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Uluslararası Genç Araştırmacı Öğrenci Kongresi’nin üçüncüsünü 09-11 Aralık 2021 tarihleri 

arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde yüz yüze ve online 

seçenekleriyle gerçekleştirileceğini duyurmaktan ve sizleri bu bilimsel toplantıya davet 

etmekten onur duymaktayız. 

Kongremizde; Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Spor 

Bilimleri ve Güzel Sanatlar temel alanlarında çeşitli konferans/paneller düzenlenecektir. Siz 

değerleri öğrenci arkadaşlarımız da kendi alanlarınızda oluşturulacak olan oturumlarda sözel 

ya da poster bildirilerinizi yüz yüze ya da online olarak sunma imkanı bulabileceksiniz. 

Öğrenci dostu şehir Burdur’da, öğrenci odaklı üniversitemizde akademiye ilgi duyan siz 

öğrencilerimizi bir araya getirerek; mevcut durum ve gelişmelerin tartışılacağı; güncel bilgiler 

ile geleceğe dönük çözüm önerilerinin biz gençler tarafından ortaya konulmasını 

amaçladığımız kongremizde sizlerle buluşmak istiyoruz. Kongremiz vesilesiyle sizleri 

üniversitemizin 5 yıldızlı Lavanta Tepesi kongre otelinde ağırlamaktan ve yapacağınız 

sunumunuzu dinleyerek akademik heyecanınıza ortak olmaktan büyük mutluluk duyacağız. 

3. Uluslararası Genç Araştırmacı Öğrenci Kongresine göstereceğiniz ilgiye ve desteklerinize 

şimdiden çok teşekkür ederiz. Kongremizde görüşmek ümidi ile sizlere esenlik ve sağlık dolu 

günler diliyoruz. 

 

Gülcihan Aybike DİLEK KART 

IYRSC 2021 Kongre Başkanı 
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SANAT EĞİTİMİNİN AİLEDEKİ YERİ 

Mehmet Akif ÖZDAL1 

Özet: İnsanoğlunun yaratıcı yönü ve güzel duygularının dışa vurumu çocuktur. Genelde anne 

ve babanın önceliği çocuklarıdır ve onlar dünyaya geldiği andan hayatlarının merkezinde 

çocuk olur ve yaşantılarını ona plânlarlar. Bu kapsamda Toplumların kendilerine özgü 

oluşturdukları değerler bütünü içerisinde yer alan birikimlerinin tümünün geleceği 

kendilerinden sonraki devamlılıklarını sağlayacak olan kuşaklar biçimlendirmektedir. Bu 

çerçevede üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri kapsamında yararlı ve üretken bir 

eğitim sürecinin izlenmesi, toplum tarafından benimsenen değer ve olguları ileriye 

taşıyacaktır, İçerisinde yer aldıkları bilişsel ve fiziksel gelişime uygun eğitimleri alabilme 

düzeyine sahip olan çocukların nitelikleri ilk başta ailesi, çevresi ve yer aldığı sınıf 

düzeyindeki eğitmenler tarafından gözlemlenmektedir. İlgili gözlemlerin doğru ve eksiksiz 

yapılabilmesi için aile, çevre ve eğitmenlerin çocuğa karşı eğitimsel çerçevedeki gelişim 

düzeyleri içerisinde yer alan özellikler hakkında bilgi birikimine sahip olmaları ve İlgili bilgi 

birikimlerini uygulayabilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda yapılmış olan çalışma üstün 

yetenekli çocukların niteliklerine yoğunlaşarak aile çevrede ve eğitim camiasında bulunan 

bireylere birtakım belirtiler sunmayı amaçlaması ile birlikte. İlgili çalışma literatür taraması 

ile yapılandırılmış ve mantıksal akıl yürütme yöntemi kullanılarak sonuçlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Çocuk, Üstün Yetenek, Sanat, Aile 

 

THE PLACE OF ART EDUCATION OF HIGHLY TALENT CHILDREN IN THE 

FAMILY 

Abstract: The creative direction of the man and the expression of his beautiful feelings are 

children's. In general, the priority of parents is their children, and from the moment they are 

born, they become the child at the center of their lives and plan their lives for him. In this 

context, the future of all the savings contained in the set of values that societies create unique 

to them forms generations that will ensure their continuity after them. In this context, the 

developmental characteristics of gifted children within the scope of useful and productive 

educational process monitoring espoused values, and the cases will move forward by the 

community, they are located in the level of cognitive and physical development of children 

who have the qualities to be able to receive the appropriate training in the first place the 

family at the class level and where the environment can be observed by the trainers. The 

relevant observations to be accurate and complete, family, educational, and environmental 

educators against children in the context of development levels must be able to apply their 

knowledge must have knowledge about the features and relevance. In this context, the study is 

aimed at providing some symptoms to individuals in the family environment and in the 

educational community by focusing on the qualities of gifted children. The relevant work is 

structured by literature review and concluded using the logical reasoning method. 

Keywords: Education, Child, Gifted, Art, Family 
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GİRİŞ 

Bireyler kendilerine özgün nitelikler ile dünyaya gelir ve ilerleyen süreçte topluma karışır. 

Tüm bireylerin nasıl ‘’göz, burun, ağız’ ’kısaca siluetleri Birbirlerinden farklı ise kendilerinin 

özgü nitelikleri de farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak müziğe veya resme ilgi 

duyan çocuk çizim veya enstrüman çalabilir lakin hepsinin ilgilendikleri alana yönelik 

yetenek ve kabiliyet düzeyleri birbirlerinden farklıdır. bu süreçte yetenek düzeyleri fazla olan 

bireyler diğer kişilerin başarı olarak önüne geçecektir. Bu bağlamda bireylerin gerek doğuştan 

gerekse yaşam süreçlerinde kazanacakları kabiliyet düzeylerinin erken çocukluk 

dönemlerinde keşfedilip saptanabilmesi ilerleyen vadede niteliklerinin gelişiminde önemli rol 

oynamaktadır. Aksi halde erken çocukluk döneminde belirli ölçüt ve öncüller dahilinde 

kabiliyet düzeyleri belirlenemeyen, belirlense dahi önemsenmeyip görmezden gelinen 

çocuklar, ilerleyen zamanda yer alacakları çevrede kendilerini değersiz ve sosyal olarak 

yetersiz hissedecektir.  

1.Çocuk Resimlerinin Evrensel Tarihi 

Di Leo'ya göre: Çocukların resimleri birçok yönden evrenseldir. Çocuklar hayal gücüyle 

öznel bir dünya yaratarak, gerçekleri görmezden gelebilirler.’’ (Di Leo;1983, Akt: Halmatov, 

s.9,2017).‘’Genelde çocuk resimlerinde üçgen çatılı, tek katlı ev çizimleri görmemizin altında 

yatan düşünce bu olabilir. Çünkü 1900'lü yıllarda etnografı ve tarih öncesi araştırmalarla, tarih 

öncesi kavimlerin mağara resimlerinin yarattığı coşku, bu çocuk resmi alanında 

yaşanmaktaydı. ”(San;2003,s.95) 

Bu kapsamda hedeflenen ise “ilkel kavimler ile çocuk resimleri arasındaki benzerliklerden 

yola çıkılarak kavimler psikolojisine ulaşmayı düşünmeleriydi çünkü toplanacak onca çocuk 

resminin doğru biçimde yorumlanması ve değerlendirilmesi de gerekiyordu. " Tam da bu 

noktada "Almanya’da Münihli bir okul müdürü olan G. Kerchensteiner 300.000 çocuk resmi 

toplayarak katkıyı sağlayan kişi olurken sonrasında Levinstein ve Stern katkı sağlayan diğer 

isimler olmuşlardır. Fakat G. Kerchensteiner çocuk resimlerini toplamakla da kalmaz onlar 

üzerinde çalışarak çocuk resimlerinin geçirdiği evreleri de saptamıştır. (Bulut;2019,s.11)  

Bir taraftan çocuk resimlerinde çocuğun özgünlüğü desteklenirken, çocuk resim yaparken 

müdahale edilmemesi sadece gelişim evrelerinin incelenmesi önerilmiş, diğer yandan oldukça 

serbestlik içinde okullarda resim dersleri son derece plânsız yürütülmüştür. Hatta çocuk 

resimlerini sanatçı resimleriyle kıyaslayan ve onları eş tutan yazarlar ortaya çıkmıştır. 

Hartlaub'a çocuk görsel yorumsal etkinliğinde, içinde kaynayan bilinç dışının seslerine kulak 

kabartarak üretmektedir” derken, Kolb'da “ çocuğun kanında dolaşan ritmik form verme 

yetileri yapıtını dokur, gizemli bir üslup verir” bu kapsamda ise çocukların doğal olarak bir 

şeyleri yoğurmak, karalamak, boyamak, akıtmak, karıştırmak içsel dürtüleri ve meraklarının 

olması gayet doğaldır. (San; 2003,8.96) 

Çocuk hastalara yaptırılan resimler üzerindeki incelemeler ve görsellere yansıyan hastalıklar, 

renkler ve deforme olmuş organlar vurgulanan özellikleri oluşturmuştur. Ayrıca çocuğun 

Korkusunu dile getiren resimlerde enjeksiyonu (iğneyi) abartılı biçimde çizerek, doktoru, 

hemşireyi, arkadaşlarını, ambulansı ve kendisini çizdiği, Böylece korkusuyla yüzleşmiş, 
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korktuğu ve istemediği o anı herkese göstermek istemiş olması olağan olmaktadır. 

(Bulut;2019,s.12) 

Çocukların resimle anlatımları üstüne yapılan ilk çalışmalar, farklı yaşlarda çocukların 

yaptıklarını gözlemlemeye odaklanmıştı. Çocuk resimleri, sanatsal gelişiminin evrelerini tarif 

eden ve çocuğun eğitimi için bu bulgunun önemini vurgulayan bir makale yazan Cooke'un 

(1885) ilk çalışmalarının konusunu oluşturmaktadır. Bunun ile birlikte Çocuk resimleri üstüne 

ilk araştırmalar öncelikle zekâ seviyesinin belirlenmesindeki kullanımlarıyla başladı. "Burt 

“‘ün bir insan resmi çizmeyi birkaç zekâ testinden biri olarak kullanmasıyla vardığı 

sonuç, resmin okuma, matematik ya da yazma becerilerine kıyasla zekâyla daha az ilintili 

olduğuydu. Goodenough ve Harris, insan figürü çizmede yaşla ilgili normları, kronolojik 

yaştan ziyade zekâ yaşıyla ilişkilendirerek araştırdılar. Goodenough, , resim yapmanın belli 

yönlerinin çocuğun zekâ yaşıyla örtüştüğü ve dolayısıyla zekâ ölçüsü olarak kullanılabileceği 

varsayımına dayanarak bir insan çiz testini geliştirdi Daha sonraları çocuk resimleri üzerinde 

çalışmalar yaparak geliştiren Buck ve Machover , Goodenhough'un çalışmalarının 

savunucuları konumunda bulunmuşlardır. (Bulut;2019,s.11) Çocuk resimleri gerçekten çok 

önemli ipuçları barındırmaktadır. Kısacası çocuk resimleri içerik çözümlemesi açısından 

basit, sanatsal, neşeli olmaktan çok daha fazlasını yansıtmaktadır.  

2.Çocuk Sanat ve Resim 

Çocuk sevinçli bir haberdir, gelecektir, yeniliktir, mutluluktur. Neslin devamını sağladığı için 

ailelerin geleceği olarak görülür. Bu çerçevede ne olursa olsun dünyaya gelen çocukların 

hepsinin en iyi koşullarda yaşamak hakkıdır. Tüm bu sözünü ettiğimiz çocukların hepsinin 

ortak noktası ise resim yapıyor olmalarıdır. Çünkü çocukların sözlü anlatımlarının dışında 

renkli dünyaları, çizgisel ifadeleri onları belki de daha iyi anlatmaktadır. 

Ayrıca huysuz, huzursuz, geçimsiz çocuk gibi görülen çocuklar için duygularını ifade etmek 

hiçte kolay değildir. Terapist, çocuk psikoloğu, psikiyatristlerin sorunu olduğu söylenen bu 

çocuklarla iletişim kurabilmek için onlara resim yaptırdıkları, oyun oynadıkları zaman 

geçirdikleri bilinir. Çocuğun içinden gelerek resim yapıp, yapmadığı önemlidir, çünkü çocuk 

kendiliğinden resim yapmak istediğinde hiç zorlanmayacaktır ve istediği gibi hareket ederek 

resim yapmak isteyecektir. İngiltere'de, çocuk doktoru Donald Winnicott çocuğun resminin 

terapist ve çocuk arasında iletişim aracı olarak kullanılabilmesi fikrini incelemiştir. 

(Bulut;2019,s.13) 

Naumburg ve Cane'in karalama resimlerine benzeyen, çocuk ve terapistinin birlikte yarattığı 

resim tamamlama oyunu» adını verdiği bir teknik geliştirir. Wimicott önce kâğıda bir çizgi 

çizer, çocuk bunu geliştirip başka bir şeye dönüştürür. Sonra çocuk ikinci bir kıvrım çizer ve 

terapisi bundan bir resim yaratmaya çalışır. Ancak resim tamamlama oyunu aslında 

yansıtmacı resim olarak tasarlanmamıştır, daha çok resimle anlatım yoluyla çocuğun kişisel 

metaforlar geliştirmesine yardım amacıyla terapist ve çocuk arasında iletişimin katalizörü 

olarak Sanat ve resmi vurgular ve. Bazı toplumlarda ise çocuk daha özgür yetiştirildiğinden 

bir şey yap denmesine gerek olmadan resim yapmaya başlayabilir. Bir nevi çocuk, resim 

yaparken sözsel ifadeye gerek kalmayabilir, yaşadıklarını söze dökemeyebilir ama 

resimlerinde renk, biçim, görünüm olarak duygularını yansıtabilir.  
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3.Çocuğun Doğrusal ve Çizgisel Gelişiminin Önemi 

Paktuna Keskin'e göre “İnsanın çizebilme yeteneğinin gelişmesini etkileyen başlıca duyusal, 

motor, bilişsel entelektüel ve psiko-sosyal gelişmesi zamanın birer fonksiyonudur. Bu nedenle 

beyin gelişimi, çocukla Sanatsal faaliyetlere doğal bir ilgi uyandırır. Çünkü beynin yaratıcılık 

merkezi sağ lob: dilsel yetilerin ve analitik düşüncenin gelişmesini sağlamaya öncelik verir bu 

nedenle Çocuğun çizgisel gelişimi, sadece sanatsal gelişimini değil aynı zamanda zihinsel 

gelişimini de göstermesi açısından önemlidir. Uzmanlara göre çocuğun zihinsel gelişimi ile 

çizgisel gelişimi paralellik göstermektedir. (Bulut;2019,s.15) 

Fakat çocuğun yaptığı resimlerde ilk etki ailesi ile başlar, yaşadığı çevresi, okulda da 

öğretmeni tarafından devam eder. Özgünlükleri ortadan kalkınca tek tip çizimler copy 

resimler çok görülmeye başlanır. Birbirine benzeyen heyecansız ve ruhsuz resimler ise 

çocuğun hayal dünyasını anlatmaktan uzaktır. Özgünlükleri ortadan kalkınca tek tip çizimler 

copy resimler yaptıkları görülmeye başlanır. 

Bu birbirine benzeyen heyecansız ve ruhsuz resimler ise çocuğun hayal dünyasını 

anlatmaktan uzaktır, ve çocuk o resimleri kendi gördüğü şekilde çizmeyi bırakarak önceden 

hazırlanmış desenleri ve imgeleri çizer. komutlar ile çocuğun hem çizgi çizme becerisini hem 

renk seçme ve içinden geldiği gibi yapma isteğini de etkilemektedir. 

Linderman ilgili konuyu şu şekilde belirtmiştir ‘’Okul öncesi dönemi çocuklarından özellikle 

4-7 yaş aralığında olanların yeni keşifler için açık ve maceracı olduklarına, sezgileriyle 

öğrendiklerine dikkat çeker ve ona göre şema döneminde olan okul öncesi 

bireyi, diyagonal, eğri ve düz resimsel karalamaları, üçgen, daire ye benzer geometrik 

formları idrak edebilir. Okul öncesi dönemi çocukları yetişkinlerin orantılı çizimlerini 

yapamazlar.’’ (Linderman, 1997).  

4.Çocuklar Neden Sanatsal Süreç İzler? 

Malchiodi'ye göre; “Çocuklar birçok neden ile sanat yaparlar, bazılarınınki sadece kendi 

gelişimsel süreçleriyle, sanat yapma sevgisiyle ve kişisel sanat yapma deneyimleriyle 

ilişkilidir. Çocukların sanat yapmaya ve diğer yaratıcı anlatımlara yaklaşımlarını anlamak için 

öncelikle onların içten gelen anlatımlarını nelerin motive ettiğini düşünmek ehemmiyetlidir.” 

(Malchiodi;Akt,Yurtbay,2005,s.46-47-70). 

Böyle durumlarda hatırlatma ya da öneriler çocuğun sanat çizmeye başlaması için yardımcı 

olabilir. Ayrıca çocuğun soruları var mı? Neyi merak ediyor? Nasıl başlaması gerekiyor? 

Başlayabilmesi için komut edilmesini mi bekliyor? Ürkekliği ne için? Bunu üzerinden 

atabilmesi için ne yapılmalı? Tedirginliği neden ve ne için? Çocukların soru sormaktan 

çekinmemeleri, soru sormaları ve tedirginliklerini atabilmeleri için üzerinde konuşarak 

yardımcı olmak gerekebilir. Genel olarak çocukları sanat yapmaya iten niyetin önemli olduğu 

vurgulanmıştır, Bu doğrultuda öğretmenin, çocuğu dinleme, hissettiklerine ve düşüncelerine 

açıklık kazandırma ve gerçek sorularla bunu açığa çıkarma çabası, çocuğun düşüncelerini ve 

duygularını sözel olarak dile getirme ve deneyimlerini paylaşma konusunda destek olması 

açısından önemlidir. 

5.Akranları Arasında Fark Edilebilecek Düzeyde Kabiliyet Sahibimi? 
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Aile oluşumları içerisinde yer alan bireyler çocuklarının üstün kabiliyet potansiyellerini 

barındırdığı düzey bağlamında çoğunlukla ön yargı sahibi olmaktadırlar. bu nedenle üzerinde 

durulması gereken önemli bir öncül mevcuttur bu da ‘’dünyaya gelmiş olan her bireyin birçok 

alanda olmasa dahi bir alanda kabiliyet düzeyine sahip olmasının yanında çocuk tarafından 

sahip olunan yetenek üstün kabiliyet veya normal kabiliyet düzeyimi olduğu alan uzmanları 

(psikologlar) tarafından belirli ölçütler ve öncüller dahilinde belirlenmektedir. Çocuk 

tarafından sahip olunan kabiliyet erken çocukluk döneminde belirli ölçütler ve öncüller 

aracılığıyla saptanıp keşfedilmesinin ardından çocuğu kabiliyet barındırdığı alana dair bir 

sürece dahil etmek ilerleyen zamanda çocuğun potansiyellerinin farkındalığına erişerek 

akranları arasında üstün kabiliyet düzeyine erişmesine olanak tanıyacaktır.  

Bireyleri erken dönem çocuk dönemlerinde kendisi tarafından ilgi duyulan alanın fark edilip 

belirlenmesi çocuğun bilişsel gelişiminin yanında eğitim süreçlerindeki başarısına katkı 

sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda çocuğun ailesine ve eğitmenlerine 

düşen sorumluluk çocukların kabiliyet potansiyellerini erken dönemde işler duruma getirip 

belirlenmesi ve çocuğu kabiliyet düzeyi belirlenmiş alana yönelik bir sürece dahil edilmesi 

olmaktadır. (ÖZDAL, 2021,s,19) 

6.Çevremizdeki Yetenekler 

Medya aracılığıyla izleyici ve kullanıcı kitlesine yönelik ifade edilen birçok deyim mevcuttur 

bunların içerisinde en çok kullanılanı’’70 Milyon Tek Birey’ ’Deyimidir bu belirtilen deyim 

bağlamından bakarsak 70 milyon bireyin içerisinde diğer kişilerden ayrı olarak bir Orhan 

Pamuk bir Osman Hamdi bey bir Halide Edip Adıvar Bireylerinin mevcut olması bu kadar 

belirtilen kişi arasındaki bir noksanlıktır. (ÖZDAL, 2021,s,21)  

Akran düzeyinden daha iyi ilgili alanda dair performans sergileyen çocuklar hayat süreçleri 

boyunca ilgi alanlarının hem kendileri hem de çevresi tarafından keşfedilememesinin 

sonucunda, bireyin kendisinde barındırdığı ilgi sel kabiliyetlerin farkına varmamasına ve 

süreç içerisinde kişi tarafından sahip olunan kabiliyetlerinin körelmesine sebep olması 

muhtemeldir. bu durum diğer tüm alanlar içerisinde yer alan yetenekli çocukları kapsaması 

muhtemel ve olağandır. Bu bağlamda çevremizde ve aile içerisinde her hangi bir alana dair 

üstün yetenek veya yetenek potansiyellerini barındıran kişilerin yer aldığının farkındalığına 

erişilmelidir ve bu edinilen farkındalık ile kabiliyet potansiyelleri belirli ölçütler ve öncüller 

dahilinde belirlenen çocuğu kabiliyet sahibi olduğu alan içerisinde yer alan ilerletici ve 

geliştirici bir sürece dahil etmek ilerleyen süreçte çocuğun kabiliyet sahibi olduğu alana 

yönelik ilerletici ve geliştirici bir sürece dahil etmek çocuğun potansiyel bağlamdaki 

ilerlemesine önemli katkıda bulunacaktır. 

1-12(kız) / 1-15(erkek) yaş aralığında bulunan çocuklar genel süreç içerisinde bilişsel ve 

fiziksel boyutta daha düşük uyarılma ve daha yüksek benimseme seviyelerine sahip bireyler 

olduğundan kabiliyet barındırdıkları alanların belirlenmesinin zorlu olabilmesinin yanında 

belirlenen kabiliyetleri doğrultusundaki gelişimleri kolay olmaktadır. (ÖZDAL, 2021,s,27)  

Eğitim ortamında çocuklar kendilerini tamamen ifade edemeyebilirler, çocuklar kendilerini 

güvende hissettikleri ortamlarda süreç içerisinde gösterecek oldukları eylemsel ve bilişsel 

davranışları dış ortamdan daha özgür ve rahat olmaktadır, bu süreç aileler tarafından takip 
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edilmeli ve takiplerin sonucunda gelişimsel izlenceler oluşturulmalıdır. Bu izlenceler 

sonucunda ise çocuk tarafından ilgi ve kabiliyet duyulan alan belirlenmeli ve çocuk bu alana 

yönelik geliştirici ve ilerletici bir sürece dahil edilmelidir, bu süreci çocuğun karma bir eğitim 

sürecinin yanında destek olarak devam ettirilmesi eğitim gören bireyin Kabiliyet ve bilişsel 

olarak akranlarından ileriye taşıması olağandır. Güzel sanat lar içerisindeki heykele yönelmiş 

bir bireyin ilgilendiği alanın kendisine boyut, malzeme ve şekil olarak yeterli gelmeyip farklı 

veya benzer bir alana yönelmesi ve bu yöneldiği alanın önceki ilgilendiği ve bilgi edindiği 

alana dair barındırdığı alt yapısı onu mutlaka besleme ve destekleme şeklinde kendisini 

göstereceğini bilmeliyiz. 

7.Çocuğun Potansiyel Durumunu Keşfetmesinde Ailesel Ve Çevresel Etmenlerin Yeri 

Nedir? 

Çocuğun kendi yöresinde dokuma ile uğraşılıyorsa belirtilen kişi bir şekilde renkleri, 

dokumayı gözlemliyor ve öğreniyor bu süreçte çevresel etmenlerin bireyin sanatsal 

gelişiminde ve sanatsal algısının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtilebiliriz. Bunun 

ile birlikte insanın varoluşunda sahip olduğu doğası gereğince içgüdüsel olarak yapmış 

oldukları birtakım eylemler mevcuttur bunlar yoğurma kesme kopartma bir şeyi kendi isteği 

dahilinde şekillendirme, dökme saçma sıçratma fırlatma gibi eylemsel hareketlerdir yani 

kendimizi dışavurum sal olarak gerçekleştirdiğimiz eylemsel durumların hepsi bizleri hayatın 

içerisindeki sanatın alanlarına ve bölümlerine yönlendirir bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak 

içimizdeki o içten gelen dışavurum sal dürtüyle bir şeyleri şekillendirme isteğimiz 

ilgilendiğimiz alanlarda sonuç vermiyorsa başka birçok alanda sonuç verebiliyor. Bir 

bakıyorsunuz resim ile ilgilenen bir kişinin kendisi ilgilendiği alanda yeterli doyumu 

sağlayamaması sonucunda edebi eser vererek bu şekillendirme ve biçimlendirme 

bağlamındaki dışavurum sal ihtiyacını doyuruyor. Ve insan bu süreçte içgüdüsel olarak 

mutlaka bir şeyleri düzenleme düzeltme şekillendirme ve kendisine göre yansıtma gayreti 

içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten etrafımıza daha dikkatli bakmalı ve kendimizin doğası 

gereğince var olan dışavurum sal durumumuzu nasıl yansıtacağımızı belirlemeli ve 

saptamalıyız bu saptamalar sonucunda birey kendisine uygun olduğunu düşündüğü alanı 

belirleyecek ve gerekli doyumu sağlarsa belirtilen alana yönelik kendi birikimleri dahilinde 

oluşturduğu özgün ürünler ortaya çıkaracaktır. Başka bir deyişle insanlar doğaları gereğince 

süreç içerisindeki karşılaştıkları veyahut karşılaşmaları muhtemel birçok durum ve olay ile 

yüz yüze gelirler insan belirtilen bu durumlardan ve olaylardan edindikleri izlenimleri 

düşünceleri fikirleri ve birikimlerini sanat  içerisinde yer alan çeşitli alanlar dahilinde 

yansıtırlar ve doğaları gereğince kendilerinde var olan dışavurumsal güdülerinde bu şekilde 

doyuma ulaştırırlar. 

‘’Yetenekli öğrenciler; genel entelektüel beceriler, özel akademik beceriler, yaratıcı ve üretici 

düşünme, liderlik becerisi, görsel-uygulamalı sanatlar ve psiko motor becerilerle ilgili 

alanlarda yüksek performans kapasitesine sahiptirler (Davis Ve Rimm, 2004). üstün 

yetenekliler, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, normal okul programlarının 

dışında farklı eğitim program ve uygulamalarına gereksinim duyarlar. Türkiye’de, ilk olarak 

fen liseleri daha sonra Anadolu, güzel sanat lar, spor ve sosyal bilimler liseleri kurularak, 

alanlarında ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencilere eğitim verilmesi amaçlanmıştır 

(Ataman, 2004). Bu kurumların yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını tam olarak 
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karşılayamadığı gerekçesi ile bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) uygulaması başlatılmıştır. 

Bilim ve sanat merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin, 

üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek, bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri 

birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmeleri için, onlara gerçek yaşamda 

öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri sağlayan kurumlardır (MEB Bilsem Yönergesi, 

2007).’’ (Altun & Yazıcı, 2020) 

‘’Eğitim sürecinin, yetenekli öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal yanlarını etkilemesi 

kaçınılmazdır. Özellikle benlik kavramının ve öz-yeterlik inançlarının gelişiminde, okul 

ortamının ve akademik yaşantıların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Erken çocukluk 

dönemlerinden itibaren gelişmeye başlayan benlik kavramında hem içsel hem de dışsal 

(sosyal) karşılaştırmalar önemli rol oynar (Woolfolk, 1998). Bu süreçte sürekli olarak kendi 

performanslarını hem kendi standartları ile hem de yaşıtları ile karşılaştırma eğiliminde olan 

bireyler, kendileri için önemli olan kişilerden (ebeveyn, arkadaş, öğretmen vb.) aldıkları sözel 

ya da sözel olmayan geri bildirimlerle kendileri hakkında bazı yargılara ulaşırlar (Bong ve 

Skaalvik, 2003). Okul eğitimi ile pozitif yönde ilişkili olan benlik algısı, akademik olarak 

başarılı olma, kendini değerli hissetme ilgilendiği alan dahilinde özgüven sahibi olma ve 

kendisini özgürce dışavurumsal olarak ifade edebilme gibi durumlarla güçlenir.’’(Altun & 

Yazıcı, 2020) 

Sanatsal Çerçeve içerisinde veya dışında bulunan alanlara ilgi ve merak isteği ve gayretinde 

bulunan çocuklar bulundukları gelişim düzeyi içerisinde yer alan akranlarından üstün 

kabiliyet potansiyelleri barındırdıklarından bulundukları çevrenin içerisinde yer alan kişiler 

tarafından ilgi alanlarının yanında sahip oldukları potansiyellerinin keşfedilip 

belirlenmesinden önce. Genel düzeye hitap eden bir eğitim ve öğretim süreci içerisine dahil 

edilmeleri sahip oldukları kabiliyet ve potansiyellerin körelmesine hatta ilerleyen süreçte 

birey tarafından sahip olunan kabiliyetlerinin çevresi ve kendisi tarafından farkına dahi 

varılamamasına yol açacaktır. (ÖZDAL, 2021,s,49) 

Karma bir grup içerisinde eğitim görmekte olan çocukların farklı ilgi yetenek ve zekâ 

seviyelerine sahip oldukları göz önünde bulundurulmayıp sıra gelmiş dayatmacı bir eğitim 

sürecinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu durumunda çocukların kendilerine yönlendirilen 

bilgileri özümsemeyip uygulayamamalarının devamlılığında verimsiz bir eğitim sürecinin 

oluşturmasına yol açmasının yanında ilerleyen zamanlarda çocukların kabiliyet olarak 

kendilerinde barındırdıkları potansiyellerinin körelmesine yol açmasının yanında istekleri 

dahilinde olmayarak kendilerine dayatılan derslerdeki başarı düzeyleri kabiliyet 

potansiyellerini tamamıyla doğru yansıtmayacaktır. Çocuğun eğitim gördüğü eğitim 

basamakları içerisinde yer alan eğitmenlerin önceliği formasyon el boyutta eğitim verilecek 

çocukların gelişim basamakları içerisinde yer alan bilişsel ve fiziksel durumları göz önünde 

bulundurularak eğitim vermeleri olacaktır. 

Bu bağlamda çocukların sahip olduğu gelişimsel düzeyleri içerisindeki akranlarının arasında 

yeteneklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine dair eğitmenlerin bilgi sahibi olmaları önem 

arz etmektedir. Çalışmanın genelinde belirtilen ve belirtilmekte olan iletilerin içeriklerine 

yönelik asıl ulaşılmak ve anlatılmak istenilen eğitim müesseselerinde eğitmen olarak yer alan 

veyahut alması muhtemel eğitmen olarak yetişen kişilerin genel alanlar içerisinde sahip 



 

8 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

olunan potansiyellerin eğitim verilecek grubun gelişim düzeyine uygunluk çerçevesinde 

keşfedilip saptana bilinmesine yönelik formasyon el bağlamda kendilerini yetiştirmiş ve bu 

edindikleri bilgi ve birikimlerinin rehberliğinde eğitim süreçlerini devam ettirmeleri 

gerekliliğinin yanında eğitim verilecek sınıf düzeyine uygun işlenecek derslerin ilgi çekiciliği 

ile verim düzeylerinin artırılmasına yönelik örgün veya uzaktan öğretim süreçlerini sıra gelen 

ve olağan süreçteki durumundan farkı ve yaratıcı bir eğitim sürecinin izlenmesi ilerleyen 

zamanda üstün kabiliyet potansiyelleri barındıran bireylerin bilişsel ve fiziksel olarak 

gelişimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlayarak topluma karışmasını ve ilgi duyduğu alana 

yönelik başarılar elde etmesine olanak tanıyacaktır. 

Bu durum yetenek sel nitelikler barındıran çocukların keşfedilebilmesi ve yeteneklerinin 

ilerleyen vadede karma bir akran grup içerisinde körelmeyip gün yüzüne çıkmasının yanında 

eğitim hayatında verimli bir süreç izleyen çocukların keşfedilebilmesi sürecine yardımcı 

olacaktır. 

