde 1 sinyali üreterek sistemin genel 
alarm vermesini sağlar. Pilot kabininde mevcut üst kontrol panelinde yer alan FIRE butonu 
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sayesinde pilot hem sesli hem de ışıklı olarak uyarılır. FIRE butonları hava aracı özelliklerine 
göre farklılık arz etmektedir. Sistemde oluşan bir algılama ECAM/EICAS (Elektronik Merkezi 
Uçak İzleme Sistemi/Motor Gösterge ve Mürettebat Uyarı Sistemi) göstergelerinde yangın 
bölgesini işaret eden bir veriyi pilota ulaştırır. Yüksek ısı sayesinde sensör motor bölümünde 
meydana gelen aşırı harareti algılar. Sensörlerden biri fan civarına diğeri de yanma odalarının 
yer aldığı yüksek basınç türbin kasasının bulunduğu kısma yerleştirilmiştir. Bu iki sensör iki 
benzer algılama elemanından oluşur ve bir destek borusuna seri açma bağlantılarıyla monte 
edilmiştir. Bu elemanların her biri direnci ısı ile değişkenlik gösteren ve değişken direnç 
ağından meydana gelir. İlgili sensörler anormal ısı ve yangın keşif birimlerince beslenir. Sensör 
elemanlarının ısısı yükseldiği takdirde direnç azalır ve kumanda kartına anormal ısı sinyali 
ulaşır. Isının yükselmeye devam etmesi durumunda da kumanda kartına yangın sinyali ulaşır. 
Motordaki anormal ısı sinyali amber lambalar vasıtasıyla; yangın sinyali ise kırmızı renkli 
lambalar ve siren sesi ile iletilir. Motor kısmındaki sensör hataları ise amber lambalar 
yardımıyla tespit edilir. Uçuş kompartımanında yer alan ilgili ikaz elemanlarını oluşturan 
lambalar üst panele, APU ve motor yangın kontrol modülüne; siren sesi ise uyarı elemanları 
kutusuna monte edilmiştir. Bu panelde çift ana ikaz ve anormal ısı bulma lambaları ve çift 
yangın ikaz kırmızı renkli olacak şekilde yer alır. Kırmızı renkli lambalar siren sesini kesen bir 
şalter olarak iş görmektedir. Panel kısmında çift amber renkli yüksek ısı lambası, çift yangın 
kolu, amber arıza lambası, siren sesi kesme şalteri, test etme şalteri ve yangın algılama elemanı 
seçme şalteri bulunmaktadır. Motor fanı kasası etrafında veya merkezi bölümünde anormal bir 
ısı algılandığında motor yüksek ısı, ana ikaz ve yüksek ısı tespit amber renkli lambaları yanar. 
Bu kısmın ısısı azalacak olursa ışıklar da sönecektir. Motor kısmında yangın algılanırsa 
motorun yangın kolları ve yangın ikaz kırmızı lambaları yanarak siren sesi duyulur. Sensör 
sıcaklığının düşmesi halinde yanan lambalar kapanır ve siren sesi kesilir. Sisteme monte edilmiş 
olan test şalteri sensör ve lambaların kontrol edilmesini sağlar. APU kısmında çıkabilecek bir 
yangında ise sistem sesli ve ışıklı bir biçimde uçuş ekibini ikaz eder ve yangın söndürme sistemi 
otomatik olarak çalışır. Yangın sensörleri mecburen çift algılayıcı olarak tasarlanır. Ayrıca 
sistemde yarı iletken özellikli ve havalı basınç sersörleri yer alır. Algılayıcılar motor kısmında 
bulunan hareketli elemanlarda çıkan arızalar neticesinde meydana gelen yangın ve aşırı ısıyı, 
yakıt ve hava sistemlerinde oluşan sızıntılar nedeniyle meydan gelebilecek yangınları 
hissederler. Sensörler Airbus uçakları APU kısmını bir yangın koruma katmanı meydana 
getirecek şekilde sarmalar. Diğer tip hava araçlarında ise ilgili sensörler devrenin içerisinde yer 
alır (Şekil 2.7). 
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Şekil 2.7 APU kısmındaki yangın sensörlerinin konumu 

 
Uçak yer ekibi APU yangınını sesli ve görsel olarak APU yer kumanda paneli vasıtasıyla tespit 
ederek yangına müdahale eder. Buna ilaveten herhangi bir yangın tehlikesi durumunda ilgili 
panel yardımıyla yalnızca APU kısmının kapatılmasına da müsaade eder. Uçak sağ ana iniş 
takımı yuvası içine ve arka duvarına monte edilen yer kumanda paneli kırmızı bir ikaz lambası, 
yangın kornası, korna kapatma butonu ve bir yangın söndürme şalterinden oluşmaktadır 
(Brandt ve Försth, 2011). 
 
APU bölümünde herhangi bir yangın meydana geldiğinde ikaz lambası ve korna devreye 
girer. Aynı zamanda APU otomatik olarak kapanır. Kornanın devre dışı bırakılması tercih 
edildiği takdirde korna kapatma şalterine basılması yeterli olacak ve bu durumda ikaz lambası 
yanmasını sürdürecektir. Yangın kolu çekildiği takdirde ise APU durdurulmuş olacak ayrıca 
yangın söndürme sistemi aktif hale gelecektir. Bu adımdan itibaren yangın söndürme 
şalterine basılması durumunda tüp söndürme materyali APU kaplaması içerisine boşaltılmış 
olur (Şekil 2.8). 
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Şekil 2.8 APU yer kumanda paneli 

 
Tekerlek kabinin içerisinde ortaya çıkan ısı ve sıcaklık yükselmesini algılayan sistem ana iniş 
takım yuvası yangın algılama sistemidir. Bu sistem kabinin iç kısmını tamamen kaplayan yarı 
iletken ve bi-metal kontak içeren algılayıcı elemanlardan meydana gelir. Sistem sıcaklık 
yükselmesini algılayarak EICAS paneline pilotu ikaz eden bir bilgi olarak ulaştırır. Yeni nesil 
uçaklarda pilot, alarmın yerel mi yoksa bölgesel mi olduğuna göstergeler vasıtasıyla fark 
edebilir. Bir yangın ya da anormal sıcaklık halinde görevli ekibin uyarılması yangın koruma 
sistemi tarafından yerine getirilmektedir (Gao, 2013). 
Ayrıca uçaklarda dört tane de yardımcı yangın koruma sistemi bulunmaktadır. Bu yardımcı 
yangın koruma sistemleri ana iniş takımı yuvası yangın tespiti (main wheel well fire detection), 
kanat-gövde yüksek sıcaklık tespiti (wing-body overheat detection), tuvalet yangın 
söndürücüleri ve tuvalet duman bulmadır. İniş takımı yuvası yangın tespit sistemi, ana iniş 
takımı yuvasında oluşabilecek anormal ısıyı algılar ve gerekli ikazları iletir. Sistem bir yangın 
sensörü, kumanda ve test devreleri, kırmızı ikaz lambaları ve bir ikaz sireninden meydana 
gelmiştir. Yangın sensör devresi ana iniş takımı yuvası tavan kısmına monte edilmiştir (Şekil 
2.9). 
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Şekil 2.9 Ana iniş takım yuvası 

 
Kumanda ve kontrol devreleri E/E bölümünde bulunan kompartıman aşırı sıcaklık ünitesi 
içinde yer almaktadır. Siren ve ikaz lambaları da uçuş bölümündedir. 
 
İniş takımı yuvasındaki sensörün aşırı ısı algılaması sonucunda test devrelerine bir sinyal iletir. 
İlgili sinyal kırmızı ikaz lambalarının yanmasını sağlayarak sirenin harekete geçmesini temin 
eder (Şekil 2.10). 
 

 
 

Şekil 2.10 Ana iniş takım yuvası sensörleri 
Algılama sensörü bir boru içerisine geçirilmiş seramik içerikli ve doygun durumdaki nikel bir 
telden oluşur. Algılayıcı elemanın tel kısmı ısı farklılıklarına duyarlı bir yapıya sahiptir. 
Algılayıcı elemanın ısısı yükselmeye başladığında direnci de ani olarak azalır. Sensör 
400°F/204°C sıcaklık seviyesine geldiğinde kumanda devresi harekete geçer. Gövde/kanat 
yüksek ısı sensöründe bu değer 310°F/155°C veya 255°F/125°C seviyelerinde bulunur (Şekil 
2.11). 
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Şekil 2.11 Yangın sıcaklık sensörü 

 
Sağ ve sol aşırı ısı sistemi ve iniş takımı yuvası yangın sistemi aktivasyonlarında kullanılacak 
devreler kompartıman yüksek ısı ünitesine monte edilmiştir. Bu ünite elektronik teçhizat 
kompartımanında yer almaktadır. Ünitede algılama elemanlarının tutturulabileceği giriş 
kısımlar, kumanda kartları, yardımcı elemanlar ve ikaz elemanları için lüzumlu devreler yer 
almaktadır. Ünitenin ve sensörlerin test işlemleri cihaz üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu cihaz 
8V DC gerilim ile işlem yapmaktadır (Tuncer, 2009). 
 
Pnömatik borular içerisindeki sızmaları hissedebilmek amacıyla aşırı ısı sensörleri devreye 
alınır. Kullanılan bu sensörler spot sensörler (bi-metal kontaklar) ve yarı iletken algılayıcılar 
(tek veya çift ) olmak üzere iki çeşittir. Pnömatik sistemde oluşan ısı yükselmesi sensörler 
vasıtasıyla kontrol ünitesine iletilir. Kontrol ünitesi alarmın bölgesel mi ya da yerel mi olduğunu 
araştırır ve ilgili ekibe ikaz sistemi olarak iletir. Bölgesel alarm pnömatik ve hava kontrol 
paneline yansıtılır, merkezi alarm ise kendi panelinde gösterilir (Şekil 2.12). 

531

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



 
Şekil 2.12 Pnömatik sistem boruları yangın sensörleri 

 
2.3. Duman Sensörleri 
 
Duman sensörleri yangın sistemlerinde uçağın kargo bölümünde, tuvaletlerde (lavabo) ve 
aviyonik bölümünde kullanılır (Şekil 2.13). 
 

 
Şekil 2.13 Duman sensörlerinin uçaktaki konumları 

 
Uçaklarda kullanılan duman sensörleri; optik tip duman sensörü ve iyonizasyon (radyoaktif) 
tip duman sensörleri olmak üzere iki çeşittir. Duman sensörleri büyük tip kargo uçaklarının 
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kargo kompartımanlarında kullanılan sensör türüdür. Bu sensör görünür tip dumanı hisseder. 
Yapısı da siyah bir kutuya benzemektedir. Kutuda giriş ve çıkış kanalları bulunmaktadır. 
Hava bu kanallardan sensörün içine nüfuz eder ve ayrılır. İçyapı bakımından sensörde ışığı 
tek notada odaklayan ve dağıtmayan bir ışık kaynağı ve foto direnç barındırmaktadır (Şekil 
2.14). 

 
Şekil 2.14 Optik duman sensörünün yapısı 

 
Siyah kutunun içerisinden akan temiz hava ışığın kırılmasına yol açmaz ve foto direnç 
üzerine bir ışık düşmez. Böylece direncin değeri de sabit kalır. Şayet siyah kutunun 
içerisinden duman akıp geçerse, havanın yoğun olmasından dolayı ışıkta kırılmalar yaşanır. 
Kırılma sonucunda foto direncin üzerine bir miktar ışık düşer ve direncin değerinde düşme 
olur. Düşen direnç değeri kontrol ünitesinde alarm sinyalinin meydana gelmesine sebebiyet 
verir (Şekil 2.15). 

 
Şekil 2.15 Optik duman sensörünün çalışması 

 
Sistemi test etmek amacıyla kutunun içerisine foto direncin karşısına bir test lambası 
yerleştirilir. Pilot, sistemi kontrol etmek amacıyla düğmeye bastığında lamba yanacak ve ışık 
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foto direncin üzerine düşecektir. Düşen ışık foto direncin değerini düşürür ve sistem alarm 
durumuna geçer (Şekil 2.16). 

 
Şekil 2.16 Optik duman sensörünün test edilmesi 

 
İyonizasyon duman sensörleri ise kirli havanın havadaki moleküler ağırlığını hisseder. Bunun 
nedeni saf havanın moleküler yapısının hafif, kirli havanın moleküler yapısının ise ağır 
olmasıdır. İyonizasyon duman sensörleri ölçüm yapan bir bölme, iki adet elektrot ve 
iyonizasyon kaynağından meydana gelmektedir. İyonizasyon kaynağı Amerikyum 241 radyo 
aktif maddesi bulundurmaktadır. Bu nedenle sensörün içi kısmı kesinlikle açılmamalıdır. Bir 
arıza durumunda üretici firmadan destek alınmalıdır (Şekil 2.17). Sensör sistemi iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm referans bölümü, ikinci bölüm ise ölçüm bölümüdür. 
Ölçüm odasına giren havanın basıncı ve ısısı referans bölümüyle mukayese edilir ve ölçüm 
değerleri farklı ise kontrol ünitesi alarm durumuna geçer (Frederick ve Stowell, 2015).   
 

 
 

Şekil 2.17 İyonizasyon tip duman sensörünün içyapısı 
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2.4. Uçaklarda Duman Sensörleri 
 
Uçaklardaki duman sensörleri kargo bölümleri, tuvalet-lavabo ve aviyonik bölümlerinde 
bulunmakta ve kargo bölümleri de 5 sınıftan meydana gelmektedir: 

• A sınıfı kompartıman: Bagaj ve eşya dolaplarını içermektedir. Bu kompartımanda 
herhangi bir yangın sensörüne veya otomatik söndürme sistemine ihtiyaç 
bulunmamaktadır, çünkü tehlike anında görevli mürettebat tarafından gerekli 
müdahale yapılabilir. 

• B sınıfı kompartıman: Ağır ve hafif yük bölümünden oluşmaktadır. Uçuş esnasında 
bu kompartımana girilebilir. Havalandırma sisteminin bulunması nedeniyle yangın 
algılama sistemi olması mecburidir. Ancak otomatik yangın söndürme sistemine 
gerek duyulmaz, çünkü meydana gelebilecek bir yangın mürettebat tarafından 
söndürülebilir. 

• C sınıfı kompartıman: Uçuş sırasında ağır ve hafif yük taşınan kısımların olduğu ve 
girilemeyen bölümdür. Havalandırma bulundurması nedeniyle yangın sensörlerinin 
kullanılması şarttır. Uçuş sırasında personel giremediğinden otomatik yangın 
söndürme sistemi olmak zorundadır. 

• D sınıfı kompartıman: Hafif yük taşıyan kargo kısımları olup hacim olarak ta ufaktır. 
Yangın hissetme ve otomatik söndürme sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Havalandırmaya da gerek duyulmadığından dolayı oluşabilecek bir yangın 
oksijensizlik sebebiyle sönecektir. 

• E sınıfı kompartıman: Büyük kargo uçaklarında bulunan bölümdür. Yangın hissetme 
sistemine ihtiyaç vardır ancak yangın söndürme sistemine gerek duyulmaz.  

 
Büyük kargo uçaklarında kanal tipi duman sensörleri kullanılmaktadır. Sensörlerde hava giriş 
ve çıkış kanalları mevcuttur. Sensöre giren havada meydana gelen bir değişiklik kontrol 
sistemini ikaz eder ve sistem alarm durumuna geçer. Küçük kargo uçaklarında ise özdeş 
duman sensörleri, tavan kısmına birlikte çift biçimde monte edilir. Birden daha çok bölge 
kontrol edilmek istenirse, duman sensör ikilisini tavanda en uygun kısma konumlandırmak 
gereklidir (Şekil 2.18). 
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Şekil 2.18 Kargo kompartımanlarında kullanılan kanal tipi duman sensörü 

 
Duman sensörlerinin tuvalet ve lavabolarda kullanılma mecburiyeti bulunmaktadır. Bu 
ortamlarda meydana gelebilecek kirli hava sistem tarafından hissedilir ise sesli ve ışıklı uyarı 
sistemleriyle mürettebat uyarılır. Tuvalet ve lavabolardaki kirli hava sensörleri havalandırma 
sistemleriyle birlikte tavana yerleştirilirler. Sensör hissetme ve kontrol sistemleri ile birlikte 
tasarlanmıştır. Sensörde kirli hava hissedildiğinde lavabo kapısı üzerindeki sesli ve ışıklı ikaz 
sistemi devreye girer. Kontrol ünitesi pilota ECAM sisteminde bir bölgesel ikaz iletir. Sistemin 
testi için sensör üzerinde bulunan test butonuna basılır ve CMC sistemi (Merkezi Bakım 
Bilgisayarı) bölgesel alarm konumuna geçer (Şekil 2.19). 
 

 
Şekil 2.19 Tuvalet duman sensörü 

 
Duman sensörlerinin aviyonik kompartımanına yerleştirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Ancak pilotun kompartıman dışı ortamda oluşan dumanın aviyonik kompartımanına tesir 
edip etmediğini fark edebilmesi ve elektrik sisteminin zarara uğramaması bakımından 
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kullanılmaktadır. Aviyonik bölümde hissedilen kirli hava, sinyal biçiminde test panelinde 
işlenerek, Elektronik Merkezi Uçak İzleme Sisteminde pilotu ikaz eden bilgiye 
dönüşmektedir (Şekil 2.20). 

 
Şekil 2.20 Aviyonik kompartımanı duman sensörleri 

 
3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Büyük tehlikelere neden olabilen uçak yangınları ekseriyetle insan hatasından veya teknik 
arızalardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yangın algılama ve yangın söndürme sistemlerinin 
uçaklar daha tasarım sürecinde iken hesaba katılması oldukça önem arz etmektedir. 
 
Uçuş ekibini uyarmak amacıyla uçakta yangın tehlikesi ya da yüksek ısı oluşması durumunda 
yangın algılama sistemlerinin kullanımı büyük önem taşımaktadır. 
 
Büyük kargo uçaklarında kanal tipi kirli hava sensörleri kullanılmaktadır. Küçük kargo 
uçaklarında ise özdeş kirli hava sensörleri, tavan kısmına birlikte çift biçimde monte edilir. 
Birden daha çok bölge kontrol edilmek istenirse, duman sensör ikilisini tavanda en uygun kısma 
konumlandırmak gereklidir. 
 
Duman sensörlerinin tuvalet ve lavabolarda kullanılma mecburiyeti bulunmaktadır. Bu 
ortamlarda meydana gelebilecek kirli hava sistem tarafından hissedilir ise sesli ve ışıklı ikaz 
sistemleriyle mürettebat ikaz edilir. 
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Kirli hava (duman) sensörlerinin aviyonik kompartımanına yerleştirilmesine ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Ancak pilotun kompartıman dışı ortamda oluşan dumanın aviyonik 
kompartımanına tesir edip etmediğini fark edebilmesi ve elektrik sisteminin zarara uğramaması 
bakımından kullanılmaktadır. 
 
Uçak türüne uygun olarak uçuş kabini bölgesinde yangın kontrol panelinin yeri tespit edilmeli, 
kontrol panelinde test butonu yardımıyla motor ve APU bağlantılı alarm butonunun yandığını 
gözlemlenmelidir. Alarm butonu çalışmıyorsa, uçak bakım dokümanlarından faydalanarak 
APU veya motorda ısı hissedici sensör kontrol edilmeli ve bağlantıları incelenmelidir. 
Gerekirse uçak bakım el kitabı dokümanlarından faydalanılarak ısı hissedici sensör yenisi ile 
değiştirilmeli ve test göstergesinde kontrol butonuna tekrar basılarak sistem test edilmelidir. 
 
Optik özellikli duman (kirli hava) sensörünü test etmek amacıyla ve kontrol butonu yardımıyla 
alarm göstergesinin yandığı görülmelidir. 
 
Kullanacak ısı algılayıcı sensörün tipi ilgili uçağın bakım el kitabından (AMM) bakılarak tespit 
edilmelidir. Isı algılayıcı sensör bağlantılarında 3.2 mm’den daha çok eğiklik bulunmamalıdır. 
Isı algılayıcı sensör bağlantılarında 1 (bir) inç’ten az dirsek yapılmamalıdır. İyonizasyon 
(radyoaktif) türü senörlerde arıza durumu meydana geldiğinde kesin olarak sökülmemeli ve 
yetkili kurum ve kuruluşlardan destek alınmalıdır. İlgili uçağın bakım ve kullanım kılavuzunda 
(AMM) belirtilen alet ve takımlar kullanılmalıdır. 
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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı; uçaklarda kullanılan yangın söndürme sistemlerini inceleyerek, bu 
sistemlerin bakımı ve testleri hakkında atılması gereken adımların ortaya konulmasını 
sağlamaktır. Yanıcı madde, oksijen ve ortamda olağan dışı ısı yükselmesi yanma olayının 
gerçekleşmesi için gerekli olan temel unsurlardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için her üç 
unsurun da bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Derhal söndürülmesi oldukça önem taşıyan 
uçak yangın söndürme sistemleri otomatik ya da manuel sistem olabilmektedir. Yangın 
söndürücü materyaller olarak uçaklarda su, halon ve karbondioksit gazları ve kuru kimyasal 
tozlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Uçuş esnasında görevli ekibin hadiseye manuel olarak 
müdahalede bulunamadığı C tipi kompartımanlarda ayrıca motor ve APU’da otomatik yangın 
söndürme sistemleri kullanılır. Genel yapı itibariyle tüm yangın söndürme sistemleri birbiri ile 
benzer özellikler taşımaktadır. Motor bölümündeki yangın söndürme sisteminin devreye 
sokulması pilotlar tarafından icra edilmektedir. Ayrıca pilotlar APU’daki yangın söndürme 
sistemini de devreye sokabilir ya da sistem otomatik olarak devreye girer. Yangın küreleri 
söndürme sistemi olarak Uçak motorlarında kullanılmaktadır. Biri diğerinin yedeği olan ve 
Aynı özellik taşıyan iki yangın küresi yan yana monte edilir. Bu iki küre sisteme bir sprey boru 
yardımıyla müdahalede bulunurlar. Bu sprey borular motor fanının alt kısmına monte 
edilebilmektedir. Yangının boğulması amacıyla söndürme sistemi aktif hale getirilerek motor 
bölümü ağır ve hareketsiz özellikte bulunan bir gazla doldurulur. Bu sistem iki söndürme tüpü, 
motor ve APU yangın kontrol ekipmanı ile çalışmaktadır. Ayrıca duman sensörlerinin ortasına 
ve uçağın tavan kısmına yerleştirilen bir adet yangın küresi de uçakların küçük kargo 
bölümlerinde kullanılmaktadır. Pilotun uyarılması için yangın sinyali duman sensörleri kontrol 
ünitesine iletilir. Atık kutusunda oluşan yangını söndürmek amacıyla tuvalet ve Lavabolardaki 
söndürme sistemi kullanılır. Bu sistemde de bir yangın küresi bulunur ancak sadece boşaltım 
tüpü ve ısı güvenlik vanası da mevcuttur ayrıca sistemin hiçbir elektriksel bağlantısı 
bulunmamaktadır. Aviyonik kompartımanında, kabin görevlilerinin oturma yerlerinde, kokpit 
ve kargo bölümlerinde portatif yangın söndürücüler kullanılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Havacılık, Uçak, Yangın, Söndürme Sistemleri 
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Abstract 
 
The aim of this study; by examining the fire extinguishing systems used in aircraft, to provide 
the necessary steps to be taken about the maintenance and testing of these systems. Combustible 
material, oxygen and unusual temperature rise in the environment are the basic elements 
necessary for the combustion to occur. It may be possible by the combination of all three 
elements for the combustion to occur. Aircraft fire extinguishing systems, which are very 
important to be extinguished immediately, can be automatic or manual systems. Water, halon 
gas, carbon dioxide gas and dry chemical powders are widely used in aircraft as fire 
extinguishing agents. Automatic fire extinguishing systems are also used in the engine and APU 
in C-type compartments where the personnel cannot intervene manually while the aircraft is in 
the air. In terms of general structure, all fire extinguishing systems have similar features. The 
activation of the fire extinguishing system in the engine compartment is carried out by the pilots. 
In addition, pilots can activate the fire extinguishing system in the APU or the system will be 
activated automatically. Fire spheres are used in aircraft engines as extinguishing system. Two 
fire spheres, one of which is a backup of the other and having the same feature, are mounted 
side by side. These two spheres interfere with the system with a spray pipe. Spray pipes can be 
mounted under the motor fan. In order to suffocate the fire, the engine fire extinguishing system 
is activated and the engine compartment is filled with a heavy and inert gas. This system works 
with two fire extinguishers, an engine and APU fire control module. In addition, a fire sphere 
placed in the middle of the smoke detectors and on the ceiling of the aircraft is also used in the 
small cargo sections of the aircraft. The fire signal is transmitted to the smoke detectors control 
unit to warn the pilot. The extinguishing system in the toilets and sinks is used to extinguish the 
fire in the waste box. There is also a fire sphere in this system, but there is only a discharge tube 
(discharge tube, fusible end cap) and a temperature safety valve, and there is no electrical 
connection to the system. Portable fire extinguishers are used in the avionics compartment, 
cabin crew seats, cockpit and cargo compartments. 
 
Keywords: Aviation, Aircraft, Fire, Extinguishing Systems 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsan yaşamını olumsuz etkileyen ve çeşitli basın-yayın organlarında çokça verilen patlama, 
yangın benzeri hadise ve haberler toplumu üzmekle birlikte tedirginliğe sevk etmektedir. Bu 
nedenle yangın durumu başlamadan önce imkânı varsa önlemeye çalışmak, ya da derhal 
müdahalede bulunulmasını, tehlikenin ortadan kaldırılmasını ve yakındakilerin emniyetli bir 
alana transferini derhal yerine getirmek oldukça önem taşımaktadır. 
 
Yangın hadisesinde saniyeler dahi oldukça mühimdir. Çünkü yangın olayının zuhur etmesiyle 
birlikte daha fazla alanda oldukça seri biçimde artmakta ve risk durumu yükselmektedir. 
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Bu nedenle insanların ve canlıların sıklıkla yer aldığı ve korku psikolojisi meydana gelebilecek 
hastane, okul, dershane, yeraltı tren istasyonları, alışveriş merkezleri gibi ortamlarda yangın 
hissetme ve bildirim sistemlerinin mevcudiyeti 12/06/2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde mecbur hale 
getirilmiştir. Bu türden yapılara kullanım müsaadesi, bu yönetmelik kapsamında yapılacak 
"Yangın İhbar Sistemleri" düzenlemeleri sonrasında mümkün olmaktadır. Aksi durumda 
kullanma müsaadesi ve/veya kullanım ruhsatı verilmemektedir. 
 
Yanma olayı yanıcı bir materyalin oksijen ile birlikte ısı vasıtasıyla belirli miktarlarda bir araya 
gelmesi neticesinde oluşan kimyevi bir tepkimedir. Yanma hadisesi, bulunduğu alanı oldukça 
yüksek sıcaklık derecelerine yükseltebilir. Yanma hadisesinin meydana gelebilmesi, üç etkenin 
belirli miktarlarda birleşmesi ile mümkün olmaktadır. Bu üç etken; Oksijen, ısı (sıcaklık) ve 
yanıcı materyaldir (Zhang ve Wang, 2009). 
 
Normal şartlarda kirlenmemiş alanlarda havadaki oksijen oranı % 20,9 civarındadır. Yanma 
hadisesinin oluşabilmesi bu oranın % 16'nın altına düşmesi ile mümkün olmaktadır. Oksijen 
oranının % 16'nın altına düşmesiyle yanma tepkimesi azalarak sönmeye başlar. Bu miktarın % 
14'ün altına düşmesi durumunda yanma tepkimesi meydana gelmez. Bir materyalin 
moleküllerinin hızlı hareket etmesini sağlayan bir durum, o materyal bünyesinde sıcaklık 
oluşturur. Bu hadise de materyalin moleküllerinin oksijen ile bir araya gelmesine müsaade eder. 
Bu hadiseye verilen isim yanmadır. 
 
Yanma hadisesinin diğer sacayağı da yanıcı materyaldir. Yanma hadisesinin büyüklüğü yanıcı 
materyalin tutuşma ve ısı yayma miktarı ile orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak 
incelenecek olursa, yün geç yanan bir materyaldir, kâğıt ise çok kolay tutuşup alev 
alabilmektedir. Benzin derhal tutuşabilen bir madde olduğu hâlde, mazotu tutuşturmak çok 
daha zordur. 
 
Yangın neticesinde ortama yayılan çıktılardan birincisi ısıdır. Yangın ilk beş dakikalık bir 
süreçte geometrik bir süratle gelişme gösterir. Başlangıç zamanında yaklaşık bir bardak su 
yardımıyla önlenebilecek bir katı materyal yangınını, ikinci dakikadan itibaren yaklaşık bir 
kova su ile üçüncü dakikadan sonra ise yaklaşık bir fıçı su ile ancak söndürmek mümkün 
olmaktadır. 
 
Yanıcı özellikteki sıvı maddelerde bu yanma hızı oldukça fazla, yanıcı özellikteki gazlarda ise 
ışık hızına yakın olmaktadır. Normal bir katı materyal yangınında 5. dakikada 555 ºC, 10. 
dakikada 660 ºC, 15. dakikada 720 ºC, 30. dakikada 820 ºC sıcaklık değerleri görülmektedir. 
Başka bir ifadeyle en fazla ısı yükselmesi ilk beş dakikada içerisinde tespit edilmektedir. 
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İnsan bedeni ve solunum sistemi 65 ºC sıcaklığa kısıtlı bir süre, 120 ºC sıcaklığa 15 dakika 
civarında, 143 ºC sıcaklığa 5 dakika civarında, 177 °C sıcaklığa ise sadece 1 dakika kadar 
dayanabilmektedir. Bu nedenle yangın esnasında ilk dakikalar, hatta saniyeler çok fazla önem 
arz etmektedir. 
 
Yangın hadisesinde meydana gelen çıktılardan biri de ışık yani alevdir. Ortaya çıkan bu alev, 
çeşitli gazların ve parçacıkların yanması esnasında gözlemlenen ışıktır. Herhangi bir alev 
durumunda, örneğin bir mum alevinde üç kısım bulunur: İç bölge ya da çekirdek bölge, ışıksız 
olan bir bölgedir. Yanan maddeden oluşan gaz ve buharla kaplı durumdadır, ısısı en az olan 
bölgedir. Orta bölgede tam olarak bir yanma hadisesi gerçekleşmez. Ortamda bulunan ısı 
fazlalığı sebebiyle, yanan maddenin ortaya çıkardığı gazlardan karbon oluşur ve karbon 
partikülleri de kor haline gelerek ışık meydana getirir. En dış bölge kısmında hava ile çok temas 
durumu oluştuğundan dolayı tam ve eksiksiz bir yanma olayı meydana gelir. Bu bölgede ısı en 
yüksek seviyede bulunur. 
 
Yanan materyallerden yayılan siyah ya da koyu gri renkteki gaz içerisindeki katı parçacıklardır. 
Kirli hava, katı, sıvı ve gaz olan maddelerin birleşiminden oluşmuştur. Bu maddelerin 
karakteristikleri her zaman benzer özellikte olmamaktadır. Bacadan ve vapurdan tüten kirli 
hava kül, yanmamış kömür, is, yoğun hale gelmiş su damlacıkları ve katran parçacıkları 
içermektedir. Yangın esnasında oluşan can kayıplarında en tesirli etkenin duman sebebiyle 
zehirlenmeler olduğu ifade edilmektedir. 
 
Yanma sırasında kirli hava ile birlikte can ve mal emniyetini önemli oranlarda ortadan kaldıran 
çok zehirli gazlar zuhur edebilir. Bilhassa hava araçlarındaki elektrik-elektronik tesisatlarında 
oluşan ya da kompartımanlara ulaşan yangınlar esnasında yayılan zehirli gazlar oldukça tehlike 
yaratmaktadır. Yangın bölgesinde ortaya çıkan can kayıplarının çok önemli bir kısmı zehirli 
gazlar nedeniyle meydana gelmektedir (Günad, 2011). 
 
Bu çalışmada olası yangın durumlarında yangın türü ve koşullarına uygun olarak yangın 
söndürme sisteminin tercih seçim parametreleri incelenmektedir. Aksi durumda tercih edilecek 
söndürme türü hatalı olabilir, kapasitesi yetersiz kalabilir, yangını söndürmekle birlikte zarar 
oluşturabilir, görevli ekip bakımından sorun yaratabilir vs. gibi olumsuzluklar sebebiyle etkili 
bir şekilde müdahale mümkün olmayabilir. Neticede maddi zararlara ve can kayıplarına 
sebebiyet verir. 
 
Bu çalışmanın amacı; uçaklarda kullanılan yangın söndürme sistemlerini inceleyerek, bu 
sistemlerin bakımı ve testleri hakkında atılması gereken adımların ortaya konulmasını 
sağlamaktır. 
 
2. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 
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2.1. Yangın Tipleri 
 
Yanma olayı yanıcı bir materyalin oksijen ile birlikte ısı vasıtasıyla belirli miktarlarda bir araya 
gelmesi neticesinde oluşan kimyevi bir tepkimedir. Yanma hadisesi, bulunduğu alanı oldukça 
yüksek sıcaklık derecelerine yükseltebilir. Yanma hadisesinin meydana gelebilmesi, üç etkenin 
belirli miktarlarda birleşmesi ile mümkün olmaktadır. Bu üç etken; Oksijen, ısı (sıcaklık) ve 
yanıcı materyaldir (Zhang ve Wang, 2009). 
 
Uçaklarda yangın söndürme sistemi motor, APU, ana iniş takım yuvası, tuvalet ve kompartıman 
kısımlarında dizayn edilir. Meydana gelen yangını söndürebilmek amacıyla başta yangın 
çeşidini öğrenmek gerekmektedir. A, B, C, D olmak üzere 4 tip yangın çeşidi bulunmaktadır: 

• A tipi yangın ağaç, kâğıt, giysi türü materyallerin yanması neticesinde meydana gelir. 
• B, benzin ve yağ gibi sıvı materyallerin yanması sonucunda ortaya çıkan yangın tipi. 
• C, yanıcı ve parlayıcı gazların yanması sonucu meydana gelen yangın tipidir. 
• D, alüminyum, magnezyum gibi metal malzemelerin yanması sonucu ortaya çıkan 

yangın tipidir (Şekil 2.1).  
 

 
           Şekil 2.1 Yangın tipleri (Günad, 2011). 

 
2.2. Yangın Bölgeleri ve Yangın Tipleri 
 

• Yolcu kabini, tuvaletler, kokpit bölümlerinde A tipi yangın 
• Motor ve APU bölümlerinde B tipi yangın 
• Kargo kompartımanında A, B, C tipi yangınlar 
• A, B, C yangınlarının söndürülemediği kısımlarda D tipi yangınlar oluşur. 

 
2.3. Yangın Söndürme Materyalleri 
 
Su, halon gazı, karbondioksit gazı ve kuru kimyasal tozlar, uçaklarda en sık kullanılan yangın 
söndürücü maddeler olarak sayılabilir. 
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2.3.1. Su 
 
Su, A tipi yangınların söndürülmesi amacıyla devreye alınan en önemli materyallerden biridir. 
Kullanışlı bir söndürücü maddedir ve yanan materyalin yeniden alev almasını engeller. 
Olumsuz tarafıysa elektrik ve elektronik sistemlerine olan hasar kabiliyetidir. Kolay 
kullanılabilen bir formda olduğundan dolayı yolcu kabinleri ve kargo kompartımanlarında 
kullanımı tercih edilir. 
 
2.3.2. Halon Gazı 
 
B ve C tipi yangınların söndürme işlemlerinde devreye sokulan etkin ve gaz formunda bulunan 
bir maddedir. A tipi yangının başlangıç anında kullanıldığı takdirde verim alınabilir ve yangının 
yeniden tutuşmaması bakımından su vasıtasıyla soğutma işlemi uygulanır. 
 
Gaz ozon tabakasında hasar oluşturduğundan dolayı 1994 yılından itibaren tüm dünya 
ölçeğinde uygulanması yasaklanmıştır. Halon gazı uçak otomatik söndürme sistemlerinde bazı 
hususi müsaadelerle kullanılabilmektedir. Bu gazın olumlu tarafı yangına maruz kalan bölgeyi 
minimum kullanım ile söndürebilmesidir. Elektrik ve elektronik sistemleri hasara uğratmaz. 
Uygulandığı bölgelerde görme alanlarını daraltmaz, çevrede atık materyal oluşturmaz ve 
yangın yerinde de kirli bir ortam meydana getirmez. Kimyasal içerik itibariyle iki farklı halon 
gazı kullanılmaktadır: Halon 1301 (BTM) ve Halon 1211 (BCF). 
 
2.3.2.1. Halon 1301 (BTM) 
 
Gazın sıcaklığı; -60 0C’dir ve uçakların otomatik söndürme sistemlerinde kullanılması uygun 
bulunmaktadır. Tüp içerisinde yoğunlaştırılarak saklanması ve yangın esnasında otomatik 
söndürme sistemine soğuk gaz formunda püskürtülmesi ile uygulanmaktadır. Gazın 
püskürtülmesi esnasında gazın çok soğuk olması sebebiyle ortamda bulunanların yaralanma 
tehlikesine karşı oldukça dikkatli olması gerekmektedir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2 Halon 1301 (BTM). 

 
2.3.2.2. Halon 1211 (BCF)  
 
Portatif yangın söndürme sistemlerinde uygulanır. 0 0C sıcaklık değerinde bir gazdır. Söndürme 
işlemi esnasında sisteme yoğunlaştırılarak uygulanır. Söndürülmesi çalışılan alana yaklaşık 4 
metre uzaklıktan uygulanması gerekmektedir (Şekil 2.3). 

 
Şekil 2.3 Halon 1211 (BCF). 

 
2.3.3. Karbondioksit Gazı (CO2) 
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Uçaklarda kullanımı pek tercih edilmeyen karbondioksit gazı daha çok hangar ve atelyelerde 
uygulanmaktadır. Kullanıldığı takdirde ortamın oksijen oranını düşürerek yanma olayına mani 
olur. Daha çok elektrik/elektronik yangın vakalarında uygulanması önerilmektedir. Kapalı 
ortamlarda uygulandığında nefes almayı güçleştirir ve solunması tehlike oluşturmaktadır. 
İnsanların ve diğer canlıların bu gazla doğrudan temas halinde olması tehlike oluşturabilir. 
 
2.3.4. Kuru Kimyasal Tozlar 
 
Tüm yangın tiplerinin söndürülmesi işlemlerinde kullanılan kuru kimyasal tozlar oldukça 
tesirlidir ve yangın esnasında meydana gelen kimyasal tepkimenin durdurulmasında etkilidir. 
Tutuşan ve yanmakta olan materyalin yüzeyini kaplayarak içerdiği tozdan bir tabaka meydana 
getirir. Yanmakta olan materyalin hava ile olan etkileşimini durdurur (Şekil 2.4). Uygulandığı 
mekânda iletişim ve görme oranını düşürür. Çoğunlukla uçakların kargo bölümlerinde 
uygulanır (Colton, Gargas ve Sweeney, 2008). 

 
Şekil 2.4 Kuru kimyasal içerikli toz. 

 
2.4. Konvansiyonel Yangın Söndürme Sistemleri 
 
Bu tip söndürme sistemleri APU ve motorda oluşan yangın olaylarını ve C tipi bölümlerde uçuş 
ekibinin uçuş esnasında hadiseye manuel olarak müdahalede bulunamadığı bölümlerde 
uygulanır. Aslında tüm yangın söndürme sistemleri genel yapı itibariyle birbirine benzer. 
Motorlar kısmındaki yangın söndürme sistemi pilot eliyle aktif hale getirilir. APU kısmındaki 
yangın söndürme sistemi pilot eliyle ya da otomatik bir şekilde aktif hale getirilir. 
Otomatik yangın söndürme sistemini meydana getiren unsurlar:  

• Yangın küre kısmı 
• Kontrol ünitesi bölümü 
• Püskürtme borusu kısmı 
• Elektrik/elektronik devresi bölümü 

547

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



Yangın küresinin malzemesi alaşımlı paslanmaz bir çelikten yapılmıştır. İçerisinde Halon 1301 
gazı akışkan bir formda depolanmaktadır. Bununla birlikte yangın küresi 600 psi basınç ve 20 
0C’de nitrojen gaz da ihtiva etmektedir (Şekil 2.5). 
 

 
Şekil 2.5 Yangın küresi. 

 
Yangın küreleri uygulama mekânlarına bağlı olarak çeşitli boyut ve ağırlıkta kullanılmaktadır: 

• Geniş ve büyük kargo bölümlerinde 20 kg civarında yangın kürelerinden 
yararlanılmaktadır. 

• Motor kısmında 10 kg civarında yangın küreleri uygulanmaktadır. 
• APU bölümünde ise 5 kg civarında yangın kürelerinden istifade edilmektedir. 
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Yangın söndürme sistemlerinde yer alan yangın küreleri için düzenli bir biçimde bakım işlemi 
gerçekleştirilmeli ve kürelerin üstündeki etiket kısmına küre ağırlığı, kontrol tarihi ve 
sızdırmazlık kontrolünün yapılmış olduğu işlenmelidir (Şekil 2.6). 
 

 
Şekil 2.6 Yangın Söndürme küresi kontrol etiketleri. 

 
Yangın söndürme küresi içerisinde bulunan gaz dış alana sprey borular ve kontrol üniteleri 
vasıtasıyla boşaltılır. Kontrol ünitesi kısmında bir boşaltma başlığı ve kartuş yer almaktadır. 
Boşalma başlığı kırılgan bir disk ve filtreden meydana gelir. Kartuş kısmı da patlayıcı toz ve 
ateşleme bujisi elemanlarından oluşur. Kartuş kısmı 400 mg civarında patlayıcı toz ihtiva 
etmektedir (Şekil 2.7). 
 

 
Şekil 2.7 Yangın küresi yapısı. 

 
Algılama sisteminde oluşan herhangi bir alarm kontrol paneli tarafından işleme alınır. Sistem 
otomatik olarak ya da kabin ekibince aktive edilir. Sistem tarafından iletilen elektriksel ikaz 
bujiyi tetikler ve buji elektriksel bir ark oluşturur. Patlayıcı özellikteki materyal alevlenerek 
patlama yapar. Kürenin ağız kısmında yer alan gazın çıkmasına mani olan kırılgan özellikteki 
disk patlamayla birlikte dağılma gösterir ve kürenin içerisinde bulunan gaz serbest hale gelir. 
Disk parçalarıyla birlikte gaz filtre kısmından geçerek sprey boru kısmına ulaşır (Şekil 2.8). 
Filtre kısmı kırılmış olan disk parçalarını süzerek sprey borunun tıkanmasına mani olur ve sprey 
boru da gazın alana yayılmasını temin eder (Frederick ve Stowell, 2015).  
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Şekil 2.8 Kırılgan disk. 

 
Sistemin elektriksel ateşlemeli olması sebebiyle statik elektrikten etkilenmesi söz konusudur. 
Görevli personelin kartuş kısmına manuel olarak müdahalesi tehlike oluşturabilir. Ateşleme 
sistemi bujisi normalde plastik bir kılıfla birlikte muhafaza edilir. Kartuşun ömrü maksimum 
10 yıl olmakla birlikte kartuşların üretim tarihleri üretici firma tarafından kartuşun etiket 
kısmına işlenmelidir. Bu kartuşların uçaklardaki kullanım en fazla 6 yıl olarak hesaplanmalıdır 
(Şekil 2.9). 
 

 
Şekil 2.9 Yangın küresi bujileri. 

 
Yangın kürelerinin içerisinde oluşan gazın basınç değeri manometrelerle kontrol edilebilir. 
Sistemdeki yangın küresi basıncı %50 oranında düşerse yangın sistemi uyarı verecektir. Yangın 
küresinin içerisinde oluşan basınç iki şekilde kontrol edilebilir: Küre üzerinde bulunan gaz 
basınç butonuna basılarak ya da basınç ayar vidasını manuel olarak çevirerek. Bu iki durumda 
da basınç normal değerlerdeyse yangın kontrol göstergesinde DISCH ON (disk aktif) ibaresi 
okunacaktır (Şekil 2.10). 
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Şekil 2.10 Küre gaz basınç manometresi. 

 
Kürenin yer aldığı mekânın ısısındaki artış iki şekilde mümkün olabilir: Pnömatik sistem 
borularında sıcak hava kaçağı ya da alanda gelişen bir yangın.  Her iki durum da küre basıncında 
yükselmeye yol açar. Isı artışı sprey borularında ısınmaya ve ısınmış olan hava nedeniyle gaz 
basıncında üç katına kadar artışa sebebiyet verir. Yükselmiş olan basıncın tesiriyle diskin 
kırılmasına yol açar. Kırılan disk te küre içerisinde bulunan Halon gazının boşalmasına neden 
olur (Şekil 2.11). 
 
Sıcaklık artışından oluşan basınç değerinin kürede hasar oluşturmaması ayrıca lüzumsuz 
söndürme işlemi olmaması bakımından sistem dâhilinde güvenlik boşaltma borusundan 
yararlanılır. Kürede mevcut olan sıcaklık sigortası bir boru vasıtasıyla uçak gövde kısmına 
entegre edilmiştir. Boru uç kısmında güvenlik bakımından kırmızı renkli bir tıpa, dış devre 
durumunda bulunan bağlantı kısmını temin eder. Mekânda oluşan ısı yükselmesi basıncın 
artarak arzu edilmeyen herhangi bir söndürme meydana getirmemesi açısından hararet sigortası 
atarak gaz boşaltma kanalı vasıtasıyla uçak gövde kısmından dışarı boşaltılır. Kırmızı renkli 
disk civarında yer alan sarı renkli disk, sprey boru bölümünde oluşan olası bir tıkanıklık 
durumunda gazın uçak dışına boşaltılmasını temin eder (Günad, 2011). 
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Şekil 2.11 Küre gaz basınç testi. 

 
Söndürme sistemlerinin elektrik/elektronik devre kısımlarına kesintisiz özellikli güç kaynakları 
yardımıyla besleme yapılır. Emniyet açısından yedek buji sistemi devreye alınır. Söndürme 
sistemi kontrolü test butonu yardımıyla gerçekleştirilir. Bu test işlemi sırasında bujilere ufak 
değerde bir akım yollanır böylece sistem devresi tamamlanırsa DISCH gösterge kısmı yanarak 
söndürme sisteminin aktif olduğu anlaşılacaktır. Ancak kontrol işleminin test butonu vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesi tehlike oluşturabilir. Sistemdeki kısa bir devre hali ya da anormal akım değeri 
ateşlemeyi aktif duruma sokar. Emniyet bakımından uçaklar için SQIB TEST panelleri 
uygulanır. Panellerde ENG ve APU sinyal lambaları yer alır. Test butonu aktive edildiğinde 
bujiye ufak bir akım değeri yollanır. Sistemde arıza durumu olmadığı takdirde sinyal lambaları 
yanacaktır (Bukowski, 2015).   
 
2.5. Uçak Yangın Söndürme Sistemleri 
2.5.1. Motor Bölümü Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri 
 
Söndürme sistemi bakımından uçak motorları kısmında da çift yangın küreleri bulunur. Her iki 
küre de özdeştir ve bitişik olarak montajlanır. Bu küreler birbirinin yedeği konumundadır. Her 
ikisi de tek sprey boru yardımıyla siteme dâhil olurlar. Motorların bazı tiplerinde sprey borular 
fan bölümünün alt kısmına montajlanabilir. Yangın söndürme sistemi aktif hale geldiğinde 
motor bölümü hem ağır hem de hareketsiz bir gazla doldurularak yangın boğulmaya çalışılır. 
Motor yangın söndürme sistemi, motor ve APU yangın kumandası ve çift yangın söndürme 
tüpü ile çalışmaktadır.  
 
Motor bölümünde bulunan çift yangın söndürme tüpü ana iniş takımı yuvası üst sol arka 
köşesine yerleştirilmiştir. Söndürme tüpleri uçuş bölümünden boşaltılabilir. Bu iki tüpten bir 
tanesi veya ikisi de tek motora yönlendirilebilmektedir (Şekil 2.12). 
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Şekil 2.12 Motor yangın söndürücü özellikleri. 

 
Söndürme tüpleri, motor bölümlerindeki yangın tehlikelerini ortadan kaldırmak amacıyla 
kullanılacak söndürücü materyali depolar. Çift söndürme tüpü sol ana iniş takımı üst arka 
köşesine konulmuştur. Bu tüpler, nitrojen gazı ile 70°F sıcaklıkta 800PSI değerinde 
basınçlandırılmış madde taşımaktadır. Tüpler basınç manometresi ve şalteri, kırmızı renkli bir 
güvenlik diski olan sigorta tapası ve iki boşaltma portunu bulundurmaktadır. Boşaltma 
portlarına çift fişek takılır. Fişekler 28 V DC gerilimde işlem yapmaktadır.  
 
Tüplerin boşaltma işleme, fişeklerin enerjilenmesiyle yapılmaktadır. Bu fişeklerin DC gerilim 
tarafından beslenmesi sonucunda disklerden biri patlar ve söndürme materyali motor bölümüne 
yollanır. Tüp sıcaklığının 266 °F’yi aşması halinde, basıncın tesiriyle disk kendiliğinden 
patlayarak söndürme materyali iniş takımı yuvasına boşaltılmış olur (Şekil 2.13). 
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Şekil 2.13 Motor yangın söndürücü montajı. 

 
Normal işletim koşulları altında uçuş bölümündeki yangın kol kısımları kilitli konumdadır. 
Motor kompartımanlarında aşırı ısı ya da yangın durumu olduğunda bu yangın kolları otomatik 
şekilde kilitten ayrılır. Yangın kolları aynı zamanda kolların altında bulunan sürgü yardımıyla 
manuel olarak açılabilir. Yangın kolunun çekilmesiyle birlikte yakıtı kesen valf, pnömatik 
boşaltma valfi ile hidrolik kesme valfi kapanarak hidrolik düşük basınç göstergeleri, itki 
çeviricisi ve jeneratör de devreden çıkar. Yangın kolunun sağa ya da sola döndürülmesiyle 28 
volt değerindeki DC güç, tüplerdeki fişeklere ulaşarak seçilmiş olan tüp boşaltılmış olur. 
Yangın hala sürüyorsa, aynı kol bu sefer farklı tarafa döndürülerek diğer tüpün de boşaltılması 
temin edilmelidir. 
 
Söndürme tüpünün basınç değeri 250 PSI’den daha aşağıya düştüğü takdirde basınç şalteri 
kapanarak P8 panelindeki “BOTTLE DISCHARGED” lambası yanacaktır.  
 
Sensörler vasıtasıyla iletilen ikaz sinyali sistem kontrol birimince alarm sinyaline dönüştürülür. 
Motorların hangisinde yangın tehlikesi oluştuğu ENG FIRE butonuyla pilota iletilir. Pilot FIRE 
butonundaki güvenlik kapağını kaldırarak butonu çalıştırır. Butona basılmasıyla birlikte 
söndürme sistemini besleyen GCR jeneratörü aktif hale gelir. Böylece jeneratör röle kontakları 
enerjilenmiş olur. Aynı zamanda motora giden yakıt, hava ve hidrolik sistemlerin devreyle 
bağlantısı kesilmiş olur. ECAM panelinde de bölgesel alarm verilmiş olur. AGENT 1 gösterge 
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kısmında DISCH lambası yakılmış olur. Böylece söndürme sisteminin aktif hale geldiği 
anlaşılır. Elektrik devre sistemi ateşleyiciye bir akım yollayarak bir kıvılcım oluşmasına yol 
açar. Oluşan bu kıvılcım patlayıcı materyali ateşleyerek patlamayı gerçekleştirmiş olur. 
Patlama sebebiyle hassas olan kırılgan disk etkilenerek parçalanır. Kırılgan diskin parçalanması 
sonucu halon gazı filtrenin içinden geçerek sprey borunun yardımıyla yangın alanına boşalır 
(Gao, 2013). 
 
Şayet sistem sönmemişse 30 sn. sonrasında diğer küre aktif hale gelir. AGENT 2 gösterge 
kısmında DISCH (disk) lambası yanarak aynı işlemi tekrar gerçekleştirir. Yangın söndürme 
işlemi ECAM göstergesi yardımıyla izlenir. 
 
Dört motora sahip uçak tiplerinde küreler kanatlarda ikişer adet bulunur ve uçak gövdesine daha 
yakın bulunan motora takılır. Her bir küre bir motora ait olmakla beraber söndürme işlemi 
gerçekleşmediği durumda birbirinin yedeği şeklinde görev yapar.  
 
Buradaki çalışma sistemi çift motora sahip uçakların sistemiyle benzerdir. Kontrol panel 
kısmında 4 tane çift taraflı DISCH butonları vardır. Sensörler vasıtasıyla iletilen yangın alarm 
durumu, motorların hangisinde yangın oluştuğunu ışıklı ve sisli bir ikazla pilota iletir. Pilot, 
yanıp sönen DISCH 1 butonunu A yönünde çevirerek otomatik söndürme sistemini aktif hale 
getirir. Aktif olan söndürme sistemi motordaki yakıt, hava ve hidrolik sistemlerini devre dışı 
yaparak motoru izole eder. Elektrik devresi ateşleyici sisteme bir akım yollayarak bir kıvılcım 
oluşmasına yol açar. Oluşan bu kıvılcım patlayıcı materyali ateşleyerek patlamanın 
gerçekleşmesini sağlar. Patlamayla birlikte hassas disk etkilenerek parçalanır. Hassas ve 
kırılgan diskin parçalanmasıyla halon gazı filtrenin içinden geçerek ve sprey boru yardımıyla 
yangın alanına boşalır. 
 
Şayet sistem sönmemişse pilot 30 sn. sonunda yanıp sönen DISCH 1 butonunu B yönünde 
döndürür böylece aynı kanatta bulunan diğer yangın küresi de devreye girmiş olur. Her iki 
kürede bulunan gaz da aynı motor için kullanılmış olur (Brandt ve Försth, 2011). 
 
2.5.2. APU Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri 
 
APU yangın söndürme sistemi devreye sokulduğunda, APU kaplama kısmı sabit bir gazla 
doldurularak yangın bölgesi havasız bırakılmış olacaktır. Söndürme sistemi, söndürme tüpü, 
motor, APU yangın kumanda ekipmanı ve APU yer kumanda panelinden oluşmaktadır (Şekil 
2.14). 
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Şekil 2.14 APU yangın söndürme sistemi kontrol paneli. 

 
Yangın söndürme tüpü uçak gövdesine ve APU bölümünün ön kısmına yerleştirilmektedir. 
Kumandanın modül sistemi uçuş bölümünde ve yer kumanda paneliyse ana iniş takımı 
yuvasında bulunmaktadır. APU tüpü uçuş bölümündeki APU yangın kolu ve yer kumanda 
paneli yardımıyla veya yangın tespit devresi vasıtasıyla otomatik bir şekilde boşaltılabilir (Şekil 
2.15). 

 
Şekil 2.15 APU yangın söndürme sistemi yerleşimi. 