Eğitmen bağlamından bakıldığında: ‘’Öğretmenin üstlendiği bu rolü gereğince yerine 

getirebilmesi için bu konuda en büyük sorumluluğa sahip kurum olan millî eğitim bakanlığı, 

2002 yılında temel eğitime destek projesinin beş bileşeninden birini öğretmen eğitimine 

ayırmıştır. öğretmen eğitimi” bileşenini öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü 

üstlenmiş ve öğretmenlik mesleği ve genel yeterliklerine ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma 

başlatmıştır. bu çalışma sonucunda öğretmenlerin temel görevi; ”ulusal ve evrensel değerleri 

benimseyen ve sorunlara çözüm üreten, millî eğitimin ve alanı ile ilgili ders programlarının 

amaçlarını davranışa dönüştüren, öğrenmeyi öğrenen bireyleri, her bireyin gereksinimlerini 

de dikkate alarak yetiştirmektir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle mesleki değerler 

açısından bakıldığında, temel görevi öğrenciyi sosyalleştirmek ve toplum kültürünü öğrenciye 

aktarmak olan öğretmenin, bu görevini başarıyla yerine getirebilmesi için içinde yaşadığı 

toplumu, kültürel özellikleri ve kültür içerisinde yer alan Sanatsal alanları tanıması gerekir. 

Öğretmen ülkesinin ve görev yaptığı yerleşim biriminin özelliklerini, ailelerin yaşam tarzını, 

değerlerini, normlarını ve çevresel etmenler dahilinde gelişen Sanat  anlayışını bilmelidir. 

Öğretmen niteliklerinin nasıl olması gerektiği konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında 

araştırmaların daha çok “etkili öğretmenin nitelikleri” üzerinde odaklandığı görülmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda etkili öğretmenin temel özelliklerinin sekiz başlık altında 

toplandığı görülmüştür. Bunlar; Coşku, İçtenlik, Güvenirlik, Yüksek Başarı Beklentisi İçinde 

Olma, Destekleme, İş Birliği, Esneklik Ve Bilgicilik tir’’ (Dağlıoğlu, 2010) 

Bu duruda akademik olarak akranlarına kıyasla ileri seviyede bulunan çocukların içerisinde 

ilgi duydukları ve ilgilendikleri alana dair sahip oldukları bilgilerini derinleştirerek ilerleme 

sürecine bulunmalarına imkân sağlayacak en önemli etken çocuğun eğitim görmüş olduğu 

düzeydeki eğitmendir diyebiliriz. Bu sebepten eğitmen olmayı düşünen veya eğitmen olmuş 

kişilerin gelişim dönemlerinin genel özelliklerinin yanında dönemler içerisindeki beklenen 

davranış ölçekleri dahilindeki Sanatsal eğitimin nasıl verileceğine dair birikimlerinin olması 

ve bu sahip olunan birikimlerin uygulanabilme düzeyinde bulunulması eğitmeler tarafından 

çocukların genel kabiliyet ve zekasal düzeylerinin belirlenebilmesi için önemlilik arz 

etmektedir.  
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8.Çocukların Sahip Oldukları Niteliklerini Destekleyecek Özellikte Bulunan 

Yaklaşımlar 

Eğitmen olmayı düşünen veya eğitmen olmuş kişilerin gelişim dönemlerinin genel 

özelliklerinin yanında dönemler içerisindeki beklenen davranış ölçekleri dahilindeki sanatsal 

eğitimin nasıl verileceğine dair birikimlerinin olması ve bu sahip olunan birikimlerin 

uygulanabilme düzeyinde bulunulması eğitmeler tarafından çocukların genel kabiliyet ve 

zekasal düzeylerinin belirlenebilmesi için gereklidir. 

Aksi halde verilecek olan eğitim bu belirtilen bilgi birikimlerinden yoksun olan eğitmenler 

tarafından verildiğinde çocuğun içerisinde yer aldığı düzeye inilmemesinin yanında çocuk 

tarafından sahip olunan gelişimsel niteliklerinin bilinmemesi düzey ve dönemsel olarak 

verimsiz ve dar bakış açısı içeren bir süreç ortaya çıkaracaktır, ezbere ve geleneksel eğitim 

biçimi bu duruma örnek verilebilir. 

Sanatsal lık düzlemi içerisindeki kabiliyet düzeyine dair araştırmalar ve incelemeleri yürüten 

‘’Norman Meiner’’ yürütmüş olduğu araştırmalar ve incelemelerinin ışığında üstün ve normal 

düzey yetenek potansiyellerinin çoğu kısmının kalıtımsal şekilde birinci derecede aile 

yakınlarından kalıtımsal olarak bireye aktarıldığını ifade etmiştir.  

sanatsal lık bağlamında kabiliyet niteliklere sahip bireylerin (çocukların) kendilerinde 

bulundurdukları nitelikle şu şekilde açıklanabilir.  

•Çizgisellik düzlemi içerisinde yer alan perspektif- rakursi – oran, orantı – gibi resim alanına 

yönelik tekniksel olguları kullanabilme düzeyindedirler. 

•Estetiksel olarak oluşturdukları tüm çalışmalarında titizlik ve ciddiyete önem verirler ve bu 

davranışları ileri vadede hayat rutinleri haline gelebilmesi olağandır. 

•Yapmış oldukları alana yönelik estetiksel olarak ortaya çıkardıkları veya çıkarmaya 

çalıştıkları ürünlere kendilerinden değer katarak özgünlerini içselleştirme bağlamında 

çalışmalar ortaya çıkarmayı tercih ederler. 

•Yapmış oldukları veya yapmayı düşündükleri çalışmalarda alışagelmişin dışında farklı 

malzeme ve teknikleri uygulamaya dair yaklaşım sergilerler. 

•Sıra gelen süreç içerisinde uğraşları olmadığı zamanlarda boş zaman geçirip zamanlarını 

verimsiz geçiştirmek yerine duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla veya yazı, hikâye. öykü, 

şiir gibi yazım yöntemlerini uygulayarak zamanlarını geçirmeyi tercih edebilirler. 

•Düşünsel ve bilişsel boyuttaki içselleştirdikleri birikimlerini genellikle ifade etmede Sanat 

sallığı tercih ederler. 

•Farklı kişiler tarafından oluşturulmuş eserleri eleştirerek geri dönütler sağlayabilirler ve bu 

yapmış oldukları eleştiri ve geri dönütlerden kendilerine bilgisel ve tekniksel anlamda değer 

katma çabası içerisinde bulunmaları olağandır. 

•Bulundukları alana dair kendi eksiklerini keşfetmek ve saptamak bağlamında gayretlidirler. 

Ayrıca bu yapmış oldukları saptamalara dair eksik gördükleri niteliklerini kapatma sürecine 

kendilerini dahil ederler ve bu süreçten mutluluk duyarlar. 
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•Ortaya koymaya düşündükleri estetiksel ve içselleştirerek oluşturdukları ürünleri sunma 

boyutunda alışagelmiş sınırların dışına çıkabilmektedirler. Onlara göre istedikleri her alan 

ürünlerini sergileme alanıdır. 

•Ortaya çıkardıkları veya çıkarmayı düşündükleri ürün ve çizimlerini alışagelmiş şematik 

boyuttaki süreç içerisindeki sıra gelen birbirinin benzeri ürünlerden farklı olarak kendi 

zihinsel süreçleri içerisinde boyutlandırarak içselleştirdikleri somut ve soyut benzeşimler 

dahilinde ürünlerini oluşturmayı tercih ederler. Yani bir olguyu veya ürünü olduğu gibi değil 

kendilerinde barındırdıkları anlam bütünlüğü çerçevesinde yansıtırlar. 

•Bütünsellik durumunun birbirleri ile benzer veya farklı parçacıklardan oluştuğunun bilincine 

vararak oluşturdukları veya oluşturmayı düşündükleri eserleri kendi bilişsel düzlemlerinde 

tasarlar ve sunarlar. (ÖZDAL, 2021,s,53) 

Akran grupları içerisinde ileri kabiliyet düzeyine sahip olan çocukların bu tür niteliklerin 

hepsini barındırmasalar da çoğunda bulunmaktadır. Önemli olan bu tür nitelikleri barındıran 

çocukların keşfedilebilmesinin devamlılığında yetenekli olduğu alana yönelik bir eğitim 

süreci içerisine alınabilmesidir.  

SONUÇ 

‘’Yetenekliler, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, normal okul 

programlarının haricinde farklı eğitim program ve uygulamalarına gerekseme duyarlar. 

türkiye’de, ilk başlarda fen liseleri daha sonrasında. Anadolu, güzel sanatlar, spor ve sosyal 

bilimler liseleri kurularak, alanlarında ilgi ve kabiliyetleri üst düzeyde olan öğrencilere 

eğitim verilmesi amaçlanmıştır 

bu kurumların sanat ile alakalı alanda yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını tam 

olarak karşılayamadığı gerekçesi ile bilim ve sanat  merkezi (Bilsem) uygulaması 

başlatılmıştır. Bilim ve Sanat  Merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki 

öğrencilerin, üstün yada özel yeteneklerini geliştirerek, bilimsel düşünme ve davranışlarla 

güzel duyu değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen bireyler haline gelmeleri için, onlara 

gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri elde eden kurumlardır.’’ 

(YAZICI, 2012) 

Bu bağlamda sanatsallık çerçevesi içerisinde veya dışında bulunan alanlara ilgi ve merak 

isteği ve gayretinde bulunan çocuklar bulundukları gelişim düzeyi içerisinde yer alan 

akranlarından üstün kabiliyet potansiyelleri barındırdıklarından bulundukları çevrenin 

içerisinde yer alan kişiler tarafından ilgi alanlarının yanında sahip oldukları potansiyellerinin 

keşfedilip belirlenmesinden önce. Genel düzeye hitap eden bir eğitim ve öğretim süreci 

içerisine dahil edilmeleri sahip oldukları kabiliyet ve potansiyellerin körelmesine hatta 

ilerleyen süreçte çocuk  tarafından sahip olunan kabiliyetlerinin çevresi ve kendisi tarafından 

farkına dahi varılamamasına yol açacaktır. 

Herhangi bir alanda akranlarından üstün yetenek barındırdığı düşünülen bu çocukların farklı 

zekâ seviyelerinin yanında farkı ilgi ve yetenekler barındıran çocukların bulunduğu karma bir 

gruba dahil etmek yetenek barındıran çocuğun ilerleyen süreçteki kabiliyet potansiyellerinin 

azalmasının yanında kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını geciktirecektir hatta ilerleyen süreçte 
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çocuk tarafından sahip olunan niteliklerin farkına dahi varılamayarak körelmesine sebep 

olması muhtemeldir.  

Yetenek potansiyeline sahip olan çocuk potansiyel farkındalığına erişebilmesi için içerisinde 

bulunduğu ailedeki ve çevresindeki bireylerin çocukların gelişimsel düzeylerine dair bilişsel 

ve fiziksel bağlamdaki bilgileri edinmeleri ve edindikleri bilgileri uygulayabilme düzeyine 

erişmiş olmaları gerekmektedir. 

Aksi halde çocuğun kendisinde barındırdığı Kabiliyet niteliklerin farkına varılamamasının 

yanında aile tarafından çocuğun karma eğitim süreci içerisinde yer almasının 

devamlılığındaki karma eğitim gereğince sahip olunması beklenen nitelikleri kazanmasına 

dair çocuğa sorumluluklar yüklenerek sahip olunan ve farkına varılamayan kabiliyet 

niteliklerin gelişememesine ve ilerleyen süreçte körelmesine yol açması muhtemeldir. 
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GELİŞEN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ VE DÜNYADAKİ ETKİLERİ; KARABAĞ 

VE ZEYTİN DALI HAREKATI ÖRNEKLERİ 

Hüseyin GÜMÜŞ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü, Huseyingumus2@posta.mu.edu.tr 

“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik…” 

Yahya Kemal Beyatlı 

Giriş 

Savunma sanayi alanı özellikle devletlerin ve savunma bakanlıklarının ülkenin savunmasında 

ile dış politik etkinliklerini arttırmakta ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri geliştiren, üreten, 

tamir ve bakımlarını yapan ve ilgili alt yüklenici sektör firmalarıyla iş birliği yapan sektördür. 

Uçaklar, denizaltılar, gemiler, füzeler, radarlar, tanklar, toplar, tüfekler ve silahlar imal eden 

endüstriyel işletmelerdir. Savunma sanayi faaliyetlerinin ortaya çıkmasında uluslararası 

tarihin her döneminde devletler, kendi alanlarını dış güçlerden korumak zorunda kalmışlardır. 

Sektörü diğer sektörlerden ayıran temel nedenler yüksek teknolojinin kullanılması, alıcısının 

tek devlet olması, yüksek maliyetler, ülkenin savunmasını sağlayan araç ve yazılımlar 

olduğundan dolayı gizlilik içermekte, araştırma ve geliştirme yatırımları alması ve son olarak 

gelişmiş insan gücünün olması nedeniyle diğer sektörlerden farklılık göstermektedir. 

Savunma sanayi kuruluşları sivil kuruluşların kuruluş amaçlarıyla aynı değildir. Savunma 

sanayi kuruluşları performans, kalite ve güvenlik konularını göz önünde bulundurarak 

piyasada rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Güçlü savunma sanayisi, kritik savunma 

sistemlerinde dış ülkelere olan bağımlığıyla getirdiği tehlikeli riskleri azaltmaktadır. Sanayi 

Ar-Ge çalışmaları ve kalite konularından dolayı savunma teknolojileri çok yüksek maliyetlere 

mal olmaktadır. Kuruluşların ayakta kalmalarının arkasında temel güç devletlerin kuruluşlara 

yapmış olduğu yardımlar (Ar-Ge çalışmaları, vergi indirimi, alım garantisi ve son olarak yer 

ve bina tahsisi) sayesinde sürdürülebilirlik sağlamaktadır. Devletler uluslararası sistemde 

başat aktör olmak istiyorlar ise gelişmiş üstün yetenek kabiliyetlere sahip ve caydırıcı özelliğe 

sahip silahlı kuvvetleri olması savunma sanayisine bağlıdır. Devletler, milli savunma 

sanayilerini iç sanayi dinamikleriyle oluşturmak ve bu sanayiyi aynı dinamikleri etkin 

kullanması zorunludur. İthal edilen teknolojik silah ve hizmetler ile de caydırıcı olabilir fakat 

alınan hizmet ve teçhizatlar satan ülkenin kontrolüne isteğine bağlıdır. Ayrıca ekonomik 

açıdan da ulusal ekonomiye çok büyük yük getirmektedir. Bu gibi konuların farkında olan 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler savunma sanayisine özel önem vermekte ve geliştirmek 

için yoğun ekonomik çaba sarf etmektedirler. Nitekim dünyada savunma sanayisine yapılan 

yatırımlar her geçen gün hızlı şekilde artmaktadır. Ülkeler yaptıkları yatırımlar doğrultusunda 

gelişmiş savunma sistemleri ile caydırıcılığı yüksek güvenlikli güçlü silahlar yapmaktadırlar. 

Yapılan yatırımların hem ülkemiz hem de diğer ülkelerin gelecekte savunmaya daha fazla 

kaynak ayırmaya devam edeceğini göstermektedir. Bunun temel nedeni Güç dengesinin 

sağlanmasıyla ilgilidir. Yani söylemek istediğimiz şey yakın komşunuz olan devletin milli 

savunmasını ne kadar geliştirmiş ve önem vermiş ise sizin de ona göre adım atarak kendi 

ülkenizin savunma sanayisini onun seviyesine getirmeye veya onu geçmeye çalışacak 
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girişimlerde bulunmanızdır. Bu nedenle uluslararası arenada karşılıklı çıkar çatışmaları 

nedeniyle güvenli ortamın sağlanması pek güçtür. Yaşadığımız dünyada ülkelerin çıkar 

çatışmaların yaşandığı anarşik ortamda girişimlerde bulunmak zorunda olan devletlerin en 

önemli amacı dış politikada yani uluslararası arenada sistem içerisinde sürekliliğini devam 

ettirmektir. Buna giden yolda anlattığımız gibi güçlü, dinamik, gelişime açık, güvenlikli 

savunma sanayisine sahip olmakla olur. Dünya ölçeğine genel bir perspektifle bakıldığında 

savunma sanayisinin dünya ekonomisindeki yeri ve büyüklüğü dikkat çekmektedir. Dünya 

siyasetinde yaşanan gelişmeler, kurulan ortaklıklar ve uluslararası sistemde yaşanan rekabet 

ve tedarikte başı çeken iki başat aktör olan ABD ve Rusya’nın savunma sanayisinin gelişimi 

ile hız kazanmıştır. Uluslararası silah satışlarını inceleyen SIPRI (Stockholm International 

Peace Research Institute), son beş yılda silah ihracatında önceki beş yıla oranla %8,4’lük bir 

artış kaydedildiğini bildirmiştir. Bu dönemde yaşanan yükselişin nedeni geçmişte yatmakta ve 

ülkelerin diğer ülkeleri caydırmak ve kontrolleri altına almakta yaşanmaktadır. Soğuk savaşın 

bitmesinin ardından ülkelerin savunma sanayisine yaptıkları yatırımlar azalmış ve silah arzı 

azalmıştır. Ta ki 11 Eylül 2001 ABD’nin dünya ticaret merkezine yani ikiz kulelerine Taliban 

tarafından yapılan terörist saldırının ardından anarşik ortam kendisini gün yüzüne çıkarmış ve 

savunma sanayisine yatırımlar artmış, gelişmiş silah ve teknoloji arzı artma eğilimi 

göstermiştir. Artan maliyetler ve küreselleşen ekonomide savunma firmaları iş birliği 

yapmaya ve çok uluslu firmalar haline gelmeye başlamıştır. Yaşanılan yüksek kapasite 

üretimdeki artış dikkate alındığında ülkeler diğer ülkelere yapılacak olan teknoloji 

transferlerinden gelir elde etmeye başlar. Silah üretici devletler, satılan teknoloji ve silah 

yararlıklarını ellerinde tutmaya çalışmaktadırlar. Alıcılar silah temininde dışa bağımlılığın 

sonucunda ortaya çıkan dezavantajları fark ederek gittikçe artan düzeyde silahlarını kendi öz 

kaynaklarını kullanarak temin etmeye çalışmaktadırlar. Savunma sanayi türleri; Uzay ve 

Havacılık sanayi, Gemi inşa sanayi, Zırhlı araçlar, tanklar ve aksamı sanayi, Askeri 

elektromekanik ve elektronik sanayi, Motorlu araç sanayi, Elektro optik ve optik sanayi, Ağır 

ve hafif silah sanayi, Patlayıcı maddeler, mühimmat ve kimya sanayi, Füze ve roket sistemleri 

sanayisi olmak üzere dokuz sanayi türü vardır. Savunma sistemlerinin temel askeri özellikleri: 

gizlilik; askeri sistem karakteristiklerinin gizli olmasını ve sisteme ait zayıf ve kuvvetli yönler 

sadece üretici tarafında kalması gerekir. Aksi halde düşman kuvvetlerinin eline geçer ise silah 

sistemlerinin içerik, kabiliyet ve zayıf noktaları bilineceğinden dolayı caydırıcılığı azalacağı 

taviz vermeye gidileceğini göstermektedir. Güvenilirlik ve emniyet; askeri sistemlerin arzu 

edilen zaman ve yerde doğru şekilde çalışacağından emin olunması gerekmektedir. Savunma 

sistemlerinin elektronik tabanlı olmalarından ve yazılım kontrolünde otomatik işlem yaptıkları 

dikkate alındığında önem arz etmektedir. Değişen tehditleri karşılayabilme ve idame ettire 

bilirlik; askeri sistemler farklılaşan sistemlere tehditlere, gelişen teknolojiye adapte olabilme 

ve idame edilebilirlik hayati önem arz etmektedir. Üretilen silah sistemlerinin gelecekteki 

teknolojik tehditleri de karşılayacak esneklikte olması gerekir. 

Türk Savunma Sanayinin Gelişim Süreci 

Türkiye’de savunma sanayisinin geliştirilmesi çalışmalarının başlangıcı Osmanlı 

İmparatorluğunun yükselme dönemine denk gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet zamanında 

kurulan Tophane-i Hümayun ile teknolojik toplar üretilmiştir. Ülkenin birçok yerinde 

mühimmat, savaş gemileri üretim ve inşası, silah üretimi yapılan fabrikaların açılmasına 
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vesile olmuştur. Fakat Osmanlının gerilemeye başlaması ile çağa uygun savunma silahları 

üretemediğinden ve gelişmeleri de yakinen takip edilmemesinden savunma sanayisi geriye 

düşmüştür. Ardından yaşanan ekonomik buhran ile silah ve savunma üretimleri komple 

durmuştur. Türkiye, bulunduğu coğrafik konumunun da beraberinde getirdiği risk ve tehditleri 

yok etmek için kendi bölgesinde ve gerek uluslararası arenada başat bir aktör olması zorunda 

olan ülkedir. Tarihsel açıdan bulunmuş olduğu coğrafyada yaşanılan birden fazla sorunun 

ardından göç ve istila hareketlerine maruz kaldığından dolayı ve bunlara karşı vermiş olduğu 

mücadeleler ile ulusal güvenliğini koruma amacıyla savunma sanayisine önem vermiştir. 

Temelleri Osmanlı İmparatorluğunun yükselme devrinde atılan adımlar ile kurulmuş Türk 

savunma sanayisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile devam etmiştir. Türk savunma 

sanayisinin gelişimini dört dönemde incelemek mümkündür. Birinci dönem Cumhuriyetin ilk 

yıllarına karşılık gelmektedir. İkinci dönem NATO’ya girmesinden sonraki dönem, üçüncü 

dönem Kıbrıs Barış Harekatının ardından yaşanan silah ambargosunun ardından atılan 

atılımlar dördüncü son atılım 98 sonrası dönemi kapsamaktadır. Cumhuriyet dönemi yapılan 

savunma sanayi gelişmeleri Türk Hava Kurumu açılmış, Nuri Demirağ tarafından İstanbul’da 

uçak fabrikası kurularak uçak üretimine başlandı. Makine Kimya Endüstrisi kuruldu. Kurulan 

bu önemli kuruluşlara rağmen ülke silah temin etme noktasında dış ülkelere bağımlıydı. İkinci 

dönem yani birinci dünya savaşından sonra yaşanılan büyük yıkımın ardından ve Türkiye’nin 

NATO’ya katılması ile ABD’nin başlatmış olduğu (Truman Doktrini) Marshall yardım 

planları kapsamında yaptığı yardımlar sonrasında içerideki üretimler zayıflamış ve savunma 

sanayisinde başlanılan atılımın sekteye uğramasına neden olmuştur. Yapılan hibeler azalttığı 

iç üretim sanayi kollarının atıl bırakılması ile 15 Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5591 sayılı 

yasa ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesine geçirilerek lağvedilmiştir. Üçüncü 

dönem Türkiye’nin Kıbrıs’ta bulunan Türklere yapılan haksızlıklara ve ülkenin milli güvenlik 

sorunu oluşturduğu için başlatmış olduğu harekatta ABD ve batılı ülkelerin NATO yoluyla 

yaptığı hibe ve yardımlarına ambargo konulmasından, ülkenin hak, alaka ve menfaatleri 

doğrultusunda kullanılamayınca yaşanan gerilim ile ülkenin belli karar mercileri 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde atılan milli atılımların öneminin anlaşılması ile yavaş yavaş 

atılımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye, savunma sanayisinin geliştirilmesi için gerekli olan 

alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini desteklemiş ve sanayi türüne kurumsal bir nitelik 

kazandırmak amacıyla girişimlere başlamıştır. Bu süreçte kurulan Kara, Hava ve Deniz 

Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları aracılığıyla Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Hava 

Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Askeri Pil Sanayi (ASPİLSAN) gibi devlet sermayesine 

dayalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde bazı özel işletmeler de kurulmuştur. 

Yapılan yatırımların bazılarının devlet eliyle kurulması ile milli savunma sanayinin 

oluşturulması ve geliştirilme sürecine hız verilmiştir. 1985-1998 yılları arasında savunma 

sanayinin sağlam temeller üzerine kurulması için Savunma Sanayi Müsteşarlığı kurulmuştur. 

Araştırma geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine ve ihtiyaç duyulan her türlü silah, araç, 

gereç ve teçhizatın Türkiye sınırları içerisinde üretilmesini sağlamak amacıyla kurulan 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hayata geçirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayi alanında 

çok büyük bir sıçrama yapmasa olanak sağlamıştır. 25.5.1995 tarihli 11173 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kabul edilen Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esasları 

Dökümanın da mevcut kaynakların uygun şekilde üretilmesi ve kullanımı üç ana grupta ele 

alınmıştır. Birinci grup uzun vadede muhakkak yurt içinde geliştirilmesi ve ihtiyaçların yurt 
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içinde karşılanmasını hedefleyen “Milli Olması Zorunlu Sistemler/ Teknolojiler” 

belirlenmiştir. İkinci grup uzun vadede yurt içinde geliştirilmesi mümkün olmayan ürünler 

“Kritik Sistemler/ Teknolojiler” belirlenmiştir. Üçüncü grup milli olması zorunlu ve kritik 

sistemler/ teknolojiler dışında kalan “Diğer Sistemler/ Teknolojiler” olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen hedefler doğrultusunda başlatılan girişimler sonucunda 2000’li yılların başlarında 

Türkiye’nin kendi savunma ihtiyaçlarını karşılama oranı %25 iken 2016 sonrası oran %75’ler 

seviyesini de geçmiştir. 2009-2016 yıllarında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 

“Savunma Sanayi Sektör Firmalarından Beklentiler” başlık altında kara araçları, deniz 

araçları, hava araçları, elektronik harp ve algılayıcılar, muharebe elektronik ve bilgi sistemleri 

ile füze-mühimmat ve silah sistemlerinde sektörde güçlü olma teknoloji geliştirme ve özgün 

yurt içi üretim gerçekleştirme hedefi amaçlanmıştır. Milli savunma sanayisi stratejisinin doğru 

oluşturmanın temel amacı ülkenin dışa olan bağımlılığını en aza indirgemek ve uluslararası 

ilişkilerde kendi savunma silahları ile askeri caydırıcılığı en üst düzeye çıkarmaktır. 

Türkiye’nin 2023 savunma sanayii vizyonu “Geliştirdiği teknolojiler ile ürettiği silah ve 

askerî araç-gereç ve mühimmatı büyük çapta ihraç eden ve bunu ciddi bir ekonomik değere 

dönüştüren ülkelerden biri olmaktır.” şeklinde belirtilmiştir. Oluşturulan milli hedefler ve 

yapılar ile Türk Savunma Sanayii uluslararası rekabet ortamında sürdürülebilir rekabette 

üstünlüğe ulaşma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir. 15 Temmuz 2018 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı Savunma Sanayii 

Başkanlığına dönüştürülmüştür. SSB’nın görevlerinin başında mevcut milli savunma sanayii 

ihtiyaçlarına göre yeniden organize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu 

entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı 

imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak 

ile Savunma sanayii ürünleri ihracatı gibi konuları koordine etmek görevleri edinilmiştir. Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silah ve teçhizatların yerlilik oranı %65’ler seviyesine 

tırmanmış olması sözü edilen yolda kararlı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Türkiye 

Savunma Sanayisinde temel amaç, yerli ve milli imkânlarla ihtiyaçları karşılamak bu 

maksatla tedarik zinciri oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir savunma sanayisini 

geliştirmek ve dışa bağımlılığı azaltarak ihracatı arttırmaktır. Türkiye’de üretilen İnsansız 

Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), ANKA, zırhlı askeri araçlar, kirpi 

personel araçları, ATAK helikopterleri, roket-füze, torpido füzeleri gibi askeri araç ve 

sistemler yurt dışındaki ülkelere ihraç edilmeye başlanmıştır. Türk savunma sanayii; kamu, 

kamu ve özel sektör kurumlarından oluşmaktadır. Gelirlerinin yüzde 20'sinden fazlasını 

savunma ve havacılık alanından sağlayan ilk 25 şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 

sirkülerlerinde "SS25" olarak ifade edilmektedir. Bu şirketlerin bir kısmı kamuya, bir kısmı 

kamu ortaklığı olan vakıflara ve bir kısmı da özel sektöre aittir. Yıllık olarak analiz edilen 

veriler elde edilirken, SS25 şirketlerinin genel sektör ortalamasının yüzde 93'ünü tekabül 

etmektedir. Söz konusu şirketlerin sıralaması yıllar içinde değişse de genel olarak ilk 25 

içinde kaldılar. Bu şirketler: ASELSAN, THY teknik, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, FNSS, 

MKEK, STM, OTOKAR, HAVELSAN, BMC, Alp Havacılık, Sedef Gemi, Nurol makine, 

Baykar Makine…  Türkiye’deki savunma ihracatına baktığımızda 2000’lerin başına kadar 

Türkiye’de savunma sanayi üretimi oldukça düşüktür fakat gelişmeler ile birlikte silah 

ihracatında da artışlar yaşanmıştır. 2001 yılında 180 milyon olan silah ihracatı son yıllarda 6 

milyar ABD dolarını aşmıştır. 2017 yılında savunma sanayi ülkeleri içerisinde Türkiye 
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16’ıncı sırada yer alırken, firmalar bazında Aselsan 57, TAI 61 ve Roketsan 98’inci sırada yer 

almıştır. Gelişen savunma sanayisi ile Türkiye’nin dış ülkelerden aldığı silah 

sistemleri/teknoloji ithalatı azalma eğilimindedir. 

Türkiye Savunma Sanayi Ürünlerinin Karabağ ve Zeytin Dalı Harekâtı Örnekleri 

Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi: 

ABD’nin 2003 tarihinde Irak’ı işgal etmesiyle tetiklenen ve Ortadoğu bölgesinde patlak veren 

Arap baharı ile başlayan iç savaşlar doğrultusunda 2011 de patlak veren Suriye iç savaşı ile 

Türkiye, ulusal güvenliğini tehdit eden sorunlar ile yüzleşmiştir. İç savaşlar sırasında yaşanan 

otorite boşluklarından faydalanan PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin 

bulundukları ülkeleri üst haline getirmesi Türkiye’nin Milli güvenliğine zarar veren eylemler 

oluşturmuştur. Türkiye'nin sınır hattında üstlenen sözü edilen terör örgütlerine yönelik olarak 

gerçekleştirdiği operasyonlarda, milli savunma sanayi tarafından üretilen yeni silah ve 

teçhizatların kullanımına ağırlık vermesi ve bunlardan üst düzey bir verim alması, söz konusu 

başarının elde edilmesinde Türk Savunma Sanayi'nde yaşanan gelişmelerin büyük bir 

katkısının göstermektedir. Suriye topraklarında 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 29 Mart 

2017''de sona erdirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, başta insansız hava 

araçları olmak üzere füzeler, obüsler, helikopterler, radarlar, kısa menzilli hava savunma 

sistemleri, akıllı bombalar, piyade tüfekleri, zırhlı araçlar gibi Türk Savunma Sanayi 

tarafından üretilen silah ve mühimmatları yoğun bir biçimde kullanmıştır. Zeytin Dalı 

Operasyonu'nda kullanılan silah ve mühimmatların yerlilik oranı, %70-75'ler seviyesine 

ulaşmıştı. Türk Savunma Sanayi'nce üretilen silah ve mühimmatların ön plana çıktığı bu 

operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri, dile getirilen terör örgütleri tarafından kullanılan 

mevzi, sığınak, tünel, cephanelik ve diğer askeri araçların büyük bir kısmını imha etmiştir. 

Böylelikle sınır hattında bulunan terör örgütlerinin Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef alan 

girişimlerini önemli ölçüde engellemiştir. Örneğin ülkemizin ürettiği ve Karabağ’ın 

özgürleştirilmesi için Azerbaycan’a ihraç edilen SİHA’lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile 

İHA (İnsansız Hava Aracı) Azerbaycan’ın 44 gün içerisinde kendisine ait olan Dağlık 

Karabağ’ı en az zayiat ile en kısa sürede geri almasına etken olan silah sistemidir ve savunma 

sanayimizin kat ettiği yolu görmemiz açısından önemlidir. Zeytin Dalı ve Karabağ 

harekatlarında sağlanan başarının Türkiye'nin ulusal güvenliği üzerinde olduğu gibi, Türk dış 

politikası üzerinde de olumlu etkileri olmuştur. Öncelikle bu operasyonlar, uluslararası alanda 

güçlü bir Türkiye algısının tesis edilmesine ve bu doğrultuda Türkiye'nin diğer uluslararası 

politik aktörlerin nezdinde ki saygınlığının artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte 

Türkiye'nin büyük güçler karşısında siyasi bir konum kazanarak kendi bölgesinde meydana 

gelen gelişmelere müdahale eden bir ülke pozisyonuna yükselmesi sonucunu doğurmuştur. 