 

556

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri



APU söndürücü tüpü, APU kaplaması kısmında kullanılmak amacıyla hazır olarak bekletilen 
söndürme materyalini depo etmektedir. Burada bulunan küre, yangın söndürücüsünü 70°F 
sıcaklıkta ve 600 PSI basınç altında depolar. Söndürme tüpü nitrojenle basınç altına alınır. Bu 
tüp bir basınç Şalteri, bir sigorta tapası ve bir boşaltma fişeği ile donatılmıştır. 
 
 
Gövdesinde yer alan sarı ve kırmızı renkli diskler tüpün basınç değerini ifade etmektedir. 
İletilen komut yardımıyla tüpte bulunan fişek 28 V DC gerilim ile enerjilenerek boşaltma 
portunda yer alan disk patlar ve tüp içerisinde bulunan gaz APU kaplamasına yollanır. Aynı 
zamanda sarı renkli gösterge diski yuvasından çıkar ve delik bir piston yardımıyla kapatılır. 
Tüpün sıcaklığı 266 °F değerini aşarsa kırmızı renkli disk atarak söndürücü materyal bölge 
dışına atılmış olur. (Şekil 2.16). 
 
APU yangın söndürme sistemleri için bir yangın küresi gereklidir. Bu yangın küresi manuel ya 
da yeni tip uçaklarda yangın esnasında otomatik olarak aktif olur. Algılama sensörlerinden 
iletilen sinyal kontrol ünitesi tarafından değerlendirilerek sistemi alarm durumuna geçirir. 
Alarm esnasında APU FIRE sinyal lambası da yanmaya başlar (Tuncer, 2009). 
 

 
Şekil 2.16 APU yangın söndürme sistemi 

 
Şayet uçak yerde bulunuyorsa, otomatik söndürme sistemi mevcut değilse ve uçuş kabininde 
de kimse bulunmuyorsa APU kısmında gelişen bir yangına olayına APU FIRE kontrol tablosu 
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vasıtasıyla müdahalede bulunulabilir. Uçak burnu, ön tekerlek kabini ve ana tekerlek kabininde 
kontrol panelleri mevcuttur ve bu paneller yangın esnasında söndürme sistemini manuel olarak 
aktif hale getirmeye imkân tanır (Şekil 2.17). 
 

 
Şekil 2.17 İniş takımı konum anahtarı ve vites düşürme gösterge paneli. 

 
Söndürme sistemini çalıştırmak amacıyla mandal çevrilerek düğmeye basılmalıdır. Yangın 
söndürme küresinin içerisinde bulunan halon gazı yanmakta olan alana boşaltılır. Kontrol 
panelleri yardımıyla da TEST işlemi gerçekleştirilebilir. Bu test işleminin ardından CMC test 
paneli vasıtasıyla pilota gerekli veri iletilir. 
 
2.5.3. Kargo Bölümü Yangın Söndürme Sistemleri 
 
Uçakların ufak kargo kompartımanları için bir yangın küresi gereklidir. Küre kirli hava 
sensörlerinin orta kısmına uçak tavan tarafına yerleştirilir. Kirli hava sensörleri kontrol birimine 
bir yangın sinyali ileterek pilotu ikaz eder (Şekil 2.18). 
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Şekil 2.18 Kargo ve bagaj bölmesi söndürme sistemi 

 
Pilota alarm sinyali ulaştıktan sonra CARGO SMOKE paneli üzerindeki DISCH butonundaki 
güvenlik kapağı kısmını kaldırarak butona basar. Butona basılmasıyla birlikte kompartıman 
havalandırma sistemi kapatılmış olur. ECAM göstergesinde bölgesel alarm verilerek FWD 
göstergesinde DISCH lambası yakılmış olur. Bu durum söndürme sisteminin aktive edildiğini 
gösterir. Elektrik devresi yardımıyla ateşleyici sisteme bir akım gönderilerek bir kıvılcım 
oluşturulur. Oluşan bu kıvılcım patlayıcı materyali ateşler ve patlama gerçekleşmiş olur. 
Patlamanın tesiriyle hassas kırılgan disk etkilenerek parçalanır. Hassas diskin parçalanması 
sonucu halon gazı filtre içerisinden geçerek sprey boru yardımıyla yangın alanına boşaltılır. 
Kargo kompartımanlarında uygulanan yangın kürelerinin ağırlığı 20kg civarında olduğundan 
boşaltım işlemi de 180 sn. civarında devam eder. 
 
2.5.4. Lavabo Yangın Söndürme Sistemleri 
 
Lavabo yangın söndürme sisteminin amacı atık kutusunda oluşan yangını söndürmektir. Bu 
sistemde bir küre mevcuttur ve diğer sistemlerden farkı yalnızca boşaltım tüpü ve sıcaklık 
emniyet vanasının bulunmasıdır. Lavabo yangın söndürme sisteminin herhangi bir elektriksel 
bağlantısı bulunmamaktadır (Şekil 2.19). 
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Şekil 2.19 Lavabo yangın koruması. 

 
Atık kutusunun sıcaklık değeri 800C’yi aşması durumunda emniyet vanasını eritir ve yangın 
tüpü içerisinde bulunan gaz atık kutusuna boşalarak yanmakta olan materyali söndürür. Yangın 
söndürme tüpü manometresi tüpte bulunan gaz miktarını gösterir. Şayet ibre yeşil çizgide 
bulunuyorsa tüpteki basınç değeri normaldir. 

 
Ortamın ısısını hissetmek amacıyla atık kutusuna bir termik hissetme paneli monte edilir. Bu 
panel üzerinde bulunan renklerin griden siyah renge doğru değişmesi halinde mekândaki ısı 
değerinin yükseldiği anlamına gelir. 
 
2.5.5. Portatif yangın söndürücüler 
 
Taşınabilir yangın söndürücülerin görevli mürettebatın bulunduğu kısımlarda, kokpitte, kargo 
ve aviyonik bölümlerinde kullanımı uygun olmaktadır. Halon gazı esaslı söndürücüler tüm uçak 
kabin, kokpit ve aviyonik kompartımanında, sulu sistem söndürme uygulamaları ise bazı yolcu 
uçaklarında uygulamaya sokulur. Halon 1211 (BCF) tipinde taşınabilir yangın söndürücülerdir 
ve gaz tüpün çerisinde yoğunlaştırılarak depolanır. Tüp içerisinde depolanan gazın basınç 
değeri 100PSI civarında bulunmalıdır. Tüpün basınç değeri göstergesinden okunabilir. 
Göstergenin yeşil konumda olması gaz basıncı değerinin normal olduğunu gösterir (Şekil 2.20). 
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Şekil 2.20 Basınç göstergesi. 

 
Tüpün kullanıma hazır hale getirilmesi istendiği takdirde emniyet mandalının çekilmesi 
yeterlidir. Yangının söndürebilmesi için portatif tüpün ateşten yaklaşık 4 metre mesafeden 
rüzgârı arkaya alarak ateşin altın kısmına doğru püskürtme yöntemi uygulanmalıdır. Normal 
şartlarda söndürücü tüp yaklaşık 6 sn. sonunda boşalacaktır (Şekil 2.21). 
 

 
Şekil 2.21 Emniyet pimi ve basınç düğmesi. 

 
Kargo kompartımanlarında uygulanan halon gazı içerikli yangın söndürücüler ağır ve büyük 
ebatlı olarak üretilirler. Yangın söndürme işleminin kolay hale getirilmesi için bir hortum ve 
hortum ağzı kullanılmaktadır. Kullanılmadan evvel emniyet pimi çekilerek, basınç butonuna 
basılır ve mandal kısmı sıkılarak söndürücü gazın yanmakta olan alana püskürtülmesi sağlanır.  
 
Sulu tip yangın söndürme tüp teçhizatında donma olayına mani olmak amacıyla antifriz 
sıvısından faydalanılır. Bu tip yangın söndürücüler de aynen halon gazı içerikli söndürücüler 
gibi kullanılmaktadır. Tüpün gaz basınç ibresi gösterge kısmında yeşil konumumda 
bulunuyorsa tüpün dolu ve kullanıma uygun olduğu anlaşılır. 
 
Yangın söndürme sistemlerinde faydalanılan tüplerin ve teçhizatlarının düzenli bir şekilde 
bakımı ve kontrolü yapılmalıdır. Bu tüplerin kullanılmadan evvel dolum tarihlerine, emniyet 
pimlerine ve ayrıca hangi çeşit yangınlar için kullanılması gerektiğine dikkat edilmesi 
gerekmektedir (Şekil 2.22). 
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Şekil 2.22 Tipik yangın söndürücü konumları. 

 
3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Yanıcı özellikteki sıvı maddelerde bu yanma hızı oldukça fazla, yanıcı özellikteki gazlarda ise 
ışık hızına yakın olmaktadır. Normal bir katı materyal yangınında 5. dakikada 555 ºC, 10. 
dakikada 660 ºC, 15. dakikada 720 ºC, 30. dakikada 820 ºC sıcaklık değerleri görülmektedir. 
Başka bir ifadeyle en fazla ısı yükselmesi ilk beş dakikada içerisinde tespit edilmektedir. 
 
İnsan bedeni ve solunum sistemi 65 ºC sıcaklığa kısıtlı bir süre, 120 ºC sıcaklığa 15 dakika 
civarında, 143 ºC sıcaklığa 5 dakika civarında, 177 °C sıcaklığa ise sadece 1 dakika kadar 
dayanabilmektedir. Bu nedenle yangın esnasında ilk dakikalar, hatta saniyeler çok fazla önem 
arz etmektedir. 
 
İnsan bedeni ve solunum sistemi 65 ºC sıcaklığa kısıtlı bir süre, 120 ºC sıcaklığa 15 dakika 
civarında, 143 ºC sıcaklığa 5 dakika civarında, 177 °C sıcaklığa ise sadece 1 dakika kadar 
dayanabilmektedir. Bu nedenle yangın esnasında ilk dakikalar, hatta saniyeler çok fazla önem 
arz etmektedir. 
 
Su, halon gazı, karbondioksit gazı ve kuru kimyasal tozlar, uçaklarda en sık kullanılan yangın 
söndürücü maddeler olarak sayılabilir. 
 
Yangın söndürme sistemlerinde faydalanılan tüplerin ve teçhizatlarının düzenli bir şekilde 
bakımı ve kontrolü yapılmalıdır. Bu tüplerin kullanılmadan evvel dolum tarihlerine, emniyet 
pimlerine ve ayrıca hangi çeşit yangınlar için kullanılması gerektiğine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 
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Yangın söndürmede kullanılan küreler gözlemlenmeli, kürenin üzerinde bulunan etiket 
incelenerek bakım tarihi ve sızdırma durumu olup olmadığı kontrol edilmelidir. İlgili uçak el 
kitabına riayet ederek küre konumları belirlenmeli, bağlantı durumları kontrol edilmeli, basınç 
göstergelerinin değerleri not alınmalı ve katalog değeriyle karşılaştırılmalıdır. 
 
İlgili uçağın bakım el kitabı kullanarak yangın söndürme küreleri sökülmeli, bakımı yapılmalı 
ve yerlerine tespit edilmelidir. 
 
Yangın söndürme tüpleri ve basınç göstergelerini kontrol edilmeli, ibrenin yeşil bantta olmasına 
dikkat edilmeli, basınç değeri düşükse tüp dolusuyla değiştirilmelidir. Tüp üzerinde bulunan 
güvenlik piminin konumunun uygunluğuna dikkat edilmeli ve tüplerin doldurulma ve son 
kullanım tarihinin geçip geçmediğine bakılmalıdır. 
 
Kontroller esnasında en uyumlu alet ve takımlar kullanılmalı, küre kartuşlarının deforme 
olmamasına itina gösterilmeli, kullanma zamanı 6 yıldan fazla olan kartuşlar değiştirilmelidir. 
Sökülmüş ve takılması gereken elemanlar hususi kutularında muhafaza edilmeli, dış yüzeyi 
zedelenmiş tüpler ya da küreler varsa değiştirilmeli, kürelerin elektriksel bağlantıları 
gözlemlenmelidir. 
 
İlgili hava aracı türüne uygun biçimde uçuş kabin bölümünde bulunan yangın göstergesinin yeri 
belirlenmeli, göstergede kontrol butonuna basılarak motor ve APU ile bağlantılı çalışan kırmızı 
alarm butonunun yanıp yanmadığı gözlenmelidir. Alarm butonu yanmadığı takdirde, sıcaklık 
algılayıcı sensör araştırılmalı ve sıcaklık algılayıcı sensör bağlantıları kontrol edilmelidir. 
Gerekirse ilgili uçağın bakım el kitabını kullanarak sıcaklık algılayıcı sensör değiştirilmeli 
ardından göstergedeki kontrol butonuna bir daha basılarak sistem test edilmeli ve optik özellikli 
kirli hava sensörünü test etmek amacıyla kontrol butonu yardımıyla alarm göstergesinin yandığı 
görülmelidir. 
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Abstract 

Drying has always been among the most important processes for preserving of aromatic and 
medicinal plants, also a method of preserving their biologicals properties and benefits in 
general, these interests differ from the type, duration and temperature of drying, as well as 
these characters influence on the yield of essential oil and their active compounds. 

Pistacia Lentiscus.L is one of the wild growing aromatic and medicinal plants from the 
eastern of Morocco, which has a significant number of biological properties, the most 
important of which include antifungal, antioxidant, antibacterial, antimalarial, anti-
inflammatory, analgesic, anti-thermogenic and anti-diabetic. 
Concerning our work we have brought to light, the effect of air drying temperature on the 
bioactive compounds and biological effects such as antifungal, antioxidant and anti-diabetic 
of essential oils extracted from dried leaves of plants in different air temperature 40°C, 50°C 
and 70°C. 

As results, the air drying temperature affect on the chemical composition of Pistachia 
Lentiscus.L oil, which leads to changes in biological effects due to the changing in the 
concentration of biologically active compounds 

Keywords:  Drying; Essential oil; biologicals effects; bioactive compounds. 
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ÖZET 

İyonik sıvılar, termal ve elektrokimyasal kararlılık, düşük uçuculuk ve yüksek iyonik iletkenlik 
gibi üstün özelliklere sahip organik tuzlardır. Bu üstün özelliklerinden dolayı, yakıt hücreleri 
gibi birçok elektrokimyasal uygulamada kullanımları ilgi çekmektedir. İyonik sıvılar, yapısal 
olarak asimetrik organik katyon ve inorganik anyonlardan oluşur. Bu sayede farklı 
fizikokimyasal ve elektrokimyasal özelliklere sahip anyon-katyon çiftleri kullanılarak istenen 
niteliklerde iyonik sıvılar hazırlanabilir. Son yıllarda birçok çalışmada imidazol bazlı 
elektrolitlerin yeni nesil proton değişim membran yakıt hücrelerinin (PEMYH) ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği bildirilmiştir. Oda sıcaklığında piridin, piperidin, pirolidin ve tetra alkil 
amonyum katyonik grupları ile hazırlanan iyonik sıvıların proton iletkenlikleri, imidazol içeren 
iyonik sıvılardan daha düşüktür. İmidazol yapısına (Tmp: 89 ℃, Tbp: 257 ℃) kıyasla triazol 
(Tmp: 120 ℃, Tbp: 256 ℃), yapısındaki hidrojen bağlarının yoğunluğuna bağlı olarak daha 
güçlü bir sıcaklık direncine sahiptir. İyonik sıvıların katot indirgeme ve anot oksidasyon 
potansiyelleri seçilecek taşıyıcı iyon ve katyona göre geliştirilebildiğinden, uygun anyon-
katyon çiftleri ile elde edilecek triazol esaslı iyonik sıvıların da aynı imidazol bazlı iyonik sıvılar 
ile hazırlanan proton değişim membranları gibi yüksek potansiyel taşıyacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada triazol esaslı iyonik sıvı katkılı polimer kompozit membranlar, yüksek sıcaklık 
PEMYH sistemleri için değerlendirilmiştir. Alternatif bir aromatik polimer matrisi olan 
polisülfonun (PSU) sülfonasyon işlemi ile %15 sülfonasyon derecesine (DS) sahip sülfone 
polisülfon (SPSU) membran matrisi elde edilmiştir. Susuz koşullarda proton iletimini 
iyileştirmek için kompozit membran yapısı için üç farklı triazol esaslı iyonik sıvı (TIL-1, TIL-
2 ve TIL-3) hazırlanmış ve farklı molar oranlarda iyonik sıvı katkısıyla kompozit membran 
serileri oluşturulmuştur  (n:0.5; 1.0; 2.0). Membranların yapısal, termal ve mekanik 
karakterizasyonları sırasıyla Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskopisi (FTIR), 
termogravimetrik analiz (TGA) ve dinamik mekanik analiz (DMA) ile gerçekleştirilmiştir. 
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Proton iletkenlikleri geniş bir sıcaklık aralığında (380-450 K) ölçülmüş ve kompozit 
membranların yüksek sıcaklık PEMYH sistemlerinde etkinliği değerlendirilmiştir. 

TGA analizleri sonucunda, tüm triazol esaslı iyonik sıvı katkılı membran serileri, yüksek 
sıcaklık yakıt hücresi uygulamaları için termal olarak kararlı davranış sergilemiştir. SPSU 
polimer matrisin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 194 ℃ olarak belirlenmiştir. İyonik sıvı ilavesi ile 
camsı geçiş sıcaklığında önemli bir değişiklik görülmezken, SPSU/TIL-1(1.0) ve SPSU/TIL-
3(1.0) kompozit membranları için sırasıyla Tg değerleri 215 ve 206℃’dir. Son olarak, proton 
iletkenlik ölçümleri ile kompozit yapıların öngörüldüğü gibi proton iletkenliklerinin büyük 
ölçüde geliştirildiği  (SPSU için 8.05 mS/cm; SPSU/TIL-3(1.0) için 58.1 mS/cm) ve elde edilen 
membranların yüksek sıcaklık PEMYH şartlarında alternatif olabileceği görülmüştür. 

Abstract 

Ionic liquids are organic salts with superior properties such as thermal and electrochemical 
stability, low volatility and high ionic conductivity. Due to these superior properties, their use 
in many electrochemical applications such as fuel cells attracts attention. Ionic liquids are 
structurally composed of asymmetric organic cations and inorganic anions. In this way, ionic 
liquids with desired qualities can be prepared by using anion-cation pairs with different 
physicochemical and electrochemical properties. In recent years, it has been reported in many 
studies that imidazole-based electrolytes can meet the needs of new generation proton exchange 
membrane fuel cells (PEMFC). Proton conductivities of ionic liquids prepared with pyridine, 
piperidine, pyrrolidine and tetra alkyl ammonium cationic groups at room temperature are lower 
than those containing imidazole. Compared to the imidazole structure (Tmp: 89 ℃, Tbp: 257 
℃), triazole (Tmp: 120 ℃, Tbp: 256 ℃) has a stronger temperature resistance due to the density 
of hydrogen bonds in its structure. Since the cathode reduction and anode oxidation potentials 
of ionic liquids can be developed according to the carrier ion and cation to be selected, it is 
indicated that triazole-based ionic liquids to be obtained with appropriate anion-cation pairs 
will carry high potential just like proton exchange membranes prepared with imidazole-based 
ionic liquids. 

In this study, triazole based ionic liquid doped polymer composite membranes were evaluated 
for high temperature PEMFC systems. Sulfonated polysulfone (SPSU) membrane matrix with 
15% sulfonation degree (DS) was obtained by the sulfonation process of polysulfone (PSU), an 
alternative aromatic polymer structure. Three different triazole-based ionic liquids (TIL-1, TIL-
2 and TIL-3) were prepared for the composite membrane structure in order to improve proton 
conductivity in anhydrous conditions, and composite membrane series were formed by adding 
ionic liquids in different molar ratios (n:0.5; 1.0; 2.0). Structural, thermal and mechanical 
characterizations of the membranes were performed by Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR), thermogravimetric analysis (TGA) and dynamic mechanical analysis (DMA), 
respectively. Proton conductivities were measured over a wide temperature range (380-450 K) 
and the effectiveness of composite membranes in high temperature PEMYH systems was 
evaluated. 
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As a result of TGA analysis, all triazole based ionic liquid doped membrane series exhibited 
thermally stable behavior for high temperature fuel cell applications. The glass transition 
temperature (Tg) of the SPSU polymer matrix was determined as 194 ℃. While there was no 
significant change in glass transition temperature with the addition of ionic liquid, Tg values 
for SPSU/TIL-1(1.0) and SPSU/TIL-3(1.0) composite membranes were 215 and 206 ℃, 
respectively. Finally, proton conductivity measurements showed that the proton conductivity 
was greatly improved as predicted by the composite structures (8.05 mS/cm for SPSU; 58.1 
mS/cm for SPSU/TIL-3(1.0)) and the obtained membranes could be a promising alternative in 
high temperature PEMFCs. 

568

6. ULUSLARARASI ERCİYES 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

1-2 Eylül 2021, Kayseri
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ORCID: 0000-0002-8440-7048 
 

Abstract 
 

This paper analyses the vaccination trends in relation to social capital accumulation in 
countries. Social capital has been shown to correlate with several socioeconomic and behavioral 
factors both at the individual and community level. In this paper, I take a cross-country 
approach in examining the vaccination rates for varying levels of social capital in 150 counties. 
The primary dataset is collected by the Our World in Data team from official reports, which 
show daily vaccination against COVID-19 for the relevant set of countries. The dataset also 
includes the information about daily cases, hospitalization rates and daily tests, which are used 
as control variables. To examine the relationship between social capital and vaccination rates, 
I also use the Global Sustainability Competitiveness Index (GSCI). The GSCI builds on three-
dimensional sustainable development model with five indices Governance, Intellectual and 
Social Capital, Resource Intensity and Natural Capital. With a particular attention on social 
capital dynamics, the paper employs a random effects model. The results show significant and 
positive affect of social capital accumulation on vaccination rates after controlling for GDP and 
other economic variables. The findings of the study are highly relevant for policy making both 
for the current preventive measures against the spread of the COVID-19 also for the 
implementation of public policies in the future.  
 
Key words: vaccination, social capital, random effects model 
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ÖZET 
2004 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 

tarafından; farklı nüfusa, farklı gelir seviyesine, farklı kültür ve geleneklere sahip olan 
şehirleri yaratıcı endüstriler konusunda çalışmak üzere bir araya getiren, Yaratıcı Şehirler Ağı 
(Creative Cities Network) adında bir program kurulmuştur. Program kapsamında, yerel 
aktörler tarafından yürütülen kültürel özelliğe sahip endüstrilerin; yaratıcı, ekonomik ve 
sosyal yönlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yaratıcı Şehirler Ağı Programı, şehirlerin 
kendi yetenek ve enerjilerini ortaya koyup sergileyebilecekleri yaratıcı endüstri sektörü 
tercihlerine göre seçilebilecek yedi ana temadan oluşmuştur. Bu temalar; edebiyat, müzik, 
film, zanaat ve halk sanatları, tasarım, medya sanatları ve gastronomi olarak belirlenmiştir. 
Türkiye’de ise pek çok kent sahip olduğu; müzik, zanaat, edebiyat ve gastronomi gibi 
birtakım önemli özellikleri ile bu program kapsamında yerini almayı başarmıştır. Dünya 
mutfağında önemli bir yere sahip olan Türkiye’den ilk olarak 2015 yılında Gaziantep, 2017 
yılında Hatay, 2019 yılında Afyonkarahisar ve son olarak 2021 yılında ise Kayseri UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu tarafından gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil 
edilmeye layık görülmüştür. Adana, Balıkesir, Diyarbakır ve Konya’ da 2021 yılı itibariyle 
ulusal bazda UNESCO yaratıcı gastronomi şehirleri arasında yerini almıştır. Öte yandan 
Yaratıcı Şehirler Ağı’nda; İtalya'nın Alba ve Parma, Peru'nun Arequipa, İspanya'nın Burgos, 
İran'ın Rasht, Çin'in Makao ve Norveç'in Bergen şehirleri ve dünya genelinde yaklaşık kırk 
şehir yer almaktadır. Bu çalışmada UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan gastronomi 
şehirleri ile ilgili yapılan çalışmalara ait geniş bir literatür incelemesi yapılmış ve çalışmaların 
daha çok hangi şehirlere ve konulara odaklandığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sayede 
turizmde arz oluşturmak için gastronominin önemine ve yaratıcı gastronomi şehri işaretinin 
ulusal ve uluslararası tanınırlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Elde 
edilen değerlendirme sonuçlarının, turizm alanında köklü gastronomik kimliğiyle de dikkat 
çekmeye başlayan Türkiye’nin, uluslararası turizm çerçevesinde güçlü bir aktör olmasına 
katkı sağlayacağı ön görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı 

GİRİŞ 
Gastronomi, tarihsel süreçte bireylerin birincil ihtiyaçlarından doğan, geçmiş 

uygarlıklarca motif gibi işlenerek günümüzde kültürel bir yapı olarak ortaya çıkan disiplinler 
arası bir olgudur. Son yıllarda özellikle turizm alanında adından sıkça söz ettiren gastronomi, 
alternatif turizm türleri arasında bölgesel cazibe unsuru olarak ön plana çıkmaktadır.  

UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization), İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında barış temelinde bilim, kültür, sanat, eğitim, iletişim alanlarında 
örgütlü bir iş birliği ortamı oluşturmak amacıyla 1945 yılında Londra’da kurulmuştur (T.C. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://disiliskiler.ktb.gov.tr/). Kültür, sanat, eğitim, bilim, 
iletişim gibi pek çok alanda farklı temalarla programlar ortaya koyan UNESCO, özellikle 
tehdit altındaki konu ve olgular üzerine koruyucu ve geliştirici önlemler üzerine çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Kültürel açıdan da risk altındaki somut ve soyut kültürel mirası, anıtları 
ve sanat eserlerini korumayı misyon edinen UNESCO (Arduino vd, 118, 2017), 2004 yılında 
küresel anlamda işbirliği ve sürdürülebilirlik sağlamak amacı ile yaratıcı şehirler ağı 
programını kurmuştur. Günümüzde eğitimden sanata gastronomiden bilime sosyal ve kültürel 
alanlarla 246 üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir (Creative Cities Network; en.unesco.org, 
FoodandRoad; https://foodandroad.com/). 

Yaratıcılık literatürde farklı bakış açıları ile farklı şekillerde ifade edilen geniş bir 
tanımlama çerçevesine sahiptir. Ancak bu çerçevelerin ortak bileşenleri “yaratıcı insan, 
yaratıcı süreç, yaratıcı ürün ve yaratıcı çevre” olmak üzere 4 temel olgu olarak ifade 
edilmektedir. Turizm ise bu dört bileşenin tamamını içeren yaratıcı bir sektördür (Richards, 
2011: 1226). Gastronomi de turizm sektörü içinde yer alan bölgesel ve küresel çerçevede 
yaratıcılığın ve kültürün bir bileşeni olarak ifade edilebilmektedir (Xiaomin, 2017: 57). 
UNESCO gastronomiyi, kentlerin “yaratıcı şehirler ağı”nın bir parçası olmasına kaynaklık 
eden önemli niteliklerden biri olarak belirlemiştir. Bu sayede şehirlere “yaratıcı gastronomi 
şehri” olma imkanı sunmuştur (Gordin ve Trabskaya, 2013: 191). Gerek mutfakta yemek 
hazırlık aşamalarında gerekse sunumda ve kullanılan ekipmanlarda pek çok yaratıcı unsur 
ortaya çıkmaktadır. Yaratıcılık ile bütünleşen yapısının yanı sıra gastronominin turizm ve 
kültürlerarası etkileşim üzerindeki rolünün de günden güne ön plana çıkması ile 2005 yılında 
Kolombiya’nın Popayan şehri ilk UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olarak tescillenmiştir. 
Takip eden yıllarda bu listeye yeni şehirler eklenmeye devam etmiştir. 2015 yılından bu yana 
son hanesi tek rakam olan yıllarda (2017,2019,2021…) bu listeye yeni şehirler eklenmeye 
devam etmektedir (Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı; https://www.unesco.org.tr/). Günümüzde ise 
UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri olarak kabul edilen 36 şehir bulunmaktadır.  