Ünlü siyaset bilimci Fukuyama Türk SİHA’larının bölgesinde yarattığı güçlü etkilerden şöyle 

bahsetmektedir. “Bu süreçte Türkiye daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle ABD, Çin veya 

Rusya’dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç seviyesine yükseltti, Türkiye’nin SİHA 

kullanımı, kara birliklerinin doğasını değiştirecektir.”1 

                                                 
1 SPUTNİK HABER AJANSI, “Siyaset Bilimci Fukuyama: SİHA’lar 2020’de Türkiye’nin bölgesel güç olarak 

yükselmesine önemli katkı yaptı.” 17:48, 7 Nisan 2021 
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Sonuç: Makalenin genelinde de belirtiğim üzere savunma sanayisi dünyada ve Türkiye’de 

çok önemli bir yere sahiptir. Savunma sanayisi ülkenin milli imkanlar ile üretmiş olduğu 

teknolojik silahlar ve yazılımlar sayesinde dışa olan bağımlılığı azaltmakta ve kendisini 

düşman veya itilaflarına karşı üstün konuma getirmektedir. Üreteceği fazla savunma sanayi 

teçhizatlarını ihraç ederek ülkeye döviz girdisi ve dış alemde etkisini artırarak adından söz 

ederek gelişmiş veya gelişmemiş devletler üzerinde caydırıcılık gücüne sahip olacaktır. 

Dünyada ikiz kulelerine düzenlenen terör saldırısından sonra savunma sanayisine olan 

yatırımlar artmış, dış ülkelerden alınan silah teknolojilerinin herhangi bir olayda kullanılacağı 

zaman ihracatçı ülke tarafından koyulan ambargolar nedeniyle etkili bir caydırıcılık 

sağlayamamıştır. Ülkeler artık kendileri kendi öz kaynakları ile bir savunma sanayi üretmenin 

önemli olduğunu anlamışlardır. Türkiye’de savunma sanayisi Osmanlı İmparatorluğunun 

Yükselme Döneminde kurulan savunma sanayisi atılımı ile başlamıştır. Yapılan atılımların 

yanında Osmanlı dış ülkelerden de silah ithal ederek savunma sanayisini geliştirmiştir.  

Osmanlının düşüş dönemine kadar etkili verimler alınmıştır fakat o dönemde gelişen 

teknolojik silahlar ve savunma sanayisinin üzerinde durulmamasından dolayı atıl kalmıştır. 

Cumhuriyet döneminde savunma sanayisinin önemi anlaşılması hasebiyle çeşitli kamu ve özel 

kuruluşlar ile atılımlar yapılmıştır. Bu dönemde çok önemli gelişmeler de yaşanmıştır. Kıbrıs 

Barış Harekatının yapılmasıyla gelen ambargolar savunma sanayisinin önemini tekrardan 

göstermiştir. 1974 tarihinden sonra kurulan Savunma Sanayi Müsteşarlığının kurulması ile 

Türkiye savunma sanayisinin temel milli hedefleri belirlenerek atılımlara hız verilmiştir. Bu 

atılımların sayesinde son 30 yılda çok büyük gelişmeler yaşanmıştır.  Türkiye’nin bulunduğu 

coğrafyanın her gün farklı olaylara gebe olduğu bir yerde kendi güvenlik savunmasını 

geliştirmek ve büyütmek en nihai hakkıdır. Yanı başında parçalanmış Suriye, PKK, PYD, 

YPG, DAEŞ vb. terör örgütlerinin bunun yanında Akdeniz davasında Yunanistan ve diğer 

devletlere karşı kendini savunması gerekir. Doğusunda İran’ın nükleer sanayisinde büyümüş 

etkili bir aktör olunca ve yukarısında geçen yıl kaybettiği Karabağ’ın hala yenilgisini kabul 

edemeyen Ermenistan gibi tehdit oluşturan devletler olunca milli savunma sanayi bir 

gereklilikten çok zorunluluktur. Türkiye son 20 yılda savunma sanayi teçhizatlarını 50’nin 

üstünde ülkeye ihraç etmektedir.  
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DRAMANIN VE EĞİTMENİN  ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TEMEL 

SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ ROLÜ 

Mehmet Akif ÖZDAL1 

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Sivas, Türkiye, mehmetakfozdl@gmail.com 

Özet: İçerisinde yaşadığımız dünyanın bütünleşme ve tekleşme veyahut başka bir söylemle 

globalleşme hızını düşünecek olursak, bu dünyaya hazırlanacak yeni fertlerin kazanmaları şart 

olan niteliklerin de bu bütünlüğe uygun olarak daimi araştırılması, incelenmesi 

gerekmektedir. Sıhhatli, mutlu ve gelişmeye açık bir dünya kurmada, yetiştirilecek fertlere 

kazandırılması istenen özellikler ancak eğitimle sağlanabilir. Bu eğitim yalnızca resmi 

müesseselerdeki düzenli örgün eğitimi değil, ailede verilen; beslenme, temizlik alışkanlıkları 

gibi en temel eğitimleri de kapsar. Örgün eğitimin daha ilk mertebesinde, çocuğun özgür, 

mutlu ve yaratıcı olması hedeflerinde hem çocuğu güdüleyen hem de bu emeli gerçekleştiren 

en ehemmiyetli araçlarından biri olarak sanat eğitimi gösterilebilir. Çocuğun var olan 

yaratıcılığının geliştirilmesinde ilk basamağı oluşturan okul öncesi eğitim ve bu dönemde 

uygulanan sanat etkinlikleri büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bu çerçevede sanat eğitimi ile 

çocuk, tabiat ile insanlar arasındaki ilişkileri tanır, hayatın zenginliğini görerek yaratıcı özgün 

düşünce birikimiyle onun gelecekteki entelektüel gelişimine de imkan sağlar. Okul öncesi 

dönemde sanat eğitimi, uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını 

geliştirmektedir. Her şeyden önce çocuk, sanat etkinlikleriyle kendini keşfetme fırsatı 

yakalamaktadır. Duygularını dile getiremeyen çocuklar, sanat etkinlikleriyle kendilerini dile 

getirmekte, deşarj olmakta ve özgün yeni ürünler oluşturarak kendini tanımaktadırlar. Okul 

öncesi sanat eğitimi incelendiğinde, çocukların sanatsal sezgi ve yaratıcılıklarını, öğrenme 

yeteneklerini ve algısal, bilişsel, duygusal gelişimlerini olgunlaştırdıkları görülmektedir. 

Sadece bakmak değil “görmek”, duymak değil “duymak”, elle yoklamak değil “dokunulanı 

hissetmek” yaratıcılık için ihtiyaç duyulan ilk doğru idrak etme ve iz bırakıcı kavrama 

mertebeleridir. Böylelikle çocukla kurulacak iletişimin ve etkileşimin faydası büyüktür. Bu 

Çerçevede Okul öncesi dönemde olan çocuklar eğitim programları aracılığı ile 

desteklenmektedir.  Okul öncesi eğitim programlarında yer alan drama etkinlikleri aracılığı ile 

de çocukların çok istikametli gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Çocukların eğlenerek 

katıldıkları ve eğlenirken öğrendikleri drama etkinliklerinin tesirli bir şekilde 

uygulanabilmesinde öğretmenlerin ehemmiyetli bir role sahip oldukları söylenebilir. 

Öğretmenlerin çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim konusunda donanımlarının olmasının 

yanı sıra drama etkinliklerini tasarılaşma ve uygulama konularında da bilgi, yetenek ve 

yetkinliğe sahip olmalarının ehemmiyetli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

yapılmış olan çalışmada Sanat eğitimde drama ve drama etkinlilerinin tasarımlanmasında 

öğretmenin rolü üzerinde durulması ile birlikte eğitimcilere yönelik tekliflerde 

bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sanat, Drama, Temel Eğitim, Eğitmen, Yetenek 

THE ROLE OF DRAMA AND EDUCATION IN THE BASIC ART EDUCATION 

PROCESS OF GIVEN CHILDREN 

Abstract: Considering the pace of integration and unification of the world in which we live, 

or globalization with another discourse, the qualities that new members who will be prepared 
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for this world must acquire must also be constantly investigated and examined in accordance 

with this integrity. In order to create a healthy, happy and open world for development, the 

characteristics that are desired to be given to the individuals to be raised can only be provided 

with education. This training includes not only regular formal education in official 

institutions, but also the most basic trainings given in the family, such as nutrition, cleaning 

habits. In the first order of formal education, art education can be shown as one of the most 

important tools that both motivates the child and realizes this ambition in the goals of the 

child to be free, happy and creative. Preschool education, which is the first step in the 

development of the child's existing creativity, and art activities implemented during this 

period are of great importance. In this context, with art education, the child recognizes the 

relationships between nature and people, sees the richness of life, and also provides 

opportunities for his future intellectual development with an accumulation of creative original 

thoughts dec Art education in the preschool period, when properly prepared, develops 

children's creativity. First of all, the child gets the opportunity to explore himself through art 

activities. Children who are unable to express their feelings express themselves through art 

activities, discharge themselves and get to know themselves by creating original new 

products. When pre-school art education is examined, it is seen that children mature their 

artistic intuition and creativity, their learning abilities and their perceptual, cognitive, 

emotional development. Not only looking, not “seeing”, not hearing, not “hearing”, not 

manually polling, not “feeling what is being touched” are the first correct comprehension and 

trace-leaving comprehension levels needed for creativity. Thus, the benefit of communication 

and interaction with the child is great. Within this framework, children who are in preschool 

age are supported through educational programs. Drama activities in preschool education 

programs also contribute to the multi-directional development of children. It can be said that 

teachers have a special role in the effective implementation of drama activities that children 

participate in having fun and learn while having fun. It is considered important that teachers 

have the knowledge, ability and competence in designing and implementing drama activities 

in addition to being equipped for child development and preschool education. For these 

reasons, in this study, the role of the teacher in the design of drama and drama events in art 

education will be emphasized and proposals will be made for educators. 

Keywords: Art, Drama, Basic Education, Instructor, Talent 

GİRİŞ 

Drama çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla 

öğrenmelerini sağlayan bir yoldur (Cottrell, 1987) ve bir eğitim yolu olarak drama nın emeli, 

çocukta doğuştan var olan yaratıcılığı geliştirmektir. –mış gibi yapma olarak dile getirilen 

drama ile çocuklar yaratıcı bir yolculuğa çıkmakta, bu yolculukları esnasında yaşantı yoluyla 

öğrenmektedirler.  

Dram anın çocukların gelişimini bütüncül olarak destekleme özelliği vardır. Çocuk bir 

duyguyu, düşünceyi, olayı doğaçlama, rol oynama gibi teknikleri kullanarak sergilerken tüm 

gelişim alanları pozitif istikamette desteklenmiş olur (Fazlıoğlu, 2011). Çocuklar için 

hazırlanan eğitim programlarında drama etkinliğine yer verilmesinin yararları arasında 

yaratıcı düşünmeyi teşvik etme, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlama, eleştirel düşünme, 
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dinleme, işbirliğini yapma ve empatik maharetin gelişimini destekleme, pozitif bakış açısı ile 

bakmayı kazandırma, gelişim alanlarını destekleme sayılabilir (Kelner, 1993; Köksal Akyol 

ve Hamamcı; 2007; Peter, 2003; Wessels, 1987). Ayrı olarak drama; çocuğun, kendini 

özgürce dile getirmesi, müsamahalı, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirmesi, bağımsız 

düşünebilmesi, olaylara çok istikametli bakabilmesi ve kendini tanıması açısından tesirli bir 

eğitim metodu olarak düşünülmektedir 

Okul öncesinde drama çalışmalarına katılan çocuk, yaratıcı davranışlarla yeni yollar bulma ve 

rol oynamayla çatışmaları çözme kapasitesini geliştirir. Çocukta grup içinde bağımsız olma, 

kaidelere uyma, beraber karar verme yeteneği gelişir, doğru ahlaki yargılar oluşur (Alevcan, 

2005). Çocukların kendileri ve içinde yaşadıkları etrafları konusunda bilgilerini artırır, 

kendilerine ve etrafa karşı duyarlı olmaları ve pozitif davranış oluşturmalarına yardımcı olur, 

yaşanılan etrafa karşı duyarlılık kazandırır. Drama alternatif dünyaları çocuklara tanıtır ve 

değişik bakış açılarına saygı geliştirir (Hendy ve Toon, 2001; Szecsi, 2008). Çocuklar gerçek 

dünyadaki bilgi ve tecrübelerini drama da hayali bir dünya yaratmak için kullanır ve drama da 

tasarladıkları vaziyetleri ve rolleri tanımlarken olayları ve ilişkileri incelemeyi öğrenirler. 

Bunların yanı sıra, çocuklar girdikleri rollerle aynım kurarak ilişkileri, olayları araştırırlar. 

Bunun neticesinde da çocukların kendilerini dile getirmeleri, başkalarına karşı duyarlı 

olmaları ve grupla bir şeyler yapmaları desteklenir. 

Okul öncesi dönemindeki çocukların gelişim açısından özel bir dönemde oldukları 

düşünüldüğünde, bu dönemdeki çocukların drama ile desteklenmesinin ne kadar ehemmiyetli 

olduğu anlaşılmaktadır (Mages, 2006). Bu yüzden okul öncesi eğitim alanında çalışan 

öğretmenlerin programlarında drama metodunu kullanmalarının ihtiyaç duyulan 

görülmektedir (Szecsi, 2008). Drama çalışmalarında çocuklar aktif katılım içinde oldukları, 

eğlenirken öğrendikleri için okul öncesi eğitim programlarında drama etkinliklerine yer 

verilmesinin ve öğretmenin drama ile alakalı yeterli donanıma sahip olmalarının ehemmiyetli 

olduğu düşünülmektedir. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerini uygulayan 

öğretmenlerinin çocuk gelişimi, eğitim programları konusunda donanımlarının yanı sıra 

drama ile ilgili da yetkinliklerinin olmaları gerekmektedir. Şayet okul öncesi öğretmeni drama 

etkinliklerini tasarlama ile alakalı yeterli donanıma sahip değilse, programlarında drama 

ekinliklerini tasarılaşmasında meseleler ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada okul 

öncesinde drama nın çocuklar üzerindeki tesirleri ve bu tesirleri sağlayabilmede öğretmenin 

rolü üzerinde durulmuştur.  

Okul Öncesi Eğitimde Drama 

Okul öncesi dönemde, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi, gereksinimlerinin 

karşılanması için eğitim programlarının tasarımlanması gerekmektedir. Okul öncesi eğitimde, 

senelik ve günlük tasarılar yapılmaktadır. Her eğitim dönemine başlamadan önce senelik 

tasarılar hazırlanmakta, senelik tasarılardan yola çıkarak, çocukların ferdi özelliklerine, alaka 

ve gereksinimlerine dikkat edilerek de günlük tasarılar hazırlanmaktadır. Drama günlük 

program içerisinde yer alan etkinliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Drama etkinliği 

tek başına tasarımlanabileceği gibi günlük tasarı içerisinde yer alan diğer etkinliklerle 

bütünleştirilerek de tasarlanıp uygulanabilmektedir. Bulut Pedük ve Erdoğan (2011)‟inde 

belirttiği gibi, çocuklarla beraber söylenilen bir şarkıdan yola çıkılarak doğaçlamaların, 
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anlatılan öykülerin dramatizasyon un yapılması veyahut yeni öykülerin oluşturulup 

doğaçlamalarının gerçekleştirilmesi şeklinde planlanan öğrenme süreçlerinde drama etkinliği 

ile müzik ve dil etkinliklerinin bütünleştirilmesi mevzubahis olabilmektedir.  

Günlük plan, çocukların okula gelmeleri ile başlayan ve okuldan ayrılmalarına kadar geçen 

müddet içerisinde o gün belirlenen emellerin, kazanımların, etkinliklerin, öğrenme 

süreçlerinin ve değerlendirmenin bulunduğu plandır. Günlük tasarılarda emellerin 

belirlenmesi ilk evreyi oluşturur ve psikomotor, bilişsel-dil, sosyal-duygusal ve öz bakım 

maharetlerine yönelik amaçlar bulunmaktadır. Öğretmen, eğitimi planlarken programda yer 

alan emel ve kazanımlardan uygun olanlarını seçebileceği gibi çocuğun gelişim 

gereksinimlerine göre ek emel ve kazanımlarda oluşturabilir (Anonim, 2006; Aral vd., 2002; 

Oktay vd., 2003). Amaçlar seçildikten sonra gözlemlenebilir özellikte olan kazanımlar 

belirlenir. Çocukların özelliklerine göre emel ve kazanımların belirlenmesi asaldır. Amaç ve 

kazanımlara erişebilmede  araç olarak kullanılacak konunun belirlenmesi de ehemmiyetlidir 

(Anonim, 2006).  Belirlenen amaçlara erişmek için öğrenme süreçlerinin hazırlaması söz 

konusudur. (Aral vd., 2002). 2006 seneninde uygulanmaya başlayan okul öncesi eğitim 

programında, günlük planda serbest vakit etkinlikleri, Türkçe etkinlikleri, sanat etkinlikleri, 

oyun ve hareket etkinlikleri, drama etkinlikleri, müzik etkinlikleri, sanat etkinlikleri, fen ve 

matematik etkinlikleri, alan gezileri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yer almaktadır 

(Anonim, 2006).  Günlük planda yer alan drama etkinliklerine başlama yaşı konusunda 

değişik görüşler bulunmaktadır; değişik kaynaklarda üç buçuk-dört yaşlarında ya da beş 

yaşında başlanabileceği dile getirilmektedir. Drama da çalışmalarında netice değil sürecin 

ehemmiyetli olduğu düşünüldüğünde beş yaşından küçük olan çocuklarla da drama 

çalışmalarının yapılabileceği söylenebilir. Ancak üç yaşında altı yaşında olan çocuklarla 

yapılan drama çalışmaları çocukların gelişim dönemi özellikleri, ilgileri ve gereksinimleri 

doğrultusunda farklılık gösterir. Ayrı olarak çocukların gelişim dönemi özelliklerinin yanı sıra 

ferdi özelliklerini ve çocuğun eski yaşantılarını göz önüne almak gerekir. Bu açıdan 

bakıldığında, altı yaşlarında olup drama yaşantısı olmayan çocuklarda ansızın bire drama nın 

tüm mertebelerini kullanarak çalışma yapmak olası olmayabilir (Köksal Akyol, 2003).  

Tesirli ve kalıcı öğrenmelerin çocuğun yaparak yaşayarak aktif katılımın olduğu öğrenme 

süreçleri gerçekleştiği bilinmektedir. Çocuklar etkinliklere direk katılarak, duygu ve 

düşüncelerini etkinliklerde kolayca dile getirerek, gözlem yaparak ve tecrübe ederek bilgilere 

kendi erişir ve bu şekilde edinilen bilgilerin kalıcı olur. Bu manada bakıldığında drama 

etkinliklerine okul öncesi dönemde olan çocukların eğitiminde yer vermenin gerekliliği kendi 

kendine ortaya çıkar (Kandır, 2003). Ayrı olarak, drama bir grup ortamı içinde çocukların 

kimi dinamikler, yeni öğrenmeler ve şahsi kazanımlar ele geçirmesine imkan sağlayan 

mükemmel bir araç olarak değerlendirilir. Bu açıdan bakıldığında da drama okul öncesi 

eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirilebilir (Aysan vd., 2004). 

Eğitmeninin Drama Sürecindeki Rolü 

Öğretmenler programlarında drama metodunu kullanarak çocukların gelişimleri ve tesirli 

öğrenmelerini destekleyebilirler (Szecsi, 2008). Ancak, çocuklar üzerinde belirtilen pozitif 

tesirlerin sağlamasında drama ya eğitim programlarında yer veren öğretmenin istenen bilgi ve 

tecrübeye sahip olması ehemmiyetlidir. Okul öncesi eğitimi öğretmeninin çocukların içinde 
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bulundukları gelişim özellikleri, okul öncesi eğitim ve drama ya yönelik bilgi birikimi ve 

tecrübesinin yeterli olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde okul öncesi eğitimde yapılan 

drama etkinliklerinin çocuklara faydalarından söz edilebilir.  

Dramının okul öncesi eğitim programlarında bulunması ehemmiyetlidir. Ancak Isenberg ve 

Jalango‟in de vurguladıkları gibi, öğretmenler çocuklarla yapılan drama çalışmalarında 

kuvvetli bir tesire sahiptirler. Okul öncesi eğitimde, öğretmenler drama yı kullanarak 

çocukların arkadaşları ve yetişkinlerle olan tecrübelerinin artmasına, bu tecrübeler aracılığı ile 

bilgilerini paylaşmalarına fırsat yaratmaları gerekmektedir (Isenberg ve Jalango, 1993). Okul 

öncesi eğitim programlarının tasarımlanmasında olduğu gibi drama etkinliklerinin 

tasarımlanmasında da çocuk merkezli bir yaklaşım içinde olunmalıdır. Çocukların gelişim 

özellikleri, yaşları, alakaları ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenen emel ve 

kazanımlara hangi materyaller, yol ve tekniklerle erişileceğine karar verilmelidir (Kandır, 

2003; Köksal Akyol, 2003). Drama etkinliğine karar verildiğinde ihtiyaç duyulan 

materyallerin ve öğrenme süreçlerinin hazırlanması için drama ve okul öncesi eğitim 

konusunda bilgiler dikkate alınmalıdır.  

Aktaş Arnas (2008)‟a göre, öğretmen drama etkinliğini tasarılaştırılmadan kimi detaylara 

dikkat etmelidir ve kendinse şu sualleri sormalıdır; “Drama da emelim ne? Çocukların hangi 

kazanımları edinmesini istiyorum?”, “Çözülecek problem ne?”, “Drama yı en iyi hangi 

ortamda gerçekleşebilirim?”, “Çocukların rolleri ne olacak?”, “Öğretmen olarak benim rolüm 

ne olacak?”. Öğretmen bu suallerin cevabını önden belirlemeli ve etkinliğini tasarılarken 

bunları göz önünde bulundurmalıdır. 

Okul öncesi eğitim programlarında drama tek başına bir etkinlik olarak tasarımlanabileceği 

gibi günlük eğitim programlarında yer alan diğer etkinliklerle bütünleştirilerek de kullanabilir. 

Okul öncesi eğitimde drama ister tek başına bir etkinlik olarak isterse diğer etkinliklerle 

bütünleştirilerek kullanılsın her iki vaziyette da ilk olarak çocukların gelişim özellikleri, 

yaşları, alaka ve gereksinimleri dikkate alınarak amaçlar ve kazanımlar, verilmek istenen 

kavramlar belirlenmelidir. Daha sonra gereksinim duyulan araçların belirlenerek öğrenme 

süreçlerinin hazırlanması ve uygulamadan sonra kesinlikle değerlendirmenin yapılması 

gerekmektedir. Değerlendirme hem doğaçlamalardan sonra drama sürecinde yaşanılanların 

değerlendirilmesi hem de uygulamanın bitmesinde sonra hazırlanan eğitim programının 

değerlendirilmesi şeklinde yapılmalıdır. Kandır  (2003)‟a göre de, okul öncesi eğitim 

programında yer alan amaçlar ile drama etkinliğinin birbirleriyle meblağlı olması gerekir. 

Günlük eğitim programındaki etkinliklerden hangilerinin drama etkinliği ile nasıl 

bütünleştirilebileceği, bunun için ne kadar müddet ayrılması gerektiği, eğitim vaziyetlerinin 

nasıl bir eğitim ortamında, hangi materyallerle gerçekleştirilebileceği ve uygulamaların nasıl 

değerlendirileceği evvelce öğretmen tarafından tasarımlanmalıdır.  

Okul öncesinde drama etkinlikleri aracılığı ile çocukların bazı kavramları kolaylıkla 

anlamaları sağlanabilir. Aktaş Arnas (2008)‟a göre, okul öncesi eğitimde öğretmen sayılar, 

şekiller, ölçme gibi matematik maharetlerinin kazandırılmasında ve kavramlarının 

öğretiminde veya ses, ışık, hava, sema, ısı, sıcaklık, hayvanlar, nebatlar, toprak, su, hava 

kirliliği, etraf meseleleri gibi pek çok fen kavramın somutlaştırılarak öğretilmesinde drama yı 

kullanabilir. Erdoğan (2008) da, okul öncesi matematik eğitiminde Drama dan 
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faydalanılabileceğini, matematik konusunda konuların drama ile daha ivedi ve kalıcı bir 

şekilde verilebileceğini belirmektedir. Alevcan (2005)‟a göre ise belirli gün ve haftalara 

yönelik hazırlanan eğitim programlarında drama etkinliklerine yer verilmesi ile bu gün ve 

haftaları çocukların daha kolay anlamlandırılması sağlanabilir.  

 Drama sürecinde ehemmiyetli bir role sahip öğretmelerin, çocukların her birini kendi 

bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirmesi, ferdi farklılıklara, alaka ve gereksinimlere saygı 

duyması drama nın çocuklar üzerindeki olumlu tesirini artırmaktadır (Aslan, 2008; Köksal 

Akyol, 2011). Ayrı olarak, öğretmenlerin drama etkinliklerini tasarılarken okul öncesi 

eğitimin amaçları ve ilkelerini dikkate almaları son derece ehemmiyetlidir. Okul öncesi 

eğitimin amaçları ve ilkelerinin bilinmesi hem de kavranması neticesin de çocuklar için daha 

tesirli öğrenme ortamları, araç gereçler hazırlanabilir ve belirlenen yöntemler daha tesirli bir 

şekilde kullanılabilir. Okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlerin drama etkinliklerini 

tasarılarken göz önünde tutmaları şart olan etkenlere aşağıda yer verilmiştir (Aral vd. 2007; 

Köksal Akyol, 2003; Oktay vd., 2003; Önder, 1999). 

Drama etkinliklerini tasarılarken çocukların ilgileri, gereksinimleri, gelişim özellikleri ve 

yaşları dikkate alınmalıdır. Çocuklar içinde bulundukları yaşlardan dolayı benzer gelişim 

özellikleri göstermekle beraber bireysel farklılıklara sahiptirler. Bu yüzden drama tesirleri 

tasarlanırken çocuklar arasındaki ferdi farklılıklar dikkate alınmalıdır.  

Drama etkinlikleri tasarılarken çocukların yaratıcılıkları, problem çözme yetenekleri, karar 

verme maharetleri, iç disiplin kazanmaları, mesuliyet ve işbirliği duygularını geliştirmelerine 

ehemmiyet verilmelidir.  

Drama ya üç buçuk-dört yaşlarında başlanabileceği dile getirilmektedir. Drama da netice değil 

sürecin önemli olduğu düşünüldüğünde beş yaşından öncede drama çalışmaları yapılabilir. 

Ancak beş-altı yaşından küçük çocuklarla veyahut ilk kez drama ya başlayan çocuklarla 

yapılan drama çalışmalarında drama nın tüm evrelerini gerçekleştirmek olası olmayabilir. Bu 

vaziyetlerde kolaydan zora doğru etkinliklerin tasarımlanması gerekmektedir.  Okul öncesi 

dönem çocukları gelişim özelliklerinden dolayı başarısızlık duygusunu kabul 

edememektedirler. Bu nedenler drama çalışmaları esnasında çocukların başarısızlık duygusu 

yaşamamalarına önem verilmelidir. Drama çalışmalarında kazanan veyahut kaybeden 

olmamalıdır. Son zamanlarda çocuklara bir hayli alanda birbirleri ile rekabet halindedirler. 

Oysa ferdin kendisini başkası ile karşılaştırması doğru değildir. Ehemmiyetli olan kendi 

yapabildiklerini geliştirmeye yönelik gayret harcamasıdır. Bu yüzden çocuğu rekabete 

yöneltecek oyunlara bu dönemde yer verilmemesinin ihtiyaç duyulan olduğu söylenebilir.  

Çocukların başkalarına zarar vermeyen davranışları doğru olarak kabul edilmelidir. Drama 

çalışmaları sırasında ortaya çıkan davranışlar ve yapılanların doğru olduğu 

unutulmamalıdır.  Böyle bir ortamda çocuklar kendilerini olduğu gibi ortaya koyabilir, 

duygularını ve düşüncelerini izah edebilirler. İlk kim yaptı, ilk kim söyledi, en güzel kim yaptı 

gibi ifadeler çocukların heyecanla drama ya katılmalarını önlemektedir. Bu yüzden bu tür 

ifadelere yer verilmemelidir. Kimi çocuklar hep aynı arkadaşları ile oynamak isteyebilirler. 

Kimi çocuklarla ise hiç kimse oynanmak istenmeyebilir. Bu vaziyeti ortadan kaldırmak için 

öğretmenler tarafından gereken tertip etmeler yapılmalıdır.  
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Aile katılımına önem verilmelidir. Anne-babaların da içinde olabileceği drama etkinlikleri 

tasarımlanabileceği gibi onlardan Drama da kullanılabilecek kimi araç gereçlerin istenmesi 

gibi vaziyetlerle aile katılımının sağlanması oldukça önemlidir. Böylelikle aileler drama 

etkinliklerinde neler yapıldığını, çocuklarına olan faydalarını almaları mevzubahis olabilir.  

Okul öncesi çocuklarla çalışırken kolaydan zora doğru bir yol izlenmelidir. Önce taklit, rol 

oynama, dramatizasyon daha sonra doğaçlama şeklinde bir ilerleme olabilir. Drama etkinliği 

sırasında somut malzemeler kullanılmalıdır, böylelikle çocukların etkinliğe daha kolay 

katılmaları sağlanır. Çocukların hayal güçleri geniş olduğu için role girmeleri kolay olabilir, 

ancak somut malzemelerin kullanılması ile yapılan Drama da çocukların etkinliklere 

katılmaları daha tesirli olur.  Drama da kullanılacak materyaller güvenli ve sağlam olmalı, 

çocukların ilgi ve dikkatlerini çekebilmeli, gereksinimlerini karşılayabilmelidir. Çocuğun 

yapabileceklerinden başlanılmalıdır ve çocuğun dokunduğu, gördüğü, tattığı, duyduğu 

etkinlikler tasarımlanmalıdır.  

Yapılan drama çalışmalarından sonra mutlaka bir değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme 

çocuklar, tasarı ve öğretmen açısından yapılmalıdır. Yapılan bu değerlendirmeler daha sonra 

yapılacak olan drama etkinliklerinin tasarımlanmasında ve uygulanmasında yol gösterici 

olacaktır.  

Neden Sanat Eğitimi? 

Sanat, hoşa giden biçimler yaratma gayreti olarak izah edilmektedir (Ersoy, 1995). Yaratma 

gayreti güzel duyu kaygısı çerçevesinde oluşmaktadır. Sanat ürünleri fertlerin ve toplumların 

ihtiyaçları doğrultusunda oluşmakta ve son zamanlarda teknoloji ve değişen yaşam koşulları 

ile sanat eğitimine olan ihtiyaç değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır. (Ayaydın & Mercin, 

2013). Çağa göre insanoğlunun gereksinimleri değişiklik göstermekte ve bu farklılık sanata da 

yansımaktadır. Bunun yanı sıra bu durum sanatın değişik metot ve tekniklerle ortaya 

çıkmasına da neden olmaktadır. Sanat, ne kadar değişik alanlarda ortaya çıkarsa çıksın ortak 

emellerde bir araya gelmektedir. Sanat türlerinin birleşim noktalarından biri de 

güzellik/estetik kaygısıdır. Estetik değer çerçevesinde dile getirilecek duyguların ve isteklerin 

alıcıya aktarılması ehemmiyet taşımaktadır. İsteklerin alıcıya aktarılmasında sanata ait ifade 

ehemmiyet kazanmakta ve bireyin düşleri, duyguları sanat ile görselleşerek anlatımı ihtiyaç 

hâline gelmekte ve yaratma eylemiyle anlatılmaktadır (Buyurgan & Buyurgan, 2012). 

Etkin sanat ürünleri ile fert ve toplumun hisleri ortaya çıkmakta ve neticede fertler kendisini 

sanat yapıtlarında bulabilmektedirler. Ayrı olarak, sanat yalnızca duyguları ve duyarlılığı 

harekete geçirmekle kalmayıp bilişsel ve duyusal istikametleriyle zihnî süreçleri de canlı 

tutmaktadır (Yolcu, 2009). Dinlenilen bir ezgide, okunulan bir yazınsal yapıtta yaşanılan 

durumlarda, acıları, heyecanları anlatan sanat yaratımı okuyucunun, dinleyicinin yaşantılarını 

içermektedir. Sanat yapıtları bu istikametiyle bir terapi görevi de üstenmektedir. Ruh sıhhatini 

savunmasıyla beraber sağlıklı kişilere sahip şuurlu toplumlar oluşturmaktadır. Sanatın 

toplumdaki önemini, “Sanat hayatta uygulanan öyle bir mekanizmadır ki onsuz toplumlar 

balanslarını kaybederler,” (s. 17) özdeyişiyle özetlemiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde 

çağımızın koşullarına uyum elde eden, gelişen, geliştiren ve açıklayan insanlardan oluşan 

toplumlar yetiştirilmesinde eğitim önemli yer tutmaktadır. Sanat eğitimi, insan kişiliğine 

farklı bir yön açması açısından, bir ülkede eğitim sisteminde önem taşımaktadır. Sanat insanın 
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yalnız aklına değil yüreğine de seslendiği için her alanda uygulanmakta ve çocukların gelişim 

mertebelerine uygun olarak verilmesi, bilhassa örgün eğitim sisteminde yer alması önemli 

olmaktadır. Sanat-eğitim etkileşimi çocuklarda gelişim ve değişiklik için eğitimin her 

kademesinde programlar geliştirilip tasarımlamalar yapılmaktadır. 

Çocukların gelişimleri için meydana getirilen tasarımlamalardan bir tanesi de sanat eğitimidir. 

Gelişim çağındaki çocuklar için, çocukların gelişimindeki fizyolojik süreçlerin haricinde 

yaratıcılık ve kabiliyetlerin gelişmesinde sanat eğitimi gereklidir. Çocukların zihnî süreçlerini 

soyut olarak ifade eden resimler, bilhassa çocukların tanınmasında da ehemmiyetli yer 

tutmaktadır. Çocukların erken senelerde, yaratıcılık ve estetik duygularının desteklenmesi 

ileriki senelerde yaratıcı, üretken ve etraflarındaki güzellikleri idrak eden fertler olmaları 

açısından önemlidir (Feeney & Moravcik, 1987). Resim eğitimi, yalnızca fertlerin güzel resim 

yaparak ileride ressam olmalarını amaçlamaz, bunun yanı sıra bu eğitim çocukların 

yaratıcılıklarının geliştirilmesini, karşılaştıkları meseleleri değişik şekilde çözümlemeyi 

öğrenmeleri de amaçlanır. Benzer şekilde fertlerin kabiliyetinin geliştirilmesi, yaratıcı, 

kendine güveni olan, sanatla alakalı görsel okuryazarlığa hâkim, güzel duyu, beğeni düzeyi 

yüksek gençler yetiştirilmesi de sanat eğitiminin ehemmiyetli amaçları arasındadır (Dikici, 

2006). Eğitimin önemli hedeflerinden birisi de karşılaşılan zorlukları akılcı ve yaratıcı bir 

hâlde çözüme kavuşturarak, mutlu, rahat, toleranslı, etrafa duyarlı ve uyumlu bir hâlde 

yaşamayı sağlamaktır (Yolcu, 2009). Resim meydana getiren çocuk, bir olayı, bir eşyayı, bir 

düşünceyi kâğıt üzerine çizgi ve renklerle canlandırır ve bu vaziyetten hoşlanır, duygu ve 

düşüncelerini anlatan çocuk daha istekli olmakta ve özgünlük ve farklı düzeyden bakış açısı 

olguları artmaktadır. 

Bu şekilde hayata hazır hâle gelen çocuklar, sanat eğitimi ile yaşamdan hoşlanmanın farklı 

yolunu da anlayabilirler. Netice olarak sanat eğitimi ve hayat içe içedir. Ülkemizde verilen 

görsel sanatların eğitimi ve öğretimi ile geniş manada sanat eğitimi kastedilmektedir. Resim-

iş veyahut resim olarak adlandırılan dersler ilköğretim ve ortaöğretim programlarında 2006 

senesinden itibaren Görsel Sanatlar Eğitimi dersi olarak isimlendirilmiştir (Artut 2013). 

Görsel sanatlar eğitimi şöyle izah edilmiştir; “Okullarda görsel sanatlar eğitimi genel eğitimin 

bir parçası olarak görülmekle beraber kendine has, kendine özel eğitim yolu ve teknikleri olan 

bir alandır. Talebeler için bu ders, düşünsel, bilişsel, duyusal ve bedensel etkinlikler içinde 

bulunarak kendilerini dile getirmeye imkân sağlayan çok istikametli ehemmiyetli sanatla 

alakalı bir araçtır,” (Artut, 2013, s. 227). Eğitimin, fert ve toplum üzerindeki tesirleri 

düşünülecek olursa, toplumumuzu modernlik düzeyinin üstüne taşıyacağı anlaşılan bir 

gerçektir. Sanat eğitimi, camianın ihtiyaç duyduğu pragmatist üretken bireyler 

yetiştirilmesinde ehemmiyetli yer tutmaktadır. Sanat eğitiminin emeli düşünüldüğünde, 

toplumumuzun haiz olduğu kültürel zenginlik, sanat eğitimi ile gelecek kuşaklara bireyler 

vasıtasıyla sahip olduğumuz değerler olarak aktarılmasını sağlamaktadır. “Hangi mesleğe 

yönelirse yönelsin, amacına uygun sanat eğitimi ile yetişmiş, estetik beğenisi gelişmiş 

bireylerin kendilerine ve toplumlarına katkıları daha çok olacaktır,” (Buyurgan & Buyurgan, 

2012, s. 5). 

Çağımızın gereksinimlerini karşılayacak sanat eğitimi, toplumsal yararların yanında ferdî 

yararlar da sağlayacak bir eğitim dalı olduğu anlaşılmaktadır. Uygarlık göstergesi olarak 

görülen kültür, geçmişten bugüne gelen sahip olduğu varlıklar ile birer sanatsal değer 
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taşımaktadırlar. Kültürel değerler camianın zenginliğinin göstergesi olmakla beraber değeri 

sadece verilen sanat eğitimi ile anlaşılabilmektedir (Buyurgan & Buyurgan, 2012). Bu 

nedenle sanat eğitimi ülkenin zenginliğinin ve gelişmişlik düzeyini göstergesi olan kültürel 

kalıtların savunmasında gerekmektedir. Yolcu (2009), sanat eğitiminin ehemmiyetini şu 

şekilde vurgulamıştır, “Sanat eğitimi, kişiye güzel duyu yargı yapabilme ile ilgili yardımcı 

olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi 

öğretir. Demek ki sanat eğitimi, sanatçı yetiştirmeye değil; yetiştirmek vaziyetinde olduğu her 

kişiyi yaratıcılığa yöneltip onu bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim gereksinimlerini 

karşılamaya yöneltir,” (s. 93). Sanat eğitimi ve görsel sanatlar 2018 senesinde ilköğretim ve 

ortaokul görsel sanatlar dersinin ehemmiyeti ve gereksinimi şu şekilde izah edilmiştir, “Ferdin 

görsel sanatlar eğitimi alması onun bir sanatçı ya da çok üstün becerilere sahip olmasını 

gerektirmez. Görsel sanatlar eğitimi, bireyin kendini dile getirebilme, estetik şuur kazanma 

gibi şahsi yaşantısına katacağı pozitif edinimler ve toplumlar açısından avantajlar 

sağladığında her düzeydeki yaş grubundan fertler için bir gereksinimdir,” (MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI, 2018). 

Sanat Eğitimi  

Bireylerin içgüdüsel yansıtmaların temel yapı taşlarıdır. İnsanlık, tarihsel süreçte önceki 

devirlerden günümüze bir arada ve toplumsal bir düzen içinde yaşamaktadır. Bu nedenle 

bireyler toplum düzenine ve kaidelerine uyar ve aktif bir katılımla üretici olarak sürekliliği 

sağlarlar. Bu nedenle de toplumun düşünce boyutunda gelişmesi ve refaha kavuşması için 

sanat eğitimi önemli olmaktadır. Sanat eğitimine farklı bir şekilde açıklarsak kişinin iç 

selliğindeki yansıtma biçimlerinin davranışlarında, yaşantısında kendi eli ve isteğiyle, hem 

şahsî, bununla beraber toplumsal bağlamda pozitif istikamette, kalıcı değişmeler alana 

getirme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Atalay Yörükoğlu, eğitimi “kişiye belli in formasyon 

ve maharetler aktarıp, kıymet yargıları aşılayarak onda istendik davranışlar geliştirme süreci” 

olarak tanımlar. Eğitimin emelleri bir bütün olarak düşünüldüğünde, insana bilgi ve maharet 

kazandırılmasının yanı sıra bireyin kendisini özgün şekilde dile getirebilme yetileri kazanması 

ve benliğinin gelişimini amaçladığını söyleyebiliriz. 

Eğitim olgusu tarihsel süreç içinde incelendiğinde, çağlar süresince değişen toplumsal 

dinamiklere bağlı olarak şekillendiği ve hizmet ettiği görülür. Mesela Orta Çağ Avrupa’sında 

Hristiyanlığın, bizdeyse Osmanlı döneminde İslâm dininin temel ilke ve emellerine uygun bir 

yapıda olduğu görülür. Öyleyse eğitimin felsefesi, hem yaşanan çağa bununla birlikte ilişkin 

olduğu kültüre bakılırsa çeşitlilik arz etmektedir. Endüstri devrimiyle değişen imalat biçimine 

bağlı olarak eski tarihsel süreçlerle mukayese edildiğinde zenginleşen insanoğlu 20. yüzyılda 

biyolojik evriminden bağımız olarak düşünsel evriminde ehemmiyetli bir mesafe kat etti. 

Günümüzün çağdaş toplumlarında bu düşünsel gelişimin altyapısı olan eğitime; bilim, felsefe 

ve sanat yön vermektedir. J.C.F. Schiller’in (1759–1805) İnsanın Güzel Duyu Eğitimi Üzerine 

Mektuplar adlı eserinde, “Tek istikametli eğitimin insanın kişiliğindeki uyumu bozmuş 

olduğu” ifadesi çağdaş eğitimin temellerinin 19. yüzyılda atılmakta olduğunu gösterir. Batı’da 

çeşitli tarihsel koşullar, kültürel biçimlenmeler müddetince, insanın eğitiminde sanat içerikli 

uğraşların ve çocuk büyüdükçe sanat deneyimleri olgusunun ehemmiyeti anlaşılmış, sanata ve 

sanat-kültür eğitimine ilişkin dersler, eğitim sistemi içinde gittikçe muasır yaklaşımlarla önem 

kazanmıştır.  
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Bu gelişim müddetinde, çeşitli düşünürler, sanat bilimcileri, teoricileri, farklı yaklaşımlarla 

sanatın eğitimle ilişkisini kurmuş ve “sanat kanalıyla eğitim” teorisinin müdafaa edicisi olarak 

tanımlamışlardır. İngiliz tarihçisi Herbert Read’e göre (1893-1968), “Duyuların eğitimi, insan 

şuurunun ve zekâsının ve yargı becerisinin temelini oluşturur. Şayet bu duyular dış dünya ile 

sürekli uyumlu ilişki içinde olursa, toplumda kendisiyle barışık, toplumla bütünleşmiş, 

meblağlı bir kişilik yaratılmış olur. Böyle uyumlu bir bütünlük sağlanamazsa, tinsel açıdan 

nitelikli kişilikler yaratmakla kalmayıp, doğal olana karşılık sadece ussal ve mantıksal 

gerçekleri hayata uygulamaya çalışan katı bir düşünce sisteminin de yaygınlaşmasına kapı 

aralar,” demektedir. Herbert Read görüşlerini, Sanat Yoluyla Eğitim (Education Through Art) 

adlı kitabında yayımlamış ve 30 sene sanat eğitimi alanında tesirli olmuştur. Sanat insan 

yaşamının her alanında vardır. Her cemiyet ve fert, şuurlu veyahut şuursuz, eğitimli ya da 

eğitimsiz kişiler ve topluluklar sanat üretir. Bu nedenle de sanat eğitiminin dizgesel bir hâlde 

bireylere verilmediği çağlarda ve hem de tahsilden yoksun günümüz toplumlarında dahi sanat 

olduğunu söyleyebiliriz. Halk müziği formları, halıcılıkta kullanılan motifler, köylü kadınların 

antik bir kalıntının mermer bezemelerine bakarak dantele kopya ettikleri motifler, sanatın hem 

ferdî bir edim, bununla beraber toplumsal bütünlük ve kültürel daimiliğin bir yansıması 

olduğunun ispatlarıdır. 

Öyleyse insanın bilişsel etkinliğinde bu denli ehemmiyetli bir yer tutan sanat, genel eğitim 

içerisinde, hem eğitimin emelleri aynı zamanda kalitesi itibariyle ehemmiyetli bir yere sahip 

olmaktadır. Sanatların tüm alanlarını kapsayan sanatla alakalı yaratıcılığı ve farkındalığı 

amaçlayan okul içi ve dışı yaratıcı sanatsal eğitim ve faaliyetlerdir. Genel eğitim içinde sanat 

eğitiminin emeli sanatçı yetiştirmek değil bireylerin yaratıcı olmasını sağlamaktır. Ufak 

yaştan başlayarak çocukları yaratıcı kılmaya en uygun alan, sanat içerikli alandır ve bu açıdan 

sanat eğitimi, genel ve tümel eğitim ve öğrenim içinde yaygın bir şekilde bulunması şart olan 

bir disiplindir. Sanat eğitimi kişiye estetik yargı yapabilme ile ilgili yardımcı olmayı 

amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde öğretir. 

Demek ki sanat eğitimi, sanatçı yetiştirmeye değil; yetiştirmek vaziyetinde olduğu her kişiyi 

yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim gereksinimlerini 

karşılamaya yöneliktir. Sanat eğitimi, her yaşlardaki fert için gereklidir ve insan hayatında 

ehemmiyetli bir yer kaplar. Sanat eğitimi ferdin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, 

güzel duyu düşünce ve şuuru örgütlemek için gereklidir. 

Öyleyse Dramanın ve Eğitmenin  üstün yetenekli çocukların Temel Sanat eğitimi sürecinden 

etkin bir hâlde faydalanmak, genel eğitimin temel emellerine ehemmiyetli katkı sağlayacaktır. 

Bu nedenle sanat ile eğitim bir bütündür diyebiliriz. Sanat ve eğitimin tümünü oluşturan yapı 

insandır. Eğitim ile sanatı tanımlayacak olursak eğitim, kişilerde öğrenme yöntemiyle 

davranış farklığı geliştirmektir. Sanat ise, kişilerin doğuştan getirmiş olduğu yetenekleriyle ya 

da saklı kalmış becerilerinin gelişmesi ile ortaya çıkan bir olgudur. Bu olgunun gelişerek 

ortaya çıkmasında temel emelinde yer edinen sanat eğitimi gerekliliği ilkesi yatmaktadır. 

Karakurt sanat eğitimiyle fertlerde kazandırılmak istenilen davranışları;  

Ferdin sanat yaparak-yaşayarak metotlarıyla hayat içindeki yerini belirlemesi ve kendini dile 

getirmesine şart olan ortamın sağlanması.  
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İnsan psikolojisinin sıhhatli bir şekilde gelişmesi ve ferdin davranışlarına doğrultu vererek 

kişiliğinin oluşmasına şart olan ortamın yaratılması.  

Ferdin araştırma, araştırma ruhunu geliştirerek çağın getirmiş olduğu ileri düzeydeki 

teknolojik gelişmelere uyum sağlaması.  

Ferdin kendini tanıması, ilgi alanlarını belirlemesine şart olan ortamın oluşturulması.  

Ferde bir iş yapmanın zevkini tattırarak, mesuliyet duygusunu pekiştirecek ortamı 

hazırlamasıdır. 

Dramanın ve Eğitmenin  üstün yetenekli çocukların Temel Sanat eğitimi sürecinde 

amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik eğitim değil, ferdin sanat kanalıyla eğitimidir başka 

bir deyişle ferdin duyu eğitimi sürecindeki kişiliğinin terbiyesidir. Başka bir söylemle, insanın 

yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak şartlardır. Yani ferdin özgür düşünce 

sahibi ve düşündüklerini özgün dille oluşturabilme yetilerini kazanmasını amaçlayan bir 

etkinliktir. 

Sanat Kavramına Dönemsel Bakış  

Sanat dönemlerden ve dönem içerisindeki kültürlerden etkilenerek değişebilmekte ve olağan 

durumundan farklılaşabilmektedir. Bu dönem içerisinde yer alan akımlar kendi içerilerinde 

sanat alanlarını ve sanatsal değer üslup türlerini oluşturabilirler. Bu bağlamda; her dönem 

bünyesinde barındırdığı bireyler aracılığıyla kendi sanatını oluşturur diyebiliriz. Bu sebepten 

sanat olgusunu toplumsal süreç açısından incelediğimizde bulunulan dönem içerisindeki 

değişen kurallar ve sanata dair toplumsal normalar ve değerler sanatına tanımını dönemin 

değerleri ve anlayışı bağlamında açıklayacaktır. Bu nedenle dönemin çeşitli koşulları 

içerisinde değişen ve gelişen kavramları üzerinden bulunulan sürecin sanatsal anlayışını ele 

aldığımızda; sanat içinden çıktığı toplumun normları dahilinde, günün koşulları içerisinde 

oluşur diyebiliriz. Sanat olgusunun güncel devirde toplumsal hedefler ve amaçlar 

çerçevesinde bir şekil alması gerektiği inancındayız. Bu sebepten sanatın toplumdan bağımsız 

olmadığını, bilim nasıl toplumun gereksinimleri üzerinden şekil alıyorsa sanatın da toplumun 

gereksinimleri üzerinden şekil alması gerektiğinin farkına varmalıyız. 

Çocuğun Potansiyel Durumunu Keşfetmesinde Çevresel Etmenlerin Yeri Nedir? 

 Bu bağlamda beslenme kaynaklarının bireyin doğduğu toprakların verimliliği ve çevresel 

etmenler olmak üzere şekillendirdiği bir gerçektir. Örneklersek; birey çevresel etmenler 

dahilinde ilk çevresinden kendisine gelen malzemeler ile çalışmaya başlamasını 

söyleyebiliriz. Bu durum kırsal kesimdeki bir çocuğun derenin kenarındaki çamurla ilk 

oyuncaklarını yapması ya da tarladaki mısır koçanlarının dış kabuklarıyla yapılan sepetler ve 

örgüler gibi çeşitli doğadan elde edilmesi muhtemel ürünlerin olabilmesi olağandır. Farklı bir 

örnek alanından bakarsak; bireyin kendi yöresinde dokuma ile uğraşılıyorsa belirtilen kişi bir 

şekilde renkleri, dokumayı gözlemliyor ve öğreniyor. Bu süreçte çevresel etmenlerin bireyin 

sanatsal gelişiminde ve sanatsal algısının şekillenmesinde önemli rol oynadığını 

belirtilebiliriz. Diğer görüş ise insanın varoluşunda sahip olduğu doğası gereğince içgüdüsel 

olarak yapmış oldukları birtakım eylemlerin mevcut olmasıdır. Bunlar; yoğurma, kesme, 

kopartma, bir şeyi kendi isteği dahilinde şekillendirme, dökme, saçma, sıçratma ve fırlatma 

gibi eylemsel hareketlerdir. 
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Yani kendimizi dışa vurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz eylemsel durumların hepsi bizleri 

hayatın içerisindeki sanatın alanlarına ve bölümlerine yönlendirir. Bilinçli olarak veya 

bilinçsiz olarak içimizdeki o içten gelen dışa vurumsal dürtüyle bir şeyleri şekillendirme 

isteğimiz ilgilendiğimiz alanlarda sonuç vermiyorsa başka birçok alanda sonuç verebiliyor. 

Bir bakıyorsunuz resim ile ilgilenen bir kişinin kendisi ilgilendiği alanda yeterli doyumu 

sağlayamaması sonucunda edebi eser vererek bu şekillendirme ve biçimlendirme 

bağlamındaki dışa vurumsal ihtiyacını doyuruyor. İnsan bu süreçte içgüdüsel olarak mutlaka 

bir şeyleri düzenleme düzeltme şekillendirme ve kendisine göre yansıtma gayreti içerisinde 

yer alıyor. Bu sebepten etrafımıza daha dikkatli bakmalı ve kendimizin doğası gereğince var 

olan dışa vurumsal durumumuzu nasıl yansıtacağımızı belirlemeli ve saptamalıyız. Bu 

saptamalar sonucunda birey kendisine uygun olduğunu düşündüğü alanı belirleyecek ve 

gerekli doyumu sağlarsa belirtilen alana yönelik kendi birikimleri dahilinde oluşturduğu 

özgün ürünler ortaya çıkaracaktır; keza tek bir alan ile ilgilenip belirtilen alanda devam eden 

kişiler kendilerini dışa vurumsal yansıtma bağlamındaki doğru seçimleri sonucunda belirtilen 

alanda devam etmişlerdir. Bu koşulda birey hayat süreci içerisinde birden fazla durum ve olay 

ile karşılaşması sonucunda doğası gereği dışa vurumsal bir süreç içerisindeki birikimlerini 

sanat aracılığıyla duyurması ve yansıtması, sanatın bünyesinde barındırdığı nitelikler 

aracılığıyla kendisini gösterir. Bu süreçteki durumda sanatın insan hayatı içerisindeki önemini 

vurgulamakta ve belirtmektedir. Bu sebepten sanatın da insan hayatı için gerekli olduğunu 

unutmamamız gerekiyor. Başka bir deyişle insanlar doğaları gereğince süreç içerisindeki 

karşılaştıkları veyahut karşılaşmaları muhtemel birçok durum ve olay ile yüz yüze gelirler 

insan belirtilen bu durumlardan ve olaylardan edindikleri izlenimleri düşünceleri fikirleri ve 

birikimlerini sanat içerisinde yer alan çeşitli alanlar dahilinde yansıtırlar ve doğaları gereğince 

kendilerinde var olan dışa vurumsal güdülerinde bu şekilde doyuma ulaştırırlar. Üstün 

yetenekli öğrencilerin eğitimlerine verdiği ehemmiyet kadar ilköğretim okullarında görev 

yapmakta olan öğretmenlerin üstün yetenekliler bölümünde alabilecekleri eğitimlere de önem 

verilmeleri gerekmektedir. Bu eğitimler de Millî Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim 

Müdürlükleri yapısında birer hizmet içi eğitim uygulaması olarak tasarımlanabilir ve 

uygulanabilir. Bu duruma çocuk üzerinden bir örnek ile açıklama getirirsek; çocuklar 

kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ve kendileri 

oldukları gibi yansıtabilirken kendisinin ilgisinin önemsenmediği ve sabitleşmiş normatif bir 

süreçte kendilerini ifade edemezler. Bu sert ve katı ortamın oluşması okulda eğitimciler 

aracılığıyla oluşmaktadır. Bu sebepten de çocuk içine kapanır ve sahip olduğu kabiliyetsel 

nitelikleri tamamıyla gösteremez gösterebile dahi sınırlı bir şekilde kendisini koruyarak 

gösterecektir. Çocuğun bu çekinikliğinin sebebi okul ortamlarında genellikle eğitimcilerin 

çocuğa karşı olan geri dönüşleri sebebiyle olmaktadır. Farklı bir bakış açısından ise çocuğun 

eğitim süreci içerisinde kendisinde barındırdığı potansiyelleri tamamıyla karşıya bulunduğu 

ortam içerisindeki baskıcı süreç nedeniyle aktaramamasını takiben sanatsallık veya farklı 

alanlardaki potansiyellerinin gerileyip körelesini örnek verebiliriz. Bu sebepten genel 

kabiliyet durumunu sanatsallık düzlemindeki kabiliyet niteliklerinden farklı olarak belirtmek 

ve kabiliyetsellik olgusunu birbirleri arasında bağlantının olmadığına yönelik bir bakış açısı 

dahilinde düşünerek katı ve baskıcı bir eğitim süreci izlemek, ilerleyen süreçte çocuk 
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tarafından sahip olunan kabiliyetlerin kayıplarına yol açmaktadır. Aile ve çevre bağlamında 

incelendiğinde ise çocukların çevrelerinde bulunan bireyler çocukluk ve yaşantı süreçlerinde 

ne gibi gelişimsel dönemlerin yer aldığı bu gelişimsel dönemler içerisinde bulunan kişilerde 

ne gibi niteliklerin bulunduğu ve beklenildiği, bilişsel ve fiziksel olarak adlandırılan gelişim 

basamakları içerisinde yer alan süreçlerin çocukların gelişim düzeyleri içerisinde birbirleri ile 

uyumlu ilerlemesi için nasıl davranmaları gerektiğine dikkat edilmelidir. Aksi hâlde yukarıda 

belirtilen nitelikleri barındırmayan bilinçsiz birtakım ebeveynler ve çevre içerisinde bulunan 

çocuğun sahip olduğu kabiliyetsellikler ve potansiyellerinin yanında çocuğa yönelik bilişsel 

ve fiziksel düzlemdeki süreçlerinde uyumsuzluk ve bozukluklara yol açarak ileriki süreçte bu 

çocukların yetişkinlik dönemlerinde alanına yönelik verimsiz ve dar bakış açısına sahip 

bireyler olmalarına sebep olmaları yukarıdaki diğer maddeler gibi bilinmekte ve 

gerçekleşmesi olağan durumlardır. 

AMAÇ 

Sanat eğitimde drama ve drama etkinlilerinin tasarımlanmasında öğretmenin rolü üzerinde 

durulması ile birlikte eğitimcilere yönelik tekliflerde bulunmak. 

YÖNTEM 

Çalışma kaynak tarama yolu ile yapılandırılmış ve mantıksal akıl yürütme yolu kullanılarak, 

Bu Konuda geçmiş süreçte yapılmış olan veri taramalarının açıklanmasıyla yapılandırılmıştır. 

BULGULAR 

Üstün yetenekli öğrenciler; genel entelektüel beceriler, özel akademik beceriler, yaratıcı ve 

üretici düşünme, liderlik becerisi, görsel-uygulamalı sanatlar ve psiko-motor becerilerle ilgili 

alanlarda yüksek performans kapasitesine sahiptirler (Davis&Rimm, 2004). 

Üstün yetenekliler, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, normal okul 

programlarının dışında farklı eğitim program ve uygulamalarına gereksinim duyarlar. 

Türkiye’de, ilk olarak fen liseleri daha sonra Anadolu, güzel sanatlar, spor ve sosyal bilimler 

liseleri kurularak, alanlarında ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencilere eğitim verilmesi 

amaçlanmıştır (Ataman, 2004). Bu kurumların üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı gerekçesi ile bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) 

uygulaması başlatılmıştır. Bilim ve sanat merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

çağındaki öğrencilerin, üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek, bilimsel düşünme ve 

davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler hâline gelmeleri 

için, onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri sağlayan 

kurumlardır (MEB BİLSEM Yönergesi, 2007: Altun&Yazıcı, 2020). Eğitim sürecinin, üstün 

yetenekli öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal yanlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Özellikle 

benlik kavramının ve öz-yeterlilik inançlarının gelişiminde, okul ortamının ve akademik 

yaşantıların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Erken çocukluk dönemlerinden itibaren 

gelişmeye başlayan benlik kavramında hem içsel hem de dışsal (sosyal) karşılaştırmalar 

önemli rol oynar (Woolfolk, 1998). Bu süreçte sürekli olarak kendi performanslarını hem 

kendi standartları ile hem de yaşıtları ile karşılaştırma eğiliminde olan bireyler, kendileri için 

önemli olan kişilerden (ebeveyn, arkadaş, öğretmen vb.) aldıkları sözel ya da sözel olmayan 

geri bildirimlerle kendileri hakkında bazı yargılara ulaşırlar (Bong&Skaalvik, 2003). Okul 
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eğitimi ile pozitif yönde ilişkili olan benlik algısı, akademik olarak başarılı olma, kendini 

değerli hissetme ilgilendiği alan dahilinde özgüven sahibi olma ve kendisini özgürce dışa 

vurumsal olarak ifade edebilme gibi durumlarla güçlenir (Altun&Yazıcı, 2020). 

 

Bu bağlamda sanatsallık çerçevesi içerisinde veya dışında bulunan alanlara ilgi ve merak 

isteği ve gayretinde bulunan çocuklar bulundukları gelişim düzeyi içerisinde yer alan 

akranlarından üstün kabiliyetsel potansiyelleri barındırdıklarından; bulundukları çevrenin 

içerisinde yer alan kişiler tarafından ilgi alanlarının yanında sahip oldukları potansiyellerinin 

keşfedilip belirlenmesinden önce genel düzeye hitap eden bir eğitim ve öğretim süreci 

içerisine dahil edilmeleri sahip oldukları kabiliyet ve potansiyellerin körelmesine hatta 

ilerleyen süreçte birey (çocuk) tarafından sahip olunan kabiliyetlerinin çevresi ve kendisi 

tarafından farkına dahi varılamamasına yol açacaktır. Farklı bir şekilde ifade edersek; 

herhangi bir alanda üstün kabiliyet barındırdığı düşünülen bu çocukların farklı zekâ 

seviyelerinin yanında farkı ilgi ve yetenekler barındıran çocukların bulunduğu karma bir 

gruba dahil etmek üstün kabiliyet barındıran çocuğun ilerleyen süreçteki kabiliyetsel 

potansiyellerinin azalmasının yanında kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını geciktirecektir. Hatta 

ilerleyen süreçte çocuk tarafından sahip olunan niteliklerin farkına dahi varılamayarak 

körelmesine sebep olması muhtemeldir. Üstün kabiliyet potansiyeline sahip olan çocuk 

potansiyel farkındalığına erişebilmesi için içerisinde bulunduğu ailedeki ve çevresindeki 

bireylerin çocukların gelişimsel düzeylerine dair bilişsel ve fiziksel bağlamdaki bilgileri 

edinmeleri ve edindikleri bilgileri uygulayabilme düzeyine erişmiş olmaları gerekmektedir. 