UNESCO tarafından onaylanarak yaratıcı gastronomi şehirleri listesinde yer almak 
için şehirlerin bazı kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Bunlar (Pearson and Pearson, 2017: 
346-347, Leng and Badarulzaman, 2014: 324-325); 

-İlgili şehrin merkezi ya da bölgesel açıdan gelişmiş karakteristik gastronomi unsurlar 
taşıması, 
-Şehirdeki gastronomik yapıyı ve kökenleri sunan geleneksel restoranların ve şeflerin

  bulunması, 
-Endüstriyel gelişmelere rağmen devamlılığını sürdüren geleneksel mutfak 
uygulamaları ve pişirme yöntemlerinin olması, 
-Şehrin geleneksel gıda pazarının ve endüstrisinin bulunması, pazarlarında geleneksel 
gıdalarına yer verilmesi, 
-Düzenli olarak gastronomi festivallerine, yarışma gibi gastronomik değeri olan 
organizasyonlara ev sahipliği yapma geleneği bulunması, 
-Çevreye, doğaya saygılı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin tanıtılıyor olması, 
-Bölgesel biyo-çeşitliliğin korunmasına ilişkin derslerin ilgili okulların müfredatlarına 
eklenmesi, 
-Bölgesel halkın ve eğitim kurumlarının yöresel gastronomik unsurlar konusunda 
bilgili ve destekleyici olmasının sağlanması. 
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Yukarıda yer alan kriterlerin sağlanması ile ulusal çerçevede UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehirleri listesi hazırlanarak UNESCO’nun uluslararası çerçevede kabulü için 
teklifler sunulmaktadır. Yaratıcı gastronomi şehri olarak belirlenen şehirler her dört yılda bir 
gözden geçirilerek bu kriterlerin devamlılığının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir.  

Yaratıcı şehir kavramı ile temelde sosyal ve ekonomik sorunların hafifletilmesi 
potansiyeli ile planlanan şehirler ve şehir bazında stratejiler ifade edilmektedir (Kakiuchi, 
2016: 101). Bu bakış açısı ile şehrin ekonomisi ve sosyolojik yapısına katkı sağlayacak 
avantajlı yönlerini geliştirme çalışmaları yaratıcı şehir olma konusunda yapılan çalışmalardır. 
Gastronomik açıdan kültürel derinliğe sahip şehirler de yaratıcı gastronomi şehri olarak bu 
potansiyellerini ortaya koyma şansı bulmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında UNESCO yaratıcı gastronomi şehirlerinin bölgesel katkıları 
ve sürdürülebilir turizm açısından önemini incelemek üzere uluslar arası çerçevede bu konuda 
gerçekleştirilen araştırmalar ve literatür ele alınmıştır. Bu sayede sürecin avantajları ve 
dezavantajları incelenerek sonuçların Türkiye açısından yaratıcı gastronomi şehri sayısını 
artırma ve avantajlarını maksimuma çıkarma konusunda katkılar sunacağı öngörülmektedir. 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 
UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri olarak tescillenmenin ülkeler, şehirler 

ve bölgeler açısından turizme katkı sağlayan avantajları olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu 
çalışma ile yaratıcı gastronomi şehri olarak tescillenmenin katkıları ve sürdürülebilirliği 
açısından yapılan çalışmalar incelenerek somut veriler ile uluslararası literatüre, turizm ve 
gastronomi sektörlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası 
çerçevede UNESCO yaratıcı gastronomi şehirler ağı ile ilgili gerçekleştirilen akademik 
çalışmalar incelenmiştir. İnceleme sonucunda birbirini destekleyen ya da farklı bakış açıları 
ile gerçekleştirilen çeşitli çalışmaların bulguları değerlendirilmiş ve konu ile ilgili yapılacak 
gelecek çalışmalara katkı sağlaması için açıklamalara yer verilmiştir.  

Konu ile ilgili genel literatür aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 
2014 yılında Malezya Penang eyaletinin başkenti olan George Town’un UNESCO 

yaratıcı şehirler programı kapsamında yaratıcı gastronomi şehri potansiyelinin araştırılması 
amacıyla Leng Khoo ve Badarulzaman tarafından araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar 
bölgenin gastronomik değeri olan Nasi Kandar yemeğinin bölge gastronomik çekiciliğine 
olan katkısını da farklı bir çalışma ile incelemişlerdir. Çalışmalar sonucunda yaratıcı 
gastronomi şehri olarak tanımlanmanın bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı 
sunacağı düşünülmektedir. Ekonomik gelişme için stratejik olarak George Town’un 
gastronomik potansiyelinden yararlanılabileceği vurgulanmaktadır. Bölgenin popüler 
yemeğinin ziyaretçilerin memnuniyetinde önemli rol oynadığı da çalışmalar ile ortaya konan 
bulgular arasındadır. 

Emmendoerfer vd. tarafında 2016 yılında yapılan çalışma ile 2014 yılında UNESCO 
yaratıcı gastronomi şehri olarak tescillenen Brezilya’nın Florianópolis şehrinde gastronomik 
yapı ve mirasın düzenlenme ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Şehrin UNESCO tarafından 
seçilme süreci, sağladığı katkılar ele alınarak bu sürecin devamlılığı için toplumsal katılımı ve 
iş birliğini sağlayan projelerin üretilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Aynı zamanda ülkede 
yaratıcılık çerçevesinde turizmi geliştirme amaçlı yatırımlar yapacak özel şirket ve kamu 
yöneticilerine destekler sağlanması bir öneri olarak sunulmuştur. Çalışma incelendiğinde 
UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri olarak tescillenmenin bölgesel açıdan avantaj 
sağladığı ve bunun sürdürülebilirliği için projeler geliştirmeye odaklanıldığı anlaşılmaktadır. 
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2016 yılında Barbosa tarafından Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan bir araştırma, 
markalaşma ve UNESCO tarafından yaratıcı şehir olarak tescillenmenin pazarlama açısından 
avantajlarına değinerek bölge halkının bu konudaki farkındalık düzeyini ve algılarını tespit 
etmeye odaklanmıştır. Hali hazırda Lyon Gastronomi ile etiketlenerek yaratıcı şehirler ağında 
yerini almamış olsa da pazarlama açısından bu tanımlamanın önemli olduğu görülmüş ve iş 
birliği ile bu sürecin yürütülmesi için bölge halkında farkındalık oluşturma çabaları 
başlamıştır. Bu çalışma ile UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olara tanımlanmanın turizm ve 
bölge pazarlaması açısından değeri ve bölge halkının bu konudaki iş birliğinin önemi 
anlaşılmaktadır. 

Benzer şekilde sonuçlar sunan bir başka araştırma da yine 2016 yılında Molina vd. 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile gastronominin soyut kültürel miras kapsamında 
genel kabul görmüş bir tanımının varlığı ve UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri 
olarak tanımlanmanın pazarlama açısından faydalı olup olmayacağı araştırılmıştır. Sonuçlar 
ise gastronominin soyut değerleri kapsayan bir tanıma ihtiyaç duyduğu ve pazarlama 
açısından UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri olarak tanımlanmanın avantaj 
sağladığı yönünde şekillenmiştir. UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olarak tescillenmenin 
şehirlerin tanıtımına olan katkısı ve turizm üzerinde oluşturacağı olumlu etkiler çalışma ile 
ulaşılan ve alana katkı sunan önemli bulgulardır. 

Giritlioğlu vd., (2016), Gaziantep şehrinin UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi 
şehri olarak tanımlanması ile gelişim sürecini ve avantajlarını ele alan bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Şehirdeki yiyecek-içecek işletmelerinin menülerinde şehrin yerel 
lezzetlerine yer verildiği ve bu sayede sürecin desteklendiği görülmüştür. Çalışma ile aynı 
zamanda UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunmanın şehre tanınırlık ve ziyaret açısından 
turizm kapsamında avantajlar sağladığı da ifade edilmiştir. Çalışma ile UNESCO yaratıcı 
şehirler ağında bulunma ile sağlanan avantajların devamlılığı için şehirlere özgü yemeklerin 
tescil ettirilmesinin de önemine vurgu yapan değerli sonuçlar sunulmaktadır. 

Güler vd. (2016) tarafından UNESCO yaratıcı gastronomi şehirleri hakkında genel bir 
görünüş sunma amacı ile bir çalışma ele alınmıştır. Aynı zamanda Akdeniz mutfağı genel 
çerçevesinde benzer yönleri bulunan İspanya ve Türkiye’de yer alan UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehri unvanına sahip Gaziantep, Denia ve Burgos şehirlerinin mutfak kültürleri 
incelenerek tanıtılmıştır. Şehirlerin gastronomik alt yapı ve başarılarının yüksek düzeyde 
olduğu ancak yapılacak festival ve uluslararası destekli organizasyonlar ile tanıtımlarının daha 
etkin yapılabileceği çalışma sonucunda vurgulanan öneri ve bulgular arasındadır. 

Yaratıcı gastronomi şehirlerinin turizmde talep açısından ön plana çıkması, sosyal bir 
olgunun markalaşmasının önemli örneklerinden birini ortaya çıkarmaktadır. Gastronomi 
şehirlerindeki markalaşmayı inceleyerek analiz etme isteyen Pearson ve Perarson 2017 yılında 
bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma kapsamında UNESCO yaratıcı gastronomi şehirleri 
ve bu şehirlerin UNESCO tarafından tescillenmesi ile geçirdikleri değişimler ele alınmıştır. 
Bölgede yaşayanların da bu sürecin bir parçası olduğu vurgulanarak işletmeler ve yerel halkın 
işbirliği ön plana çıkarılmıştır. Bu sayede UNESCO yaratıcı gastronomi şehri unvanının bölge 
için avantaj yaratmaya başladığı ifade edilmiştir. Yapılan bu araştırma ile uluslar arası 
kapsamda geçerliliği olan bir tanımlamanın bölgesel kalkınma ve iş birliği için önemli olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

UNESCO yaratıcı şehirler ağının bölge tanınırlığındaki pozitif etkilerinin hissedilmeye 
başlaması ile Gürbüz vd., (2017), Türkiye’de Mardin şehrinin gastronomik açıdan UNESCO 
yaratıcı şehirler ağına katılma potansiyelini ve bu konuda şehrin paydaşlarının görüşlerini 
araştırmışlardır. Mardin’in yeterli gastronomik alt yapı ve çeşitliliğe sahip olduğu 
anlaşılmakla birlikte UNESCO yaratıcı şehirler ağı konusunda bilgi sahibi paydaş oranının 
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çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak şehir paydaşlarının Mardin’in gastronomik 
potansiyelinin ön plana çıkarılması ile ilgili fikir birliği sağlamakta olduğu da çalışma 
bulguları arasındadır. Yapılan çalışma ile gerekli finansmanların sağlanması ile Mardin’in 
UNESCO yaratıcı gastronomi şehirler ağında yerini alabileceği ifade edilmektedir. Aynı 
zamanda çalışma akademik olarak gastronomik potansiyeli olan ve UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehirler ağında yer almayan şehirlerin de bu programa dahil olabilmesi için 
yapılabilecek araştırmalara örnek olarak gösterilebilir. 

Güler vd. (2017) 2015 yılında UNESCO yaratıcı şehirler ağına katlan Gaziantep 
şehrinde yiyecek-içecek sektörü işletme yöneticilerinin şehrin unvanına yönelik 
değerlendirmelerini araştırmışlardır. İşletme yöneticileri şehrin bu unvanı almasında kültürel 
yapısı ve gastronomik çeşitliliğinin öneminin büyük olduğunu belirtmişlerdir. İşletme bazında 
UNESCO yaratıcı gastronomi şehri unvanına yönelik tanıtımların yapıldığı belirlenmiştir.  
Ancak daha kapsamlı marka çalışmaları ile gastronomi turizmi açısından avantaj sağlayacak 
konuma gelinebileceği yöneticiler tarafından sunulan öneriler arasında yer almıştır. Çalışma 
ile resmi ve büyük çaplı tanıtım çalışmalarının şehirlerin edindikleri unvanı duyurmada 
önemli olduğu görülmektedir. 

Taştan ve İflazoğlu (2018), UNESCO gastronomi şehri olan Hatay ilinde yerel 
restoran işletmelerinin farkındalıklarını ele alan bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu 
araştırma ile UNESCO ve yaratıcı şehirler ağı programının bilinirlik düzeyinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. Bu konuda yapılan tanıtım faaliyetleri ve eğitimlerin de yetersiz oldu tespit 
edilmiştir. Çalışma ile diğer çalışmalara benzer şekilde tanıtım faaliyetlerinde eksiklikler 
olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışılması gerektiği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Akdu ve Akdu (2018) UNESCO yaratıcı gastronomi şehri unvanını alan şehirlerin 
tanıtım faaliyetlerine odaklanan bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma ile UNESCO 
yaratıcı gastronomi şehri unvanına sahip şehirlerin resmi internet sayfalarında bu unvanlarına 
yer verme durumları incelenmiştir. Ancak 2018 yılı itibariyle UNESCO tarafından yaratıcı 
gastronomi şehri olarak belirlenen şehirlerden çoğunun bu duruma resmi internet sayfalarında 
bir vurgu yapmadığı gözlenmiştir. Bu sonuç turizm açısından elde edilen başarıların 
tanıtımında noksanlıklar olduğunu gözler önüne seren önemli bir bulgudur. 

2020 yılında Galvez vd. tarafından UNESCO tarafından ilk yaratıcı gastronomi şehri 
olarak tanımlanan Popayan şehrine gelen turistlerin yerel gastronomiye yönelik 
motivasyonları incelenmiştir. Şehrin taşıdığı yaratıcı gastronomi şehri unvanının turistlerin 
bölgesel motivasyonu üzerindeki etkilerinin değişken olduğu ise bulgular arasındadır. 
Gastronomik kimliği nedeniyle ziyaret eden turistlerin yanı sıra gezileri sırasında yerel 
lezzetleri deneyimleyen ama gastronomik kimliğini tatilleri için öncelik olarak görmeyen 
turistlerin de var olduğu tespit edilmiştir. Ancak bölgenin gastronomik kimliğinin tüm 
turistler tarafından beğeni ile karşılandığı da belirtilmektedir. Çalışma ile bölgeye geliş amacı 
farklılık gösterse de ziyaretçilerin gastronomik açıdan tescilli bir şehirde yemek deneyimi 
yaşamaktan memnun olduğu anlaşılmaktadır. 

Yu ve Sun tarafından 2019 yılında Macau’da halkın gastronomik kimliğin 
farkındalığını ve instagram gibi sosyal ağların gastronomik potansiyeli pazarlama amaçlı 
resmi kanallarca kullanılmasının önemini incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan araştırmaya göre bölge halkı Tayvan mutfağının ve sokak lezzetlerinin popülerliğinin 
farkındadır. Marka popülerliği oluşturmak için uluslar arası daha fazla turiste ulaşmak 
gerektiği ve mutfak yönüyle de popüler olan bu bölgenin 2017’de UNESCO tarafından 
yaratıcı gastronomi şehri olarak tanımlandığının instagram gibi resmi sosyal ağ hesapları 
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açılması yöntemi ile duyurulmasının önemi çalışma sonucunda vurgulanan önemli 
bulgulardır. 

UNESCO yaratıcı şehirler ağı temel amaçlarından şehirlerin aktörleri arasındaki 
işbirliği kavramı siyasi-kurumsal temelde Brezilya’nın yaratıcı gastronomi şehri olan 
Florianópolis’de Junqueira vd. (2019) tarafından ele alınmıştır. UNESCO, yaratıcı şehirler ağı 
ile öncelikli olarak işbirliğine dikkat çekmektedir. Seçilen şehirlerin aktörleri arası iş birliği 
şehirleri ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan geliştirerek tanıtma noktasında önemli bir 
faktördür. UNESCO gastronomi şehri seçilen Florianópolis’in resmi yönetimi ve kamu 
kurumları arası iş birliği incelenerek UNESCO’ya verilen kamu taahhütleri durumları 
değerlendirildiği çalışma sonucunda finansal engellerden dolayı kamu kurumlarının gerekli 
taahhütleri yerine getirmede zorlandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Şehrin tanınırlığı ve 
UNESCO tarafından verilen bu unvanın korunması adına kurumsal ve siyasi yapı arasında bir 
iletişim ve iş birliğinin varlığına ancak yeterli verimlilikte çalışmalar gerçekleştirilemediğine 
vurgu yapılmıştır. Çalışma ile UNESCO tarafından belirli kriterler neticesinde alınan yaratıcı 
gastronomi şehri unvanının sürdürülebilmesinde şehrin tüm aktörlerine önemli sorumluluklar 
yüklendiği ve işbirliğinin azami önem taşıdığı anlaşılmaktadır.  

Bütün ve Önçel (2019), UNESCO tarafından tescillenen yaratıcı gastronomi 
şehirlerinin web sitelerini inceleyerek içerik analizleri yöntemi ile karşılaştırmalı bir 
değerlendirme yapmışlardır. Çalışma sonucuna göre yaratıcı gastronomi şehri unvanına sahip 
şehirlerin web sayfalarının yeterli donanım ve içeriğe sahip olmadığını göstermiştir. İlgili 
şehirlerin tanıtımında gastronomik öğelere yeterli düzeyde yer verilmediği görülmüştür. 
Çalışma sonuçları açısından Akdu ve Akdu tarafından yapılan çalışma ile benzer bulgular 
sunmaktadır. Araştırma sonucu genel olarak değerlendirildiğinde UNESCO tarafından 
tescillenerek klasik turizm arzlarına alternatif olarak avantaj sağlayan gastronomi 
potansiyelinin şehirlerde tanıtım faaliyetlerinin yeterli ölçüde yapılmadığı anlaşılmaktadır.  

2020 yılında Gathen vd. tarafından yapılan yaratıcı gastronomi şehirlerinin kentsel 
marka algısı üzerindeki etkilerini ölçen çalışma Pearson ve Pearson’un (2017) çalışmasını 
destekler bulgular sunmaktadır. UNESCO yaratıcı şehirler ağına katılan şehirler üzerinde 
yapılan araştırma ile yaratıcı gastronomi şehri konumlandırmasının yatırımcı ve yaratıcı 
işletmeleri cezp ettiği, daha fazla ziyaretçinin tercihi olunduğu, uluslar arası ve ulusal 
çerçevede tanınırlığın arttığı gibi kentsel markalaşmanın olumlu yönleri üzerinde görüşleri 
yoğunlaştırdığı görülmüştür. Bürokratik ilerlemenin yavaş olması ise UNESCO yaratıcı 
şehirler ağına yönelik eleştiriler arasındadır. Yapılan çalışma sonucunda UNESCO yaratıcı 
şehir tanımlamasının bölgesel marka ve reklamda önem taşıdığı görülmektedir. 

UNESCO yaratıcı gastronomi şehirlerinden Popayan’da (Kolombiya) turizm ve 
gastronomi ilişkisini analiz etmek için Rodríguez-Gutiérrez vd. (2020) tarafından bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile bölgedeki mutfak deneyiminin misafir 
memnuniyeti üzerindeki etkisi ve motivasyon durumu incelenmiştir. Çalışma sonucunda 
mutfak deneyiminin ve gastronomik motivasyonların turistlerin bölgeye yönelik gastronomik 
memnuniyetine etki ettiği gözlenmiştir. Bir yaratıcı gastronomi şehrinin turist 
motivasyonunda deneyimlere yer vererek memnuniyet sağladığını göstermesi açısından 
çalışma, diğer yaratıcı gastronomi şehirlerine ve aday şehirlere önemli katkılar sunmaktadır. 

Wan ve Choi (2020), Macau şehrini ziyaret eden gastronomi turistleri ve diğer turistler 
üzerinde bir inceleme yaparak farklı amaçlarla seyahat eden turistlerin bölge 
gastronomisinden etkilenme düzeylerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda bölgeyi ziyaret 
eden gastronomi turistleri ve diğer turistlerin yaşları ve önceki tecrübeleri dışında önemli 
ölçülerde farklı yaklaşımlar sergilemedikleri gözlemlenmiştir. Gastronomik açıdan bölge ile 
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ilgili daha fazla farkındalığa sahip turistlerin ise Çinliler ve Hong Konglular olduğu bulgular 
arasında yer almaktadır.  

Akkuş ve Yordam (2020), Kastamonu şehrinin UNESCO yaratıcı gastronomi şehirler 
ağı kapsamında yer alması için sağlaması gereken kriterleri ele alarak şehir açısından bir 
durum değerlendirmesi analizi gerçekleştirmiştir. Çalışma ile Kastamonu ilinin UNESCO 
gastronomi şehri kriterlerinden çoğunu sağladığı ancak sürdürülebilir yerel ürünler konusunda 
yetersiz düzeyde kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma Gürbüz vd.’nin Mardin için 
yaptıkları araştırmaya benzer amaçlar taşımaktadır. Bu tür çalışmalar ile şehirlerin kendi 
gastronomi potansiyellerini değerlendirerek UNESCO tarafından tescillenmek için müracaat 
etmeleri sağlanabileceğinden çalışma diğer gastronomik potansiyele sahip şehirler için örnek 
teşkil etmektedir. Çalışma bulgularının etkin değerlendirilmesi ile gastronomi şehri unvanı 
almak mümkün olabilecektir. 

2020 yılında yaratıcı gastronomi şehirlerinin şehir ve kırsal arasındaki ilişkiye 
etkilerini incelemek için Forleo ve Benedetto tarafından İtalya Alba’da bir pilot araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile gastronomi alanında yapılan girişimlerin bölgelerin 
tarımsal sistemini gerçekten teşvik edip etmediği ve markalaşmanın şehre doğru kayması ile 
kırsal sistemde yeni zorlukların ortaya çıkma durumu araştırılmıştır. Çalışma ile yaratıcı 
gastronomi konumlandırmasının kentsel ve kırsal mekanlar açısından dengesizliklere yol 
açtığı görülmüştür. Bu sonuçlar ile yaratıcı gastronomi şehri unvanını alan kentlerin ve kırsal 
bölgelerin daha dengeli bağlantılar ile süreçleri yürütmelerinin önemi vurgulanmıştır. Bu 
araştırma ile gastronomi şehri olarak tanımlanma süreci ve sonrasında kent ve kırsal kesim 
arasındaki iletişim ve ticaret dengesine dikkat edilmesi gerektiği, aksi taktirde hızlı bir 
yükselişin bölgenin genelinde fayda sağlamak yerine kırsal kesimleri geriletici bir etki 
yapabileceği anlaşılmaktadır. Kırsal bölgeler kentsel gastronomi için önem taşıyan 
hammaddeleri sağlayan yegâne unsurlardır. Kırsal tarım ve gelişmeler desteklenmeden 
kentsel gastronominin ilerlemesi de uzun dönemde mümkün olmayacaktır. UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehri kriterlerini sağlamak için geleneksel gıda pazarının varlığı önem 
taşımaktadır. Pek çok yerel lezzet o bölgeye özgü yetişen ürünler ile hazırlanarak orijinalliğini 
korumaktadır. Bunun sürdürülebilirliği ise yaratıcı gastronomi şehri olarak işaretlenmiş 
şehirlerin hammadde sağlayıcı kırsal kesim ile iş birliği halinde faaliyet yürütmesine bağlı 
olacaktır. 

UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri olarak tanımlanmanın bölgenin 
tanınırlığı ve markalaşması üzerine etkilerini ifade eden önemli çalışmalardan biri de 2021 
yılında Rogerson ve Rogerson tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma Afrika’nın 2019 yılında 
yaratıcı gastronomi şehri olarak tanımlanan ilk şehri olan Overstrand Hermanus şehrini ve 
UNESCO tarafından tescillenmesi sonrası gelişim sürecini ele almaktadır. Çalışma ile 
UNESCO yaratıcı gastronomi şehri listesinde yer almanın bölgesel reklam açısından önemli 
bir gelişme olduğu, turistik ve ekonomik gelişme açısından büyük katkılar sağladığı 
vurgulanmaktadır.  

Yaldız ve Olcay (2020), Gaziantep ve Hatay şehirlerinin UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehri olarak tanımlanmalarına yerel halkın bakış açılarını değerlendirmek üzere 
kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma ile aynı demografik etkilerin farklı 
şehirlerde farklı sonuçları destekleyebildiğine dikkat çekilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu 
gibi pek çok değişken farklı şehirlerde farklı düşünceleri destekleyebilmektedir. Çalışma 
sonucunda her şehrin kendi içinde farklı bir dinamik yapısı olduğu ve gelişimi açısından kendi 
iç paydaşlarına yönelik uygulamalar ve iş birliği ile ilerlemenin etkili olacağı söylenebilir.  

Park vd. tarafından 2021 yılında doğal güzellikleri ve deniz-güneş-kum turizmi 
kapsamında da cazibe merkezi olan Tayland’ın Phuket adasında bir araştırma 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışma, özellikle turizm açısından talep gören bölgelerin duyusal 
deneyimlerle gastronomik yapılarını da pazarlayarak turizm arz paketine dahil 
edebileceklerini ortaya koymaktadır. Turizm açısından yeterli arz unsuruna sahip olan ve aynı 
zamanda gastronomik özellikleri ile de UNESCO tarafından işaretlenen bir bölgede yapılan 
bu çalışma bulguları ile literatüre farklı katkılar sağlamaktadır. Bölgenin yerel ürünleri ile 
ortaya çıkan mutfak kültürünün özellikle turistler tarafından beğenildiği ve yerinde 
deneyimleme ile turist sadakati açısından önemli yer tuttuğu vurgulanmaktadır. Hali hazırda 
turizm açısından popüler olan bölgelerin gastronomik öğeleri ile de tanınması için özel 
çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtilerek UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olarak 
tanımlanan şehirlere kılavuz olacak nitelikte bulgular sunmaktadır.  

2017 yılında UNESCO yaratıcı gastronomi şehirleri ağına katılan San Antonio’da 
(Teksas)  Alimohammadirokni vd. (2021) tarafından bir çalışma gerçekleştirilerek şehri 
gastronomi şehri yapan unsurlar ve bu unvanın alınması ile ortaya çıkan gelişmeler 
incelenmiştir. Çalışma ile şehirde yer alan gastronomik kaynakların şehrin UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehri seçilmesindeki önemi ve bu ağa katılma ile pazarlama açısından sağlanan 
avantaj vurgulanarak sürdürülebilir ekonomik ve turistik büyüme açısından faydaları 
açıklanmıştır. Çalışma bir bakıma şehrin yaratıcı gastronomi şehri olma sürecini ve etkilerini 
ele alarak diğer şehirlere ve yönetimlere rehber olma niteliği taşımaktadır. 

2021 yılında Xie tarafından 2017 yılında UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi 
şehri olarak tescillenen Macau, SAR Çin’de turizmi teşvik etmede mutfağın rolünü anlamak 
açısından bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile yerel halkın gastronomik açıdan yeni 
bir sürece girdiği ve farkındalık yaşadığı, özellikle Çin’de gelen turistler tarafından yoğun 
gastronomik talep gördüğü tespit edilmiştir. Ancak turizm ve gastronomi sektör liderleri 
tarafından zayıf bir imaja sahip olduğu ve bu imajın pazarlama faaliyetleri ile güçlendirilmesi 
gerektiği de vurgulanmaktadır. Çalışma UNESCO tarafından gastronomi kenti olarak tercih 
edilmenin pazarlama faaliyetleri ile desteklenmesi gerekliliğini gözler önüne sermektedir.  