Aksi hâlde çocuğun kendisinde barındırdığı kabiliyetsel niteliklerin farkına varılamamasının 

yanında aile tarafından çocuğun karma eğitim süreci içerisinde yer almasının 

devamlılığındaki karma eğitim gereğince sahip olunması beklenen nitelikleri kazanmasına 

dair çocuğa sorumluluklar yüklenerek sahip olunan ve farkına varılamayan kabiliyetsel 

niteliklerin gelişememesine ve ilerleyen süreçte körelmesine yol açması muhtemeldir. Diğer 

bir üzerinde durulması gereken süreç ise çocukların içerisinde bulundukları sınıf düzeylerine 

eğitim veren eğitmenlerin gelişim düzeyleri içerisindeki beklenen ve beklenilmesi muhtemel 

bilişsel ve fiziksel davranışların yanında sanatsallık boylamındaki sahip olunan kabiliyetlerin 

geliştirilmesine ve farkına varılmasına dair bilgi donanımları dahilinde ezberci değil yaratıcı 

bir eğitim süreci vermeleridir. Bu edinilen bilgiler ve öğretim metodu dahilinde verilmekte 

olan eğitimi formasyonel olarak çocukların bulunduğu düzeye uygun aktarılıp 

uygulanabilmesi eğitim verilen çocukların bilgileri özümseyip uygulayabilmeleri ile yakından 

ilişki içerisindedir. Aksi hâlde karma bir grup içerisinde eğitim görmekte olan çocukların 

farklı ilgi yetenek ve zekâ seviyelerine sahip oldukları göz önünde bulundurulmayıp, 

süregelmiş dayatmacı bir eğitim sürecinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu durumunda 

çocukların kendilerine yönlendirilen bilgileri özümsemeyip uygulayamamalarının 

devamlılığında verimsiz bir eğitim sürecinin oluşturmasına yol açmasının yanında ilerleyen 

zamanlarda çocukların kabiliyetsel olarak kendilerinde barındırdıkları potansiyellerinin 

körelmesine yol açmasının yanında istekleri dahilinde olmayarak kendilerine dayatılan 

derslerdeki başarı düzeyleri kabiliyetsel potansiyellerini tamamıyla doğru yansıtmayacaktır. 
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Çocuğun eğitim gördüğü eğitim basamakları içerisinde yer alan eğitmenlerin önceliği 

formasyonel boyutta eğitim verilecek çocukların gelişim basamakları içerisinde yer alan 

bilişsel ve fiziksel durumları göz önünde bulundurularak eğitim vermeleri olacaktır. Bu 

bağlamda çocukların sahip olduğu gelişimsel düzeyleri içerisindeki akranlarının arasında 

yeteneklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine dair eğitmenlerin bilgi sahibi olmaları önem 

arz etmektedir. Bir diğer bağlamda birbirlerinden farklı sanatsallık içerisinde bulunan alanlara 

dair ilgi duyan çocuklar ilgi duydukları alana yönelik ürün oluşturma süreçlerinde farklı 

materyal ve tekniklerin kendilerine sunulması alan ile ilgilenen çocukların ilgilerini çekip 

belirli kalıplar içerisine hapsetmeyerek özgür bırakılması kendilerinde bulundurdukları alana 

dair potansiyellerinin geliştirilmesine destek sağlayacaktır. Çalışmanın genelinde belirtilen ve 

belirtilmekte olan iletilerin içeriklerine yönelik asıl ulaşılmak ve anlatılmak istenilen (Okul 

öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim müesseselerinde eğitmen olarak yer alan veyahut alması 

muhtemel eğitmen olarak yetişen kişilerin genel alanlar içerisinde sahip olunan 

potansiyellerin eğitim verilecek grubun gelişim düzeyine uygunluk çerçevesinde keşfedilip 

saptanabilmesine yönelik formasyonel (normatif) bağlamda kendilerini yetiştirmiş ve bu 

edindikleri bilgi ve birikimlerinin rehberliğinde eğitim süreçlerini devam ettirmeleri 

gerekliliğinin yanında eğitim verilecek sınıf düzeyine uygun işlenecek derslerin ilgi çekiciliği 

ile verim düzeylerinin artırılmasına yönelik örgün veya uzaktan öğretim süreçlerini süregelen 

ve olağan süreçteki durumundan farkı ve yaratıcı bir eğitim sürecinin izlenmesi ilerleyen 

zamanda üstün kabiliyet potansiyelleri barındıran bireylerin bilişsel ve fiziksel olarak 

gelişimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlayarak topluma karışmasını ve ilgi duyduğu alana 

yönelik başarılar elde etmesine olanak tanıyacaktır. Bir diğer üzerinde durulması gereken 

husus ise çocukların bulundukları gelişim düzeyi içerisindeki akranlarının arasında üstün 

kabiliyet potansiyeline sahip oldukları belirli ölçütler ve nitelikler dahilinde keşfedilip 

saptanabilmesi için çocukların çevrelerinde bulunan insanların üstün yeteneklerin 

belirlenmesinde sanatsallık çerçevesi içerisinde yer alan niteliksel ve niceliksel özellikleri 

bilmelerinin yanında gelişim düzeyleri içerisinde yer alan dönem içerisinde beklenen ve 

beklenilmesi muhtemel davranışların devamlılığında genel düzlemde çocukların gelişimini 

takip eder nitelikteki eğitimlere yönelik formasyonel (eğitimsel) bilgileri eğitimciler kadar 

olmasa da bilgilerinin olması ve bu bilgileri uygulayabilme düzeyine erişmiş olmaları 

gerekmektedir. Bu durum yeteneksel nitelikler barındıran çocukların keşfedilebilmesi ve 

yeteneklerinin ilerleyen vadede karma bir akran grup içerisinde körelmeyip gün yüzüne 

çıkmasının yanında eğitim hayatında verimli bir süreç izleyen çocukların keşfedilebilmesi 

sürecine yardımcı olacaktır. Sanatsallık içerisinde bulunan alanların yanında genel kabiliyet 

düzeyinde nitelikler barındıran çocukların ilgilendikleri alana dair gerekli donanım ve bilgileri 

edinip uygulayabilme sürecine geçebilmeleri için branşlara yönelik eğitim vermekte olan 

eğitim müesseselerinin yürütmekte oldukları dersler de uygulamaya bağlı performans 

gerektiren süreçleri destekleyip artırmasına yönelik adımların yanında birbirlerini 

formasyonel olarak takip eden öncüller dahilinde oluşturulmuş eğitim süreçlerinin 

(basamakların) yer almasının yanında kişinin kabiliyetselliğinin yanında ilgi ve becerilerini 

önemseyip ilgili olduğu alana sahip olunan yetenekleri geliştirmeye odaklı programlar ile 

zenginleştirilip arıtılmasına dair bir eğitim süreci izlenmesi ilerleyen vadede toplumda 

şimdinin çocukları geleceğin yetişkinleri olarak yer alacak bireylerin niteliksel bağlamda 

üretken ve verimliliklerinin yanında geniş bir bakış açısını ve vizyona sahip bireyler olarak 
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topluma karışmasına katkıda bulunacaktır. Bu durum ise toplumların geçmişten getirdikleri 

süregelen kültürel birikimler arkasına saklanan ezberlenmiş ve gelişime ve farklı düşüncelere 

olanak tanımayan olguların çağdaşlaşmasına katkıda bulunacaktır. Eğitmen bağlamından 

bakıldığında ise; öğretmenin üstlendiği bu rolü gereğince yerine getirebilmesi için bu konuda 

en büyük sorumluluğa sahip kurum olan Millî Eğitim Bakanlığı, 2002 yılında Temel Eğitime 

Destek Projesi’nin beş bileşeninden birini öğretmen eğitimine ayırmıştır. “Öğretmen Eğitimi” 

bileşenini Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü üstlenmiş ve “öğretmenlik 

mesleği ve genel yeterliklerine” ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma 

sonucunda öğretmenlerin temel görevi; “ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara 

çözüm üreten, millî eğitimin ve alanı ile ilgili ders programlarının amaçlarını davranışa 

dönüştüren, öğrenmeyi öğrenen bireyleri, her bireyin gereksinimlerini de dikkate alarak 

yetiştirmektir” şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2006, 8: Dağlıoğlu, 2010). Mesleki değerler 

açısından bakıldığında, temel görevi öğrenciyi sosyalleştirmek ve toplum kültürünü öğrenciye 

aktarmak olan öğretmenin, bu görevini başarıyla yerine getirebilmesi için içinde yaşadığı 

toplumu, kültürel özellikleri ve kültür içerisinde yer alan sanatsal alanları tanıması gerekir 

(Dağlıoğlu, 2010). 

 

Öğretmen ülkesinin ve görev yaptığı yerleşim biriminin özelliklerini, ailelerin yaşam tarzını, 

değerlerini, normlarını ve çevresel etmenler dahilinde gelişen sanat anlayışını bilmelidir 

(Dağlıoğlu, 2010). Öğretmen niteliklerinin nasıl olması gerektiği konusunda yapılan 

çalışmalara bakıldığında araştırmaların daha çok “etkili öğretmenin nitelikleri” üzerinde 

odaklandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda etkili öğretmenin temel 

özelliklerinin sekiz başlık altında toplandığı görülmüştür. Bunlar; coşku, içtenlik, güvenirlik, 

yüksek başarı beklentisi içinde olma, destekleme, iş birliği, esneklik ve bilgiciliktir (Demirel, 

2007,194-195: Dağlıoğlu, 2010). Bu duruda akademik olarak akranlarına kıyasla ileri 

seviyede bulunan çocukların ileriki süreç içerisinde ilgi duydukları ve ilgilendikleri alana dair 

sahip oldukları bilgilerini derinleştirerek ilerleme sürecine bulunmalarına imkân sağlayacak 

en önemli etken çocuğun eğitim görmüş olduğu düzeydeki eğitmendir diyebiliriz. Bu 

sebepten eğitmen olmayı düşünen veya eğitmen olmuş kişilerin gelişim dönemlerinin genel 

özelliklerinin yanında dönemler içerisindeki beklenen davranış ölçekleri dahilindeki sanatsal 

eğitimin nasıl verileceğine dair birikimlerinin olması ve bu sahip olunan birikimlerin 

uygulanabilme düzeyinde bulunulması eğitmeler tarafından çocukların genel kabiliyetsel ve 

zekâsal düzeylerinin belirlenebilmesi için gereklidir. Aksi hâlde verilecek olan eğitim bu 

belirtilen bilgi birikimlerinden yoksun olan eğitmenler tarafından verildiğinde çocuğun 

içerisinde yer aldığı düzeye inilmemesinin yanında çocuk tarafından. 

sahip olunan gelişimsel niteliklerinin bilinmemesi düzey ve dönemsel olarak verimsiz ve dar 

bakış açısı içeren bir süreç ortaya çıkaracaktır; ezbere ve geleneksel eğitim biçimi bu duruma 

örnek verilebilir 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Okul öncesi eğitim programları içerisinde drama etkinliklerine yer verilmektedir. Drama 

etkinlikleri ile çocukların gelişimleri desteklenmekte, hoş vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. 

Ancak okul öncesi eğitimi öğretmenleri drama konusunda ihtiyaç duyulan bilgi, maharet ve 
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yetkinliğe sahip değillerse tasarımlayıp, uygulayacakları drama etkinliklerinin etkisinden söz 

edilemez.  Bu yüzden okul öncesi eğitimi alanında çalışan öğretmenlerin hem tasarılarında 

drama etkinliğine yer vermeleri hem de drama etkinliği ile programda yer alan diğer 

etkinlikleri bütünleştirerek uygulayabilmeleri için kendilerini drama ile ilgili geliştirmeleri 

gerekmektedir. Öğretmenler bu amaçla hizmet içi eğitimlerden istifade edebilecekleri gibi 

drama kurslarına gidebilirler, milli ve uluslar arası seminerlerde drama atölyelerine 

katılabilirler.  

Aksi halde verilecek olan eğitim bu belirtilen bilgi birikimlerinden yoksun olan eğitmenler 

tarafından verildiğinde çocuğun içerisinde yer aldığı düzeye inilmemesinin yanında çocuk 

tarafından sahip olunan gelişimsel niteliklerinin bilinmemesi Drama çerçevesindeki sanat 

eğitimi sürecinde. Düzey ve dönemsel olarak verimsiz ve dar bakış açısı içeren bir süreç 

ortaya çıkması olağan olacaktır. 
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AFETLERDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR 

Yağmur AYDIN* 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Afet Yönetimi, İzmir, Türkiye, yaydin@mehmetakif.edu.tr 

Özet: Afetleri en genel şekilde tanımlayacak olursak insanları zarara uğratan, fiziksel ve 

sosyal açıdan kayıplara neden olan, ülkelerde ekonomik zararlar doğuran, bireylerin günlük 

akış rutinlerini bozan, afetin meydana geldiği şehrin kaynaklarını zora sokan ve çevre illerden 

yardım gerektiren doğa olaylarına afet denir. Doğal afetlerden en çok zarar görebilecek olan 

grup dezavantajlı bireylerimizdir. Bu durumu önleyebilmek için dezavantajlı bireylerimiz ve 

aileleri doğal afet anında yaşamsal olarak nelere dikkat etmeleri ve nasıl önlemler almaları 

gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve afetlere hazır olma bilinci yükseltilmelidir. Doğal 

afetler sırasında yapılması gerekenlere yönelik eğitimlerin genellikle fiziksel engelli olmayan 

bireylere yönelik hazırlandığı görülmüştür. Oysaki engelli bireylerimiz de toplumumuzun bir 

parçasıdır. İşitme engelli bir birey bulunduğu katın dışında, altında veya üstünde meydana 

gelebilecek bir yangında yangın ihbar seslerini ve yardım isteyenlerin seslerini duyamayacak, 

yangının sesini (parlama-patlama şeklinde çıkacak sesleri) algılayamaması nedeni ile 

çevresindeki tehlikeyi fark edemeyecektir. Ancak duman veya alevin görünmeye başlaması 

ile yangından haberdar olacaktır. Bu nedenle kurtulmaya yeterince zamanı kalmayacaktır. Bu 

sıkıntının yaşanmaması için birey hazırlıklı olmayı planlamalı ve böyle bir durumla 

karşılaşınca ne yapacağını önceden bilmelidir. Enkaz altında çıkarılacak çok hafif sesi bile 

algılayabilecek teknolojik cihazlar kurtarma birimleri tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden 

herhangi bir sert beton veya demir üzerine yapacağı bir vurma işleminde o enkazı dinleyen 

kurtarma ekiplerini uyaracağı öğretilmelidir. Böylelikle dezavantajlı bireyler afetin 

etkilerinden en az şekilde etkileneceklerdir.  

Anahtar Kelimeler: Afet, Dezavantajlı, Gruplar, Hassas, Gruplar 

DISADVANTAGED GROUPS IN DISASTERS 

Abstract: If we define disasters in the most general way, natural events that harm people, 

cause physical and social losses, cause economic damage in countries, disrupt the daily flow 

routines of individuals, put the resources of the city where the disaster occurred into 

difficulties and require assistance from the surrounding provinces are called disasters. The 

most vulnerable group from natural disasters is our disadvantaged individuals. In order to 

prevent this situation, our disadvantaged individuals and their families should be informed 

about what they should pay attention to and what precautions should be taken in the event of a 

natural disaster, and the awareness of being prepared for disasters should be raised. It has 

been observed that trainings on what to do during natural disasters are generally prepared for 

individuals who are not physically disabled. However, our disabled individuals are also a part 

of our society. A hearing-impaired individual will not be able to hear the fire warning sounds 

and the voices of those seeking help in a fire that may occur outside, below or above the floor 

where they are located, and will not be able to notice the danger around them because they 

cannot perceive the sound of fire (flare-explosion sounds). However, when smoke or flame 

begins to appear, she will be aware of the fire. Therefore, there will not be enough time to get 

rid of. In order to avoid this problem, the individual should plan to be prepared and should 
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know in advance what to do when faced with such a situation. Technological devices that can 

detect even the slightest sound to be made under the debris are used by the rescue units. 

Therefore, it should be taught that in the event of a hit on any hard concrete or iron, it will 

warn the rescue teams listening to that wreck. Thus, disadvantaged individuals will be least 

affected by the effects of the disaster. 

Keywords: Disaster, Disadvantageous, Groups, Vulnerable Groups 

GİRİŞ 

Dünya genelinde afet kelimesinin çok sayıda tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan en çok 

kullanılan tanım; insanların normal yaşama düzenini değiştiren, insanların yanıt verme ve 

adapte olma kapasitesini aşarak, dışarıdan yardıma ihtiyaç duyulan, çok fazla sayıda can ve 

mal kaybı ile sonuçlanan çevreyle ilgili olaylara afet denir(Esin ve diğerleri, 2020). Afetler 

genel olarak kişilerin günlük hayatlarını kısa ve uzun dönem olmak üzere sekteye 

uğratmaktadır. Bu sıkıntılar afetlerden sonraki dönemde her insanda gözükür ama bizim 

dezavantajlı gruplar (engelliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar) olarak adlandırdığımız toplumu 

daha çok etkilemektedir(Salar, 2013;70). Afet durumunda ihtiyaçlarını gidermede anne ya da 

babasına bağlı olan bebek ve çocuklar, gelir durumlarının az ya da hiç olmaması bakımından 

kadınlar, günlük hayatlarında diğer bireylere göre hareket kısıtlılığı olan yaşlılar, yaşamlarını 

kronik hastalıklarına göre yaşayan hastalar ve engelli bireyler, kültürleri ve lisanları farklı 

olan bireyler, günlük hayatta ekonomik geliri düşük olan bireyler afet durumunda normal 

bireylere göre daha fazla risk altındadırlar(Karaman ve diğerleri, 2018;55-59). Yaşanan afet 

sırasında engelli bireylerin yarısından fazlası gündelik yaşamda göz ardı edildiğinden daha 

fazla edilir. Dezavantajlı grupların engelsiz bireylere göre yeni bir engel durumuna sahip 

olmaları ya da ölüm oranları daha fazladır. Dezavantajlı grupların normal insanlara göre daha 

fazla risk altında olduğu ortadadır(Salar,2013;70). TUİK ve ÖZİDA tarafından yürütülen bir 

araştırmada, kronik hastalıklarla beraber Türkiye’de sekiz buçuk milyon engelli birey 

kayıtlara geçmiştir. Yalnızca dezavantajlı gruplar değil, bu grupların aileleri de afetlerle 

mücadelede bilinçli olmak zorundadır(T.C Afet ve Acil Durum Bakanlığı,2011). Afetlere 

hazırlık aşamasında dezavantajlı grupların, bu gruplara has önem gösterilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Üst mercilerce oluşturulan afet planlarında ayrıyeten dikkate alınması 

gerektiği vurgulanmaktadır. Genel olarak dezavantajlı grupların afetler hakkında bilgilerinin 

yetersiz olduğu düşünülmekte ve bu gruplara özel eğitim verilmesi gerektiği görülmüştür. 

Dezavantajlı gruplar için hazırlanacak olan afet planlarında grupların engel derecesi dikkate 

alındığında amaçlanan bilinçlendirme çalışmalarında başarı oranı artacaktır(Yılmaz ve 

diğerleri,2019;1-24). Afet ve kriz anında ‘altın saatler’ olarak adlandırılan ilk yetmiş iki saatte 

afetzedelere ulaşılması zordur. Altın saatlerde zarar görebilmeyi en az düzeye indirmek için 

ülkemizin afetlere karşı hazır olması lazımdır(AFAD,2011). Depremin etkilerini sıfıra 

indirmek mümkün değildir ama bireylerin bilinçlendirilerek depreme hazır olması 

sağlanabilir. Van depreminde çok fazla insan yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Van 

merkez ve Erciş’te on beşer kişiden meydana gelen dokuz ekip depremden zarar gören 

afetzedelere yardım etmek amacıyla çalışmalarda bulunmuştur. Dezavantajlı gruplar arasında 

olan kadınlar, bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalar ve engellilerin il dışına transferleri 

sağlanmıştır. Bebeği olan kadınlar, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda 

konaklamıştır(AFAD,2011). Dezavantajlı grupların başında gelen engelli bireyler daha fazla 
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tehlike altındadır. Bunu gösteren birkaç deprem örnekleri vardır. Mesela 2004 yılında Hint 

okyanusunda meydana gelen depremden sonra oluşan tsunamiden dolayı ortopedik engeli 

olan yedi yüze yakın birey zeminden yüksek ve güvenli alanlara gidemedikleri için hayatlarını 

kaybettikleri ortaya çıkmıştır. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen depremden sonra 

engelli bireylerin ölüm oranı sağlıklı olan bireylere karşı dört kat fazla olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi dezavantajlı gruplar sağlıklı insanlara oranla 

daha fazla tehlike altındadır. Afet durumlarında dezavantajlı grupların güvenli bölgelere 

ulaşımı en can alıcı sorun olarak önümüze çıkmaktadır. Dezavantajlı gruplar arasında farklı 

uygulamalar, önlemler alınmalıdır(Tün ve diğerleri,2019;88-104). 

DEZAVANTAJLI GRUPLAR: 

Mekânsal yer seçimi nedeniyle kırılganlık gösteren gruplar: Gecekondu alanında 

yaşayanlar, derin vadi, elverişsiz yamaçlarda yaşayanlar, eski maden ocakları üzerinde 

yaşayanlar, dere yatakları, taşkın sahaları üzerinde yaşayanlar, tehlikeli sanayi yakınlarında 

yaşayanlar 

Fiziki koşulları nedeniyle kırılganlık gösteren gruplar: Yaşlılar, çocuklar ve bebekler, 

engelliler, özel tıbbi ihtiyacı olanlar, zihinsel rahatsızlığı olanlar,  

Toplumsal uzaklık nedeniyle kırılganlık gösteren gruplar: Evsizler, göçmenler, 

turistler(Orhan ve Keskinok,2019;25-35) 

Görme Engelli Bireyler: Görme engeli kişilerin, görme yeteneğinin ya da görsel uyaranlara 

karşı algısının doğuştan olmaması veya sonradan kaybolmasıdır(Bolat ve diğerleri,2010). Bu 

bireyler evdeyken asasını yanlarından ayırmamaları ya da yakınına koymaları gerekmektedir. 

Bu durumu sürekli yapması halinde alışkanlık edinecektir. Görme engelli bir birey kendi 

yaşadığı alanı çok iyi bilmelidir. Bu durum bireylerin deprem ya da herhangi bir afet anında 

nasıl hareket edeceğini kolaylaştırmaktadır(Kitiş ve Tonak,2020;79). Deprem mobil 

uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama görme engellilere yönelik özellikleri de 

barındırmaktadır (AFAD;2011;8). Görme engelli bireyler afet durumunda görme derecelerine 

göre binayı terk etme, yoluna devam edememe gibi sorunlarla karşı karşıya gelmektedir(Sarı 

ve Aktar, 2017;482-499). Görme engelli bireyler herhangi bir afet durumunda her engelli 

birey gibi zorluklarla karşılaşmaktadır. Deprem anında yalnız veya bilmedikleri bir mekânda 

ise saklanacak güvenli bir alan bulmakta zorlanırlar ya da kendi yaşadıkları bina hasar görmüş 

olabilir. Bina dışına çıkarken düşüp zarar görebilirler. Yardım alarak binayı terk etmeleri 

sağlanmalıdır. 

Görme Engelli Bireyler İçin Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı: Görme engeli birey eğer 

deprem sırasında daha önce gitmediği bir ortamda ise ve yanında yakını yoksa 

çevredekilerden yardım istemelidir. Hemen kendini küçülterek çök kapan tutun yapmalıdır.  

Görme engelli birey çök kapan tutunun yanında yakını ya da kendisine yardımcı olan kişiler 

tarafından çevreden gelebilecek eşyalara karşı kendini korumalıdır. Görme engelli birey 

çocuk ise okulda öğretmenlerinin komutlarını dinlemelidir.  

Görme Engelli Bireyler İçin Tahliye: Görme engelli bir birey deprem sırasında tek başına 

ya da yakınları ile beraber olabilirler. Bu bireyler için önceden tahliye planı oluşturulmalıdır. 

Görme engelli birey tek başına ise yakınlarında bulunan kişilerden yardım istemelidir. Görme 



 

38 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

engelli bireylerin işitme yetenekleri oldukça kuvvetlidir. Tahliye sırasında komut verilmesi 

yeterli olacaktır. Görme engelli birey tek başına dışarıda ise olduğu yerde kalması daha 

güvenli olacaktır. Bir yerden bir yere gitmesi daha tehlikeli olacabilir. Böyle bir durumda 

yakınlarında bulunan görevli bireylerden yardım alması gerekmektedir(AFAD,2011).  

Bedensel Engelli Bireyler: Bedensel engelli bireylerin kas ve iskelet sistemleri yeterli 

değildir. Alt ve üst uzuvlarında bir eksiklik vardır. Akülü araba ya da tekerlekli sandalye ile 

yaşamını devam ettiren bireylerin deprem sırasında araçlarını kilitlemeleri gerekmektedir. 

Olası bir afet durumunda bunu yapmak zor olabilir. Bu yüzden bu durumu alışkanlık haline 

getirmesi gerekmektedir. Afet türlerinden olan sel durumunda yüzmeyi öğrenmiş bir birey 

selden kaçabilirken bedensel engelli bir birey için sel ölümcül olabilir(Tün ve diğerleri, 2019). 

Bedensel engelli bireyler afet durumunda binaları terk etmede büyük sorun yaşamaktadırlar 

(Aktar ve Sarı, 2017;438). Bedensel engelli bireylerin engelinin ne derece olduğu göz önüne 

alınmalıdır. Yatağa bağımlı bir birey tek başına asla bina dışına çıkarılamaz. Engel sadece 

ayağında ya da sadece elindeyse dışarı çıkarken bina hasar görmüşse düşebilir zarar 

görebilirler. Bu bireyler kamu kurum ve kuruluşlarından destek almalıdırlar.  

Bedensel Engelli Bireyler İçin Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı: Bedensel engelli bireyin 

deprem sırasında kendini koruyabilmesi için bir plan yapılmalıdır. Kişi deprem anında tek 

başına olabilir. Nasıl davranacağını önceden bilmesi gerekmektedir. Deprem anında 

bulunduğu yerin konumuna ve engel durumuna göre kendine göre bir pozisyon alması 

gerekmektedir. Kişinin panik yapmaması için tatbikatlar yapılmalıdır. Deprem sırasında 

tekerlekli sandalyenin üzerinde iseler kendilerini kesinlikle yere atmamaları gerekmektedir. 

Akülü arabanın frenini devreye sokmalıdırlar. Yüzlerini korumaya çalışmalı ve 

tutunmalıdırlar. Oturur konumda iseler yerlerinden ayrılmaya çalışmamalı ve kafalarını 

korumalıdır. Eğer kişi hareket edemiyor ve cihazlara bağlı ise ailesine gereksinim duyar. 

Zarar görmemesi için kullandığı cihazların sabitlenmesi gerekmektedir(AFAD,2011). 

Bedensel Engelli Bireyler İçin Tahliye: Bazı bedensel engelli bireyler engel durumlarına 

göre bulundukları binaları kendi kendilerine terk edebilir. Kendi kendilerine terk eden bireyler 

yolda kendilerine zarar verecek risklerin olup olmadığına bakmaları gerekir. Gerekirse daha 

önceden belirledikleri tahliye yollarını kullanabilirler. Eğer bu birey kendi kendine binayı terk 

edemiyorsa yakınlarından ya da orada bulunan birilerinden yardım istemelidirler. Bu 

bireylerin tahliyesi binanın hasar alıp almamasına ve kişinin engel durumuna göre 

değişebilir(AFAD,2011). 

İşitme Engelli Bireyler: İşitme engelli bireylerin tek ya da iki kulağında tam veya kısmi 

işitme sorunu vardır. Afet ve Acil Durum Bakanlığının işitme engelli bireyler için hazırladığı 

projeler mevcuttur. Kütahya’da AFAD çalışanlar İşaret Diliyle Afetlere Hazırlık Videosu 

hazırlamıştırlar. Bu videonun içerisinde işitme engelli bireylerin afet sırasında nasıl 

davranacakları, afetten önce afetten korunmak için neler yapabilecekleri işaret diliyle 

anlatılmıştır(AFAD,2011). Herhangi bir yangın durumunda sağlıklı bir birey evindeki yangın 

alarmını duyabilirken işitme engelli bir birey için bu durum çok tehlikeli olabilir ve engelli 

bireylerin yaşamlarını tehlikeye sokabilir(Tün ve diğerleri,2019). İşitme engelli bireyler afet 

durumunda binayı terk etmek için görsel yönlendirmeleri takip etme gereksinimi 

duyacaktır(Aktar ve Sarı,2017). İşitme engelli bireyler bir afet durumunda büyük sıkıntılar 
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yaşamaktadırlar. Meydana gelecek tehlikeyi duymayacaklardır. Ancak görme yetisiyle 

tehlikeyi sezebilirler. İşitme engelli bireyler yalnız başlarına kalmamalıdır.  

İşitme Engelli Bireyler İçin Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı: İşitme engelli birey depremden 

gelecek tehlikelere karşı çök kapan tutun yapmalıdır. Engelli bireylerin işitme yetisi olmadığı 

için gözleriyle üzerine düşebilecek eşyaları kontrol etmelidirler. Kendilerini korumalıdırlar. 

İşitme engelli birey çocuksa öğretmenlerinin yönlendirmelerine uyması gerekmektedir. 

Bireyler yanlarında veya yakınlarında seslerini duyurmak için düdük benzeri aletler 

taşımalıdırlar.  

İşitme Engelli Bireyler İçin Tahliye: İşitme engelli bireyler kendi kendilerine binayı terk 

edebilirler. Tek başlarına binadan çıkarken çok dikkatli olmalıdırlar. İşitme engelli birey 

çocuk ise öğretmenlerinden yardım almalıdırlar. Engelli birey depremden sonra çeşitli 

yardımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu yardımlar ailelerinden, yakınlarından ya da kuruluşlardan 

gelebilir 

Spastik Engelli Bireyler: Spastik engelli bireyler genellikle çocuklardır. Dezavantajlı 

gruplardan olan engelli bireyler, bu grubun en hassas bireyleridir. Engelli bireyleri genel 

olarak anlatacak olursak, tamamen karma bir gruptur. Bu grubun farklı gereksinimleri 

mevcuttur. Engelli bireyler diğer bireylerle eşit şekilde yaşama hakkına sahiptirler. Engelli 

bireyler için uygulanan politikalar daha kritiktir. Engelli bireyler ve aileleri meydana gelen 

afetlerden sonra daha kötü şartlarda hayatlarını devam ettirmektedirler. Engelli bireylerin 

normal zamanda kullanmak zorunda olduğu hapları afet durumunda kullanamadıklarından 

afetlerden daha çok etkilenmektedir. Afet sırasında günlük hayatları düzenin dışına 

çıkmaktadır. Engelli bireyler içinde bulundukları durumdan dolayı çalışamadıklarından gelir 

düzeyleri diğer bireylere göre çok çok altındadır. Bundan dolayı kaldıkları evler afete 

dayanıklı değildir. Engelli bireylere yönelik arama ve kurtarma çalışmaları çok geniş 

kapsamlı değildir. Engelli bireylere yönelik afet planlarının genişletilmesi 

gerekmektedir(Özbayram,2018). 

Bebekler: Yeni doğmuş olan bir bebek her açıdan anne ve babasına muhtaçtır. Bebekler afet 

durumlarında en hassas grupturlar. Çünkü ne olduğunun farkında değildirler. Kendi başlarına 

bir yerden bir yere gidemezler. Anne ya da babası olmazsa bina dışına çıkamazlar. Evde 

yalnız bırakılmamalıdırlar.  

Çocuklar: Çocuğun tanımı yetişkin olmayan kendi başına yeterli kararları veremeyen birey 

olarak ifade edilmiştir(Sağlam ve Aral,2016;43). AFAD’ın oluşturduğu bir proje kapsamında 

çocuklara deprem simülasyon eğitimi verilmiştir. Çocukların bilinçlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Afetin zararlarını azaltmak için alınacak önlemler vardır. Örneğin meydana 

gelebilecek herhangi bir sel durumunda sular temiz olmadığı için bebek ve çocukların sel 

suları ile oynamaları engellenmeli sularla teması kesilmelidir. Meydana gelen bir afetin 

zararlarını en aza indirmek bilinçli bir toplum yetiştirmekle mümkündür. Meydana gelen 

afetler çocukları yetişkinlerden daha fazla etkilemektedir. Psikolojik travmaya neden 

olmaktadır. Çocuklar yetişkinlerden daha fazla tepki vermektedir. Meydana gelen afetlerde 

çocuklar kendilerini güvensiz hisseder. Ülkemizde en kırılgan grup çocuklardır. Afeti 

algılayabilecek yaşta değildirler. Afeti yaşayan çocuklar sağlık açısından bir takım sorun 

yaşamaktadırlar. Çocukların yaşadıkları sıkıntılar arasında, kendilerine zarar gelme, 
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ailelerinden birini kaybetme, yıkılan binalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunların yanı sıra 

bir de o kriz anında ortaya çıkan çocuk istismarcılarıyla da karşılaşabilme ihtimalleri vardır. 

Afet durumunda meydana çıkan bu sorunların en aza indirilmesi için kamu politikaları 

uygulanmalıdır. Çocukların güvenli bir bölgeye sevk edilmesi, tüm sorunlarının giderilmesi 

gerekmektedir. Yaşadığı durumu idrak etmesi için çocuğa zaman tanınmalıdır. Afet meydana 

gelmeden önce çocukların karşı karşıya gelebileceği tehlikeler ortaya konmalı ve gerekli 

önlemler alınmalıdır(Özbayram,2018).  

Kadınlar: Afet durumlarında erkekler de etkilenmektedir ama kadınların erkeklere göre 

etkilenme oranı daha yüksektir. Kadınların üzerine yoğunlaşmamızın sebebi, kadınların maruz 

olduğu sorunların erkeklerden daha fazla olmasıdır(Işık ve diğerleri, 2012). Aynı zamanda 

kadınlar yeni bir nesil yetiştirmede önemli yere sahip olduklarından kadınların afetlere 

hazırlık aşamasında aktif rol alması gerekmektedir. Afete hazır bir kadın demek, çocuklarının 

da afete hazır olduğunu gösterir. Erkekler kadınlara göre maddi anlamda daha rahattırlar. 

Kadınların çoğunun ev hanımı olduğu bilinmektedir. Herhangi bir afet durumunda kadın daha 

fazla etkilenir ve erkeğe göre daha az dirençlidir ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları 

vardır. Meydana gelen afet durumunda kadınların barındıkları alanların güvenliklerini 

sağlama konusundaki tutumları, eğitimleri, afetlerin risklerinin azaltılmasında önemli aktif rol 

almışlardır. Yaşanan afetlerden sonra erkeklerden daha fazla sosyal olmaları ve 

rehabilitasyonda aktif rol alma olasılığı vardır. Ülkemizde bakıldığında kadınların bu 

aşamalarda sorumluluk almadıkları ortaya çıkmıştır. 

Yaşlılık: Afetlerden yaşlılar da diğer dezavantajlı gruplar kadar etkilenmektedir. 65 yaş üzeri 

bireyler yaşlı sınıfındadır. Dezavantajlı grupların afetlerden etkilenme ve afete cevap 

vermeleri farklıdır. Afetlerden bu kadar fazla etkilenme nedenleri fiziksel olarak meydana 

gelen aksaklıklar, kronik hastalıkları ve afetlerden etkilenmemek için sağlam yapılar ya da 

uygulamaların pahalı olması gibi nedenler vardır(Çağdaş,2020;8). Her gruba özel ayrı 

planlama yapılmalıdır. Yaşlı bireyler hareketleri kısıtlandıkları için afetten çok fazla 

etkilenirler. Gerekli önlemler alınırsa afetlerden etkilenme olasılıkları daha az olacaktır. 

Afetler meydana gelmeden önce yaşlı bireyler için yapılacaklar belirlenmelidir. Afet 

öncesinde yapılacaklar yerel yönetim açısından artırılmalıdır. Sadece yaşlı bireyler değil bu 

bireylerin aileleri de bu plana dâhil edilmelidir(Özbayram,2018) Yaşlı bireylerin durumları 

kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kimi yaşlı birey yürüyebiliyorken kimisi de yatağa 

bağımlıdır. Engel durumlarına göre afet yaşanmadan önce plan yapılmalıdır. Aileleri ya da 

yakınları eğitime tabi tutulmalıdır. 

Afet ve Acil Durum Bakanlığı Tarafından Başlatılan Projeler: Afetlere Karşı Engelleri 

Birlikte Aşalım Projesi, Sivas’ta İşitme Engelliler İçin Sosyal Sorumluluk Projesi, Bingöl’de 

İşitme Engelli Çocuklar Afete Hazır Projesi. Bu projeler düzenlenenlerin birkaçıdır.  

AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER: 

Afet Öncesinde Yapılması Gerekenler, Destek Kişi ve Grupları (Destek Ağı), Aile Afet 

Planı, Acil Durum Evrakları, Acil Durum Çantası, Yapısal riskler ve yapısal olmayan risklerin 

belirlenmesi, Yangın Riskleri, Afette İlkyardım, Tatbikat. 
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Afet Sırasında Yapılması Gerekenler: Korku ve panik yapılmamalı, Çök-Kapan-Tutun 

yapılmalıdır. 

Afet Sonrasında Yapılması Gerekenler: Bina tahliye edilmelidir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Afet her an hepimizin başına gelebilir. Türkiye deprem bölgesinde yer aldığı için çok sık 

deprem meydana gelmektedir. Buradaki önemli olan konu afete ne kadar hazırlıklı 

olduğumuzdur. Afetlerde dezavantajlı grup olarak adlandırdığımız( kadınlar, çocuklar, 

engelliler, yaşlılar) bireyler afetten en çok etkilenenler arasındadır. Yapılan araştırmalarda 

bugüne kadar meydana gelen depremlerde dezavantajlı grupların depreme hazır olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Dezavantajlı bireylerin afetlerden etkilenmesini azaltmak için afetlere karşı 

direnç oluşturmak gerekir. Bu bireylerin pasif yaşamdan çok aktif bir şekilde rol almaları 

gerekmektedir. Bu duruma bu bireyleri ve ailelerini alıştırmak onların yararına 

olacaktır(Rashem ve Aslangiri,2019;80). Önemli olan soru ise dezavantajlı grupların bir daha 

meydana gelecek olan depreme ne kadar hazır olduklarıdır. Normal bir birey afet anında 

kendi başının çaresine bakabilir. Binayı tek başına terk edebilir. Ama dezavantajlı gruplar, 

ailesine, akrabalarına ya da bir yakınlarına bağımlıdır. Dezavantajlı gruplara ve yakınlarının 

afetler konusunda bilgi düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu grupların afetler 

konusunda bilgi düzeylerinin artırılması gerekmektedir. Afet anında sağlam bireylere de çok 

iş düşmektedir. Afet anında kurumlarda çalışan görevlilerin yardım çalışmalarına katılmalıyız 

ve afetlerde dezavantajlı grup olarak adlandırdığımız yaşlılar, bebekler, çocuklar, engelliler, 

hamileler, hastalara yardımcı olmalıyız(AFAD). Özel dezavantajlı gruplar için, her alanda 

kurumlara ulaşım sağlamak için afet anında yaşanan sıkıntıların en az düzeye indirmek için 

yeni politikalara ihtiyaç vardır(Orhan ve Keskinok,2019). Afet durumunda kadınlar, 

bakmakla yükümlü oldukları çocukları olduğu için genelde geri planda tutulmaktadır. Tam 

tersi herhangi bir afet meydana gelmeden önce kadınlar planlama aşamasına dâhil 

edilmelidirler. Afet durumunda kadın ve erkek eşit görev almalıdır. Afet sırasında 

dezavantajlı gruba yardım edilmelidir. Meydana gelen büyük afetlerden sonra engellilere 

yönelik birkaç politika uygulanmıştır. Dezavantajlı gruplara yönelik daha fazla politikalar 

çıkarılmalıdır. Afetlere hazırlık aşamasında dezavantajlı grupların, bu gruplara has önem 

gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. Üst mercilerce oluşturulan afet planlarında ayrıyeten 

dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Genel olarak dezavantajlı grupların afetler 

hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülmekte ve bu gruplara özel eğitim verilmesi 

gerektiği görülmüştür. Dezavantajlı gruplar için hazırlanacak olan afet planlarında grupların 

engel derecesi dikkate alındığında amaçlanan bilinçlendirme çalışmalarında başarı oranı 

artacaktır. Olası bir afet durumundan önce sosyal hizmet uzmanları halkın bilgi düzeyini 

artırmak için iletişim yöntemlerinden herhangi birini kullanarak halkın olası bir afete karşı 

bilincinin artırılması ile ilgili tüm çalışmaları üstlenmelidir (Artan ve Özkan,2020;4.) 
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TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ (2002-2020) 

Hacı İbrahim SANCAKTAR2 

Özet: Türkiye ve İsrail arasında 1949 yılında başlayan diplomatik ilişkiler, Türkiye’nin 

İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olması sebebi ile büyük önem taşımaktadır. 1990’lı yıllarda 

iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘’altın çağı’’ yaşanmıştır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası değişen 

bölgesel dengeler iki ülke açısından da dikkatle takip edilmiştir. 2002 yılında AK Parti’nin 

iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye’nin Orta Doğu bölgesine verdiği önem artmış, komşularla 

sıfır sorun politikası izlenmiştir. İsrail ile olan ilişkiler AK Parti döneminde sürekli inişli ve 

çıkışlı şekilde devam etmiştir. Bu makalede 2002-2020 arasında AK Parti Dönemi İsrail 

İlişkileri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-İsrail İlişkileri,AK Parti Dönemi,Filistin,Doğu Akdeniz 

Abstract: Diplomatic relations between Turkey and Israel, which began in 1949, are of great 

importance because Turkey is the first Muslim country to recognize Israel. In the 1990s, there 

was a ‘golden age’ of relations between the two countries. Especially after the Cold War, the 

changing regional balances have been carefully monitored from the point of view of both 

countries. With the coming to power of the AK Party in 2002, Turkey's importance to the 

Middle East region increased, and a zero-problem policy with its neighbors was followed. 

Relations with Israel continued In ups and downs during the AK Party period. In this article, 

the relations between the AK Party period and Israel between 2002-2020 will be discussed. 

Keywords:Turkey-Israel relations,AK Party Period,Palestine, East Mediterranean 

Giriş:  

 İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerek Orta Doğu gerekse Doğu Akdeniz politikaları 

açısından ilgi çekici, bölgesel ve küresel aktörlerin yakından takip ettiği en önemli konulardan 

birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1949 Yılında İsrail’in bağımsızlığını tanıyan ilk 

Müslüman ülke olarak Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri son yıllarda sürekli dalgalanmalarla 

ilerlemiştir. 1990 yılından itibaren ilişkileri geliştirmek adına birçok adım atılmış ve atılan 

adımların iki taraflı olarak olumlu geri dönüşleri olmuştur. Türkiye İsrail ilişkilerinin 

geliştirilmesi, İsrail’in bölgedeki kuşatılmışlık ve güvenlik kaygılarının azalması açısından 

ciddi önem arz etmektedir. 1990’lı yılların ortalarında iki ülke arasındaki ilişkiler güvenlik 

temelinde gelişim göstermiş ve stratejik ortak olarak nitelendirebileceğimiz boyuta ulaşmıştır. 

Ayrıca İsrail’in Türkiye’ye ek olarak Ürdün ile de geliştirdiği ikili ilişkiler, İsrail’in Orta 

Doğu’da hissettiği güvenlik sorunlarına ve soyutlanmışlık duygusundan arınmasına yardımcı 

olmuştur. Orta Doğu’da önemli bir faktör olarak Türkiye ile geliştirilen ilişkiler, İsrail 

Hükümeti tarafından algılanan tehdit ve kuşatılmışlık olgularının azalmasına yol açmıştır. 

Arap Devletleri ile yaşadığı çatışmalar ve savaşlar neticesinde bölgede Arap olmayan 

devletlerle ilişkileri sıkı tutmaya çalışan İsrail’in, Türkiye ile geliştirdiği ilişkiler askeri, 

ekonomik ve stratejik boyutta ciddi ilerleme kaydetmiştir. Ancak geliştirilen bu ilişkiler, 2000 

yılından sonra yerini durağanlaşan ve gerileyen bir ilişkiye bırakmıştır. Orta Doğu’da bölgesel 

güç olmaya çalışan iki ülkenin ilişkilerinin gerilemeye başlaması ile birlikte bölgede iki 

                                                 
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Lisans Öğrencisi, 

ibrahimsancaktarr@gmail.com 
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ülkeninde farklı stratejik hamleleri olmuştur. Durağanlaşan ve gerileyen bu ilişkiler Ak 

Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Ak Parti’nin önemli 

stratejistlerinden Ahmet Davutoğlu’nun geliştirdiği komşular ile sıfır sorun politikası ile 

ilişkiler tekrar geliştirilmeye başlanmıştır. Fakat Ak Parti döneminde, iki ülkeninde kırmızı 

çizgi olarak belirttiği ilkelerin ihlal edilmesi, karşılıklı üst düzey açıklamaların şiddetlenmesi, 

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şiddet, Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki tutumu, Mavi 

Marmara olayı ilişkileri duraklama sürecine götüren adımlardan sadece birkaç tanesidir.  

         Bu çerçevede, makalede Türkiye İsrail ilişkileri’nin 2002-2020 yılları arasındaki Ak 

Parti Dönemi Türkiye-İsrail ilişkileri,AK Parti’nin Orta Doğu’ya bakışı ve İsrail İlişkileri, 

Mavi Marmara Olayı Sonrası, Arap Baharı Olayları, ABD’nin Kudüs Kararı ve Doğu 

Akdeniz Sorunu başlığı altında ele alınacaktır. Bu ilişkilerin gelişiminde öne çıkan faktörlere 

ve iki ülke arasındaki ciddi krizlere neden olan sorunlara değinilecektir. Sonuç kısmında ise 

Türkiye ve İsrail’in ilişkilerinin geleceği hakkında değerlendirmede bulunulacaktır. 

AK Parti’nin Orta Doğu’ya Bakışı ve İsrail İlişkileri 

    Orta Doğu bölgesi tarihsel süreçte kanlı savaşlara, çatışmalara, isyanlara ve devrimlere ev 

sahipliği yapmış bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgenin zengin enerji kaynakları 

her dönem ilgi çekiciliğini korumuş ve küresel sistemde büyük devletler bölgedeki istikrarsız 

yapıdan yararlanmak istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi konumu sebebi ile 

bölgedeki olaylar ülkemizi de ciddi oranda etkileyebilmektedir. Soğuk Savaş dönemi sonrası 

Türkiye’nin Orta Doğu politikalarında bölgeye yönelik ciddi bir ilgi vardır. Özellikle Ak Parti 

iktidarı ile Türkiye’nin bölgede bir merkez ülke olması hedeflenmiştir. 2002 Yılında tek 

başına Ak Parti’nin iktidara gelmesi, Türk Dış Politikasında kayda değer bir değişimin ve 

dönüşümün yaşanmasına imkan tanımıştır. Bu değişim ve dönüşüm Türkiye’nin Orta 

Doğu’ya yönelik gerçekleştireceği politikalarda da kendini hissettirmiştir. 2002 AK Parti 

Seçim Beyannamesi’nde de bunu açıkça görmek mümkündür. Yayınlanan beyanname’de; 

Orta Doğu’da akan kan, tüm dünya kamuoyunu olduğu gibi, bu bölge ile yakın kültürel ve 

tarihi ilişkileri olan Türk halkını da üzmekte ve endişeye sevk etmektedir. Ak Parti, din ve ırk 

ayırımı yapmaksızın, kime ait olursa olsun dökülen kanın ve gözyaşının acilen durdurulmasını 

sağlayacak tek yolun, kalıcı bir barıştan geçtiğine inanmaktadır. Türkiye, Filistin’de barışın 

tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir, cümleleri yer almıştır3.Adnan 

Menderes ve Turgut Özal dönemlerinde dış politikada önemli bir yer tutan bu bölge, AK Parti 

iktidarı döneminin gündeminde daha da belirleyici olmuştur. Türkiye'nin bölgeden uzak duran 

geleneksel tutumunu değiştiren AK Parti iktidarı, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde güçlü 

ve aktif bir oyuncu olarak rol almıştır.4  

     Bölgede etkin olmaya çalışan bir diğer ülke ise İsrail’dir. İsrail bu etkinliği Arap Devletleri 

ile verdiği mücadeleler ve savaşlar sonucunda güvenlik ve kuşatılmışlık denklemi etrafında 

geliştirmeye çalışmaktadır. Kuruluşundan bu yana kendini milli güvenlik devleti5* olarak 

                                                 
3 (AK Parti, 2002 Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi, http://www.akparti.org.tr/upload/documents/2002-beyanname.pdf, 

(19.11.2015), s.134) 
4 (Burhanettin DURAN, "Türk Dış Politikası Ortadoğululaşıyor Mu?", Ortadogu yıllığı 2008, 1. Baskı, Kitapyurdu, 2010, 

s.385.) 
5 (*Milli güvenlik: “Devletin maddi-manevi varlığına yönelebilecek iç ve dış tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması, bu 

yönde gerekli görülen her türlü önlemlerin alınmasıdır”. (Şenel, Muazzez ve Şenel, A.Turhan, (1969), “ Devlet Genel 

Güvenliği ve Polis ”Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınları, s.10.) 
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algılayan İsrail’in dış politikada en çok önem verdiği konu güvenliktir. Bu nedenle Arap 

olmayan devletlerle geliştirdiği ilişkiler İsrail’in kuşatılmışlık hissini azaltmakta ve dış 

politikasında büyük önem taşımaktadır. İsrailli entellektüeller için, İsrail, saldırgan Arap 

dünyasında tek başına yaşamak zorundadır. Bu nedenle,İsrail’in dış ve güvenlik 

politikalarının temel hedefleri, müzakereler yoluyla soruna barışçıl çözüm bulmak ve etkili 

savunma kapasitesini geliştirerek saldırgan emellerin hâkim olduğu bir bölgede güvenliğini 

güvence altına almaktır. Sonuçta, İsrail’in dış ve güvenlik politikalarını, Arap ülkeleriyle 

yaşadığı sürtüşmeler ve Filistinliler ile yaşadığı krizler ağırlıklı olarak belirlemektedir.6 Fakat 

Türkiye ile geliştirdiği ilişkilerde İsrail için sadece kuşatılmışlık olgusunu azaltmaktan ibaret 

değildir. Bir diğer önemli olgu ise Türkiye, Orta Doğu’da mevcut siyasal yapısı ile en güçlü 

bölgesel güçlerden birisidir. Bu bölümde 2002-2020 yılları arasında Türkiye ve İsrail’in siyasi 

ilişkileri ele alınacaktır. 

     AK Parti iktidara geldikten kısa bir süre sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın ’’Newsweek’’ 

dergisine verdiği röportajda; İsrail ile olan ilişkilerin geleceğine yönelik sorulan soruya; 

’’İsrail ile olan ilişkilerimiz devam edecektir. Hiçbir şekilde Yahudi karşıtı değiliz.’’şeklinde 

cevap vermiştir7. İktidara geldikten kısa bir süre sonra İsrail ve Türkiye arasında birçok resmi 

ziyaret gerçekleştirilmiştir. AK Parti’nin ‘’Komşularla sıfır sorun’’politikası gereği özellikle 

Orta Doğu’da istikrarlı bir bölge oluşturulması amaçlanmıştır. Komşularla sıfır sorun odaklı 

dış politikanın oluşmasında etkili olan en önemli faktör Türkiye’nin çevresinin istikrarsızlık 

ve kaos üreten bir yer olmaktan çıkartılması ve Türkiye’nin temel ilgi ve enerjisini ülke içi 

gelişmelere ayırabilmesi gereğidir.8 

     AK Parti hükümeti döneminde şekillendirilen Türkiye'nin yeni dış politika vizyonuna göre, 

Türkiye ne Soğuk Savaşı dönemindeki gibi bir cephe ülkesi ne de Soğuk Savaş sonrası 

dönemindeki gibi bir köprü ülke olacak, uluslararası düzende bölgesel bir güç yani merkez 

ülke olacaktır. Bu tutum,Ahmet Davutoğlu'nun görüşlerinden kaynaklanmaktadır. 

Davutoğlu'na göre, Türkiye’nin jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik olarak Doğu ile Batı 

arasında bir “aktarım nesnesi” değil aksine çok taraflı manevra kabiliyeti sayesinde kurucu, 

yapıcı ve düzen kurucu bir ülke olmasına gönderme yapar. Bu anlamda Türkiye tarihi, coğrafi 

ve stratejik derinlik ile küresel bir güç olabilme potansiyeline sahiptir.9 

    Türkiye’nin Orta Doğu bölgesine verdiği önem ve geliştirilen dış politikalar ilk yıllarda 

kendisini göstermeye başlamış ve komşu ülkeler ile ilişkiler gayet iyi bir şekilde yönetilmiştir. 

Kamuouyunda dikkat çeken en önemli konuların başında ise Türkiye-İsrail ilişkileri gelmiştir. 

Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile birlikte İsrail ilişkileri üst düzey ziyaretler ile gelişme 

göstermeye başlamıştır. Tarihsel süreçte dalgalanmalar ile geçen ilişkiler özellikle AK 

Parti’nin ilk dönemlerinde iki ülkenin resmi ziyaretleri ile birlikte gelişme göstereceği 

sinyalini vermiştir. Lakin atılan adımlar ve söylemler özellikle 2003 yılında patlak veren Irak 

Savaşı ile birlikte sarsıntılar yaşamıştır .İsrail’in Irak Savaşı’nda Amerika’ya verdiği destek, 

                                                 
6 (Ofra Bengio,The Turkish-Israeli Relationship:Changing Ties of Middle Eastern outsiders,New York,Palgrave,2004) 
7 (Uygar Kumbul,Türkiye’nin İsrail Politikasında Değişim ve Devamlılık,(2002-2011)yayınlanmamış yüksek lisans tezi,Gazi 

Üniversitesi SBE,Uluslararası İlişkiler Bölümü,Ankara 2014,s.58) 
8 (Doç. Dr. Tarık OĞUZLU,Ortadoğu Analiz,Haziran 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 42 sf.9)  

9 .(Murat YEŞİLTAŞ ve Ali BALCI, "AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası Sözlüğü;Kavramsal bir Harita", Bilgi Dergisi, 

S.23, Kış 2011, s.13.) 
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Türkiye’nin ise bölgedeki istikrarın bozulacağı yöndeki savaşa karşı olan tutumu iki ülke 

arasında fikir ayrılıklarına sebep olmuştur. Yaşanan bu fikir ayrılıkları 2004 yılında daha da 

derinleşmiştir. İsrail’in düzenlediği füzeli saldırılarda Hamas’ın üst düzey iki liderinin 

öldürülmesi ve İsrail’in Filistin’e karşı artan şiddet eğilimi Türkiye tarafından sert bir dille 

eleştirilmiş ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’e gerçekleştireceği ziyareti 

iptal etmiştir. 

    İki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 4 

Ocak 2005'te İsrail'e ziyaret gerçekleştirmiş ve Başbakan Erdoğan da Mayıs 2005'te İsrail 

ziyaretinde bulunmuş, her iki ziyaret sırasında en üst düzeyde görüşmeler yapılmıştır. Gül, 

ziyaretinde Türkiye'nin Filistin-İsrail meselesi ve Suriye-İsrail arasındaki diplomatik 

müzakerelerde arabulucu olarak görev alabileceğini önermiştir. Gül'ün ziyaretinden sonra 

ilişkilerdeki yumuşaması ile birlikte, ABD'deki Nisan ayında gündeme gelen soykırım 

iddiaları karşısında Ermeni lobilerine karşı Yahudi lobisinin hareket geçtiği, İsrail'in de bu 

çabalara destek verdiği görülmüştür. Başbakan Erdoğan'ın İsrail ziyareti, basında geniş bir yer 

tutmuş, İsrail ile Türkiye arasında buzların erimeye başladığı şeklinde yorumlanmıştır10.  

    Ancak 2006 yılında Filistin’de etkinliğini artıran HAMAS Hareketi’nin seçimlerden galip 

çıkması ve Halid Meşal'ın Türkiye'ye geldiğinde AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirmesi iki 

ülke arasındaki sorunlara tekrar kapı aralamıştır. Aynı yıl içerisinde Türkiye tarafından 

İsrail'in Lübnan'a saldırılmasına ciddi bir tepki gösterilmiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler 

tekrar gerginleşmiştir. Bilindiği üzere İsrail ve Türkiye ilişkilerinde Filistin meselesi büyük 

önem taşımaktadır. İsrail’in HAMAS’ı bir terör örgütü olarak görmesi ve Filistin halkına 

yönelik arttrdığı şiddet ve işgal programları iki ülke arasındaki ilişkileri derinden 

sarsmaktadır. 

    2007 yılına gelindiğinde ise Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir arabuluculuk rolü 

üstlenmiştir. 2008 yılındaki Suriye-İsrail dolaylı barış görüşmeleri, Türkiye’nin nezaretinde 

gerçekleştirilmiştir. Arabuluculuk girişimi, 27 Aralık 2008 tarihinde İsrail’in Gazze’ye karşı 

giriştiği Dökme Kurşun Operasyonu’na kadar devam etmiştir11.Dökme Kurşun Operasyonu12 

ile İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şiddet artmış, Filistin’e uygulanan ambargolar ile 

birlikte Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler ciddi zedelenmeler yaşamıştır. 2010 yılında 

gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında gerçekleşen tartışma ilişkileri kopma noktasına 

getirmiştir. İki üst düzey isim arasında gerçekleşen bu tartışma dünya basınında yer almış ve 

Türkiye gerek Filistin gerekse Arap devletlerden destek mesajı almıştır. Bu tartışmadan bir 

sene sonra ise ‘’Alçak Koltuk Krizi’’olarak tanımlanan olay gerçekleşmiştir. İsrail Dışişleri 

Bakanı Dani Ayalon’un Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a karşı diplomatik 

usüllerin aksine küçümser davranışı ve toplantıda dile getirdiği cümleler iki ülke arasındaki 

                                                 
10 ( KUMBUL, ibid, s.73-75.) 
11 (Yesevi, Çağla Gül (2020). İsrail- Türkiye İlişkilerinin Değerlendirilmesi. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü.) 
12 *3 Ocak’ta Gazze sınırını geçen tankların da katıldığı harekât 18 Ocak’ta son buldu. 22 gün süren işgal ve bombardıman 

sonucunda Gazze Şeridi’nde 355’i çocuk en az 1.500 kişi hayatını kaybetti, 7.000 kişi yaralandı, 4.000 hane yıkıldı. İş 

merkezleri, tarım alanları, seralar, hayvan barınakları, sulama kanalları, kuyular ve su pompaları gibi sivil hedefler füzeler, 

tanklar ve kullanımı Cenevre Sözleşmesi ile yasaklanmış misket ve fosfor bombalarıyla yerle bir edildi. Sağlık hizmeti veren 

kuruluşların %48’i saldırılar sırasında yıkıldı. 8’i çocuk yuvası olmak üzere toplam 18 okul kullanılamaz hâle getirildi; en az 

280 okulda da çeşitli hasarlar oluştu. İsrail ve Mısır’dan enerji nakil eden hatlar vuruldu. 

(https://www.ihh.org.tr/haber/dokme-kursun-operasyonu-1991) 
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bağları koparmaya devam etmiştir. Dani Ayalon İsrailli gazetecilere dönüp, İbranice, 

“Görüyorsunuz, o bizden aşağıda oturuyor, biz yüksekteyiz ve burada sadece İsrail bayrağı 

var” demiştir13. 

Mavi Marmara Olayı Sonrası 

    31 Mayıs 2010 Tarihinde ise iki ülke ilişkilerin en kötü günlerini yaşamasına sebep olan 

Mavi Marmara Olayı gerçekleşti. Türkiye’den Gazze’ye İnsani yardım götüren gemilere 

yönelik İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 56 kişi yaralanmıştı. 

İsrail’in 31 Mayıs’ta insani yardım filosuna saldırısı üzerine T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi’ni acil olarak toplantıya çağırdı. 1 Haziran’daki BM 

Güvenlik Konseyi toplantısında Davudoğlu, BM’nin acilen soruşturma başlatmasını istedi. 

T.C.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: “Bu yakışıksız bir harekettir. İsrail’in tavırları, 

uluslararası hukukun derin bir şekilde ihlali anlamına geliyor. En basit anlatımla, bu, eşkiyalık 

ve korsanlıkla eş değerdir. Bu devlet tarafından işlenmiş bir cinayettir. Hiçbir mazereti 

olmadığı gibi meşruiyeti de yoktur. Böyle bir yolu izleyen bir ulus devlet, uluslararası 

kamuoyunun saygın bir üyesi olma meşruiyetini de kaybetmiştir.” dedi.14 Gerçekleştirilen bu 

saldırı sonrasında uluslararası kamuoyunda İsrail’e karşı ciddi eleştiriler yükselmiştir. Mavi 

Marmara Olayı Türkiye ve İsrail ilişkilerindeki kırılma noktalarından birisidir. İnsani yardım 

amaçlı yola çıkan bir gemiye düzenlenen bu saldırı Türk Medyası’nda da önemli bir yer 

bulmuş ve Türk Halkı tarafından İsrail karşıtı gösteriler düzenlenmiştir. Fakat bu İsrail’in 

suçsuz insanlara karşı düzenlediği ilk saldırı değildir ve son saldırı da olmayacaktır. Türkiye 

ve İsrail arasındaki ilişkilerin sürekli kopma noktasına gelme sebeplerinden en önemlisi, 

İsrail’in savaş dışı sayılan sivillere karşı uyguladığı şiddettir. İsrail’in Filistin’de sivillere 

yönelik uyguladığı ambargolar, şiddet ve işgalci davranışlar  iki ülke arasındaki ilişkilerin 

temel sorununu oluşturmaktadır. Fakat İsrail’in bu işgalci tavrı son yıllarda gerçekleşen bir 

olay değildir. 1967 Savaşından hemen sonra İsrail Hükümeti Kudüs’ün İsrail’in ezeli ve 

bölünmez başkenti olduğunu ilan etti. Yerleşimciler taşınmaya başladı ve İsrail’in iç 

yönetimine ait sınırlar Batı Şeria’nın içlerine doğru genişletildi. İsrailliler ayrıca(eski 

Ahit’teki isimleriyle Yahuda ve Samarya olarak adlandırdıkları) Batı Şeria’da, Golan 

Tepeleri’nde ve Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri inşaa etti.15 

                                                 
13 (‘’Alçak koltuk krizi’’,Hürriyet,13.01.2010(Erişim tarihi 11.01.2021) 
14 (‘’Mavi Marmara katliamı’’, https://www.ihh.org.tr/mavi-marmara (31.05.2010) Erişim tarihi(11.01.2021) ) 
15 ( James L.Gelvin ,Modern Ortadoğu Tarihi, 2.baskı,Timaş Yayınları sf.271) 
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Görsel 1 Kaynak: Anadolu Ajansı,İsrail, Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koydu, 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-filistin-topraklarinin-yuzde-85ine-el-

koydu/546478 30.03.2016,Erişim Tarihi:13.01.2020 

    Yıllardır devam eden Filistin İsrail sorunu Mavi Marmara Olayı ile tekrar kendine dünya 

gündeminde yer edinmiştir. Olaydan üç sene sonra dönemin Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanı Barack Obama’nın arabulucuğu ile Netanyahu tarafından İsrail adına Türk halkından 

özür dilenmiş ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi kabul edilmiştir. 

Dilenen özür sonrası İsrail, Filistin’e sağlanacak yardımların girişine hiçbir kısıtlama 

koyulmayacağının teminatını vermiştir. Türkiye, İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi için 

uluslararası hukuk ve teamül çerçevesinde, İsrail Hükümetinden özür dilemesini, kurbanların 

ailelerine tazminat ödemesini ve Gazze’ye yönelik kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını 

talep etmiştir. İsrail’in kademeli olarak bu koşulların karşılanması yönünde attığı adımlar 

sonucunda 26 Haziran 2016 tarihinde ikili ilişkilerin tekrar normale döndürülmesine yönelik 

mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede iki taraf arasında yapılan “Tazminata İlişkin Usul 

Anlaşması” 28 Haziran 2016 tarihinde imzalanmıştır.16 

Arap Baharı Olayları 

    Mavi Marmara krizinden sonra gerginleşen ilişkiler Arap Baharı Olayları sonrasında farklı 

bir boyut kazanmıştır. 18 Aralık 2010 tarihinde Tunuslu Muhammed Buazizi’nin kendini 

yakması ile Tunus’ta başlayan olaylar domino etkisiyle tüm Orta Doğu’ya yayılmıştır. 

İşsizlik, kötü yaşam koşulları ve ifade özgürlüğü’nün kısıtlanması gerekçe gösterilerek 

başlatılan protestolar Arap dünyasında ciddi değişimleri de beraberinde getirmiştir. 30 yıl 

boyunca iktidarda kalan Hüsnü Mübarek ve 42 yıl boyunca ülkeyi yöneten Muammer 

Kaddafi’nin devrilmesi bu değişimlere örnek verilebilir. Türkiye’nin, Arap ayaklanmaları 

                                                 
16 (“Türkiye- İsrail Siyasi İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa ,Erişim 

tarihi (12.01.2021) ) 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-filistin-topraklarinin-yuzde-85ine-el-koydu/546478
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-filistin-topraklarinin-yuzde-85ine-el-koydu/546478
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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esnasında iktidar değişimi yaşanan ve Müslüman Kardeşler’in iktidara geldiği Mısır ve tıpkı 

Türkiye gibi, Mısır ve Suriye’de muhalefete destek veren Katar ile yakınlaşması da İsrail ile 

olan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim İsrail’in, Müslüman Kardeşler’in 

iktidarda olacağı Mısır ile iktidar değişiminin gerçekleşmiş olması halinde kuzey sınırını 

tehdit edecek bir Suriye’yi kendi ulusal güvenliğine yakın tehdit olarak algılamış olması, 

İsrail’in, Türkiye’nin Mısır ve Katar ile geliştirmek istediği bölgesel işbirliği girişimine karşı 

çıkmasına yol açmıştır.17 

 

    Özellikle Orta Doğu’da hedeflenen merkez ülke olma politikası, iç savaşlar ve 

ayaklanmalar ile istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Bölgenin istikrarsız yapısı anlaşılacağı 

üzere sadece Türkiye’nin girişimleri ile düzelecek kadar basit gözükmemektedir. Ayrıca sınır 

komşumuz Suriye’de 15 Mart 2011 tarihinde başlayan iç savaş Türkiye’nin izlediği 

komşularla sıfır sorun politikasını etkisiz bırakan en önemli faktörlerdendir. Suriye ile 

geliştirilen ilişkilerin iç savaş sonrası çöküşü ve Türkiye’nin yoğun bir mülteci akınına maruz 

kalması bunun bir sonucudur. Türkiye ve İsrail ilişkileri de bu süreçte düşüş yaşamıştır. 

Çünkü bölgede her iki ülkeninde tehdit algısının farklı olması ilişkilerdeki kopmayı 

hızlandırmıştır. 

 

     İki ülkenin PYD/YPG ile ilgili algılamalarında da farklılaşma olduğu görülmektedir. 