Demirtaş ve Pektaş (2021), UNESCO yaratıcı gastronomi şehirleri ağında yer alan 
Hatay ilinde faaliyet gösteren yerel gastronomi işletmelerinin farkındalık düzeylerini 
araştırmış, işletmelerin UNESCO yaratıcı gastronomi şehri ağında yer almaları konusunda 
farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bağlamada işletmelerin kendi 
çabaları ile bu konuda müşteri tanıtımları ve reklamları yaptıkları gözlenmiştir. Ancak şehir 
geneli için yapılan tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kaldığı ve bu nedenle Hatay’ın UNESCO 
yaratıcı gastronomi şehirler ağında olduğunun istenilen düzeyde duyurulamadığı 
vurgulanmaktadır. Çalışma Taştan ve İflazoğlu tarafından 2018 yılında yapılan çalışma 
bulguları ile farkındalık açısından farklılaşmakta ancak reklam ve tanıtım açısından benzer 
sonuçlar sunmaktadır. Güler vd. tarafından Gaziantep şehri için yapılan araştırma ile de 
tanıtım faaliyetleri açısından benzer bulgular ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile gastronomi 
şehri standartlarını sağlayarak UNESCO tarafından tescillenen şehirlerin tanıtım faaliyetleri 
ile bu konumlarını duyurmalarının turizm açısından önemi ortaya çıkmaktadır. 

Özdemir ve Aydoğdu (2021), Kastamonu şehrinin UNESCO gastronomi şehri 
olmasındaki paydaş farkındalığını belirlemek üzere bir çalışma yapmışlardır. Kastamonu’nun 
UNESCO gastronomi şehrine başvurusu ile şehir paydaşlarının farkındalığını ölçmek için 
yapılan çalışma sonucunda süreçte aktif rol almayan paydaşların destek vererek umutlu 
oldukları tespit edilmiştir. Sonuçlar itibariyle şehrin UNESCO gastronomi şehri seçilmesinde 
paydaş desteğinin ve iş birliğinin önemini vurgulayan çalışmaları desteklemektedir. Aynı 
zamanda şehirlerin yeterli çalışmalar ile sürece dahil olma yolunda ilerlediğine de örnek teşkil 
etmektedir. 2020 yılında Akkuş ve Yordam Kastamonu ilinin gastronomik potansiyelini 
araştırarak sürece dikkat çekmişlerdir. Geçen zaman içinde eksiklerin giderilmesi ile 
Kastamonu şehrinin UNESCO yaratıcı gastronomi şehirleri sürecine dahil olmak için bir 
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başvuru yaptığı görülmektedir. Bu durum yapılan akademik çalışmaların da süreçte önemli 
yer edindiğini ve desteklediğini gösteren güzel örneklerden biridir. 

Dağdelen ve Pamukçu (2021) UNESCO yaratıcı şehirler ağı gastro-turist profilini 
belirlemek üzere Gaziantep ve Hatay illerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışma 
sonucuna göre “öğrenme güdüsü ile seyahat edenler, yerel ürünleri deneyimlemeyi sevenler, 
organik mahsul sevenler, sosyal medya kullanmayı sevenler ve yenilikçiler” olmak üzere 5 
farklı gastro-turist profili belirlenmiştir. Çalışma bulgularına göre sürdürülebilir bir 
gastronomi şehri olmak için yenilik ve yaratıcılığın, sosyal medyayı da kapsayan reklam ve 
tanıtım faaliyetlerinin, doğal ve yerel ürünlerin önemli olduğu ve desteklenmesi gerektiği 
söylenebilir.  

Literatürde yer verilen çalışmalara ek olarak benzer şehirler ve konular üzerine 
yoğunlaşan küçük ölçekli çalışmalar da araştırma sürecinde gözlenmiştir. Ölçekleri, 
kapsamları, konuları ve sonuçları itibariyle dikkat çekerek literatüre ve sektöre katkı sağlama 
konusunda öncelikle dikkat çeken çalışmalar bu şekilde sıralanmaktadır. 

DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 
UNESCO yaratıcı şehirler ağı ile önem kazanan kültürel değerlerin korunarak 

geliştirilmesi, yaratıcı gastronomi şehirleri programı ile soyut kültürel değerlerin de korunarak 
nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir sürece evirilmiştir. Gastronomik unsurlar her 
bölgenin kültürel kökenini yansıtan bir yapıya sahiptir. Bu değerlerin tescillenerek marka 
haline gelmesi ve gastronomi turizmi kapsamında tanıtım faaliyetlerinde kullanılması turizm 
için olumlu dönüşümler oluşturmaktadır.  

2021 yılı itibariyle 36 şehir UNESCO tarafından yaratıcı gastronomi şehri olarak 
tescillenmiştir. Yıllar itibariyle bu hakkı kazanan şehirlerde gerçekleşen değişim ve 
gelişmelerin takip edilmesi ile sürecin şehir ve bölgelere avantaj sağladığı görülmektedir. Bu 
netice ile şehirler kendi gastronomi potansiyellerini değerlendirerek gastronomik unsurlarını 
ön plana taşımaya başlamışlardır. UNESCO tarafından belirlenen kriterleri sağlamak adına 
çabalarken kültürel değer niteliği olan gastronomik unsurlarını da koruyarak 
südrüdülebilirliklerini sağlamaya başlamışlardır.  

Son yıllarda Türkiye’de de dikkat çeken gastronomik unsurların tescillenmesi ve 
şehirlerin artması durumu söz konusudur. Bu gelişmeler ışığında yapılan uluslar arası literatür 
çalışması sonucunda genel olarak elde edilen bulgular şu şekildedir; 

-Yerel aktörler ve paydaşların UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olma konusunda 
destek ve işbirliğinin olduğu belirtilmiştir. 
-Şehirlerin resmi ve kurumsal tanıtımlara ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. 
-Sürdürülebilirlik açısından kırsal kesim ve kentsel kesimin iş birliğine dikkat 
çekilmiştir.  
-Farklı tarihlerde aynı şehirlerde yapılan çalışmalar incelendiğinde UNESCO 
programının paydaşlarca farkındalığında artış olduğu gözlenmiştir. 
-UNESCO yaratıcı gastronomi şehirler ağına dâhil olmayan şehirler üzerinde de 
potansiyellerinin değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapıldığı ve UNESCO 
kriterlerini sağlama düzeylerinin incelendiği tespit edilmiştir. 
-Çalışmaların genelde farkındalık, süreç ve getirdiği değişimler üzerinde yoğunlaştığı 
gözlenmiştir.  
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-Farklı bakış açılarına sahip çalışmalar ile literatüre önemli katkılar sunulduğu da 
dikkat çekmektedir. 
Tüm bu bulgular ışığında yerel yönetimlere ve paydaşlara şehirlerindeki gastronomik 

unsurlara sahip çıkarak değer kazandırmaları için sıkı iş birliği yapmaları, reklam ve tanıtım 
faaliyetlerine önem vermeleri önerilmektedir. Aynı zamanda akademide de farklı şehirlerin 
gastronomik potansiyellerinin araştırılması ile farkındalık oluşturulabileceği öngörülmektedir. 
Benzer şekilde yerel yemek ve kültürel değerlerin tescillenmesi konusunda hassasiyet 
yaratılmasının önemli olduğu ve bu sayede turizm açısından da değer kazanılabileceği çalışma 
ile ortaya konulan literatüre, akademiye ve yerel yönetimlere katkı sağlayacağı düşünülen 
bulgulardır.  

Gastronomi önemli soyut kültürel değerlerimiz arasındadır. Bu konuya dikkat çekerek 
hem turistik, hem ekonomik hem de kültürel bağlamlarda fayda sağlayacak sürdürülebilir bir 
değer yaratılacağı unutulmamalıdır. Gelecek nesillere ve farklı kültürlere geleneksel 
değerlerimizi aktarmanın yegane yolu bu değerlere sahip çıkmak olacaktır. UNESCO yaratıcı 
gastronom şehirler ağı ile bu konuda önemli adımlar atılmakta ve farkındalık 
oluşturulmaktadır. Sektör öncülerinin yanı sıra akademik çalışmalarla da süreçleri 
desteklemenin olumlu sonuçlar yarattığı çalışma ile ortaya konmuştur. Bu sürecin devamlılığı 
için akademik desteğin önemi vurgulanarak farklı destinasyonlara yönelik de çalışmaların 
artırılması önerilmektedir. 
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I- GİRİŞ  
 
Bilindiği üzere ilk kez, 23.11.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 84 seri No.lu 

KDV Genel Tebliğinde sakıncalı veya şüpheli bazı durumları tespit edilen vergi 
mükelleflerinin izlenmesi amacıyla olumsuz mükellefler listesi olarak adlandırılan uygulama 
başlatılmıştır. Bu uygulamayla olumsuzlukları saptanan mükellefler çeşitli kriterlere göre 
sınıflandırılmakta, bu sınıflandırmanın her birine bir kod numarası verilmekte ve bu suretle  
oluşturulan listeler kısaca VEDOP olarak adlandırılan bilgi havuzuna yüklenmektedir. 
Mükellefler tarafından “koda alınma”, “kara listeye girme” veya “kırmızı bültende yer alma” 
nerdeyse tüm ülkede yaygınlaşması ve amacını aşan bir hale gelmesi neticesinde çok sayıda 
hukuki ihtilaf doğmuştur(HACIGÜL, 2008).  

 
İlk kez 23.11.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 84 seri No.lu KDV Genel 

Tebliğinde sakıncalı veya şüpheli bazı durumları tespit edilen vergi mükelleflerinin izlenmesi 
amacıyla olumsuz mükellefler listesi olarak adlandırılan uygulama başlatılmıştır. Bu 
uygulamayla olumsuzlukları saptanan mükellefler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmakta, bu 
sınıflandırmanın her birine bir kod numarası verilmekte ve bu suretle oluşturulan listeler 
kısaca VEDOP olarak adlandırılan bilgi havuzuna yüklenmektedir. Mükellefler tarafından 
“koda alınma”, “kara listeye girme” veya “kırmızı bültende yer alma” nerdeyse tüm ülkede 
yaygınlaşması ve amacını aşan bir hale gelmesi neticesinde çok sayıda hukuki ihtilaf 
doğmuşturDaha sonra ise söz konusu uygulama, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel 
Uygulama Tebliği vasıtasıyla devam edilmiştir. 

 
Ancak söz konusu düzenlemelerin vergi idaresinin düzenleme yetkisi kapsamında olup 

olmadığı ve söz konusu bu düzenlemelerin yasal ve anayasal dayanaklarının olup olmadığı 
vergi hukuku yazınında ve yargısında tartışılmaktadır. Tebliğimizde vergi idaresinin, yargı 
kararlarına rağmen uygulamaya devam ettiği söz konusu idari işlemlerin hukuka uygunluğu 
tartışılacaktır. 
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II-ÖZEL ESASLARIN HUKUKA UYGUNLUĞU SORUNU 
 
 Muhtelif nedenlerle düzenlenen vergi inceleme raporlarında olumsuzlukları (sahte 
fatura düzenledikleri kullandıkları veya bunlarla irtibatlı oldukları vb.) vergi idarelerince 
tespit edilenlerle vergi dairelerince yapılan araştırma ve yoklamalarda olumsuzlukları 
belirlenenler hangi koda giriyorsa o kod listesine alınmakta, bu mükelleflerin KDV iade 
istemleri yükseltilmiş teminatlar karşılığında yapılmaktadır. Ancak fiili durum itibariyle  
olumsuz mükellefler listesine alınma uygulaması sadece KDV iadelerinde esas alınan, 
idarenin bir iç işlemi niteliğini aşarak bu mükelleflerden mal alan tüm mükellefleri de 
etkileyen bir duruma gelmiştir. Uygulamada olumsuz mükellefler listesine bir vesileyle girmiş 
bir mükelleften mal alan diğer mükellefleri, yazılı ya da sözlü olarak uyarılmakta, birçok 
mükellef incelemeye maruz kalmamak için idarenin bu talebini yerine getirmek ve ek vergi 
tarhiyatını gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmaktadırlar(HACIGÜL, 2008). 
 
 Adı ne olursa olsun, vergi idaresinin düzenleyici işlemleri vasıtasıyla yapılan vergi 
mükelleflerin kategorilere ayrılması ve bu doğrultuda yasal haklarından mahrum bırakılması 
Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, hukuki güvenlik ilkesine, Anayasa’nın 
73. maddesindeki yasallık ilkesine ve Anayasa’nın 38. maddesindeki masumiyet karinesine 
aykırılık teşkil etmektedir.  
  Yine vergi mükelleflerinin ticari hayatını sona erdirebilecek bu uygulama, 
Anayasa’nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. maddesi ile “Çalışma Hakkı ve 
Ödevi” başlıklı 49. maddesi ve “Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi” başlıklı 
167. maddelerine uygun düşmemektedir(ASLANPINAR, 2010). 
 
 Öte yandan idarenin düzenleme yetkisinin secundum legem ve intra legem özellikleri 
nedeniyle kanuna dayanmayan ve kanuna aykırı olan bir düzenlemenin Anayasa ve hukuka 
uygun olduğu söylenemez(ÖZGÜVEN, 2014).  
 
 Nitekim yargı kararlarında da sıklıkla söz konusu düzenlemelerin hukuka aykırı 
olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, “Mükelleflerin kategorize edilmelerine olanak 
sağlayan yasal bir düzenleme bulunmadığı, hukuka aykırı bir biçimde idarenin kendi 
içerisinde oluşturduğu bir sınıflandırma ile davacının özel esaslara alınmasına ilişkin 
işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde 
verilen karar isabetli” olduğu, Danıştay  Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 03.05.2018 
tarih ve 2018/134 E, 2018/255 K. sayılı kararında belirtilmiştir(Kazancı İçtihat Bankası). Yine 
Danıştay’ın başka bir kararında da, “Mükelleflerin sınıflandırılmasının yasal veya 
Anayasal bir dayanağı bulunmadığından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma 
işlemi iptal davasına konu olabilir” denilmektedir. (Danıştay 3. Dairesinin 07.06.2016 tarih 
ve 2016/6359 E, 2016/4136 K) (Kazancı İçtihat Bankası).  
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III- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

   
Hukuka aykırılığı açık olan ve idarenin düzenleme yetkisi içerisinde düşünülmesi 

mümkün olmayan bu uygulamanın, Danıştay içtihatlarına aykırı bir şekilde devam ettirilmesi 
ihtilafların yaratılmasına, yargının iş yükünün arttırılmasına, kanuni idare ilkesine aykırı 
hareket edilmesine ve vergi idaresinin kaybettiği davalar nedeniyle yargılama masraflarına 
katlanmasına sebep olmaktadır. 

 
Bu nedenle, vergi idaresinin hukuka aykırı bu uygulamadan bir an evvel vazgeçmesi, 

vergi idaresinin itibarını ve mükelleflerin haklarını zedelememesi için elzemdir. 
 
Kaynakça  
ASLANPINAR, B., (2010) Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı ve Dava Edilebilirliği, 
Yaklaşım, Y: 18, S: 205, s. 301-306. 
HACIGÜL, H., (2008) Mali İdarenin “Olumsuz Mükellefler Listesi Ya Da Koda Alma” 
Uygulaması Ve Hukuksal Durumu, Yaklaşım, Y: 16, S: 192, s. 272-276. 
ÖZGÜVEN, A., V., (2014) Vergi İdaresinin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları, 
Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi 
KAZANCI İÇTİHAT BANKASI 
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I- GİRİŞ  
 

Sorumluluk, diğer hukuk kollarında yerine göre çeşitli anlamlara gelebilen bir kavram olup, 
vergi hukukunun en önemli müesseselerinden birini oluşturur. Medeni hukukta sorumluluk 
verilen bir zararın tazminini ya da bir malvarlığına alacaklının el koyabilme hakkını ifade 
eder. İdare hukukunda, vergi idaresi de dahil olmak, üzere idarenin işlemlerinden ve 
eylemlerinden doğan zararların tazmininden sorumluluğu yerine göre söz konusudur. Vergi 
hukukunda sorumluluk ise vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin yasalarla, 
vergiye ilişkin maddi ya da şekli ödevlerin yerine getirilmesi bakımından vergi dairesine 
muhatap tutulmalarını, bazı koşullarda ise asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun yerine 
geçerek vergiyi kendi malvarlıklarından ödemelerini ifade eder. Başkasının vergi borcu için 
vergilendirmenin maddi-şekli ödevlerini yerine getirmekle görevli tutulan üçüncü kişilere 
vergi sorumlusu denilir (ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, 2016). 

 
Bu bağlamda yazımızın konusunu, tüzel kişilerde (şirketlerde) vergilere ve 6183 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamına giren diğer tüm 
kamu alacaklarına ilişkin maddi-şekli ödevlerin şirketlerin, şirket  adına  söz konusu ödevleri 
kimlerin yerine getirmekle mükellef olduğu oluşturacaktır. Başka bir anlatımla  şirketlerin 
şirket kamu borçlarından kimlerin hangi oranda sorumlu olacakları sorusuna yargı kararları ve 
vergi mevzuatı çerçevesinde yanıt aranacaktır.   

 
II-KANUNİ TEMSİLCİLERİN ŞİRKET KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI 

GENEL SORUMLULUĞU 
 
Vergi mevzuatımızda sorumluluğa ilişkin hükümlerden biri de, kanuni temsilcilerin 

sorumluluğuna ilişkin düzenlemelerdir (Geniş bilgi için bkz: CANDAN, 2006, BARLASS, 
2006, YARALI, 2010).  

  
Kanuni temsilcilerin kamu alacaklarından sorumluluğu, vergiler açısından Vergi 

Usul Kanunu’nda, 6183 Sayılı Kanun’un kapsamına giren diğer tüm kamu alacakları 
açısından ise, 6183 Sayılı Kanun’da birbirine benzer hükümlerle düzenlenmiştir(ÇELİK, 
2000).  
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Tüzel kişilerle, küçük ve kısıtlıların mükellef olmaları durumunda, bunlara düşen 
ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Ayrıca vakıflar ve cemaatler gibi tüzel 
kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef olmaları durumunda da sözü edilen ödevler tüzel 
kişiliği olmayan bu teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine 
getirilir( Vergi Usul Kanunu, Md. 10.). 
 

Vergilendirme ile ilgili ödevleri yerine getirmekle yükümlü olan temsilciler, vergi 
kanunlarına aykırı hareketleri halinde, vergi aslı gecikme faizi gibi vergi aslına bağlı alacaklar 
ve cezalardan1 belli şartlarla sorumlu tutulurlar(ÖZBALCI, 2002).  
  

Tüzel kişiye ait vergileme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmemesi 
nedeniyle salınan vergi, vergi aslına bağlı alacaklar ve vergi cezaları, tüzel kişiliğin 
varlığından alınır. Kanuni temsilcinin varlığına gidebilmek için, tüzel kişinin varlığının yeterli 
olmaması ve belli şartların gerçekleşmiş bulunması gerekir(ÖZBALCI, 2002).    

 
Söz konusu bu şartların neler olduğu ise, Vergi Usul Kanunun “Kanuni 

Temsilcilerin Ödevi” başlıklı 10. maddesi ve 6183 Sayılı Kanunun “Kanuni Temsilcilerin 
Sorumluluğu”  başlıklı mükerrer 35.  maddesinin  incelenmesi neticesine ortaya konabilir. 

 
Kanuni temsilcilerin ödevlerini yerine getirmemeleri yüzünden tüzel kişilerin, 

küçüklerin, kısıtlıların, tüzel kişiliği bulunmayan vakıf ve cemaatlerin varlığından tamamen 
veya kısmen  alınamayan (Vergi Usul Kanununda, kamu alacaklarının mükelleflerin veya 
vergi sorumlularının malvarlığından “tamamen veya kısmen alınamamış olması” şeklinde 
hüküm altına alınmış, 6183 Sayılı Kanununda ise mükelleflerin malvarlığından “tamamen 
veya kısmen alınamamış veya alınamayacağının anlaşılmış olması” şeklinde hüküm altına 
alınmıştır) (ÇELİK, 2000) vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevlerini yerine 
getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin 
Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır( Vergi Usul Kanunu, md. 10/2, 6183 Sayılı 
Kanun mük. Md. 35/1 ). 

 
Temsilciler veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler bu suretle 

ödedikleri tutarlar için asıl mükelleflere ( amme borçlusuna ) rücu edebilirler( Vergi Usul 
Kanun, md. 10/3, 6183 Sayılı Kanunu, mük. Md. 35/3). 

 
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni 

temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluğunu kaldırmaz( Vergi 
Usul Kanunu, md. 10/4, 6183 Sayılı Kanun, mük. Md. 35/3.). 

                                                 
1 Vergi Usul Kanunu 333. maddesinin ikinci fıkrasında aynı kanunun 10. maddesine yapılan atıfla vergi 
cezalarının da tüzel kişinin varlığından alınamaması halinde kanuni temsilcinin varlığına başvurulabileceği ifade 
edilmiştir. 
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Vergi yazınında, VUK’un 10. maddesindeki kanuni temsilcinin vergisel 

sorumluluğu ile 6183 sayılı Yasa’nın mükerrer 35. maddesindeki öngörülen kanuni 
temsilcilerin sorumluluğu arasında nitelik farklılığı olup olmadığı konusunda bir fikir birliği 
mevcut değildir (YARALI, 2010, ). Ancak hakim görüş, VUK’un 10. Maddeki sorumluluğun 
kusur sorumluluğu, 6183 sayılı Yasa’nın mükerrer 35. maddesindeki sorumluluğu ise 
kusursuz sorumluluk olduğu şeklindedir.  

 
Örneğin CANDAN eserinde, “Mükerrer 35. Maddede öngörülen sorumluluk, 

…kamu alacağının asıl borçlunun malvarlığından (tamamen veya kısmen) tahsil edilememiş 
veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması dışında, başka bir nedene dayandırılmamıştır. 
Maddede kullanılan ifade, anılan durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, başkaca bir 
koşul aranmaksızın, kanuni temsilcinin sorumluluğuna  gidilmesine olanak vermektedir.  
Kamu alacağının asıl borçludan tahsil edilememesinin nedeni, kanuni temsilcinin asıl 
borçlunun malvarlığını kötü yönetmesi, yani ihmal veya kastı olabileceği gibi, onun tamamen 
dışında cereyan eden bir olay, örneğin ekonomik kriz vs. de olabilir. Bunun kanuni 
temsilcinin sorumluluğu açısından bir önemi yoktur. Kanuni temsilci, kendi iradesi dışında  
oluşan kimi nedenleri ileri sürerek, sorumluluktan kurtulabilme olanağına sahip değildir. Bu 
bakımından; mükerrer 35’inci maddede yapılan düzenlemenin, bir tür “kanuni kefalet 
müessesesi” getirmiş olduğu söylenebilir”  şeklinde açıklamalarla, 6183 mükerrer 35. 
Maddenin kusursuz sorumluluk olarak düzenlediğini belirtmektedir(CANDAN, 2006). 

 
YARALI ise, “AATUHK mük m. 35 hükmünün kusursuz sorumluluğu düzenlediği 

yönünde bizim de katıldığımız görüşe göre, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna gidilebilmesi 
için kusur aranmamakta, diğer bir ifadeyle temsilcilerin sorumluluğu kusursuz sorumluluğa 
dayanmaktadır. VUK m. 10/2 hükmünde “…den sorumluluk”un, getirmemeleri ifadesi ile 
düzenlenmesi, ancak AATUHK mük. 35’de sadece “kanuni temsilcilerin ..şahsi mal 
varlıklarından…” ifadesi ile “…ile sorumluluk”un düzenlenmiş olması da bu görüşü 
desteklemektedir” demektedir (YARALI, 2016). 

 
BAHAR  ve AYAZ da, “Mükerrer 35. maddedeki sorumluluk amme alacağının asıl 

borçlunun malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilmemiş veya tahsil 
edilemeyeceğinin anlaşılmış olması dışında bir nedene dayandırılmadığında kusursuzluğun 
kanıtlanması suretiyle sorumluluğun kaldırılması söz konusu değildir” şeklinde konuyu 
açıklamıştır(BAHAR, 2005, AYAZ, 2013).  

 
  Diğer bir görüşe göre ise, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinde öngörülen 

sorumluluk da, kusurlu sorumluluk esasına dayanmaktadır. 
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Örneğin BARLASS “…genel esas kusurlu sorumluluktur. Kusursuz sorumluluk ise 
istisnaidir. …kanun koyucunun ekonomik boyutu baskın olan faaliyetlerde kusursuz 
sorumluluk yüklediği tüm kişilerin ortak özelliği, sorumluluğun doğumuna kaynaklık eden 
faaliyetin bizatihi sahibi ya da yararlanıcısı olmasıdır. …6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. 
maddesinin uygulanmasında kanuni temsilcilerin, kusursuz sorumluluk altına olduğunu 
düşünmek ise …kusursuz sorumluluğun genel karakteristiğine uygun olmayan bir yaklaşım 
olur. Zira kanuni temsilci ortaklığın faaliyetlerinin sahibi ve istifade edeni değildir. 
Dolayısıyla hiç kusuru olmasa bile ortaklığın vergi borcundan sorumlu tutulması adil 
olmayacaktır. Öte yandan bir hukuk normu, kusurlu yahut kusursuz sorumluluk açısından 
değerlendirildiğinde o normun kusursuz sorumluluğu ifade ettiğine karar vermek için süjeye 
bir ödev yüklenip yüklenmediğine ve eğer süjeye bir ödev yüklenmemişse kusursuz 
sorumluluğun var olduğuna dair genel nitelikte bir çıkarım yapmak doğru olmayacaktır…” 
şeklinde konuyu açıklamıştır.(BARLASS, 2006) 

 
Yine SABAN da, “VUK’nu bir idari usul kodu olarak nitelendirdiğimizde, tahsil ile 

ilgili düzenlemelerin de AATUHK’da  da paralel bir şekilde yer alması gerekir” 
demektedir.(SABAN, 2014) 

    
Her iki yasadaki sorumluluk esasların nitelik olarak birbirinden ayrıldığını kabul 

etmek, açıklanması zor bir durum yaratmaktadır. Gerçekten de, idari usul kodu olan VUK’un 
vergi borçlarından kanuni temsilcinin sorumluluğunu kusura dayalı bir sorumluluk iken, tahsil 
aşamasında kusursuz sorumluluğun aranması çelişkilere sebep olacaktır(BARLASS 2006, 
SABAN 2014). Ayrıca kanuni temsilcinin elinde olmayan birçok sebeple, tahsilin 
gerçekleşmemesi durumunda, kanuni temsilcinin sorumlu tutulması hakkaniyete 
aykırıdır(BARLASS 2006).  

 
Bu çerçevede, ikinci görüşün benimsenmesi durumda,  kanuni temsilcilerin, hem 

şirketin vergi ve hem de 6183 Sayılı Kanun kapsamına giren diğer kamu alacaklarından 
sorumlu tutulabilmeleri için üç koşulun bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Söz konusu 
koşulların neler olduğunu aşağıda sırasıyla inceleyelim. 

 
a-) Birinci koşul, vergi dairesinin kanunî temsilciye müracaat ettiği tarihte, temsil 

edilen vergi mükellefinin vergi dairesi tarafından talep edilebilecek bir vergi alacağının mevcut 
olması gerekir. Asıl vergi mükellefinden talep edilemeyecek vergi borcu kanunî temsilciden de 
talep edilemez. Meselâ tarh (VUK Md. 113 vd.) veya tahsil (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun Md. 102 vd) zamanaşımının mevcut olduğu hallerde kanunî temsilcinin de 
sorumluluğu söz konusu olamaz (KARAYALÇIN, 1994).  

 
b-) İkinci koşul Vergi Usul Kanununa göre, alacaklı kamu idaresinin alacağı için 

temsil edilen vergi mükellefine başvurmuş ve alacağını söz konusu vergi mükellefinin 
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malvarlığından tamamen veya kısmen alınmamış olması, 6183 Sayılı Kanuna göre ise,  
tamamen veya kısmen alınamamış veya alınamayacağının anlaşılmış olmasıdır.  
 