Türkiye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/ YPG üzerinden sınırda bir özerk bölge 

oluşturma çabası içerisinde olmasını yaşamsal bir tehdit olarak değerlendirmiş ve buna engel 

olabilmek için Suriye sahasında art arda askeri harekatlar düzenlemiştir. İsrail ise son yıllarda 

Türkiye tarafından takip edilen PYD/ YPG politikasının tam karşısında bir algılama biçimine 

sahiptir.18Ayrıca ABD’nin PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye yaptığı  silah 

yardımları ve örgütün militanlarına vermiş olduğu askeri eğitim Suriye’deki olayları daha da 

karmaşık hale getirmiştir. ABD tarafından izlenilen bu politika Cumhurbaşkanımız tarafından 

da en üst düzeyden eleştirilmiştir. Türkiye gerek sınırlarını terör örgütlerine karşı koruma ve 

gerekse bölgesel politikaların dışında kalmamak adına Suriye’ye Şah Fırat Operasyonu ve 

Fırat Kalkanı Harekatı gibi toplamda altı askeri harekat düzenlemiştir. Suriye İç Savaşı’nda 

İran’ı ciddi bir tehdit olarak gören İsrail ise Suriye’deki İran hedeflerini düzenli olarak 

vurmuştur.19 İzlenilen politikaların farklı olması ve ülkeler arası yaşanılan siyasi krizler iki 

ülke medyasında da ciddi yer edinmiştir. Ayrıca iki ülkeden gelen üst düzey açıklamalar olayı 

daha da karmaşıklaştırmıştır. Suriye’de yaşanan bu gerginliğe yönelik Türkiye’nin tavrı, bir 

çıkar çatışması içerisine girmeksizin uzlaşı diplomasisini kullanarak Suriye’yi siyasi bir 

geçişe götürecek girişimlerde bulunması oldu. Öyle ki, bir taraftan ABD eksenli başlatılan 

Cenevre görüşmelerine aktif bir katılım sağlarken, diğer taraftan İran’ın da içinde bulunduğu 

taraflarla birlikte Astana Görüşmeleri’ni yürüttü. Dolayısıyla Türkiye, İran’ın Suriye’deki 

varlığına yönelik olarak ABD ve İsrail’in aksine çatışmadan yana değil, siyasi çözümden yana 

                                                 
17 ( Göktürk TÜYSÜZOĞLU,İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,Cilt: 3, Sayı: 3, 2014 

sf.594) 

 
18 (Dr. Seher Bulut, TÜRKİYE VE İSRAİL’İN SURİYE KRİZİNE YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi,Analiz,Ekim 2020,sf.3) 
19( İsrail, İran’ı 79 kez vurdu!, https://www.yenisafak.com/dunya/ortadoguda-son-durum-israil-irani-

79-kez-vurdu-3575728 ,(19.11.2020)Erişim tarihi(12.01.2020) 

https://www.yenisafak.com/dunya/ortadoguda-son-durum-israil-irani-79-kez-vurdu-3575728
https://www.yenisafak.com/dunya/ortadoguda-son-durum-israil-irani-79-kez-vurdu-3575728
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tavır koydu20. Bu nedenle Türkiye ve İsrail’in bölgedeki strateji farklılıkları iki ülke 

ilişkilerini soğutan bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

ABD’nin Kudüs Kararı 

    2017 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Amerikan 

Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı iki ülke arasında yeni bir gergin ortam yaratmıştır. 

Açıklanan bu karar İsrail Hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı fakat Türkiye başta 

olmak üzere birçok devlet karara tepki gösterdi. Fakat İsrail’in Kudüs ısrarı son yıllarda 

gerçekleşen bir durum değildir. İsrail Devleti kurulduğu yıldan beri Kudüs’ü başkenti yapmak 

istemektir. Yahudi milliyetçiliği’nin ve Siyonist hareketlerin kurucularından olan Theodor 

Herzl’in 1896 yılında Londra’da haftalık olarak yayınlanan ‘’The Jewish Chronicle’’için 

yazdığı makalede de Filistin ve Kudüs’ün işgal edileceği net bir biçimde anlaşılır. Makalede 

Herzl,’’Filistin bizim hiç unutmadığımız tarihi vatanımız.Filistin’in ismi bile halkımızı 

olağanüstü bir şekilde cezbedecektir21,’’yazmıştır. Filistin’e karşı gerçekleştirilen işgal 

hareketleri İsrail’in kuruluşundan beri gün geçtikçe artmaktadır. Kudüs bu nedenle İsrail için 

hem dini hemde milliyetçilik boyutunda büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve İsrail 

arasındaki ilişkileri sürekli olarak gerginleştiren Filistin meselesi bugün hala net bir çözüm 

kavuşamamıştır. Tarihin en uzun süren milliyetçi çatışmalarından birisi olan bu konu iki ülke 

arasında sürekli olarak sorun teşkil etmiştir. Türkiye’nin İsrail’in çatışmacı tavrına yönelik 

aldığı tavır İsrail tarafından da eleştiriler ile karşılanmıştır. Ayrıca Kudüs’ün dinler arası 

kutsallığı Filistin ve İsrail çatışmasını Müslüman ve Yahudi çatışmasına kadar götürmüştür. 

Bu nedenle İsrail’in Filistin üzerinde gerçekleştirdiği işgalci tavır sadece Filistin’e değil 

Müslümanlar içinde kutsal olan Kudüs’e karşı işgal politikaları taşımaktadır. 

 

Doğu Akdeniz’de Enerji Mücadelesi 

    Arap Baharı sonrasında değişen Orta Doğu politikaları, bölgede gerçekleşen 

demokratikleşme hareketlerini kendi rejim ve sınırlarına karşı tehdit olarak gören ülkeler 

arasında güvenliği esas alan bir yakınlaşma oluşturmuştur. Özellikle İran’ı bölgede ciddi 

tehdit olarak gören İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma zemini 

inşaa edilmiştir. Ayrıca bu ülkeler Türkiye’nin Orta Doğu’da izlediği yumuşak güç ve merkez 

ülke politikalarının gücünü kırmak adına Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya politikalarında 

Türkiye aleyhtarı bir tutum izlemektedir. Özellikle Arap ülkelerin İsrail ile yaptığı bu 

yakınlaşma, Filistin konusunda İsrail lehine tutum izlemeye kadar gitmiştir. Bunun en belirgin 

örneği,Yüzyılın Planı ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin ilhakı konusunda bu ülkelerin 

gösterdikleri olumlayıcı tavırdır22. Türkiye açısından bir alt-havza (lebensraum) olan Doğu 

Akdeniz, Türk Dış Politikası’nda son yıllarda olumsuz gelişmelerin yaşandığı Adalar 

Denizi’ndeki Türk-Yunan anlaşmazlığının yerini almaya aday görünürken enerji alanından 

bölgede yaşanan gelişmeler, Türk Dış Politikasının mücadele alanlarında yeni ve aktif bir 

cephenin açılmasına yol açmıştır. Türkiye kararlığını attığı somut adımlarla ortaya koyarken 

                                                 
20 (Hamza Haşıl,Orta Doğu Analiz dergisi,Cilt:10 Sayı:80,Ekim 2019 sf.75) 
21 (Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz,The Jews in the modern world:A Documentary History:Oxford University 

Press,1995,S.534) 
22 (“Major Arab states support, Turkey rejects deal of the century”, 29 Ocak 2020, 

https://www.middleeastmonitor.com/20200129-major-arab-states-support-turkey-rejects-deal-of-thecentury/ ) 

https://www.middleeastmonitor.com/20200129-major-arab-states-support-turkey-rejects-deal-of-thecentury/
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bu olay, karşı taraftaki İsrail ile yaşanan ve Mavi Marmara ile derinleşen gergin ilişkilerde 

yeni bir kaynama noktası oluşmasına neden olmuştur23. 

 

    Doğu Akdeniz diğer adıyla Levant Havzası Türkiye, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, 

KKTC ve GKRY’nin ortak deniz alanlarını paylaştığı kıyı bölgesi olarak tanımlanmaktadır24. 

Bölgede bulunan zengin enerji kaynakları sadece iki ülkeyi değil neredeyse tüm dünya 

ülkelerinin gözünü bu bölgeye çevirmiştir. Enerjiye olan ihtiyaç ve enerji kullanımının son 

yıllarda rekor seviyelere ulaşması ülkeleri yeni kaynaklar aramaya sevk etmiştir. Bu nedenle 

Doğu Akdeniz’de bulunan enerji yatakları ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili olan konular 

bölgeye sınırı olan ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. 2000’li yıllar itibariyle Kıbrıs 

açıklarında tespit edilen hidrokarbon kaynakları, bölgenin önemini bir hayli arttırmıştır. 

Keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen yeni enerji havzaları nedeniyle, kıyıdaş ülkeler arasında 

günümüzde de devam eden bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle GKRY’nin KKTC ve 

Türkiye’yi hiçe sayarak Mısır, Lübnan ve İsrail’le Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 

Sınırlandırması Anlaşmaları yapması, Ankara Hükümeti’nin başta Rum Yönetimi olmak 

üzere, MEB ilan eden diğer devletlerle arasında bir takım diplomatik krizlere yol açmıştır25.  

 

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2003 yılında Mısır’la Doğu Akdeniz ‘de petrol ve doğalgaz 

arama anlaşması imzalamıştır. İmzalanan bu anlaşma sonrasında 2007 yılında Lübnan, Suriye 

ve İsrail ile de anlaşmalar yapmıştır. Doğu Akdeniz bölgesini kendince parselleyen Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi bu bölgede yapılacak olan araştırmalar için uluslararası ihalelere 

çıkmıştır. ABD tarafından bölge ciddiyet ile takip edilmiş ve Amerika’nın Güney Kıbrıs 

Büyükelçisi 27 Mayıs 2009 tarihinde ‘’bir Amerikan şirketinin yakında petrol aramaya 

başlayacağını26’’duyurmuştur. KKTC tarafından ise bu açıklama tepki ile karşılaşmış ve 

Amerikan Büyükelçisi kınanmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum tarafına, 

petrol arama çalışmaları konusunda ‘Türkiye’ye meydan okumak akıllıca değil’ uyarısı 

yapmıştı. Tüm bu açıklamaların ardından Türkiye ve İsrail ile Doğu Akdeniz üzerindeki 

gerilimi artıran bir önemli olay ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın 

İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamalar oldu. Ziyaret kapsamında, iki ülke 

arasında, İsrail doğalgazının AB'ye Güney Kıbrıs üzerinden taşınması konusunda bir çalışma 

grubu kurulduğu açıklanmıştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Erato 

Kozaku Markulli, 14 Ağustos’ta, Rum tarafının Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaları 

konusunda ‘Türkiye'nin herhangi bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğini’ iddia etmesi 

sonrasında Rum yönetiminin 2003'de Mısır ile yaptığı anlaşmaya imza atan, Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi eski dışişleri bakanlarından Nikos Rolandis de, sözde MEB içerisinde petrol 

ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili Türkiye'nin uyarılarını dikkate alması çağrısı yaparak 

‘Türkiye dediğini yapar’uyarısında bulunmuştu27. Türkiye 2011’de Kuzey Kıbrıs Türk 

                                                 
23 (Filiz Katman , Levant-Doğu Akdeniz ve enerji satrancı,ABMYO Dergisi. 29-30, (2013) s.17-26 ) 
24 (Ceyhun, G. Ç. (2014, Eylül). Türkiye, Kıbrıs ve İsrail Üçgeninde Doğu Akdeniz’in Güvenlik 

Sorunları, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.) 
25 ( Yrd. Doç. Dr. Umut Kedikli, ENERJİ ALANINDA BİR REKABET SAHASI OLARAK DOĞU AKDENİZ’İN ÖNEMİ, 

International Congress of Energy, Economy and Security,İstanbul,2017) 
26 (Kıbrıs petrol içinde mi yüzüyor?,https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/21/kibris-petrol-icinde-mi-yuzuyor# 

,21.09.2011,Erişim tarihi:12.01.2021 ) 
27 (Kıbrıs petrol içinde mi yüzüyor?,https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/21/kibris-petrol-icinde-mi-yuzuyor# 

,21.09.2011,Erişim tarihi:12.01.2021 ) 
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Cumhuriyeti (KKTC) ile ruhsatlandırma anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma ile Türkiye Kıbrıs 

etrafında donanma unsurları ve sondaj gemileriyle varlık gösterme imkanı bulmuştur. Bu 

hamleyle hem KKTC’nin adanın hidrokarbon kaynaklarından doğan haklarını kullanması 

sağlanmış hem de bu hakların çiğnenmesine yönelik girişimler caydırılmıştır28. 

 

 
Görsel 2 Kaynak:BAU DEGS,https://baudegs.com/turkiye-ve-israil-deniz-yetki-alanlari-

sinirlandirma-antlasmasi-imzalarsa-bu-antlasma-turkiye-ve-israilin-yararina-oldugu-

gibi-filistinin-de-yararina-olur-2/,Erişim Tarihi:13.01.2020 

    Bu askeri önlemlerin ve Türkiye’nin kendi arama-sondaj faaliyetlerini yürütmesinin yanı 

sıra en kritik adım Libya ile 27 Kasım 2019’da deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören 

mutabakat muhtırası imzalanması olmuştur. Bu mutabakat ile Doğu Akdeniz’de 

hukuksuzluğa izin verilmemiştir29 Trablus hükümetiyle ayrıca güvenlik ve askeri işbirliği 

mutabakatı da imzalanmıştır. Türkiye mutabakata uygun olarak ve davet üzerine Libya’ya 

asker de göndermiştir. Böylece Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının batı 

sınırlarının bir bölümü belirlenmiştir. Sevilla Haritası veya benzerleriyle Türkiye’nin 

Akdeniz’de 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına hapsedilmesinin önüne geçilmiştir. 

 

    Ankara’nın son siyasi-diplomatik hamleleri Doğu Akdeniz’i (ve bağlantılı olarak Libya ve 

Kıbrıs’ı) Türk dış politikasının ana gündem maddelerinden birisine çevirmiştir. Doğu Akdeniz 

ve Libya’nın istikrarı da Ankara’nın milli güvenlik anlayışının kritik bir parçası 

durumundadır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını hiçe 

sayarak paylaşıma girenleri eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştır: ‘’Dayatılmaya çalışılan 

planlar var burada. Haklı bir adımla biz bunu boşa çıkardık. Daha da ileri gideceğim. Burada 

Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.30’’demiştir. İsrail 

medyasında ise bu duruma İran, Katar, Türkiye, Hamas ve Hizbullah, özellikle İsrail'e karşı 

ortak düşmanlık nedeniyle bu sorunların bazıları üzerinde daha yakın bir şekilde çalışmaya 

çalışıyor olabilir mi? Sorusu ile yer verilmiş ve Türkiye’nin Libya hamlesi tehlikeli 

bulunmuştur31. 

                                                 
28 (Nurşin Ateşoğlu Güney, “Türk Dış Politikasını Anlamak: Doğu Akdeniz Stratejisi”, Yeni Şafak, 3 Şubat 2020.) 
29 (“Libya ile Tarihi Anlaşma İmzalandı”, Sabah, 29 Kasım 2019) 
30 (“Sevr’in Aslında Tersyüz Edilmesi Var” ATV, 15 Aralık 2019) 
31 (Turkey’s ambitions in Libya and Eastern Med. again in spotlight – analysis,The Jerusalem Post,13.10.2020, Erişim 

tarihi:13.01.2021) 
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Türkiye ve İsrail Olası MEB Anlaşması 

    Türkiye ve İsrail arasında imzalanacak olası bir münhasır bölge antlaşması iki ülke adına da 

olumlu ve kazançlı bir durum olacaktır. Türkiye ile İsrail, aralarındaki karşılıklı kıyılara 

istinaden, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmada esas alınan ilkeler doğrultusunda 

deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalanması durumunda Türkiye 10.462km2 

deniz alanı kazanırken, İsrail de 16.344 km2 bir deniz alanı kazanacaktır. İsrail’in, 125 milyar 

m3 doğalgaz rezervi bulunan Afrodit yatağının bulunduğu 12 numaraları parselin tümüne; 1, 

7, 8, 9, 10 ve 11’in belirli kısımlarında hak sahibi olacaktır32. İkili ilişkilerin Filistin 

Sorunu’ndan Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek politikalara çevrilmesi ve Türkiye’nin var 

gücü ile haklarını savunacağı bu bölgenin Türkiye İsrail ilişkilerini yeni bir boyuta 

taşıyacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Yıllardır sorunlarla ilerleyen ve gelişme 

gösteremeyen Türkiye-İsrail ilişkisinin, Doğu Akdeniz üzerinden gerçekleştirilecek proaktif 

politikalar ile gelişme gösterebilmesi mümkündür. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

bölgedeki tek taraflı çıkar politikaları Türkiye-İsrail arasında yapılabilecek olası bir anlaşmayı 

kolaylaştırmaktadır. GKRY eski Dışişleri Bakanı Rolandis 2012 yılında yaptığı bir 

açıklamada Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptıkları anlaşmada hak ettiklerinin dört katı deniz 

alanı kazandıklarını itiraf etmiştir33. Bu noktadan hareketle düşünüldüğünde Türkiye ve İsrail 

arasında olası bir anlaşma mümkün gözükmektedir. İsrail’in dış politikasında izlediği 

güvenlik ve çıkar ilişkileri bu anlaşmayı kolaylaştırıcı etkenlerdir. Ayrıca Türkiye Doğu 

Akdeniz’de Libya ile gerçekleştirdiği anlaşma sonrasında bölgede asla göz ardı 

edilemeyeceğini kanıtlamıştır. Bu olası anlaşmayı kolaylaştıran bir diğer etken ise 11 Mayıs 

2020 tarihinde Mısır, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

ve Fransa’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarında İsrail’in olmayışı ve bu açıklamayı 

imzalamamasıdır34. Bu hareket Türkiye tarafından olumlu karşılanmıştır. Ayrıca İsrail Doğu 

Akdeniz’deki Yishai gaz sahası sınırı ile GKRY’nin ilan ettiği parsellerde yer alan Afrodit 

gaz sahasının sınırının çakıştığını belirterek bölgedeki saha geliştirme faaliyetlerine 10 Aralık 

2019’da itiraz ettiğini de unutmamak gerekir35. Bu olaydan bir hafta sonra ise İsrail 

medyasında İsrailli yetkililerin Türkiye ile müzakereye açığız mesajı yer almıştır. Yapılan 

açıklamada  yaşanılan bu gelişmeler İsrail tarafınında bölgede yeni bir anlaşmaya sıcak 

baktığını kanıtlar niteliktedir. 

 

Coğrafi konumu ve sahip olduğu hali hazırda kullanılan boru hatları ile Türkiye Avrupa’ya 

enerji nakli konusunda da öne çıkmaktadır. Doğu Akdeniz’de Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

gaz aktarımı yapılması maliyeti azaltacak en önemli konuların başında gelmektedir. TANAP, 

TAP ve Türk Akımı projeleriyle doğu ve kuzeyden gelen doğal gazı Avrupa’ya transfer 

                                                 
32 Doç. Dr. Cihat, YAYCI, “Doğu Akdeniz’in Paylaşımı Mücadelesi ve Türkiye”, sf. 96 
33 (Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ı titreten kararlılık: Cihat Yaycı Türkiye-Mısır MEB'ini anlattı, 

https://www.haber7.com/dunya/haber/3013542-dogu-akdenizdeki-yunanistani-titreten-kararlilik-cihat-yayci-

turkiye-misir-mebini-anlatti ,17.09.2020, Erişim Tarihi:16.01.2020) 
34 (Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-

bae-yunanistan-gkry-ve-fransadan-ortak-dogu-akdeniz-aciklamasi/1837312 ,11.05.2020,Erişim Tarihi:16.01.2020) 
35 (İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi', https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-ile-guney-kibris-

rum-yonetimi-arasinda-gaz-sahasi-krizi/1668787, 09.12.2019,Erişim Tarihi:16.01.2021) 

https://www.haber7.com/dunya/haber/3013542-dogu-akdenizdeki-yunanistani-titreten-kararlilik-cihat-yayci-turkiye-misir-mebini-anlatti
https://www.haber7.com/dunya/haber/3013542-dogu-akdenizdeki-yunanistani-titreten-kararlilik-cihat-yayci-turkiye-misir-mebini-anlatti
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-bae-yunanistan-gkry-ve-fransadan-ortak-dogu-akdeniz-aciklamasi/1837312
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-bae-yunanistan-gkry-ve-fransadan-ortak-dogu-akdeniz-aciklamasi/1837312
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etmeye hazırlanan Türkiye buna bir de Doğu Akdeniz gazını ekleyerek bölgesinde önemli bir 

enerji ticaret merkezi olabilir36. 

Sonuç: 

    Türkiye 1949 yılında İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir. Çevresel faktörler ve iki 

ülkenin güvenlik kaygıları bölgede ilişkilerin ilerlemesini sağlayan etkenler olmuştur. Fakat 

İsrail’in uyguladığı şiddet ve işgal politikaları Türkiye tarafından üst düzey açıklamalar ile 

eleştirilmiştir .AK Parti döneminde iki ülke arası ilişkiler sürekli olarak inişli çıkışlı bir yol 

izlemiştir. Özellikle Davos’ta yaşanılan ’’One Minute Krizi’’ sonrası iki ülke ilişkilerinin 

olumsuz bir şekilde seyrettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kriz sonrasında yaşanılan 

’’Alçak Koltuk Krizi’’ ve sonrasında yaşanılan ’’Mavi Marmara Olayı’’ Türkiye’nin İsrail’e 

karşı tutumunu daha da olumsuzlaştırmıştır. ABD’nin araya girmesi İsrail’in Mavi Marmara 

özürü iki ülkenin ilişkilerini olumlu yönde etkilemiş ve etkileşimin bitmemesini sağlamıştır. 

Son günlerde, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen enerji politikaları ise ikili ilişkileri olumsuz 

yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü kıta sahanlığı açısından en büyük yüz ölçümüne 

sahip Türkiye’nin bölgede dikkate alınmayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve kıyıya 

komşu olan ülkelerin başlattığı politikalar Türkiye-İsrail ilişkilerini tekrar olumsuz bir duruma 

getirmiştir. Fakat özellikle Doğu Akdeniz’de olası bir Türkiye-İsrail münhasır ekonomik 

bölge anlaşması iki ülkeninde çıkarlarını olumlu yönde etkileyecektir.  

 

    Unutulmamalıdır ki, Türkiye Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de büyük bir bölgesel güçtür. 

Türkiye’yi bu bölgelerde yok sayarak atılan adımlar son dönem ilişkilerini olumsuz yönde 

etkilemeye devam edecektir. Olası anlaşma ile Türkiye’nin İsrail’e bakış açısını 

değiştirebileceğinin de altını çizmek gerekir. Fakat Türkiye’nin diplomatik ilişkileri daha da 

artırması gerekmektedir. Bunun en büyük sebebi ise Türkiye ve İsrail arasında yaşanan krizler 

sonrası İsrail’in bölge ülkeleri ile geliştirdiği ilişkilerdir. Türkiye’nin Orta Doğu’da ve Doğu 

Akdeniz’de gücünü artıracak en önemli etken müttefik sayısını artırmaktan geçmektedir. 

Libya ile yapılan anlaşma sonrası Türkiye bölgedeki gücünü göstermiş ve tüm aktörler 

tarafından dikkate alınması gereken adımlar atmıştır. Dolayısıyla bu adımlar ve diplomasinin 

etkin kullanımı Türkiye’nin elini güçlendirecek en önemli etkenlerdir. Bölgede daha aktif bir 

politika izlenilerek İsrail ile olan geçmiş sorunların üstesinden gelinmeli ve anlaşma 

imzalanması sağlanmalıdır. Eğer bu anlaşma imzalanırsa İsrail ile olan ilişkilerimiz Doğu 

Akdeniz bölgesi üzerinden olumlu bir ivme kazanılabilir. AK Parti döneminde izlenilen 

‘’komşularla sıfır sorun’’ politikasından gerek çevresel ve gerekse yönetimsel hatalardan 

dolayı istenilen verimin alınamadığı hatta ilişkilerin aksi yönde ilerlediğini söylemek 

mümkündür. Önümüzdeki yıllarda her iki bölge içinde atılacak adımlar Türkiye İsrail 

ilişkilerini yakından ilgilendirecektir. Türkiye’nin bu bölgede müttefik edinmesi bölgede 

ülkemizin varlığını daha da artıracaktır. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin elini güçlendirecek en 

önemli etken kendisine karşı kurulan cepheyi içten fethetmek yani içerisindeki ülkeler ile 

anlaşma yapmaktır. Bu anlaşmada en çok göze batan ve cepheden ayrı kalan ülke İsrail’dir. 

Bu sebeple İsrail ile MEB anlaşması imzalanması bölgedeki dengeleri ve cepheleri alt üst 

etmek için atılacak yerinde ve gerekli bir adımdır. Libya ile olan anlaşmada da bunu görmek 

mümkündür. 

                                                 
36 (KARAGÖL, Erdal, ve ÖZDEMİR, B. Zeynep “Türkiye’nin Enerji Ticaret Merkezi 

Olmasında Doğu Akdeniz’in Rolü”, SETA, Ankara, 2017.) 
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USING METAPHORS TO DETERMINE PERCEPTIONS OF CIRCUMCISION 

AMONG MALE CIRCUMCISED UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY  

Fahriye PAZARCIKCI 1*, Emine EFE2** 

*Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uzaktan Eğitim MYO, Isparta, Türkiye, 
fahriyepazarcikci@isparta.edu.tr  

**Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye, eefe@akdeniz.edu.tr 

Abstract: Circumcision is the oldest and most common surgical procedure in the world. It is 

estimated that worldwide, 1/3 of men are circumcised. For some people, circumcision is a 

matter of family tradition. The procedure can also be a religious ritual, personal hygiene or 

preventive health care. For others, on the other hand, circumcision seems unneeded or 

disfiguring. This study aimed to determine the perceptions of circumcision among male 

circumcised university students living in Turkey through the use of metaphors.  The 

descriptive-type study was carried out from April and May 2019 with 253 male university 

students in Turkey. The data was analysed using both quantitative and qualitative methods. 

The mean age of circumcision was 6.48±2.18 years.  It was found that 83.4% of the students 

believed circumcision ethical, 89.3% thought circumcision a necessary operation, and 93.7% 

would circumcise their son if they had one. A statistically significant correlation was found 

between whether the students believed male circumcision ethical, thinking of it as a necessary 

procedure, and wanting to have their son circumcised if they have a son in the future. Study 

participants used a total of 46 metaphors for male circumcision, with 32.6% of the metaphors 

reflecting the theme of “cultural element”.  Other themes are an essential element for health, a 

negative experience, sexual identity, a tool providing an aesthetic appearance and a religious 

item. This study results stated circumcision is viewed as both a negative and a positive 

experience. Participants circumcision is mostly a cultural ritual in Turkey. This case brings 

along the fact that circumcision from father to son is performed without paying attention to 

the negative experiences.  

Keywords: Child, Male circumcision, Metaphor, University student  

(TÜRKİYE’DEKİ SÜNNETLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜNNET 

ALGILARININ BELİRLENMESİNDE METAFORLARIN KULLANILMASI) 

Özet: 

Sünnet dünyadaki en eski ve en yaygın cerrahi işlemdir. Dünyada erkeklerin 1/3'ünün sünnetli 

olduğu tahmin edilmektedir. Bazı insanlar için sünnet geleneksel, dini bir ritüel, kişisel hijyen 

veya koruyucu bir sağlık bakımı uygulaması iken diğerleri için ise sünnet gereksiz veya çirkin 

bir prosedür olarak algılanabilir. Bu çalışma, Türkiye'de yaşayan erkek üniversite 

öğrencilerinin sünnet algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlamıştır. Tanımlayıcı 

tipteki çalışma, Türkiye'de 253 erkek üniversite öğrencisi ile Nisan ve Mayıs 2019 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın 

örneklemini Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci kabul eden bir sağlık bilimleri fakültesinde 

eğitim-öğretim gören 253 erkek öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu 

kullanılarak toplanmıştır. Formda, öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve erkek 

sünnetine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik bir metaforik soru bulunmaktadır. Veriler nicel 

ve nitel yöntemlerle analiz edilmiştir. Öğrencilerin ortalama sünnet yaşı 6.48±2.18’dır. 
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Öğrencilerin %83.4'ünün sünneti etik bulduğu, %89.3'ünün sünneti gerekli bir operasyon 

olarak gördüğü ve %93,7'sinin oğlu olsa sünnet ettireceği belirlenmiştir. Öğrencilerin erkek 

sünnetini etik bulmaları, gerekli bir işlem olarak görmeleri ile ilerde erkek çocukları olursa 

oğlunu sünnet ettirmek istemeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Araştırmaya katılanlar erkek sünneti için toplam 46 metafor kullanmış, metaforların %32.6'sı 

“kültürel unsur” temasını yansıtmıştır. Diğer temalar ise sağlık için vazgeçilmez bir unsur, 

olumsuz bir deneyim, cinsel kimlik, estetik bir görünüm sağlayan bir araç ve dini bir öğedir. 

Bu çalışma sonuçları, sünnetin hem olumsuz hem de olumlu bir deneyim olarak görüldüğünü 

belirtmiştir. Katılımcı sünneti Türkiye'de daha çok kültürel bir ritüeldir. Bu durum babadan 

oğula sünnetin yaşanan olumsuzluklara dikkat edilmeden yapıldığı gerçeğini de beraberinde 

getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Erkek sünneti, Metafor, Üniversite öğrencisi 

1. INTRODUCTION 

Circumcision is the surgical removal of the skin (known as the prepuce) which covers the tip 

of the glans penis.  It is the oldest and most common surgical procedure in the world (WHO, 

2007). It is estimated that worldwide, 30-33% of men over the age of 15 are circumcised 

(AAP, 2012; Yavuz et al., 2012). Male circumcision is widespread in Turkey, and almost 

100% of men are circumcised (Izgi, 2014). 

Men’s perceptions of circumcision may differ between countries and cultures (Yavuz et al., 

2012; Luseno et al., 2019). In some societies, male circumcision may be perceived as a 

traditional and religious ritual or a protective health procedure, while in others it may be 

perceived as an unnecessary, irreversible, and traumatic surgical procedure that harms the 

structure of the penis (Ozkan et al., 2013). In Egyptian society, circumcision is viewed as a 

test for the young person to demonstrate his dominance over pain and step into adulthood 

(Gollaher, 2000).  Among Australian Aborigines, uncircumcised men are considered 

spiritually “unclean" and no one accepts food from the hands of uncircumcised men 

(Zampieri et al., 2008).  Mavundla et al. (2010) reported in their qualitative study in South 

Africa that uncircumcised men are stigmatized by society, their families, friends, and wives. 

In Islamic and Jewish societies, circumcision is believed to be ordered by the creator (WHO, 

2007). In Turkey, male circumcision has a traditional, religious and sociological dimension 

(Izgi, 2014). A study conducted in Turkey found that men view circumcision in terms of 

“masculinity” and “strength” and that the desire to be “male” and “strong” outweighs negative 

opinions of circumcision (Oztürk, 1973). Some studies suggest that because of religious and 

cultural beliefs, Turkish men feel incomplete, imperfect, and ashamed if uncircumcised.  To 

avoid stigma and social pressure, uncircumcised men request circumcision, thus increasing 

acceptance of the practice (Sahin et al., 2003; Kirimli, 2009).  

In other societies and cultures, however, male circumcision may be perceived negatively as 

unnecessary and harmful to the body (Yilmaz et al., 2003; Humphries et al., 2015; Hammond 

and Carmack, 2017; Hammond and Reiss, 2017). Long-term negative consequences of 

circumcision have been studied, with some describing it as a “planned and controlled trauma 

(Humphries et al., 2015) which may cause post-traumatic stress disorder, anxiety, depression, 

low self-esteem, frustration, and grief (Humphries et al., 2015; Ramos and Boyle, 2015; 
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Hammond and Carmack, 2017; Hammond and Reiss, 2017; Boyle and Ramos, 2019). Some 

studies have also found that circumcision can harm the sexual and psychological development 

of children (Altunkaya et al., 2003; Turgut and Ozdemir, 2019). Richards et al. (1976) 

reported that uncontrolled pain experienced in circumcision can negatively affect the 

developing central nervous system. Taddio et al. (2009) found that infants who were 

circumcised early in life had a stronger pain response during routine vaccination than 

uncircumcised infants.  In his study, Bollinger and van Howe (2011) found that no study 

examining the psychological aspects of male circumcision has concluded that circumcision is 

a useful psychological practice.  Instead, hundreds of scientists have found circumcision to be 

both physically and mentally painful (Bollinger and van Howe, 2011). A study reported that 

men who were circumcised as children were more likely than non-circumcised men to react 

with panic, terror, violence, and anger when faced with situations that were interpreted as 

threatening.  

Positive or negative perceptions of male circumcision can affect the physical, spiritual and 

sexual consequences of circumcision.  For example, a positive perception of circumcision can 

reduce children's anxiety and increase their desire for this operation (Corduk et al., 2013; 

Bayram et al., 2016), while negative perceptions can increase the traumatic effects of 

circumcision (Humphries et al., 2015; Ramos and Boyle, 2015; Hammond and Carmack, 

2017; Hammond and Reiss, 2017; Boyle and Ramos, 2019). 

Metaphors are communication tools used to clarify and explain a specific fact or to identify 

culture-related concepts (De Guerrero and Villamil, 2002; Tubin, 2005).  In other words, 

metaphors are expressions that allow us to describe the big picture in small details with a 

holistic point of view and to transform the abstract into concrete (Lakoff and Turner, 1989). 