Başka bir deyimle kanunî temsilci,vergi dairesine karşı bu borç dolayısıyla ikinci 
derecede sorumludur. Vergi alacaklısının önce asıl vergi borçlusu aleyhine takipte bulunması ve 
vergi borçlusunun yapılan takip sonunda haczi caiz malının bulunmadığının veya haczedilen 
malların satış bedelinin borcu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması yani 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 75 ve 76. maddelerine göre asıl vergi 
borçlusunun "acz" halinin aciz fişi ile tesbit edilmiş olması gerekir. Ancak bu durumda vergi 
dairesi kanunî temsilciye asıl borçlu hakkındaki tahsil zamanaşımı süresi içinde diğer şartlar 
mevcut ise müracaat edebilir(KARAYALÇIN, 1994).  

 
c-) Kanuni temsilcinin kamu alacağından sorumlu tutulabilmesi için gerekli son şart ise, 

kamu alacağının kanuni temsilcinin ödevini yerine getirmemesi nedeniyle doğmuş olmasıdır. 
Başka bir anlatımla, kanuni temsilci ile kamu borcunun ödenmemiş olması arasında bir illiyet 
bağı bulunması gerekmektedir. Söz konusu illiyet bağının tespitinde ise aşağıdaki noktalara 
dikkat etmek gerekir. 

 

1-) Amme alacağı kanunî temsilcinin görev süresi içinde muaccel olmalıdır. Kanunî 
temsilci görev süresi içinde temsil ettiği vergi borçlusunun muaccel borcunu ödemediği için 
sorumlu tutulur. Görev süresinden önceki veya sonraki olaylar dolayısıyla vergi borcunun 
ödenmemiş olmasından kanunî temsilci sorumlu tutulamaz. Çünkü görev ile borcun 
ödenmemesi arasında bağlantı yoktur(KARAYALÇIN, 1994). Bu itibarla vergi mevzuatımıza 
göre, kanuni temsilcilerin sorumluluğu için şu kıstas önem arz etmektedir: Söz konusu 
şahısların sorumluluk sınırı kanuni temsilci sıfatlarını kazandıkları tarih ile bu sıfatları 
kaybettikleri tarihler arasındaki dönemi kapsar.  

 
2-) Kanuni temsilcinin kendisine düşen ödevleri yerine getirememesinin makul, 

haklı bir sebebi bulunmamalıdır. Şöyle ki, kanuni temsilciden asıl borçlu olan vergi 
mükellefinden  beklenebilecek düzeyde özen göstermesi beklenir, fazlası beklenemez. Çünkü 
Kanunî temsilci, asıl borçlunun "diğer eşidir (alter egoother şelf)" (Karayalçın 1994). 
Örneğin, mali krize girerek iflas eden şirketin vergi borçları, kendisine düşen ödevleri yerine 
getiren temsilciden tahsil edilemez. (Dan. 3. D.,  23.02.2000 Tarih ve E. 1998/3901, 
K.2000/700. (Kazancı İçtihat Bankası) 

  
3-) Kanuni temsilci ile kamu borcunun ödenmemesi arasındaki nedensellik bağı 

açısından dikkat edilmesi gerekli bir diğer nokta ise, birden fazla kanuni temsilci bulunduğu 
takdirde, bu kanuni temsilciler arasında kamu alacaklısı idareye karşı yerine getirilecek 
ödevler bakımından söz konusu temsilciler arasında bir iş bölümünün bulunup 
bulunmadığıdır. Çünkü Birden fazla kişinin kanunî temsilci olarak tanımlanabildiği hallerde 
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asıl mükellefin vergi borcunu "ödeme görevi" bunlardan hangisine veya hangilerine ait ise 
onun veya onların bu borç tutarını ödemekle yükümlü tutulmaları gerekir(KARAYALÇIN 
1994).  

 
Bu durum mütemadiyen mükellef ile idare arasında ihtilaf konusu olmakta ve vergi 

mahkemeleri boş yere meşgul etmektedir. Örneğin Danıştay’ın mükellefin mal varlığından 
alınamayan vergi borcunun, kanuni temsilciden alınabilmesi için, temsilcinin tüzel kişi adına 
ödeme yetki ve iktidarına sahip olması gerektiği hakkındaki kararları;  yine bir anonim 
şirkette, şirketi temsil yetkisinin murahhas ve müdürlere bırakılmış olması halinde, kamu 
alacağının sadece bunlardan takip ve tahsil edilmesi gerektiği şirketi temsil yetkisi olmayan 
diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilemeyeceği; mali kirize giren şirketin 
mahkemece iflasına karar verilmesi durumunda veya mücbir sebeplerin varlığı halinde kanuni 
tamsilcilerin sorumluluğuna gidilemeyeceği hakkında çok sayıda kararları mevcuttur. (Dan. 3. 
D., 22.11.2000 tarih ve E.1999/4599, K.2000/3833, Dan. 11. D. 24.02.2000 tarih ve E. 
1998/4697, K. 2000/745 (Kazancı İçtihat Bankası) Dan. 4. D., 5.10.1995 tarih ve E. 
1995/2057, K.1995/3807,  (ÖZBALCI, 2002 ) Dan. 3. D. 26.05.1999 tarih ve E. 1998/2761, 
K. 1999/2128, Dan. 3. 23.02.2000 tarih ve E. 1998/3901, K. 2000/700.(KIZILOT, 2002) 

2.  
 
Ezcümle kanuni temsilcilerin şirketin kamu borçlarından dolayı sorumluluğuna 

başvurulabilmesi için yukarıda yer alan her üç şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Şartlardan biri gerçekleşmezse, kanuni temsilci asıl borçlu olan vergi mükellefinin kamu 
borçlarından dolayı sorumlu tutulamaz.  
 

III- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
   

Görüldüğü üzere makalemizin konusunu oluşturan şirket tüzel kişiliğinin, kanuni 
temsilcilerinin vergi ve kamu borçlarından dolayı sorumlulukları Danıştay kararlarına da 
çokça konu olmuş, uygulamada önem arz eden mevzulardan biridir.  Kurumların büyük çapta 
olabilen kamu borçlarının bir veya birkaç kişiden kanunen alınabiliyor olması  
düşünüldüğünde, konun önemi biraz daha anlaşılabilir. Çünkü kamu alacaklısı idarenin, 
yapacağı herhangi bir hata neticesinde aslında kamu borcunun ödenmemesinden dolayı 
sorumluluğu olmayan şahıslar muhatap alınabilecektir. Bu nedenle, kamu alacaklısı idarenin 
yazımızda anlatılan ve vergi mevzuatımızda belirtilen ilkelere göre kanuni temsilcilerin 
sorumluluğuna gitmesi gerekir. Aksi bir uygulama ise, kamu alacaklısının hem fuzuli masraf 

                                                 
2 Dan. 3. D., 22.11.2000 tarih ve E.1999/4599, K.2000/3833, Dan. 11. D. 24.02.2000 tarih ve E. 1998/4697, K. 
2000/745 (Kazancı İçtihat Bankası) Dan. 4. D., 5.10.1995 tarih ve E. 1995/2057, K.1995/3807,  (ÖZBALCI, 
2002 ) Dan. 3. D. 26.05.1999 tarih ve E. 1998/2761, K. 1999/2128, Dan. 3. 23.02.2000 tarih ve E. 1998/3901, K. 
2000/700.(KIZILOT, 2002)Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar),Yaklaşım Yay., Ankara 2002, s. 
665, 670. 
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yapmasına hem de kamu alacağını yanlış adreslerde arayarak kamu borcunun ödenmesinin 
gecikmesine ve hatta tarh ve tahsil zamanaşımının dolmasına sebep olabilecektir.  

 
Sonuç olarak, gerek kamu alacaklılarının, alacağın tahsili sırasında doğru muhatap 

seçmeleri; gerekse kamu borçlusu tüzel kişilerin kanuni temsilcilerin bu görevin 
sorumluluğunu müdrik olmaları icap eder. 
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Giriş: İnfluenza virusüne bağlı olarak ensefalit, ensefalopati, akut nekrotizan 
ensefalopati(IAE), transvers miyelit, Guillan Barre Sendromu gibi nörolojik komplikasyonlar 
görülmektedir (1). İnfluenza ile ilişkili ensefalopati çocuklarda erişkinlere göre daha sık 
görülmekte olup nörolojik sekel veya ölüme neden olmaktadır (2). Bu vaka takdiminde erişkin 
hastada İnfluenza A’ya bağlı gelişen akut nekrotizan ensefalopati tablosu olgusu sunulmuştur. 

Olgu: 27 yaşında kadın hasta halsizlik yorgunluk boğaz ağrısı mevcut olup üst solunum yolu 
enfeksiyon tanısı ile tedavi başlandı. Tedavi altında genel durum bozukluğu bilinç bulanıklığı 
gelişmesi üzerine acil birimine başvurdu. Entübe edilen ve yoğun bakım servisine alınan 
hastanın çekilen Kranial MR’ında Bilateral serebral ve serebellar hemisferde yaygın ödem 
bilateral serebral hemisfer ak madde lokalizasyonlarında yaygın T2A FLAIR hiperintensite ve 
bilateral serebellar hemisferde yaygın T2A FLAIR hiperintensite eşlik etmekte bilateral 
serebellar hemisferde foramen magnum seviyesine tonsiller herniasyon eşlik etmektedir. 
Ayrıca bilateral serebellar hemisfer orta hat lokalizasyonunda manyetik duyarlılığa neden olan 
fokal odaklar hemoraji odakları ile uyumlu olabilir. Mikrobiyolojik incelemelerde CMV DNA 
Viral Yük, HCV-RNA Viral Yük saptanmadı.  Tüberküloz PCR negatif saptandı. Kan ve idrar 
kültüründe üreme olmayan ve İnfluenza A pozitif saptanan hastaya akut nekrotizan ensefalit 
tanısı ile İesef2x2gr+ Enfluvir1x75mg+Klovireks3x750mg tedavisi başlandı. Hastaya 10 ünite 
Taze Donmuş Plazma ile Plazmaferez yapıldı. Intravenöz Immunglobulin (IVIG) infüzyonu 
devam edildi. Tedavi altında klinik bulguları düzelmeyen hasta exitus oldu. 

Tartışma: İnfluenza A’ya bağlı nadir görülen ensefalopati tablosu ölümcül seyretmektedir. 
İnfluenza ile ilişkili akut nekrotizan ensefalopati gelişiminde santral sinir sistemine viral 
invazyon, proinflamatuar sitokinler, metabolik bozukluklar ve genetik yatkınlığın rol oynadığı 
düşünülmektedir(3).Daha çok çocuklarda görülmekte olup bizim vakamızda olduğu gibi 
erişkinlerde de görülebilmektedir. 

Sonuç: Akut nekrotizan ensefalopati ağır seyreden influenza vakalarında görülmekte; 
morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Klinisyenler influenza vakalarında nörolojik 
komplikasyonlar açısından dikkatli olmalıdır. 
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Table1. Hastanın laboratuar bulguları 

Laboratuar Testi Sonuç Referans Aralıkları 

Lökosit 6720 K/uL 4000-10000K/uL 

Hemoglobin 13 g/dl 14-17 g/dl 

Trombosit 146.000 K/uL 120.000- 450.000 K/uL 

Üre 34 mg/dl 10-45 mg/dl 

Kreatinin 0.93 mg/dl 0,6-1,2 mg/dl 

C-Reaktif Protein 56 mg/L 0-5 mg/dl 

Prokalsitonin 21  µg/L  0,25-0,5 µg/L  

Troponin I 520 pg/ml 0,06> 

İnfluenza A Pozitif  

Ast 77 U/L 10-40U/L 

Alt 113 U/L 10-40 U/L 

Sedimentasyon 11 mm / h 5-30mm/h 

Laktat dehidrogenaz 1320 U/L 90-250 U/L 

Albumin 3.2 g/dL 3,5-5,5g/dl 

INR(ınternatıonal Normalized 
Ratıo) 

1.89 0.8-1.0 
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ÖZET 

Teknoloji alanındaki gelişmeler hukuk dünyasında da önemli gelişmelere yol açmaktadır. 
Bunun günümüzde karşılaştığımız en önemli örneği yapay zeka kavramı ve hukuk alanında 
getirdiği yeniliklerdir. Bilişim dünyasında meydana gelen yenilikler daha önce hukuk 
dünyamızda olmayan yeni kavramları gündeme taşımıştır. Örneğin, kişisel verilerin korunması, 
robot hukuku, endüstri 4.0 ve akıllı sözleşmeler kavramları bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Yeni kavramlar ve kurumların ortaya çıkmasında teknolojinin yanı sıra sosyolojik değişiklikler 
de etkili olmaktadır. Öte yandan yapay zeka ve günlük hayatta kullanılmaya başlanması klasik 
yaklaşımla sorumlulukla ilgili sorunların çözümlenmesini güçleştirmektedir. Örneğin yapay 
zekaya sahip bir aracın kaza yapması durumunda sorumlunun kim olacağı ve sorumluluğun 
kapsamının tespitinde yaşanacak sorunlar için klasik ayrıma göre kusurlu ve kusursuz 
sorumluluk yaklaşımı yeterli olmayacaktır. Sigorta hukukunda yaşanan gelişmelere paralel 
olarak sorun kısmen de olsa görünüşte çözüme kavuşsa da rücu ilişkisi yönünden yine de 
çözüme kavuşmamıştır. 

Yapay zekânın iş ve eylemlerinden kaynaklanan zararlarda sorumlunun kim olacağı ve 
sorumluluğun kapsamı konusunda yeni teoriler ileri sürülse de yeterli yasal düzenlemelerin 
bulunduğu söylenemez. Bu sebeple yasal düzenlemeler yapılmadan önce, teorik olarak 
meselenin tartışılması önem taşımaktadır. Yeterli teorik tartışma yapılmaksızın yapılacak 
düzenlemeler mevcut sorunların daha da derinleşmesine yol açacaktır. Uluslararası alanda 
yapılan çalışmalar bu alanda genel ilkeler içermekte olup, henüz özel hukuk boyutunda ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Sorumluluk, robot hukuku, akıllı sözleşmeler, rücu ilişkisi, 
kişisel verilerin korunması 

 

GİRİŞ  

Robot kavramı ile başlayıp yapay zekâ ve blockchain ile devam eden sayısallaşma süreci, 
mülkiyetin konusu ve kapsamı bakımından önemli yaklaşımlar getirmektedir. Blockchain 
teknolojisi ile yapılan akıllı sözleşmeler, borçlar hukuku kavramlarının yeniden 
değerlendirilmesini gerektirebilecek bir yapıdadır. Mülkiyeti yakından ilgilendiren bu 
gelişmeler, elbette yakın bir süreçte AİHM kararlarına konu olacaktır. Bunun yanında ulusal 
mülkiyet anlayışlarında, mülkiyetin konusu ve kapsamı bakımından da yeni gelişmelerin 
yaşanacağını tahmin etmek hiç de zor değildir. Bu sebeple sayısallaşan dünyanın günümüzdeki 
durumu ile gelecekteki muhtemel görünümü, mülkiyet anlayışını önemli ölçüde değiştirebilir. 
Bu durumun hukuk alanında da doğrudan etkileri olacak, belki de hukukun sayısallaşmasına 
sebep olacak gelişmelere öncülük edecektir. Çağdaş hukukumuz, yapay zekâ öncesi otonom 
robotların ve bu robotların ürettiği eşyanın mülkiyeti konusunda, “hâkimiyet” kavramından 
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hareketle bir takım çözümler üretmektedir1. Yapılan bu çözümlemede hakimiyet kavramından 
hareketle ikili bir ayrıma gidilmiştir: Bunlardan birincisi eşya konumundaki robotlar açısından 
mülkiyet iken ikincisini ise hakkın öznesi konumundaki robotlar açısından mülkiyet meselesi 
oluşturmaktadır. 

 

ROBOTLAR VE MÜLKİYET 
 

Yaratıcı ve insana ait özellikler barındıran robotlarda, mülkiyete ilişkin konuların 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Robot teknolojisindeki gelişmeler, nesne konumundan özne 
konumuna geçmekte olan robotların icadına şahitlik etmektedir. Özellikle taşınır mülkiyetinin 
konusu ve kapsamı ile maliki konusunda daha genişletici bir yaklaşım sergilenmesi gereken bir 
döneme girilmektedir. 

Fikri mülkiyet açısından da robotların hak sahibi olması, mevcut ulusal ve uluslararası 
düzenlemeler karşısında mümkün bulunmamaktadır. Fikri hak sahibinin patent başvurusunda 
bulunması zorunluluğu, henüz hak sujesi olarak kabul edilmeyen robotların hak sahibi olmasını 
engellemektedir. Robotların üretmiş olduğu malvarlığı değerleri üzerinde telif hakkı sahibi 
olması da mevcut düzenlemeler çerçevesinde mümkün görünmemektedir. Ancak yapay 
zekânın gidişatına bağlı olarak üretilen eserlerin malikinin belirlenmesi ve endüstri 4.0 denilen2 
üretim sürecinin getirecekleri konusunda, mülkiyet hukukunun özellikle taşınır mülkiyetinin 
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreç aslında AİHM’in mülkiyet konusundaki 
bakış açısından sonra çoktan başlamış bulunmaktadır. 

Yapay zekâyı meydana getiren kodların telif haklarının sahibinin, programcı olduğu genel 
olarak kabul edilmektedir3. Ancak bu durum yapay zekâya sahip birimin tüzel kişilik 
kazanmasından sonra farklı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Yapay zekâdaki kodun yazarı 
olarak fikri mülkiyet hakkı sahibi olan programcı, yapay zekânın üretiminde söz konusu kodlar 
yer almayacağı için bunda hak sahibi olamayacaktır. Burada devreye yapay zekânın 
kullanıcısının hak sahibi olup olamayacağı sorunu gündeme gelecektir. 

Yapay zekâ tarafından meydana getirilen eşyanın malikinin söz konusu yapay zekâ olması 
gerektiği, doktrinde tartışılan hususlardandır4. Tüzel kişiliklerin de hak sahibi olduğu göze 
alınırsa, elektronik kişilik tanınan yapay zekânın malik olma durumu mümkün olabilecektir. 
Bununla birlikte yapay zekânın eşya sahipliği açısından kişilik sahibi olma sorunu 
çözülmeksizin bu konu temelsiz kalmaktadır. Çünkü hakkın konusu olan bir eşyanın hakkın 
sahibi olması bugün için olanaksızdır. Yapay zekânın hukuki işlemlerin tarafı olması da yine 
yapay zekâya tanınacak kişiliğe bağlı olacaktır. Öte yandan yapay zekânın akıllı sözleşmeler 
yoluyla hukuki işlem yapmasının mümkün hale gelmesi, yapay zekânın kendisine hukuki 
işlemlere taraf olma kabiliyetinin kazandırılması, tüzel kişilik ya da elektronik kişilik tanınması 
yönündeki çalışmaları hızlandıracaktır. 

“Yapay zekâya sahip olan onun ürettiği şeylere de malik olur” ilkesi, yapay zekân sahibinin 
üretilen şeyler üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olmasının mantığa uygun olacağı düşüncesini 

                                                            
1 Ersoy, Çağlar: Robotlar, Yapay Zekâ ve Hukuk, 4. Baskı, İstanbul 2019., s. 51 vd.  
2 Endüstri 4.0 kişiselleştirilmiş üretime, ortak çalışmaya dayalı ağlarda yatay entegrasyona ve tedarik zincirinin 
dijitalleşmesine dayanmaktadır (Bozkurt, Yüksel: Armağan Ebru: Yapay Zekâ Endüstri 4.0 ve Robot Üreticiler-
Hukuki Bakış, 1. Baskı, İstanbul 2019, s. 19)  
3 Ersoy, s. 67.  
4 Ersoy, s. 67.  
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akıllara getirmektedir5. Gerçekten de klasik mülkiyet yaklaşımında bir eşyaya sahip olan, o 
eşyanın semerelerine de malik olur. Komutlar verilerek yapay zekânın bir eşya üretmesi 
durumunda, elbette ürün eşyanın sahibine ait olacaktır. Ancak buradaki sorun, yapay zekânın 
gözlemleme, öğrenme ve karar verme yeteneğine sahip olması dolayısıyla üretilen şeylerin 
yapay zekânın maliki ile doğrudan doğruya değil ancak yapay zekânın maliki olması dolayısıyla 
bir ilişki kurulabilir. Bu noktada oturtulacak hukuki konjonktür açısından mülkiyet 
konusundaki hukuki ve siyasi tercihler öne çıkmaktadır. Eğer hukuki tercihle yapay zekâya 
tüzel kişilik tanınırsa, üretilen şeylerin mülkiyeti de yapay zekâya ait olacaktır. Aksine kişilik 
tanınmazsa, üretilen şeylerin mülkiyeti klasik anlayışa göre yapay zekânın malikine ait 
olacaktır. Bu kabul, yapay zekânın başka bir yapay zekâ üretmesi durumunda ise tartışılabilir 
hale gelecektir. 

 

1. Yapay Zekâya Hukuki Kişilik Tanınmasına İlişkin Tartışmalar 
Doktrinde yapay zekânın bir eşya olarak kabul edilmesinin yetersiz bir yaklaşım olduğu kabul 
edilmektedir6. Yapay zekâ alanındaki üretici, programcı, malik ve kullanıcıların rollerinin 
giderek değişmesi ve insan emeği ve etkisinin yapay zekâda giderek azalması, yapay zekâya 
kişilik tanınması yönündeki eğilimi artırmaktadır. 

Hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme yeteneği olarak ifade edilen hak ehliyetinin 
tanınması konusunda, hukuki ve siyasi bir tercih olan yasal düzenlemelerin dayanağında ahlaki 
ve pratik kaygılar yatmaktadır. Hangi varlıklara kişilik tanınacağı, hukuk politikasının konusu 
olup bu durum toplumsal ihtiyaçlar ve tercih edilen ekonomik düzene göre değişmektedir. 
Hukuk düzeni tarafından bir varlığa kişilik tanınması için esas alınan bilişsel görevleri yerine 
getirme, parayı kontrol edebilme ve bilinç yetenekleri yapay zekâda da önem arz etmektedir.  

Yapay zekânın sorumluluğu ve mülkiyet hakkı ile ilgili sorunların çözüme kavuşması için bir 
tür yasal statü veya kişilik tanınması gerekmektedir. Doktrinde yapay zekâya hukuki statü ya 
da kişilik tanınmaksızın mevcut hükümlerle mülkiyete ve sorumluluğa ilişkin sorunların 
çözülebileceği hususunda görüşler ileri sürülmektedir7. Bu görüşe göre, yapay zekâ eşya kabul 
edilerek hem sorumluluk hem de mülkiyete ilişkin sorunlar çözülebilir. Ancak günümüzde 
yapay zekâya sahip otomobillerde tamamlayıcı parça olan akülerin asıl eşyadan ayrı olarak 
kiralanabilmesi, otonom sürüş yeteneği kazanan otomobillerin içerisinde sürücü olmaksızın 
yolcu taşıma sistemlerinde sözleşme yaparak hizmet verecek duruma gelmesi bu görüşün 
yeterli olmayacağını ortaya koymaktadır. Öte yandan eski hukuk sistemlerinde örneğin Roma 
döneminde tapınakların, Ortaçağ’da kiliselerin günümüzde devletlerin ve kurumların tüzel 
kişiliğe sahip olmaları da tıpkı yapay zekânın bugünkü durumuna benzer gereksinimler sonucu 
gündeme gelmiştir8.  

Doktrinde ileri sürülen görüşlerden biri de yapay zekânın kullanıcının temsilcisi olduğu ve 
temsil hükümlerine göre mülkiyet ve sorumluluk sorunlarının çözülmesi gerektiğidir9. Bu 
görüşe göre, yapay zekâ belirli kurallar içerisinde kullanıcının adına ve onun talimatları 
doğrultusunda hukuki işlemler yapabilmekte ve kullanıcının belirlediği kurallara göre hareket 
etmektedir. Buna göre yapay zekânın kullanıcının temsilcisi olduğu kabul edilebilir ve hukuki 
                                                            
5 Ersoy, s. 67. 
6 Ersoy, s. 77; Sarı, Onur: “Yapay Zekânın Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Sorumluluk”, TBB Dergisi, 2020, 
s. 257 vd.  
7Pérennou,Thomas:“State-of-the Art on Legal Issues”, 
https://ethicaa.greyc.fr/media/files/ethicaa.delivrable.1.pdf, s. 10, E.T.09/7/2021; Ersoy, s. 85.  
8 Gray, John Chipman: The Nature and Sources of the Law, The Columbia University Press, New York 1972, s. 
46; Ersoy, s. 86.  
9 Pérennou, s. 11; Ersoy, s. 86. 
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bakımdan temsile ilişkin kurallarla mülkiyet ve sorumluluğa ilişkin hususlar çözümlenebilir. 
Bu görüş, yapay zekânın kendi kendine öğrenme ve buna uygun hareket etmede kullanıcının 
talimatları dışına çıkma ihtimalini göz ardı etmektedir. Bu çaba yapay zekâyı, klasik robot 
hukukuna ilişkin yaklaşımlarla değerlendirmeye yönelik bir çabadır. Oysa yapay zekâ robot 
hukukunu katbekat aşan bir seviyeye gelmiştir. 

Doktrinde ileri sürülen bir diğer görüşe göre ise yapay zekâ “insan olmayan özne” olarak kabul 
edilmelidir. Yapay zekânın yapmış olduğu hukuki işlemler ile sebep olduğu haksız fiilleri, 
kullanıcının talimatlarına veya fiillerine bağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu 
durumda yapay zekânın ayrı bir özne olarak kabul edilmesi gerekir.  

Yapay zekânın insanın yasal statüsüne tâbi olmayacağı kabul edilmekle birlikte, “EuRobotics 
Çalışma Grubu” elektronik kişilik tanınması yönünde öneride bulunmaktadır10.  Söz konusu 
Grup yazmış olduğu raporda, tıpkı şirketlerde olduğu gibi tüzel kişilik modelinin haklar, 
yetkiler ve sorumluluklar bazında belirlenerek yapay zekâ için de bir modelin 
oluşturulabileceğini ileri sürmektedir. Bu öneriye benzer şekilde Avrupa Parlamentosu Yasal 
İşler Komitesi’nin 2017 yılında yazmış olduğu raporda, yapay zekâya sahip robotlar için 
elektronik kişiliğin değerlendirilmesi gerektiğine yer verilmiştir11. EU Robotics Çalışma Grubu 
tarafından yapılan alternatif bir öneride ise “yapay insan” statüsünün yapay zekâ robotlara 
verilebileceği dile getirilmiştir12. 

Yapay zekâ robotlara, vekil/temsilci modeli çerçevesinde yaklaşmak gerektiğini ileri sürülen 
görüşler de bulunmaktadır13. Bu görüş, yapay zekânın hukukta bir özne olmadığı için geçerli 
irade beyanında bulunamayacağı, bunların fiil ehliyetlerinin ve ayırt etme güçlerinin 
bulunmadığını bu sebeple vekil/temsilci modelinin uygulanmasının mümkün olmadığını ileri 
sürülmüştür. Buna karşılık olarak Roma hukukunda var olan hukuken kişi olarak kabul 
edilmeyen kölelerin efendileri adına sözleşme yapmaya yetkili olması durumu dikkate alınarak 
yapay zekâya da benzer bir düzenlemenin yapılabileceği, yapay zekânın alışveriş sitelerinde 
bile sözleşme yapabilecek seviyeye geldiği dolayısıyla vekil/temsilci olarak yapay zekânın 
kabul edilmesiyle sorunların çözülebileceği ileri sürülmektedir14. 

Yapay zekâya kişilik tanınmasına ilişkin önerilerden biri de tıpkı Roma hukukunda olduğu gibi 
yapay zekâya köleliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla mülkiyet ve sorumluluk konusundaki 
sorunların çözülmesidir. Bu modelin yapay zekâya sahip robotların birer eşya konumunda 
tutulması ve hareket alanlarının sınırlandırılması konusunda faydalı olacağı kabul edilmektedir. 
Ancak kölelik kurumunun insanlık tarihindeki olumsuz etkisi, bıraktığı acı deneyimler ve 
insanlarla yapay zekâya sahip robotlar arasında bir çatışmaya sebep olacağı düşüncesi bu 
görüşün kabul edilmemesi sonucunu doğurmaktadır.  

 

 

 

 

2. Sorumluluk Hukuku Bağlamında Yapay Zeka Kavramı 

                                                            
10 Ersoy, s. 92. 
11 Ersoy, s. 92.  
12 Ersoy, s. 92.  
13 Pérennou, s. 12; Ersoy, s. 92. 
14 Pérennou, s. 12; Ersoy, s. 92. 
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Hukuki manada kişilik kavramı, bir takım haklara sahip olan ve sahip olunan bu haklar ile 
birlikte bir takım ödev ve yükümlülükleri de beraberinde getiren, gerçek ve tüzel kişilere 
atfedilen hukuki bir kavramdır15. Bu yönüyle hukuki manadaki kişilik kavramı, gerçek hayatta 
yalnızca insanlara atfedilebilecek bir kavramı tüzel kişiler açısından da öngörmüştür. Tüzel 
kişilikler tarihi süreç içerisinde insan ihtiyacı dolayısı ile vücut bulmuş bir hukuki müessesedir. 
Bu durum da göstermektedir ki insanlığın gelişimi ve tarihsel süreç içerisinde ilerlemelerin 
hukuki manadaki kişilik kavramının insan dışındaki organizasyonlara da verilebileceğidir.  

Yapay zeka mevzuunda ise insanlık çok ileri bir seviyeye taşınmış, yapay zekaların süreç 
içerisinde fazlasıyla otonomlaşmıştır16. Bu otonomlaşma makinelerdeki sürecin aksine 
insandan komut alma mecburiyetini ortadan kaldırmış ve yapay zeka ile kumanda edilen 
robotları adeta insan beyni gibi çalışıp çözümler üretir hale getirmiştir. Şöyle ki yapay zeka 
sahasındaki faaliyetler robotları kendi kendilerine öğrenebilen, üreticisinden bağımsız seçimler 
yapabilen, sosyal çevre ile devamlı bir mahiyette etkileşimde kalan, hatta ve hatta insan gibi 
karar verebilen mekanizmalar haline getirmiştir17. İşte yapay zeka özelindeki bu gelişme ve 
ilerlemeler birçok hukuki mesele ve tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalardan 
ilkini ve en mühimini ise yapay zekalar tarafından ortaya koyulan hukuka aykırı fiiller ve bu 
fiillerin sonuçları oluşturmaktadır. 

Hukuki manada hukuka aykırı fiiller, bir akit kapsamında ortaya koyulan kaidelere aykırılık ve 
haksız fiiller neticesinde ortaya çıkmaktadır. Hukuka aykırı fiil kavramından anlaşılması 
gereken ise hukuk düzenince tasvip edilmeyen eylem ve davranışlardır. Hukuk düzenince bu 
eylem ve davranışları sergileyenler kişilere karşı ise söz konusu fiil dolayısı ile husule gelen 
zararın tanzimi mecburiyeti yüklenmektedir18.  

Yapay zekaların neden olduğu hukuka aykırı fiillerde sorumluluk aidiyetinin ne şekilde 
belirleneceği hususu hukuki manada büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu hususun belirlenmesi 
ise ancak ve ancak yapay zekanın hukuki statüsünün tespiti ile mümkün olacaktır. Nitekim 
yalnızca tek bir alanda uzmanlaşabilen ve anı oluşturma yeteneğine sahip olmayan salt tepkisel 
yapay zekalarda hukuki manada bir ihtilaf bulunmayıp bu tür yapay zekalar üreticisinin 
kusursuz sorumluğu kapsamında değerlendirilecek olup hukuki manada bir tartışmanın konusu 
olmayacaklardır. Ancak öz benliğini fark edebilen, sosyal etkileşime girebilen, çevresinde yer 
alanların hislerini tahmin edip sonuçlar çıkarabilen ve içinde bulunduğu duruma göre hareket 
edebilen otonom yapay zekalarda çözüm bu kadar basit değildir. Nitekim bu tür yapay zekalar 
belirtilen özellikleri gereği hukuksal manada tüzel kişiliğe benzer mahiyette özgün bir 
elektronik kişi tanımlamasına gidilmesini mecburi hale getirmektedir. Şöyle ki öz farkındalığa 
sahip olan bu yapay zeka türünün sergilemiş olduğu hukuka aykırı fiillerden ötürü ne salt 
tepkisel yapay zekada olduğu gibi üreticinin sorumluluğuna gidilmesi ne de kullanıcıya 
başvurulması adilane bir tutum olmayacaktır. 

Bu tartışmalar ışığında yapay zekaların hukuka aykırı eylem ve fiillerine ilişkin sorumluluk 
aidiyetinin kime atfedileceği hususunu netleştirmek gerekirse; salt tepkisel yapay zekalara 
sahip olan kimsenin kusuru nedeniyle zarara sebebiyet veren eylem veya davranışların ortaya 
çıkması durumunda kullanıcının sorumluluğuna, yine salt tepkisel yapay zekalarda zarara 
sebebiyet veren eylem ve davranışlar üretimden ya da yazılımdan kaynaklı ise yapay zekanın 
üreticisinin sorumluluğuna, otonom yapay zekalarda zarara sebebiyet veren eylem ve 
                                                            
15 Gray, J.C.: The Nature and Sources of The Law, 1921, s.1909; Solum, L.B.: Legal Personhood for Artifical 
Intelligences, Nort Carolina Law Review, Vol. 79, Number 4, s.1238-1239 
16 Bkz. Hernaes, C.: Artifical Intelligence, Legal Responsibility and Civil Rights, 2015 
17 He, K. / Gkioxari, G. / Dollar, P./ Girshich, R.: . Mask R- CNN, 2017, 
http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/He_Mask_R-CNN_ICCV_2017_paper.pdf.  
18 Tandoğan, Haluk: Türk Mesuliyet Hukuku, Vedat Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 3-4 
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davranışlar üreticiden ya da sahibinden kaynaklanıyorsa bu kimselerin sorumluluğuna, yine 
otonom yapay zekalarda zarar sebebiyet veren eylem ve davranışlar öngörülemez biçimde 
yalnızca yapay zekanın kendi eylem ve faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa otonom yapay 
zekaların sorumluluğuna başvurulması gerecektir.  

 

SONUÇ 

Yapay zekânın insanlığın geleceğinde oynaması öngörülen roller, çalışmanın başlangıcında da 
belirtildiği üzere, mülkiyet hakkının konusu ve kapsamı bakımından yeni bir genişleme 
sürecine girileceğine işaret etmektedir. Endüstri 4.0 kavramının içeriği, yapay zekâya sahip 
makineler tarafından üretim süreçlerinde ciddi bir artışın gerçekleştirileceğini göstermektedir. 
Buharlı makinelerin üretimde kullanılmasını müteakiben ortaya çıkan sanayi devrimi, nasıl 
mülkiyet alanında yeni olguların ortaya çıkmasına sebep olmuşsa, blockchain teknolojisi ve 
yapay zekâ da üretim alanında katlanan bir etkiye sahip olacaktır. Bu durum mülkiyet alanında 
Türk hukukunda öngörülen taşınır ve taşınmaz mülkiyeti ayrımından çok daha ayrıntılı bir 
yaklaşımı gündeme getirmektedir. Blockchain teknolojisi ve bunun kullanım alanlarından 
kripto paralar ile akıllı sözleşmeler, mülkiyet alanında ve sorumluluk hukuku özelinde yapay 
zekaya özgü bir düzenleme gereğini de göstermiştir. Yapay zekâlar bu anlamda mülkiyet 
hakkının konusunu ve kapsamını genişleteceği gibi bir çok sorumluluğu da ortaya çıkaracak bir 
etkiye sahiptir. Günümüz dünyası göstermektedir ki insan dışındaki oluşumlara hukuki manada 
tüzel kişilik atfetmek mecburiyetinde kalan insanlık, öz farkındalığa sahip robotlara da 
elektronik bir tüzel kişilik vermek mecburiyetine doğru evrilmektedir.  
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Abstract 

In this work, two problems were investigated. Let 𝑠 = (𝑠𝑛) be an multiplicative injective 

and surjective 𝑠-number sequence in the sense of Pietsch. Also, let arbitrary multiplicative 

injective and surjective 𝑠-numbers sequences 𝑠 = (𝑠𝑛) and 𝑟 = (𝑟𝑛) with the property that 

𝑠𝑛(𝑇) ≤ 𝑟𝑛(𝑇) for 𝑛 ∈ ℕ and 𝑇 compact operator in a (complex) Banach space. We obtain 

Weyl-type inequality between these 𝑠-numbers for 𝑇 and 𝑇′ dual operator in a (complex) 

Banach space. 

Keywords: Dual Operators, Multiplicative Injective and Surjective -Numbers, -Numbers, 

Weyl-Type Inequalities 

 

1. Introduction 

E. Schmidt firstly used 𝑠-numbers (or singular numbers) definition that this notion in the 

theory of non-selfadjoint integral equation. The axiomatic structure of the original 𝑠-numbers 

in Banach spaces was developed by A. Pietsch (Pietsch, A., 1974). So, there emerged significant 

working with inequalities between eigenvalues both 𝑠-numbers and between some 𝑠-numbers 

(approximation numbers, Gelfand numbers, Weyl numbers e.t.c.). Pietsch was able to prove an 

important inequality between eigenvalues and Weyl numbers of operators in Banach spaces 

(Pietsch, A., 1980b). Then H. Köning obtained better constant in this inequality (König, H., 

1984, König, H., 1986a, König, H., 1986b). 

It was expressed in (Carl, B., and Hinrichs, A., 2007) that the Weyl numbers some sense 

to make, a minimal multiplicative 𝑠-number sequence. This showed that the Weyl numbers are 

suitable 𝑠-numbers for investigating the optimal asymtotic behavior of eigenvalues by 

previously said inequality of A. Pietsch. As we have already pointed out, this is, in fact 

extensively studied about the eigenvalue distributions of integral operators moving in function 

spaces. For this reason, researchers focus on exploring which Weyl-type inequalities more 

appropriate for an optimal search for asymptotic behavior of eigenvalues. 

Indeed, Weyl numbers with a minimal 𝑠-number are considered the best s-number for 

working with Weyl-type inequalities. Nevertheless, whether there exists a minimal 

multiplicative 𝑠-number sequence another from Weyl numbers for estimating the asymptotic 

behavior of eigenvalues was investigated by (Carl, B., and Hinrichs, A., 2007). 
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Let us now briefly explain the contents of the arcticle. In the second chapter, we give 

basic features about 𝑠-number and 𝑠-numbers in addition to basic concepts we need. In the third 

chapter, we will obtain an important inequality between arbitrary multiplicative injective and 

surjective 𝑠-numbers (𝑠𝑛) and (𝑟𝑛)  with the property that 𝑠𝑛(𝑇) ≤ 𝑟𝑛(𝑇) for all 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) 

compact operators. We also investigation the relation 𝑠 = (𝑠𝑛) 𝑠-numbers which is an arbitrary 

multiplicative injective and surjective 𝑠-number sequence of 𝑇 is compact operator and it’s 𝑇′ 

is dual operator in (complex) reflexive Banach space.                                                          

 

2. s-Numbers and Known Results 

We give some basic definitions of Banach space theory and 𝑠-numbers of operotors. Also, 

we denote by 𝐵𝑋 the closed unit ball of 𝑋. In what follows, Banach space will always be showed 

𝑋, 𝑌, 𝑍 e.t.c.   Also, we denote 𝐿(𝑋, 𝑌) is the set from 𝑋 into 𝑌 bounded linear operators 

equipped with the operator norm and 𝐿 stands for the class of all operators Banach spaces. 

𝐾(𝑋, 𝑌) is denote the set of compact operators from 𝑋 into 𝑌. Moreover, 𝑇′ is dual operator of 

𝑇. 

We use the concepts given in (Pietsch, A., 1980a) and (Pietsch, A., 1987) for 𝑠-number 

sequence. 

Definition 2.1 : A map 𝑠: 𝐿 → [0, ∞] which every operator 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) a non-negative scalar 

sequence  (𝑠𝑛(𝑇))
𝑛∈ℕ is called  an 𝑠-number function if the followimg conditions are satisfied: 

1. Monotonicity: 
‖𝑇‖ = 𝑠1(𝑇) ≥ 𝑠2(𝑇) ≥ ⋯ ≥ 0  for 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌), 

2. Additivity: 

𝑠𝑛+𝑚−1(𝑆 + 𝑇) ≤ 𝑠𝑚(𝑆) + 𝑠𝑛(𝑇) for 𝑆, 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝑛 = 1,2, …, 

3. Ideal-Property: 

𝑠𝑛(𝑆𝑇𝑅) ≤ ‖𝑆‖𝑠𝑛(𝑇)‖𝑅‖ for 𝑅 ∈ 𝐿(𝑋0, 𝑋), 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌)  and 𝑆 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑌0), 

4. Rank-Property: 

If 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑇) < 𝑛 then 𝑠𝑛(𝑇) = 0 for 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌), 

5. Norming Property: 

𝑠𝑛(𝐼𝑛) = 1 for the identitiy maps 𝐼𝑛: 𝑙2
𝑛 → 𝑙2

𝑛 on 𝑙2. 

 

Now let’s remember the definition of some important 𝑠-number sequences. 

For every operator 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌)  and 𝑛 = 1,2, …, the 𝑛 − 𝑡ℎ approximation number is 

defined by 

𝑎𝑛(𝑇) = 𝑖𝑛𝑓{‖𝑇 − 𝐴‖: 𝐴 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) ,   𝑟𝑎𝑛𝑘𝐴 < 𝑛}, 

the 𝑛 − 𝑡ℎ Gelfand number by 

𝑐𝑛(𝑇) = 𝑖𝑛𝑓{‖𝑇𝐽𝑀‖: 𝑀 ⊂ 𝑋,   𝑐𝑜𝑑𝑖𝑚𝑀 < 𝑛}, 

where 𝐽𝑀: 𝑀 → 𝑋 is the natural embedding from a subspace 𝑀 of 𝑋 into 𝑋, and the 𝑛 − 𝑡ℎ 

Kolmogorov number given by 
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𝑑𝑛(𝑇) = 𝑖𝑛𝑓{‖𝑄𝑁𝑇‖: 𝑁 ⊂ 𝑌,   𝑑𝑖𝑚𝑀 < 𝑛}, 

where 𝑄𝑁: 𝑌 → 𝑌/𝑁 defines the canonical quotient map from 𝑌 into the quotient space 𝑌/𝑁, 

and the 𝑛 − 𝑡ℎ Weyl number by 

𝑥𝑛(𝑇) = 𝑠𝑢𝑝{𝑎𝑛(𝑇𝐴): 𝐴 ∈ 𝐿(𝑙2, 𝑋), ‖𝐴‖ ≤ 1}, 

and the 𝑛 − 𝑡ℎ Hilbert number by 

ℎ𝑛(𝑇) = 𝑠𝑢𝑝{𝑎𝑛(𝐵𝑇𝐴): 𝐴 ∈ 𝐿(𝑙2, 𝑋),   𝐵 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑙2) ‖𝐴‖, ‖𝐵‖ ≤ 1}. 

Remark 2.2 : The largest 𝑠-numbers the approximation numbers and the smallest 𝑠-numbers 

Hilbert number (Pietsch, A., 1980a, Pietsch, A., 1987). 

In addition to these, we need following definitios: 

a. An 𝑠-number sequence 𝑠 = (𝑠𝑛) is called injective if, given any metric injection 𝐽 ∈

𝐿(𝑌, �̃�) i.e. ‖𝐽𝑦‖ = ‖𝑦‖ for 𝑦 ∈ 𝑌, 𝑠𝑛(𝑇) = 𝑠𝑛(𝐽𝑇) for all 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and all 

Banach spaces 𝑋. 

b. An 𝑠-number sequence 𝑠 = (𝑠𝑛) is called surjective if, given any metric surjection 

𝑄 ∈ 𝐿(�̃�, 𝑋) i.e.  𝑄(𝐵�̃�) = 𝐵�̃�, 𝑠𝑛(𝑇) = 𝑠𝑛(𝑇𝑄) for all  𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and all Banach 

spaces 𝑌. 

c. If an 𝑠-number sequence satisfies (1) and (2) then it is called injective and surjective. 

           Moreover, we need also the following characterization of Gelfand and Kolmogorov 

numbers, 

𝑐𝑛(𝑇) = 𝑎𝑛(𝐽∞𝑇) and 𝑑𝑛(𝑇) = 𝑎𝑛(𝑇𝑄1), 

where 𝐽∞: 𝑌 → 𝑙∞(𝐵𝑌′) is the metric surjection defined by  𝐽∞𝑦 = (〈𝑦, 𝑎〉)𝑎∈𝐵
𝑌′  and with 

values in the space 𝑙∞(𝐵𝑌′) of bounded sequences and where 𝑄1: 𝑙1(𝐵𝑋) → 𝑋 is the metric 

surjection from the space of summable sequences 𝑙1(𝐵𝑋) onto 𝑋, defined by 𝑄1((𝜉𝑥)) ≔

∑ 𝜉𝑥𝑥∈𝐵𝑋
𝑥. 

On the other hand, an 𝑠-numbers sequence (𝑠𝑛) is called multiplicative if           

𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑠𝑛 (𝑇) 𝑠𝑚 (𝑆) 

for 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌), 𝑇 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑍)and 𝑚, 𝑛 ∈ 1,2, …  . 

Now, we recall the following useful mixing multiplicativity property for an arbitrary 

𝑠-number sequence 𝑠 = (𝑠𝑛)  from (Carl, B., and Hinrichs, A., 2007).  For 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and  

𝑇 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑍), 

a. 𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑠𝑛(𝑇)𝑎𝑚(𝑆) and 𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑎𝑛(𝑇)𝑠𝑚(𝑆). 

b. If 𝑠 = (𝑠𝑛) is injective, then 𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑐𝑛(𝑇)𝑠𝑚(𝑆) . 

c. If 𝑠 = (𝑠𝑛) is surjective, then 𝑠𝑛+𝑚−1 (𝑇𝑆) ≤ 𝑠𝑛 (𝑇) 𝑑𝑚 (𝑆). 

From the above results, it is clear that the following mixing multiplicativity holds. If 𝑠 = (𝑠𝑛) 

be an injective and surjective 𝑠-number sequence, then 
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𝑠𝑛+𝑚+𝑙−1(𝑇𝑆𝑅) ≤ 𝑐𝑛(𝑇)𝑠𝑚(𝑆)𝑑𝑙(𝑅) 

for 𝑅 ∈ 𝐿(𝑋₀, 𝑋), 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝑇 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑌₀). 

We now express a striking result of Pisier (Pisier, G., 1989a, Pisier, G., 1989b) 

concerning the existense of isomorphisms between arbitrary 𝑛 −dimensional Banach spaces 

and 𝑛-dimensional Hilbert spaces and mixing multiplicativity of an injective and surjective 𝑠-

number sequence. 

Lemma 2.3 : Let 𝐼 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌). Then, 

𝑥𝑘(𝐼: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙2

𝑛) = (
𝑛

𝑘
)

1
2
 

for 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛.  

      Now let us express the relation between 𝑠-numbers in Hilbert spaces. (Pietsch, A., 1987, 

König, H., 1986a).  

Lemma 2.4 : Let 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) is a compact operator in a Banach space. Then we denote its 

eigenvalues by 𝜆𝑛(𝑇) −counted according to their algebraic multiplicity and ordered non-

increasingly in absolute value in Hilbert spaces we have 

𝑎𝑛(𝑇) = 𝑐𝑛(𝑇) = 𝑥𝑛(𝑇) = 𝑑𝑛(𝑇) = ℎ𝑛(𝑇) = 𝜆𝑛(𝑇∗𝑇)
1
2 . 

The following theorems give the relationship between operators and their duals for some 

𝑠-numbers, see (Pietsch, A.,1974) for similar relations.  

Theorem 2.5 : Let 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋) ; then  

𝑐𝑛(𝑇) = 𝑑𝑛(𝑇′) , 

where 𝑇′ is dual operator of 𝑇 .  

Theorem 2.6 : Let 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋) such that 𝑇 is compact; then 

𝑑𝑛(𝑇) = 𝑐𝑛(𝑇′),  

where 𝑇′ is dual operator of 𝑇 .  

 

3. Main Results 

We stated in the previous section a quite important optimal in Weyl-type inequalities 

which are useful for estimating the first eigenvalues of operators in Banach spaces. Thus to 

investigate optimal asymptotic behavior of the eigenvalues a variety of Weyl-type 

inequalities emerged. Several Weyl-type inequalities have been obtained for some operators 

(compact operators, Riesz operator, e.t.c) in Banach spaces (Pietsch, A., 1987, König, H., 

1986b, König, H., 2001). 
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However, in Weyl-type inequalities, there is arise the question of whether there are a 

certain sense small multiplicative 𝑠-number sequences other than Weyl numbers. We can see 

a significant inequality related to this with the following theorem (Carl, B., and Hinrichs, A., 

2007). 

Theorem 3.1 : Let (𝑠𝑛) a multiplicative 𝑠-number sequence with the property that 𝑠𝑛 (𝑇) ≤
 𝑥𝑛 (𝑇) for all 𝑇 ∈ 𝐿 and 𝑛 = 1,2, … Then  

𝑥2𝑛−1(𝑇) ≤ 𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑇)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

  𝑓𝑜𝑟  𝑛 = 1,2, … 

Moreover, for 0 < 𝑝 < ∞ there is a constant  𝑐𝑝 ≥ 1 such that  

∑ 𝑠𝑘
𝑝(𝑇)

𝑛

𝑘=1

≤ ∑ 𝑥𝑘
𝑝(𝑇)

𝑛

𝑘=1

≤ 𝑐𝑝 ∑ 𝑠𝑘
𝑝(𝑇)

𝑛

𝑘=1

 

for 𝑇 ∈ 𝐿 and 𝑛 = 1,2, … 

We want to investigate whether there exist minimal multiplicative injective and 

surjective 𝑠-numbers different from the Weyl numbers in some sense. In the following 𝑟 =
(𝑟𝑛) will be used instead of any 𝑠-number sequence. In addition, the obtained relation will 

also be investigated for dual operators. 

Theorem 3.2 : Let (𝑠𝑛) be a multiplicative injective and surjective 𝑠-numbers sequence with 

the property that  𝑠𝑛 (𝑇) ≤  𝑟𝑛 (𝑇) for all 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋) compact operators such that (complex) 

Banach space 𝑋. Then, 

𝑟2𝑛−1(𝑇) ≤ √𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑇)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

for 𝑛 =  1, 2, … 

Proof: Since (𝑟𝑛) be a injective and surjective 𝑠-number sequence we have such that operator 

𝑄1 ∈ 𝐿(𝑙1
𝑛, 𝑋) and 𝐽∞ ∈ 𝐿(𝑋, 𝑙∞

𝑛 ).  

                                     𝑟2𝑛−1(𝑇) = 𝑟2𝑛−1(𝐽∞𝑇𝑄1) ≤ (∏ 𝑟2𝑘−1(𝐽∞𝑇𝑄1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

                           (1) 

We easy see for 𝑄1 is an operator acting in Hilbert space and  (𝑠𝑛) a multiplicative injective 

and surjective 𝑠-number sequence  

(∏ 𝑟2𝑘−1(𝐽∞𝑇𝑄1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

= (∏ 𝑠2𝑘−1(𝐽∞𝑇𝑄1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                                                                  ≤ (∏ 𝑐𝑘
2

(𝐽∞)𝑠𝑘(𝑇)𝑑𝑘
2

(𝑄1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 .                       (2) 
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Thus using property (iii) of Defination 2.1, 𝐽∞ is an operator acting in Hilbert space, ‖𝐽∞‖ ≤ 1 

and ‖𝑄1‖ ≤ 1 we obtain  

(∏ 𝑐𝑘
2

(𝐽∞)𝑠𝑘(𝑇)𝑑𝑘
2

(𝑄1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ (∏ 𝑐𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙∞

𝑛 )‖𝐽∞‖𝑠𝑘(𝑇)‖𝑄1‖𝑑𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙1
𝑛 → 𝑙1

𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                                         ≤ (∏ 𝑐𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙∞

𝑛 )𝑠𝑘(𝑇)𝑑𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙1
𝑛 → 𝑙1

𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

                  (3) 

where  𝐼𝑛 is a identity map. Since 𝐼𝑛 is an operator acting in Hilbert space and combining (1)-

(3) we arrive  

𝑟2𝑛−1(𝑇) ≤ (∏ 𝑥𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙∞

𝑛 )𝑠𝑘(𝑇)𝑥𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙1
𝑛 → 𝑙1

𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

.  

We easily get the following estimates by using the identity maps 𝐼𝑛 for 𝑛 = 1,2, … with Lemma 

2.3, from the last equation and since known inequality 
𝑛𝑛

𝑛!
≤ 𝑒𝑛,   

𝑟2𝑛−1(𝑇) ≤ (∏ (
2𝑛

𝑘
)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 (∏ 𝑠𝑘(𝑇)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

     ≤ 2 (
𝑛𝑛

𝑛!
)

1
𝑛

(∏ 𝑠𝑘(𝑇)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

≤ 2𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑇)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

. 

Finally, we get that 

𝑟2𝑛−1(𝑇) ≤ 2𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑇)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

for 𝑛 =  1, 2, … 

 

Let's express the relation for dual operators under the conditions of Theorem 3.2. 

Theorem 3.3 : Let (𝑠𝑛) be a multiplicative injective and surjective 𝑠-numbers sequence with 

the property that  𝑠𝑛 (𝑇) ≤  𝑟𝑛 (𝑇) for all 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋) compact operators such that (complex) 

reflexive Banach space 𝑋. Then,  
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𝑟2𝑛−1(𝑇′) ≤ 2𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑇′)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

   ,   𝑛 ∈ ℕ 

where 𝑇′ is dual operator of 𝑇 .  

Poof: Since (𝑟𝑛) be a injective and surjective 𝑠-number sequence we have such that operator 

𝑄1
′ ∈ 𝐿(𝑋′, 𝑙∞

𝑛 ) and 𝐽∞
′ ∈ 𝐿(𝑙1

𝑛, 𝑋′) 

                                     𝑟2𝑛−1(𝑇′) = 𝑟2𝑛−1(𝑄1
′ 𝑇′𝐽∞

′ ) ≤ (∏ 𝑟2𝑘−1(𝑄1
′ 𝑇′𝐽∞

′ )

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

  .                        (1) 

We easy see for 𝐽∞
′  is an operator acting in Hilbert space and  (𝑠𝑛) a multiplicative injective 

and surjective 𝑠-number sequence  

(∏ 𝑟2𝑘−1(𝑄1
′ 𝑇′𝐽∞

′ )

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

= (∏ 𝑠2𝑘−1(𝑄1
′ 𝑇′𝐽∞

′ )

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                                                                  ≤ (∏ 𝑐𝑘
2

(𝑄1
′ )𝑠𝑘(𝑇′)𝑑𝑘

2

(𝐽∞
′ )

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

.                     (2) 

Moreover we have from Theorem 2.5 and Theorem 2.6, 

                              (∏ 𝑐𝑘
2

(𝑄1
′ )𝑠𝑘(𝑇′)𝑑𝑘

2

(𝐽∞
′ )

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 = (∏ 𝑑𝑘
2

(𝑄1)𝑠𝑘(𝑇′)𝑐𝑘
2

(𝐽∞)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

                   (3) 

Thus using property (iii) of Defination 2.1, 𝐽∞ is an operator acting in Hilbert space, ‖𝐽∞‖ ≤ 1 

and ‖𝑄1‖ ≤ 1 we obtain  

(∏ 𝑐𝑘
2

(𝐽∞)𝑠𝑘(𝑇)𝑑𝑘
2

(𝑄1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ (∏ 𝑐𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙∞

𝑛 )‖𝐽∞‖𝑠𝑘(𝑇)‖𝑄1‖𝑑𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙1
𝑛 → 𝑙1

𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                                         ≤ (∏ 𝑐𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙∞

𝑛 )𝑠𝑘(𝑇)𝑑𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙1
𝑛 → 𝑙1

𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

                 (4) 

where  𝐼𝑛 is a identity map. Since 𝐼𝑛 is an operator acting in Hilbert space and combining (1)-

(4) we arrive  

𝑟2𝑛−1(𝑇′) ≤ (∏ 𝑥𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙∞

𝑛 )𝑠𝑘(𝑇)𝑥𝑘
2

(𝐼𝑛: 𝑙1
𝑛 → 𝑙1

𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 . 
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We easily get the following estimates by using the identity maps 𝐼𝑛 for 𝑛 = 1,2, … with Lemma 

2.3, from the last equation and since known inequality 
𝑛𝑛

𝑛!
≤ 𝑒𝑛,   

𝑟2𝑛−1(𝑇′) ≤ 2𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑇′)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

. 
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Abstract 

 

This work, generally concerned with Weyl-type inequalities between geometric 

eigenvalues and 𝑠-numbers for power compact operators in Banach spaces. Firstly, Weyl-type 

inequality of power compact operators was investigated by multiplication injective 𝑠-number 

sequences. Then, we obtain the Weyl-type inequality using the surjective 𝑠-numbers, which are 

the dual of the injective 𝑠-numbers. Finally, we show for all 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) power compact 

operator and their duals in all reflexive (complex) Banach spaces 𝑋, 𝑌 by arbitrary 

multiplicative injective (or surjective) 𝑠 −numbers sequences 

(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ 𝐶(𝛿)√𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

where 𝑚: = [
𝑛

1+𝛿
] and 0 < 𝛿 ≤ 1, 𝐶(𝛿) = 2 (

1+𝛿

𝛿
)

1

2
 for 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ. 

 

 

 

Keywords: Dual 𝑠-Numbers, Multiplicative 𝑠-Numbers, 𝑠-Numbers, Weyl-Type Inequalities 

 

1. Introduction 

 

Let us first give a brief description of the 𝑠-number in the classical Hilbert spaces. Let 

𝑆 ∈ 𝐾(𝐻) is compact that 𝐻 be Hilbert space. Then 𝑠𝑛(𝑆) = 𝜆𝑛 ((𝑆∗𝑆)
1

2) are called the singular 

numbers of 𝑆. We will show the series of eigenvalues of the 𝑆 transformation with 𝜆𝑛(𝑆)𝑛∈ℕ . 

This sequence ordered in decreasing absolute value and counted according to their multiplicity, 

|𝜆1(𝑆)| ≥ ⋯ ≥ |𝜆𝑛(𝑆)| ≥ ⋯ ≥ 0. 

If 𝑆 possesses less than 𝑛 eigenvalues 𝜆 with 𝜆 ≠ 0 we put 𝜆𝑛(𝑆) = 𝜆𝑛+1(𝑆) = ⋯ = 0. Well 

known, the sequence of eigenvalues form a null sequences. Let us first give the theorem which 

expresses the classical Weyl inequality in Hibert spaces (Weyl, H., 1949). Let 𝐻 be a Hilbert 

space and 𝑆 ∈ 𝐿(𝐻) a compact operator. Then 
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∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

≤ ∏ 𝑠𝑘(𝑆)

𝑛

𝑘=1

 

for  𝑛 = 1,2, . ..  

This inequality is a basic tool for proving relation between eigenvalues and different 𝑠-

numbers. A. Pietsch developed the axiomatic structure of 𝑠-numbers for operators in Banach 

spaces (Pietsch, A., 1980b). 

It is accepted that Weyl numbers are the appropriate 𝑠-numbers to investigate the optimal 

asymptotic behavior of the eigenvalues. This fact has been confirmed as a result of extensive 

studies on the eigenvalue about of integral operators moving in function spaces. Researchers 

obtained similar inequalities by taking different 𝑠-numbers instead of Weyl numbers. These 

inequalities are generally referred to as Weyl-type inequalities on literature. We can see several 

Weyl-type inequalities in (Pietsch, A., 1987, König, H., 1986a, Weyl, H., 1949). However, 

various Weyl-type inequalities were obtained for different operators (Riesz operator, Compact 

operator, etc.) in Banach space (Pietsch, A., 1987., König, H., 1986b, König, H., 2001). The 

inequality contributes to the problem of estimating eigenvalues through 𝑠-numbers. We can see 

some Weyl-type inequalities by injective and surjective 𝑠-numbers in (Carl, B., 2009, Carl, B., 

and Hincichs, A., 2009). In our study, we will use the injective and 𝑠-numbers. 

 

2. s-Numbers and Basic Results 

 

We denote by 𝐵𝑋 the closed unit ball of 𝑋. In what follows 𝑋, 𝑌, 𝑍, e.t.c . always denote 

Banach spaces. Then 𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝐾(𝑋, 𝑌) respectively are denote the set of bounded linear 

operators and compact operators from 𝑋 into 𝑌. 

Tanım 2.1 : Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋). If 𝑆𝑛 ∈ 𝐾(𝑋) for 𝑛 ∈ ℕ then 𝑆 called is power compact. (Pietsch, 

A., 1987, König, H., 2001) 

    Let's give the definition of an 𝑠-number sequence. (Pietsch, A., 1980, Pietsch, A., 1987) 

Tanım 2.2 : A rule 𝑠𝑛(𝑆): 𝐿 → [0, ∞] assigning to every operator 𝑆 ∈ 𝐿 a non-negative scalar 

sequence 𝑠𝑛(𝑆)𝑛∈ℕ is called an 𝑠-number sequence if the following conditions are satisfied : 

(i) Monotonicity: 

‖𝑆‖ = 𝑠1(𝑆) ≥ 𝑠2(𝑆) ≥ ⋯ ≥ 0 for 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌), 

 

(ii) Additivity: 

𝑠𝑛(𝑆 + 𝑇) ≤ 𝑠𝑛(𝑆) + ‖𝑇‖ for 𝑆, 𝑇 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝑛, 𝑚 = 1,2, …, 

(iii) Ideal-Property: 

𝑠𝑛(𝑅𝑆𝑇) ≤ ‖𝑅‖𝑠𝑛(𝑆)‖𝑇‖ for 𝑅 ∈ 𝐿(𝑋0, 𝑋), 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝑇 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑌₀) 

(iv) Rank-Property: 

𝑠𝑛(𝑆) = 0 for 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) with 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑆) < 𝑛 

(v) Norming Property: 
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𝑠𝑛(𝐼𝑛) = 1 for the identity maps  𝐼𝑛: 𝑙2
𝑛 → 𝑙2

𝑛   on   𝑙2. 

   

We recall the definitions of some important examples.  For 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝑛 = 1,2, . .., 

the 𝑛 −th approximation number is defined by 

𝑎𝑛(𝑆) = 𝑖𝑛𝑓{‖𝑆 − 𝐴‖: 𝐴 ∈ 𝐿(𝐸, 𝐹) ,   rank (𝐴) < 𝑛} , 

the 𝑛 −th Gelfand number by 

𝑐𝑛(𝑆) ≔ 𝑖𝑛𝑓{‖𝑆𝐽𝑀‖ ∶ 𝑀 ⊂ 𝑋,   𝑐𝑜𝑑𝑖𝑚(𝑀) < 𝑛} , 

where 𝐽𝑀: 𝑀 → 𝑋 is the natural embedding from a subspace 𝑀 of 𝑋 into 𝑋, and the 𝑛 −th 

Kolmogorov number by 

𝑑𝑛(𝑆) ≔ 𝑖𝑛𝑓{‖𝑄𝑁𝑆‖ ∶ 𝑁 ⊂ 𝑌,   dim(𝑁) < 𝑛} , 

where 𝑄𝑁: 𝑌 → 𝑌/𝑁 defines the canonical quotient map from 𝑌 into the quotient space 𝑌/𝑁, 

and the 𝑛 −th Weyl number by 

𝑥𝑛(𝑆) = 𝑠𝑢𝑝{𝑎𝑛(𝑆𝐴):   ‖𝐴: 𝑙2 → 𝑋‖ ≤ 1} , 

and the 𝑛 −th Hilbert number by 

ℎ𝑛(𝑆): = 𝑠𝑢𝑝{𝑎𝑛(𝐵𝑆𝐴): ‖𝐴: 𝑙2 → 𝑋‖ ≤ 1, ‖𝐵: 𝑌 → 𝑙2‖ ≤ 1}. 

Remark 2.3 : The approximation numbers are the largest and Hilbert number are the smallest 

𝑠-numbers. That is, 

ℎ𝑛(𝑆) ≤ 𝑠𝑛(𝑆) ≤ 𝑎𝑛(𝑆), 

where 𝑠𝑛(𝑆)𝑛∈ℕ  arbitrary 𝑠-number (Pietsch, A., 1980, Pietsch, A., 1987) 

In addition to these, we need following definitios: 

a. An 𝑠-number sequence 𝑠 = (𝑠𝑛) is called injective if, given any metric injection 𝐽 ∈

𝐿(𝑌, �̃�) i.e. ‖𝐽𝑦‖ = ‖𝑦‖ for 𝑦 ∈ 𝑌, 𝑠𝑛(𝑆) = 𝑠𝑛(𝐽𝑆) for all 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and all 

Banach spaces 𝑋. 

b. An s-number sequence 𝑠 = (𝑠𝑛) is called surjective if, given any metric surjection 

𝑄 ∈ 𝐿(�̃�, 𝑋) i.e.  𝑄(𝐵�̃�) = 𝐵�̃�, 𝑠𝑛(𝑆) = 𝑠𝑛(𝑆𝑄) for all  𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and all Banach 

spaces 𝑌. 

c. If an 𝑠-number sequence satisfies (a) and (b) then it is called injective and surjective. 

           Moreover, we need also the following characterization of Gelfand and Kolmogorov 

numbers, 

𝑐𝑛(𝑆) = 𝑎𝑛(𝐽∞𝑆) and 𝑑𝑛(𝑆) = 𝑎𝑛(𝑆𝑄1), 

where 𝐽∞: 𝑌 → 𝑙∞(𝐵𝑌′) is the metric surjection defined by  𝐽∞𝑦 = (〈𝑦, 𝑎〉)𝑎∈𝐵
𝑌′ and with 

values in the space 𝑙∞(𝐵𝑌′) of bounded sequences and where 𝑄1: 𝑙1(𝐵𝑋) → 𝑋 is the metric 

surjection from the space of summable sequences 𝑙1(𝐵𝑋) onto 𝑋, defined by 𝑄1((𝜉𝑥)) ≔

∑ 𝜉𝑥𝑥∈𝐵𝑋
𝑥. 
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On the other hand, an 𝑠-numbers sequence (𝑠𝑛) is called multiplicative if     

𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑠𝑛 (𝑇) 𝑠𝑚(𝑆) 

for 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌), 𝑇 ∈ 𝐿(𝑌, 𝑍)and 𝑚, 𝑛 ∈ 1,2, …  . 

Now, we recall the following useful mixing multiplicativity property for an arbitrary 𝑠-

number sequence 𝑠 = (𝑠𝑛)  from (Carl, B., and Hincichs, A., 2007).  For 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) and  𝑇 ∈

𝐿(𝑌, 𝑍), 

a. 𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑠𝑛(𝑇)𝑎𝑚(𝑆) and 𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑎𝑛(𝑇)𝑠𝑚(𝑆). 

b. If 𝑠 = (𝑠𝑛) is injective, then 𝑠𝑛+𝑚−1(𝑇𝑆) ≤ 𝑐𝑛(𝑇)𝑠𝑚(𝑆) . 

c. If 𝑠 = (𝑠𝑛) is surjective, then 𝑠𝑛+𝑚−1 (𝑇𝑆) ≤ 𝑠𝑛 (𝑇) 𝑑𝑚(𝑆). 

We now express a striking result of Pisier (Pisier, G., 1989a., Pisier, G., 1989b) 

concerning the existense of isomorphisms between arbitrary 𝑛 −dimensional Banach spaces 

and 𝑛-dimensional Hilbert spaces and mixing multiplicativity of an injective and surjective 

𝑠-number sequence. 

Lemma 2.4 : Let 𝐼 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌). Then, 

𝑥𝑘(𝐼: 𝑙∞
𝑛 → 𝑙2

𝑛) = (
𝑛

𝑘
)

1
2
 

for 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛.  

      Now let us express the relation between 𝑠-numbers in Hilbert spaces. (Pietsch, A., 1987, 

König, H., 1986a.)  

Lemma 2.5 : Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) is a compact operator in a Banach space. Then we denote its 

eigenvalues by 𝜆𝑛(𝑆) −counted according to their algebraic multiplicity and ordered non-

increasingly in absolute value in Hilbert spaces we have 

𝑎𝑛(𝑆) = 𝑐𝑛(𝑆) = 𝑥𝑛(𝑆) = 𝑑𝑛(𝑆) = ℎ𝑛(𝑆) = 𝜆𝑛(𝑆∗𝑆)
1
2 . 

     The following theorem shows the classic Weyl inequality in Hilbert spaces (Weyl, H., 

1949). 

Theorem 2.6 : Let 𝐻 be a Hilbert space and 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) a compact operator. Then  

i) ∏ |𝜆𝑗(𝑆)|𝑛
𝑗=1 ≤ ∏ 𝑎𝑗(𝑆)𝑛

𝑗=1  

for 𝑛 = 1,2, …  

and 

ii) ∏ |𝜆𝑗(𝑆)|𝑛
𝑗=1 ≤ ‖𝑆‖𝑛−𝑘 ∏ 𝑎𝑗(𝑆)𝑛

𝑗=𝑛−𝑘+1  

  for 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, 𝑛 = 1,2, … 

The item (ii) of theorem above for operators in Banach spaces improved and generalized by 

the following theorem in (Carl, B., and Hincichs, A., 2007). 
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Theorem 2.7 : Let 𝑋 be a complex Banach space and 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌) a compact operator. Then 

for all 𝑘, 𝑛 = 1,2, … with 𝑛 ≥  𝑘 +  1 the following inequality between eigenvalues and 

Hilbert numbers hold: 

(∏|𝜆𝑗(𝑆)|

𝑛

𝑗=1

)

1
𝑛

≤ (
𝑛

𝑘
)

𝑛−𝑘
2𝑛

𝑛
𝑘

2𝑛‖𝑆‖1−
𝑘
𝑛 ( ∏ ℎ𝑗(𝑆)

𝑛

𝑗=𝑛−𝑘+1

)

1
𝑛

. 

Remark 2.8: The inequality in Theorem 2.7 applies to any 𝑠-number sequence, because the 

Hilbert numbers are the smallest 𝑠-numbers. 

Remark 2.9 : We can also look at (Carl, B., and Hincichs, A., 2007) for better constants.  

So far we have recalled that Weyl-type inequalities are optimal for estimating the first 

eigenvalues of operators in Banach spaces. Thus it conclude that these Weyl-type inequalities 

are quite powerful tools for the investigation of the optimal asypmtotic behaviour of 

eigenvalues for various operators in Banach spaces. We can see several Weyl-type 

inequalities in (Pietsch, A., 1987, König, H., 1986a., Timoshenkox, A.,1961). And also 

researches were done on which kind of Weyl-type inequalities are more suitable for the 

investigation of the optimal asymptotic behavior of eigenvalues. It is seen in these researches 

that the Weyl numbers are the best for establishing Weyl type inequalities. 

Let us give the Weyl-type inequalities expressing the relation between the eigenvalues 

and Weyl numbers established by Pietsch in (Pietsch, A., 1980b): 

( ∏ |𝜆𝑘(𝑆)|

2𝑛−1

𝑘=1

)

1
2𝑛−1

≤ √2𝑒 (∏ 𝑥𝑘(𝑆)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

. 

and 

(∑|𝜆𝑘(𝑆)|𝑝

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑝

≤ 𝑐𝑝 (∑ 𝑥𝑘
𝑝(𝑆)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑝

 

for compact operator 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋, 𝑌). 

A. Pietsch's principle of related operators in the context of operators on 𝑋 factorizing 

through 𝑌. And we give the following lemma which is quite useful as a result of the principle 

of related operators (Pietsch, A., 1987) 

Defination 2.10: Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋) and 𝑇 ∈ 𝐿(𝑌). If there are maps 𝑃 ∈  𝐿(𝑋, 𝑌) and 𝑅 ∈  𝐿(𝑌, 𝑋) 

such that 𝑆 = 𝑅𝑃 and 𝑇 = 𝑃𝑅, then 𝑆 and 𝑇 are related called. 

We give the following lemma which is quite useful as a result of the principle of related 

operators (König, H., 2001, Pietsch, A., 1987) 

Lemma 2.11 : Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋) and 𝑇 ∈ 𝐿(𝑌) be related operators and 𝑆 power compact. Then 𝑇 

is power compact and 

𝜎(𝑆)\{0} = 𝜎(𝑇)\{0} ,   𝑚(𝑆, 𝜆) = 𝑚(𝑇, 𝜆) for all 0 ≠ 𝜆 ∈ 𝜎(𝑆). 
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Hence we have 𝜆𝑛(𝑆) = 𝜆𝑛(𝑇) for all 𝑛 ∈ ℕ. 

We need another fact about the 2-summing norms due to Garling-Gordon (Pietsch, A., 

2007) 

Lemma 2.12 : Let 𝑋𝑛 be any 𝑛-dimensional Banach space. Then 

𝜋2(𝐼𝑋𝑛
) = √𝑛  . 

In order to prove the main we need the following elementary fact (Pietsch, A., 1987) 

Lemma 2.13 : Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋) be a compact operator and 𝜆𝑛(𝑆) ≠ 0. Then there is a 𝑛-

dimensional 𝑆 invariant subspace 𝑋𝑛 of 𝑋 such that the operator 𝑆𝑛 ∈ 𝐿(𝑋𝑛) induced by 𝑆 has 

exactly the eigenvalues 𝜆1(𝑆), … , 𝜆𝑛(𝑆). 

 

3. Main Results 

In the first section, it was recalled that Weyl-type inequalities are a powerful tool to 

investigate the optimal asymptotic behavior of eigenvalues of various operators in Banach 

spaces. However, power compact operators are a classical subject in the context of integral 

operators to relate the property (e.i. kernel properties) of an operator to the decay of its 

eigenvalues. So, we firstly Weyl-type inequalities obtained of power compact operators in 

Banach spaces through multiplicative injective and surjective 𝑠-numbers. Here [𝑥] denotes the 

integer part of 𝑥 for 1 ≤ 𝑥 < ∞ and if 0 < 𝑥 ≤ 1 we put [𝑥] ∶= 1. 

Teorem 3.1: Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋) is a power compact operator such that all (complex) Banach space 

𝑋 and 𝑠 = (𝑠𝑛) be a multiplicative injective 𝑠-number sequences for 𝑛 ∈ ℕ. Then, 

(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ 𝐶(𝛿)√𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

where 𝑚: = [
𝑛

1+𝛿
] and 0 < 𝛿 ≤ 1, 𝐶(𝛿) = 2 (

1+𝛿

𝛿
)

1

2
 for 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ. 

Proof: Since  𝑆 ∈ 𝐿(𝑋) is a power compact we can find an 𝑛 −dimensional subspace 𝑋𝑛 of  𝑋 

invariant under 𝑆 such that the restriction of 𝑆 to 𝑋𝑛, 𝑆𝑛 = 𝑆|𝑋𝑛
 has precisely 𝜆1(𝑆), . . . ,  𝜆𝑛(𝑆) 

as its eigenvalues. By Lemma 2.13, 𝜋2(𝐼|𝑋𝑛
) = √𝑛. Hence by the Grothendieck-Pietsch 

factorization 𝐿(𝐻, 𝑋𝑛) with 𝐵𝐴 = 𝐼|𝑋𝑛
 and ‖𝐴‖ = 𝜋2(𝐴) = √𝑛, ‖𝐵‖ = 1. We may assume that 

the Hilbert space 𝐻 is 𝑛 −dimensional (by restriction), 𝐻 = 𝑙2
𝑛 so that 𝐵 = 𝐴−1. Define 𝑇𝑛 =

𝐴𝑆𝑛𝐴−1 ∈ 𝐿(𝑙2
𝑛) ; 𝑇𝑛 has the same eigenvalues (𝜆𝑗(𝑆))

𝑗=1

𝑛
as 𝑆𝑛 with the principle of related 

operators. Using Weyl' s inequality in Hilbert space and the multiplicative of the Weyl numbers, 

we obtain 

(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ (∏|𝜆𝑘(𝑆𝑛)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛
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                          = (∏|𝜆𝑘(𝑇𝑛)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                                                                ≤ (∏ 𝑠𝑘(𝑇𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 .                                                (1) 

Moreover, 0 < 𝛿 ≤ 1 and a non-increasing sequence of positive numbers (𝑠𝑘)𝑘∈ℕ we use the 

estimate 

(∏ 𝑠𝑘

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ (∏ 𝑠[𝛿𝑘]+𝑘−1

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

where 𝑚: = [
𝑛

1+𝛿
] and 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ. Thus, 

(∏ 𝑠𝑘(𝑇𝑛)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ (∏ 𝑠𝑘(𝐴𝑆𝑛𝐴−1)

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                                                             ≤ (∏ 𝑠[𝛿𝑘]+𝑘−1(𝐴𝑆𝑛𝐴−1)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

.                           (2)    

Properties the mixing multiplicative (b) of an injective 𝑠-number sequence yields for the single 

𝑠-numbers the estimate 

                                (∏ 𝑠[𝛿𝑘]+𝑘−1(𝐴𝑆𝑛𝐴−1)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

≤ (∏ 𝑠𝑘(𝐴𝑆𝑛)𝑐[𝛿𝑘](𝐴−1)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

.                (3)     

Also using property (iii) of Defination 2.2, ‖𝐴‖ = 𝜋2(𝐴) = √𝑛 ,‖𝐵‖ = 1 by the Grothendieck-

Pietsch factorization and Lemma 2.5  

𝑠𝑘(𝐴𝑆𝑛)𝑐[𝛿𝑘](𝐴−1) ≤ ‖𝐴‖ 𝑠𝑘(𝑆) 𝑐[𝛿𝑘](𝐼𝑛𝐵) 

                                                        ≤ √𝑛 𝑠𝑘(𝑆) ‖𝐵‖ 𝑐[𝛿𝑘](𝐼𝑛: 𝑙2
2 → 𝑙2

2) 

                                                        = √𝑛 𝑠𝑘(𝑆) ‖𝐵‖ 𝑥[𝛿𝑘](𝐼𝑛: 𝑙2
2 → 𝑙2

2) 

                                                                               ≤ √𝑛 𝑠𝑘(𝑆)√
𝑛

[𝛿𝑘]
                                               (4) 

where 𝐼𝑛: 𝑙2
2 → 𝑙2

2 identity maps for 𝑛 ∈ ℕ. From 𝑚 ≔ [
𝑛

1+𝛿
] ≥

𝑛

2(1+𝛿)
 and [𝛿𝑘] ≥

𝛿𝑘

2
 and 

Stirling's formula 𝑒𝑚 ≥
𝑚𝑚

𝑚!
 we get combining (1)-(4) 
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(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ √𝑛 (∏  𝑠𝑘(𝑆) (
𝑛

[𝛿𝑘]
)

1
2

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

                                            ≤ √𝑛 (∏ (
𝑛

[𝛿𝑘]
)

1
2

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

(∏  𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

                                         ≤ √𝑛 (∏ (
2𝑛

𝛿𝑘
)

1
2

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

(∏  𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

                                       ≤ √𝑛 (
2

𝛿
)

1
2

(
𝑛𝑚

𝑚!
)

1
2𝑚

(∏  𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

                                                             ≤ √𝑛 (
2

𝛿
)

1
2

(𝑒𝑚)
1

2𝑚 (2(1 + 𝛿))
1
2  (∏  𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

                                    ≤ 2 (
1 + 𝛿

𝛿
)

1
2

√𝑛√𝑒 (∏  𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

Finally, we obtained following inequality 

(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ 𝐶(𝛿)√𝑛√𝑒 (∏  𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

where 0 < 𝛿 ≤ 1, 𝐶(𝛿) = 2 (
1+𝛿

𝛿
)

1

2
  and 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ. 

 

Remark 3.2 :  If we put 𝛿 = 1, 𝑚 = [
𝑛

2
] = 𝑛 − 1 replace (𝑠𝑛) by (𝑥𝑛) then we have Pietsch's 

Weyl inequality 

(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ 2√2𝑒𝑛
1
2  (∏  𝑥𝑘(𝑆)

𝑛−1

𝑘=1

)

1
𝑛−1

 

where 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ. 

 

Teorem 3.3 : Let 𝑆 ∈ 𝐿(𝑋) is a power compact operator such that all (complex) reflexive 

Banach space 𝑋 and 𝑠 = (𝑠𝑛) be a multiplicative surjective 𝑠-number sequences for 𝑛 ∈ ℕ. 

Then, 
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(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

≤ 𝐶(𝛿)√𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑆)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

where 𝑚: = [
𝑛

1+𝛿
] and 0 < 𝛿 ≤ 1, 𝐶(𝛿) = 2 (

1+𝛿

𝛿
)

1

2
 for 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ. 

Proof :  Since 𝑆 is a power compact operator the dual operator 𝑆′ is a power compact operator 

as well. Moreover, the eigenvalues sequences of 𝑆 and 𝑆′ can be arrenged in such a way that 

𝜆𝑛(𝑆′) = 𝜆𝑛(𝑆) for all 𝑛 ∈ ℕ, see e.g. (Pietsch, A., 1987). For 𝑛 ∈ ℕ and any operator 𝑆, define 

�̃�𝑛(𝑆) = 𝑠𝑛(𝑆′). Then it is easy to check that �̃� = (�̃�) is an 𝑠-number sequence. Also, since the 

dual of a metric injection is a metric surjection (Pietsch, A., 1980a) , �̃� is an injective 𝑠-number 

sequence. Now we obtain from Teorem 3.1 applied to 𝑆′ that 

(∏|𝜆𝑘(𝑆)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

= (∏|𝜆𝑘(𝑆′)|

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑛

 

                                         ≤ 𝐶(𝛿)√𝑒 (∏ �̃�𝑘(𝑆′)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

 

                                           ≤ 𝐶(𝛿)√𝑒 (∏ 𝑠𝑘(𝑆′′)

𝑚

𝑘=1

)

1
𝑚

. 

Since 𝑋 is reflexive, we have 𝑆′′ = 𝑆 which proves the claimed inequality. 
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