Determining the perceptions of circumcision among male university students by studying the 

metaphors they use to describe it may reveal positive and negative beliefs hidden in their 

memories of circumcision experiences.  This information can then be used to plan less 

traumatic and comfort-oriented care for children to be circumcised and to raise awareness of 

the topic.  We found no other study in the literature which examined men's perceptions of 

circumcision through metaphors.  Thus, we believe our research offers a new perspective on 

this topic. 

2. METHODS  

A descriptive survey model was used in the study. The study was conducted at the Faculty of 

Health Sciences (FHS) in western Turkey with male university students studying during the 

spring semester of the 2018-2019 academic year.  The FHS is affiliated with a state university 

that has completed its institutionalization and accepts students from all regions of Turkey.  

Approximately 403 new students start their education at FHS every year.  The study did not 

use a sample; instead, all male students studying at FHS were included in the population 

(n=521).  

Data for the study was collected between April and May 2019 via survey method, using the 

Personal Data Form.  Students were given a 10-minute summary of the study, then 

questionnaires were distributed to students. Of the initial population of 521 students, 253 
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students responded, and their responses included in the data.  The study was conducted with 

male university students to provide a representation of men from all regions of Turkey. 

The current study was approved by the ethics committee (04.03.2019-29/6). The research was 

carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. All participants 

signed the Informed Consent Form and their consent was obtained.   

Personal information form: The form was prepared by reviewing the literature (Humphries 

et al., 2015; Ramos and Boyle, 2015; Bayram et al., 2016).  The form consisted of questions 

regarding the sociodemographic characteristics of the students and a metaphorical question to 

determine students' perceptions on male circumcision that is “If you would associate male 

circumcision to an image or a thing (a plant, a machine, an object, etc.), what would it be?  

Please fill in the blanks: Male circumcision is like ____ because ____.” 

Statistical Analysis: The data were analysed using quantitative and qualitative methods.  

Descriptive statistics and the Pearson Chi-Square test were used in the analysis of quantitative 

data.  Content analysis were made, and data were coded for students' written answers to the 

metaphorical question.  The encodings created with licensed NVivo 10 package software were 

analysed and themes created based on the encodings.  Expert opinions (n=2) were taken for 

content validity when creating the theme.  For content validity, experts first worked 

individually, then came together and shared their ideas.  Experts made efforts to ensure the 

openness, transparency, and integrity of the research. Statements from participants, to increase 

validity, are presented as they are.  Additionally, the assistance of another field expert was 

included for reliability.  The researcher and the field expert had a complete consensus. 

3. RESULTS 

This research was conducted with 253 male university students to determine the perceptions 

of circumcision through metaphors.  The study also examined whether there was a meaningful 

relationship between some beliefs about circumcision, such as whether circumcision is 

necessary and if a participant would have a son circumcised. 

Defining characteristics of students: The mean age of the students was 21.80±2.82 years.  The 

mean age of circumcision was 6.48±2.18 years.  It was found that 83.4% of the students 

believed circumcision ethical, 89.3% thought circumcision a necessary operation, and 93.7% 

would circumcise their son if they had one (Table 1).  

Table 1. Characteristics of participants (n=253) 

Descriptive findings of students n  X±SD 

Mean age (Years) 253 21.80±2.82 

Age of circumcision (Years) 253 6.48±2.18 

 n  % 

 Does male circumcision consider ethical? 

Yes  

No  

 

211 

42 

 

83.4 

16.6 

Does male circumcision consider it necessary? 

Yes  

No  

 

226 

27 

 

89.3 

10.7 
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İf he has a son, will he circumcise him? 

Yes 

No  

237 

16 

93.7 

6.3 

 

The relationship of the participants' beliefs about the ethical dimension of circumcision with 

other variables was also investigated (Table 2).  A statistically significant correlation was 

found between whether the students believed male circumcision ethical, thinking of it as a 

necessary procedure, and wanting to have their son circumcised if they have a son in the 

future (p<0.001). 

 

Table 2. The relation of participant thoughts on the ethical dimension of circumcision with some variables 

(n=253) 

 

Does male circumcision consider ethical? 

 

Yes  

n (%) 

No  

n (%) 
 

Does male circumcision consider it 

necessary? 

Yes  

No 

 

 

202 (89.4) 

24 (10.6) 

 

 

9 (33.3) 

18 (66.7) 

 

*X2=54.723 

**p=0.000 

 

 

İf he has a son, will he circumcise him? 

Yes  

No 

 

207 (87.3) 

30 (12.7) 

 

4 (25.0) 

12 (75.0) 

*X2=42.074 

**p=0.000 

*X2=Pearson Chi-Square Testi, **p<0.001 

Metaphors developed by students about male circumcision: At the end of the research, male 

university students created 46 metaphors regarding male circumcision.  These metaphors were 

categorized under six main themes: cultural element, an essential element for health, negative 

experience, sexual identity, aesthetic appearance, and   religious element.  Table 3 

summarizes the metaphors produced by the students and their distribution according to the 

themes. 

Table 3. Metaphors produced by students and distribution according to themes (n=253) 

Themes n % Metaphors  *f  % 

Cultural element 

• Being a man 

• Being completed 

 

95 37.5 Ticket (22), gate (13), path (12), stairs 

(12), stepping (6), diploma (5), caravan 

(5), key (4), military service (3), exam 

(3) , midterm (3), threshold (3), 

window to manhood (2), last piece of 

puzzle, label 

15 32.6 

An essential element for 

health 

• Circumcision as a 

necessary intervention for 

hygiene 

• Circumcision as a 

preventive public health 

care practice 

52 20.6 Medicine (14), vaccine (9), water (8), 

nail cutting (8), shaving (7), soap (2), 

rain (2), fever, detergent 

9 19.5 

Negative experience 

• Injury 

46 18.1 Ruptured finger (12), pruned tree (11), 

broken branch (7), monster (5), hot iron 

11 23.9 
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• Fear, circumcision as an 

ominous experience 

• Circumcision as unethical 

behavior 

(4), sacrificial lamb (2), wingless bird, 

alms, truck, war, love 

Sexual identity 25 10.0 Bullet separated from its casing (9), pin 

(7), fire (5), sharpener (4) 

 

4 8.7 

A tool providing an aesthetic 

appearance  

19 7.5 Sculptor (6), cake mold (5), a butterfly 

came out from the cocoon (5), rasp (3) 

 

4 8.7 

A religious element 16 6.3 Religious symbols (12), identity card 

(2), worship (2) 

 

3 6.6 

Total 253 100 Total 46 100 

*f: How many of the 46 metaphors produced belong to this theme. 

 

The theme that had the highest frequency was the “cultural element” theme (n=95). “Being a 

man” and “being completed” were coded as sub-themes under the cultural element theme.  

Some metaphors coded within the cultural element theme are given below:  

“Male circumcision is like a ticket.  Because when one is circumcised, he reaches manhood; 

you grow up; you become stronger; people listen to you; they consider you.” (Student 18).  

“Male circumcision is like a path.  Because when you are circumcised, you reach maturity and 

become completed.” (Student 25).  

“Male circumcision is like a midterm.  Because you qualify for the finals.” (Student 241).  

Another theme was identified as “an essential element for health” (f=20.6).  “Circumcision as 

a necessary intervention for hygiene” and “circumcision as a preventive public health care 

practice” were coded as sub-themes under the theme of an essential element for health.  

Metaphors coded within this theme are given below:  

“Male circumcision is like a vaccine.  Because it protects against urinary tract infection, 

cancer, and many sexually transmitted diseases.” (Student 11).  

“Male circumcision is like cutting a nail.  Because when one is circumcised, an excess tissue 

containing microbes under is removed from the body.” (Student 84). 

The theme that had the third-highest frequency was “negative experience” (f=18.1).  Four 

sub-themes were coded under this theme.  These were “injury”, “fear”, “circumcision as an 

ominous experience”, and “circumcision as unethical behaviour.”  Metaphors coded within 

the negative experience theme are given below:  

“Male circumcision is like a pruned tree.  Because when one is circumcised, he loses a part of 

his body without consent, he will always be missing.” (Student 62).  

“Male circumcision is like love.  Because the pain goes away, but it leaves a trace.” (Student 

203).  

“Male circumcision is like a truck.  Because you feel like a truck went over you.” (Student 

59).  
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“Male circumcision is like a monster.  Because a creature more powerful than you hurts you; 

you cannot escape; you cannot resist; you feel ashamed.” (Student 187). 

In Turkish society, a relationship exists between male circumcision and transition to 

manhood. A circumcised man can marry and begin his sexual life.  Therefore, as a result of 

the metaphors produced by the students, the “sexual identity” theme was created (f=10.0).  

Some circumcision metaphors coded within this theme are given below:  

“Male circumcision is like a bullet separated from its casing.  Because the shooting is free 

now, you can get out of the casing and hit the target.” (Student 73).  

“Male circumcision is like a pin.  Because when one is circumcised, the penis hardens like a 

pin.”  

“Male circumcision is like a sharpener.  Because when one is circumcised, the tip of the penis 

is opened; it is now functional; you can write and draw.” (Student 27). 

Metaphors coded under the “tool providing an aesthetic appearance” theme (f=7.5) are given 

below:  

“Male circumcision is like a sculptor.  Because a circumcised penis looks great.” (Student 54).  

“Male circumcision is like a butterfly came out from the cocoon.  Because when one is 

circumcised, the penis gets out from its cocoon and its beauty appears.” (Student 203). 

The “religious elements” theme was the least coded theme (f=6.3).  Some circumcision 

metaphors coded within this theme are given below:  

“Male circumcision is like a religious symbol.  Because the prophet and religious people were 

circumcised.  If an earthquake occurs and we die, they predict our belief thanks to this symbol 

and bury us according to our beliefs.” (Student 136).  

“Male circumcision is like worship.  Because it is the sunnah of our prophet.” (Student 42). 

4. DISCUSSION 

People use different metaphors for many events and phenomena in their daily lives.  In this 

study, the perceptions of male circumcised university students on male circumcision were 

determined through metaphors.  The students produced a total of 46 metaphors, which were 

then categorized into six main themes. 

In Turkey, male circumcision is celebrated with cultural activities such as weddings, 

entertainment and circumcision parade, various gifts to the circumcised child, and special 

clothing (Yavuz et al., 2012). In previous studies, it was reported that circumcision is 

generally performed in Turkey for religious and cultural reasons (Sahin et al., 2003; Luseno et 

al., 2019). For example, in a study conducted by Sahin et al. (2003) investigating mothers' 

reasons to circumcise their children, it was found that 84.8% did so for religious and cultural 

reasons. In the study, it was reported that traditions create social pressure and men feel less 

like a man unless they are circumcised (Bayram et al., 2016). Similarly, Kirimli et al. (2009) 

reported that circumcision is perceived as a “transition to manhood" in Turkish culture and 

emphasized that as a result of circumcision, the culture is taken into account for the body, 

adding: “the physically lost is socially acquired.”  Buyukunal (2005) reported that 
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circumcision is identified as “a test of courage that a child is expected to pass successfully” by 

Turkish people.  In this study, similar to the literature, the theme “cultural elements” was 

found to be the most frequently coded, with 32.6% of the metaphors categorized under this 

main theme.  As a result of the coded metaphors, two sub-themes were produced which were 

those of “being a man” and “being completed.”  This finding suggests that the concept of 

circumcision is perceived as a product of culture and that circumcision is a sociological value.  

That 83.4% of students believe circumcision ethical, 89.3% believe it necessary, and 93.7% 

would prefer to have their son circumcised, further supports the idea that circumcision is 

perceived as a cultural element in Turkey.  A statistically significant correlation was found 

between whether students found male circumcision to be ethical, believed circumcision to be 

a necessary procedure, and the idea of having a son circumcised in the future (p<0.001).  It is 

thought that the potential benefits and costs of circumcision may be overlooked due to the 

desire to adapt to society’s unquestioning acceptance of its ethical dimension and the 

perception of circumcision as a cultural ritual in Turkey. Rizalar et al. (2017) stated that 

childcare, circumcision, and marriage in Turkey are considered the “duty” of the parents. In 

contrast to these studies, Yang et al (2014) reported in their study that male circumcision is 

not considered a “manhood requirement” in Taiwanese culture.  Different meanings may be 

attributed to male circumcision in different societies. 

Circumcision is often recommended because it reduces urinary tract infections in children, 

reduces the risk of penis and prostate cancer in men and cervical cancer in women, and also 

reduces sexually transmissible diseases (WHO, 2007; AAP, 2012). For these reasons, the 

perspective of the American Pediatric Academy regarding circumcision has turned from 

negative to positive over the years (AAP, 2012). In this study, 20.6% of the students 

expressed that circumcision is “an essential element for health” suggesting that students 

perceive circumcision as a preventive public health care practice. 

The metaphors produced by 18.1% of the students suggested that circumcision is perceived as 

a “negative experience”. The sub-themes of injury, fear, circumcision as an ominous 

experience, and circumcision as unethical behaviour were created from this theme. There is 

no consensus on the ethical dimension of circumcision in the literature (Yavuz et al., 2012; 

Bayram et al., 2016; Hammond and Carmack, 2017). Discussions of male circumcision centre 

around two ethical principles.  One of these ethical principles is harming the integrity of the 

body without a therapeutic reason at an age when the child’s consent cannot be given (Yavuz 

et al., 2012; Thomas and Tulgar, 2017). This study found that 16.9% of the students did not 

believe circumcision to be ethical and 91.1% of the students evaluated circumcision as an 

unnecessary procedure.  These evaluations support the negative experience theme.  Moreover, 

it is reported in the literature that circumcision can cause pain, anxiety, and fear (Bayram et 

al., 2016; Hammond and Carmack, 2017), that post-traumatic stress disorder may be 

experienced after circumcision, and that behavioural changes in circumcised individuals may 

be seen after six months (Yilmaz et al., 2003; Hammond and Reiss, 2017). One study found 

that men who applied to circumcision information centres in adulthood and who were 

circumcised as infants experienced intense feelings of shame, fear, low self-esteem, and 

jealousy (Hammond and Carmack, 2017). These findings revealed the negative perceptions of 

circumcision in Turkey.  As a result of these findings, it is recommended that practitioners 
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ensure atraumatic and comfort-oriented care during the circumcision operation, take measures 

to prevent circumcision complications, ensure maximum pain management and medical 

control following the procedure, and provide psychological support to the child and his family 

during the perioperative period. 

Another theme created in this research was the “sexual identity” theme.  The perception 

regarding the need for circumcision before sexual life in Turkey (Sancar et al., 2016) 

emphasizes both traditional and sexual identity dimensions of circumcision.  In a study 

conducted by Humphries et al. (2015) a positive correlation was found between sexual 

identity and perception of manhood and the reasons for circumcision.  Yilmaz et al. (2003) 

found that circumcision was perceived as a symbol for entering sexual life and gaining the 

ability to reproduce in Turkey.  In this study, similar to the literature, 10% of the students 

referred to the theme of sexual identity. 

In our research, 7.5% of the students were found to perceive male circumcision as providing 

an aesthetic appearance.  In the literature, circumcision is commonly preferred for aesthetic 

reasons (WHO, 2007). In the study conducted by Yang et al. (2014) with young adults, there 

was an increase in the erection confidence of the participants who preferred circumcision due 

to aesthetic reasons and that this could be explained by the positive perception of the glans 

penis appearance. 

Circumcision due to religious beliefs is a common practice in Jewish and Muslim societies.  

Approximately 99% of the population in Turkey is Muslim (Yavuz et al., 2012). Among 

Muslims, reasons such as the fact that the Prophet was circumcised and that he circumcised 

his grandchildren, and the desire to fulfil the wish of the Prophet and religious obligations, 

increase the prevalence of Muslim male circumcision (Kadioğlu et al., 2006). In a study 

conducted in Turkey, parental reasons for circumcising their children were determined to be 

mostly associated with religious and traditional factors (Sahin et al., 2003). In our study, only 

6.3% of the students referred to the theme of religion, suggesting that circumcision has begun 

to be perceived as necessary for tradition and health reasons, rather than a religious 

requirement in Turkey. 

The research has some limitations.  This research was conducted with male university 

students.  A study using men of different age groups might help determine whether the 

perception of male circumcision varies with age groups. 

In the study, it was determined that students produced positive metaphors about male 

circumcision as well as negative metaphors.  The reasons for the resulting metaphors need to 

be examined further.  Nurses who advocate for children are advised to develop comfort-

focused care strategies for protecting children's health by taking into account society’s 

perspective on male circumcision. 

This study results stated circumcision is viewed as both a negative and a positive experience. 

Participants circumcision is mostly a cultural ritual in Turkey. This case brings along the fact 

that circumcision from father to son is performed without paying attention to the negative 

experiences. There is a need to develop programs raise public awareness about atraumatic 

care in circumcision, the necessity of comfort-oriented care in Turkey. Nurses who advocate 
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for children are advised to develop comfort-focused and atraumatic care strategies for 

protecting children's health by taking into account society’s perspective on male circumcision. 
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DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM UYUM SORUNLARI VE İHTİYAÇLARIN 

BELİRLENMESİ (DETECTİON OF PRENATAL ADAPTATİON PROBLEMS AND 

NEEDS) 

Naile Öykü MUSLU*, Cansu TUNA**, Gizem ARSLAN***, Tuğba ÇAVDAR****, 

Fatma Ebru İKİZ***** 

*Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, izmir, Türkiye, 

naileoykumuslu@gmail.com 

** Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, izmir, 
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*** Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, izmir, 
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**** Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, izmir, 
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***** Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, izmir, 

Türkiye, ikief@gmail.com 

Özet: Doğum öncesi dönemde kadınlar gerek fiziksel gerek psikolojik açıdan çeşitli 

değişiklikler yaşamaktadırlar. Gebelik öncesi yaşantıları ile kıyaslandığında gebelik 

döneminde kadınların çevrelerine ve kendilerine duydukları ihtiyaçlar farklılaşmakta ve 

artmakta olup yaşamlarının bazı noktalarında uyum sorunları meydana gelmektedir. Bu 

bağlamda gebelerin ihtiyaçlarının neler olduğu, uyum sorunlarının hangi sebeplerle oluştuğu 

ve etkilerinin neler olduğu gibi konuların araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı 

doğum öncesi dönemde gebelerin uyum sorunlarının ve ihtiyaçlarının saptanmasıdır. 

Araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemleri içerisinde ise fenomenolojik yaklaşım 

benimsenmiştir. Grup üyeleri tarafından çeşitli illerden doğum öncesi dönemde bulunan 

gebelere sosyal medya aracılığı ile ulaşılmış, gönüllü katılmayı kabul eden, bilgilendirilmiş 

onam formunu imzalayan, 22-39 yaş aralığında, medeni durumu evli olan gönüllü 12 gebe ile 

online platformlar aracılığı ile görüşmeler yapılması yoluyla veriler toplanmıştır. Veri 

toplama araçları olarak ön görüşme formu ve yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu 

geliştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.Sonuçlar betimsel istatistikler ve 

katılımcı görüşlerinin sunulması ile tablolaştırılmış, grafikler aracılığı ile net ve somut bir 

şekilde açıklanmıştır. Bulgular incelendiğinde gebe bireylerin ev işlerine yardım, diğer 

çocukların bakımı için yardım, duygusal ihtiyaçlar ve dışarıdan desteklenme gibi ihtiyaçları 

olduğu saptanmıştır. Gebelik dönemindeki kadınların %50’sinin aileye yeni bir üyenin 

katılmasının mutluluğunu yaşamak, yeniden anne olmanın heyecanını yaşamak gibi olumlu 

değişiklikler yaşadığı; %41,6’sının fiziksel yorgunluk ve bulantı gibi olumsuz değişiklikler 

yaşadığı görülmektedir. Hamileliğin yorucu ve zorlu olmasının yanı sıra heyecan verici bir 

süreç olarak betimlendiği gözlenmiştir. Bu süreçte hem fiziksel hem duygusal anlamda 

ihtiyaçların arttığı, uyum sorunlarının daha çok yaşandığı saptanmıştır. Tespit edilen 

ihtiyaçlar doğrultusunda gebe bireylerin iyilik halinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedef 

doğrultusunda doğum öncesi dönemde yaşanılan duygusal ve fiziksel sorunlarla nasıl başa 

çıkıldığının daha ayrıntılı şekilde incelenmesi, bu konularla ilgili başa çıkma yöntemleri 

üzerine gebenin ve ailesinin bilgilendirileceği eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Öncesi, Gebe, Gebelik Dönemi, Uyum Sorunları, Halk Sağlığı 
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1.GİRİŞ 

Doğum yapma ve ebeveyn olma insan yaşamının en önemli olaylarından biridir. Özellikle ilk 

kez anne ve baba olacak olan çiftlerin gebelik dönemine, doğum ve doğum sonrası döneme 

ilişkin endişeleri bulunmaktadır. Gebelik kadın vücudundaki karakteristik birtakım 

değişiklikleri kapsar. Doğum yapmak tamamen kontrol edilebilen bir süreç değildir. Korku ve 

baş edememe gibi bir sürü engeller vardır. Kadınlar bu durumların üstesinden gelebilmek için 

arayış içindedirler. Gebelik döneminde fiziksel farklılıkların yanı sıra psikolojik farklılıklar da 

bulunmaktadır. Bu psikolojik farklılıkların en önemlileri arasında çiftlerin hayatına yepyeni 

bir bireyin katılacak olmasıdır. Yaşam tarzları değişecektir ve bu yeni duruma alışmaya 

çalışacaklardır. Bu durum daha öncesinden bilinmesine rağmen, anne adayı ve eşi bu yeni 

durumla nasıl baş edeceğini bilememektedir (Coşar ve Demirci, 2012).  

Gebelik; süreç içerisinde kontrol edilemeyen sonuçları olabilmesi sebebiyle anksiyete, stres, 

depresyon gibi olumsuz ruhsal durumlarla birlikte bir yaşam krizi olarak da tanımlanmaktadır 

(Beydağ, 2007 Aktaran: Üzar ve Erkan, 2019). Bu süreçte ruh sağlığı problemlerine yatkınlığı 

artıran faktörler arasında daha önce geçirilmiş depresyon öyküsü, evlilik- eş ilişkisi, düşük 

sosyo-ekonomik düzey ya da ekonomik kaygılar, olumsuz yaşam deneyimleri, istenmeyen 

gebelik, abortus hikayesi, gebeliğin oluşturduğu yeni güçlükler ve gereksinimler, fetüsle ilgili 

kaygı ve yüksek ebeveynlik stresi bulunmaktadır (Vırıt ve ark., 2008; Carroll ve ark., 2005; 

Üzar ve Erkan 2019). Benzer şekilde düşük özsaygı, olumsuz düşünme eğilimi, gebelik 

döneminde sosyal, duygusal destek yetersizliği ve sosyal izolasyonun ruhsal sağlığı olumsuz 

yönde etkilediğine yönelik farklı çalışmalar bulunmaktadır (Karaçam ve Ançel, 2009; Carroll 

ve ark., 2005; Vırıt ve ark., 2008). Sözü edilen tüm faktörlere ek olarak gebenin bulunduğu 

trimesterın da psikososyal sağlık üzerine etkisi olabilmektedir ve özellikle üçüncü trimesterda 

doğumun yaklaşması, fetüsün büyümesi ve hareketlerinin hissedilmesiyle birlikte yüksek 

riskli gebelik durumunu yaşayan kadınların psikososyal destek gereksinimlerinin arttığı 

bilinmektedir (Üzar ve Erkan 2019). Birçok kadın gebelik ve doğuma bağlı olarak oluşan 

fizyolojik, psikolojik, sosyal değişimlere kolaylıkla uyum sağlarken, bazı kadınlarda hafif, 

orta, şiddetli düzeylerde duygulanım bozuklukları yaşamaktadır (Dağlar ve ark., 2015; Üst, 

Pasinlioğlu ve Özkan, 2013).  

Sosyal destek ise gebelik ve doğum sonrası dönemdeki kadının annelik rolüne adaptasyonunu 

olumlu olarak etkilemekte, bebeğine olan duyarlılığını artırmakta ve yakınları ile ilişkilerini 

kolaylaştırmaktadır. Destek eksikliği ise bu deneyimi negatif olarak etkileyebilir (Mermer ve 

ark., 2010). Kadının sosyal çevresinden aldığı destekle, gebeliğini daha olumlu geçirdiği, 

annelik rolüne daha çabuk alıştığı ve doğum sonrası daha az sorun yaşadıkları belirtilmiştir 

(Okanlı, Tortumoğlu ve Kırkpınar, 2003).  

1.1. Doğum Korkusu 

Bazı doğurganlık dönemindeki kadınlar belli nedenlerden doğum korkusu yaşamaktadır. 

Korku nedenleri bireyden bireye farklılık göstermektedir. Yapılan çalışmalarda; doğumda 

bebeğin öleceği ya da zarar göreceği düşüncesi, epizyotomi, planda olmayan sezaryen doğum, 
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doğumda çaresiz kalma, bebeğin sakat doğması, doğum yapabilecek yeterlilikte olmadığını 

düşünme, doğumu yardımcı olacak personele güvensizlik, doğumda panik yaşama, kontrol 

kaybı (kontrolsüz çığlık atma vb.), doğumda yalnızlık, doğumla ilgili belirsizlik gibi pek çok 

etkenin korku faktörü olduğu saptanmıştır (Şahin, Dinç ve İşsiz, 2009).  

Doğum şekli kaygı ve korku açısından rol oynamaktadır. Doğumda ağrı duyacağını düşünme, 

doğuma yönelik korkular doğum şeklini önemli ölçüde etkilemektedir (Mete, 2013). Yapılan 

bir araştırmada hamile bireylerin çoğunun korku yaşadığı ve bu korkunun karar vermelerini 

olumsuz etkilediği görülmüştür (Bülbül, Özen, Çopur ve Kayacık, 2016).  

Multiparlarla ilgili, önceki doğumlardaki olumsuz deneyim doğumun ağrılı bir süreç olacağı 

düşüncesi doğum kokusuna ve doğuma 7 uyum sağlayamamalarına neden olmaktadır 

(Karabulut, 2014). Doğuma yönelik beklentiler, kadının gebelik ve doğum sürecini 

etkileyebilmektedir. Daha önce gebelik deneyimi olmayan kadınlarda doğum ile ilgili 

belirsizlik hâkimdir. Primipar (ilk kez doğum yapan) kadınlar çevreleri tarafından olumsuz 

doğum deneyimi aktarımlarına ve medyada abartılı doğum görüntülerine (oldukça sancılı) 

maruz kalmaları ve sağlık personeli gibi sebeplerden etkilenebilmektedirler. Bu faktörlerin 

etkisi ile gebeler doğum şekline karar verebilmektedirler (Gözükara ve Eroğlu, 2008). Doğum 

sırasında çekilecek ağrıların yanı sıra doğacak bebeğin sağlığına, doğum sonrası bakıma 

yönelik endişeler kaygının artmasında neden olabilmektedir.  

2.YÖNTEM VE TEKNİKLER  

2.1. Evren ve Örneklem  

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan ve doğum öncesi dönemde bulunan bireyler 

oluşturmaktadır. Bireysel görüşmeler için katılımcı seçimi, olasılıklı örnekleme yöntemi ile 

yapılmıştır. Nitel araştırmalarda örneklemenin amacı, üzerinde çalışılan fenomenle ilgili 

özellikleri veya şartları deneyimleyen belirli insan gruplarını belirlemektir (Pope ve Mays, 

1995). Görüşme yapılacak bireyler belirlenmesi için online duyuru yapılmıştır. Üç hafta kadar 

askıda kalan çağrıya, 13 hamile birey dönüş yapmıştır. Dönüş yapan hamile bireylerin 

araştırma hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve araştırmaya gönüllü katıldıklarını 

belirtmeleri için sosyal medya üzerinden bilgilendirilmiş onay formu gönderilmiştir. 

Bilgilendirilmiş onay formu sonrasında bir kişi kişisel birtakım problemleri dolayısıyla 

görüşmeye katılmamıştır. Kalan 12 kişiyle öncelikli olarak ön görüşme ve asıl görüşme 

yapılmıştır. Dolayısıyla araştırmaya gönüllü olarak katılan yaş ortalaması 31.5 olan 12 hamile 

birey araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

2.2. Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada, çalışmayı hazırlayanlar tarafından alanyazında doğum öncesi bebeğin gelişimi 

etkileyen faktörler ve gebelerin ihtiyaçları incelenmiştir. Gebeyi tanımak ve uyum sorunlarını 

tespit etmek için, ihtiyaçlarını tespit etmek için soru havuzu oluşturulmuştur. Ardından 

danışman ile sorular birlikte incelenmiş, bir öngörüşme formu, bir yarı yapılandırılmış açık 

uçlu görüşme formu olmak üzere iki form hazırlanmıştır. Sorular bir bütün olarak “Hamile 
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Bireylerin Uyum İhtiyaçlarının Belirlenmesi” başlığı altında toplanmış ve katılımcılarla 

görüşmede kullanılmıştır.  

3. BULGULAR  

Yapılan çalışma sonucunda katılımcılara ilişkin bazı istatistiki bilgiler elde edilmiştir. Bu 

bilgilere ilişkin veriler pasta grafikleri ve tablolar şeklinde gösterilmiştir.  

Tablo 1. Doğum Öncesi Dönemde Hamilelerin Fiziksel Olarak Yaşadığı Değişikliklere Yönelik Bulgular 

Ana Tema Alt Temalar F % 

 Kilo Artışı 8 66,6 

 İştah Artışı 2 16,6 

 Çabuk Yorulma, Halsizlik 7 58,3 

 Bulantı 4 33,3 

 Göbek ve Göğüste Büyüme 2 16,6 

Hamilelikte Yaşanan 

Fiziksel Değişimler 

Ayak ve Ellerde Şişkinlik 1 8,3 

 vücutta Kararma 1 8,3 

 Çatlak Oluşumu 2 16,6 

 Sivilce ve Leke Artışı 1 8,3 

 Saçta Beyazlama 1 8,3 

 Kiloda Düzensizlik 1 8,3 

 Tansiyon Düşüklüğü 1 8,3 

 

Bazı katılımcıların ilk soru ile ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir: “Çok yorulmaya 

başladım bazen üstümde bir ton ağırlık varmış gibi hissediyorum. (2,K)”, “Sevdiğim şeyleri 

sevmez hale geliyorum. Mesela atıştırmalıklarla normalde aram çok iyi değildir ama çok 

fazla tüketiyorum. (7,K)”, “Görünüşüne dikkat eden bir olduğum için hamilelik döneminde 

kilo almaktan pek hoşnut değilim. (12,K)”.  

Tablo 2. Doğum Öncesi Dönemde Hamilelerin Duygusal Olarak Yaşadığı Değişikliklere Yönelik Bulgular 

Ana Tema Alt Temalar F % 

 Ani Değişiklik Gösteren 

Ruh Hali 

4 33,3 

 Alınganlıkta Artış 5 41,6 

 Kolay Sinirlenme 2 16,6 
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Hamilelikte Yaşanan 

Duygusal Değişiklikler 

Sabrın Azalması 1 8,3 

 Sürekli Endişe ve Korku 

Hali 

3 25 

 Çaresizlik Hissi 1 8,3 

 Sürekli Ağlama İsteği 3 25 

 Duygusallıkta Artış 5 41,6 

Bazı katılımcıların ikinci soru ile ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir: “Olur olmaz her şeye 

ağlıyorum ama bu durumu son aylarda biraz aştığımı düşünüyorum. (10,K)”, “Daha önce 

yaşadığım gebelikler nedeniyle biraz gerginim. Biraz da düşük riskim olduğu için 

endişeliydim ama şu an bir sorun yok. (1,K)”, “Duygusal olarak inişli çıkışlıyım bir günüm 

bir günüme uymuyor bazen çok sakinim bazen kafamda bin bir tilki mi derler korku dönüyor. 

(8,K)”.  

Tablo 3. Doğum Öncesi Dönemde Hamilelerin Hayatlarında Yaşadığı Olumlu Değişikliklere Yönelik Bulgular 

Ana Tema Alt Temalar F % 

 Yeniden Anne Olmanın 

Heyecanı 

6 50 

 Aileye Yeni Bir Üye 

Getirmenin Mutluluğu 

6 50 

Hamilelerin Yaşadığı 

Olumlu Değişimler 

İsteklilik 2 16,6 

 Önceki Evlada Kardeş 

Oluşu 

6 50 

 Vücuda Alışma 1 8,3 

 Duygusallıkta Artış 2 16,6 

Bazı katılımcıların üçüncü sorunun ilk maddesi ile ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir: 

“Çocuğum olacağı için ve annelik duygusunu tadacağım için çok mutluyum (11,K)”, “Anne 

olmak harika bir duygu bunu hemen yeniden yaşayacağım hem de eşime yaşatacağım. (3,K)”, 

“Gerçekten aşık olduğum biriyle evlendim, ikimizin isteği doğrultusunda bir çocuğumuzun 

olması bana özel hissettiriyor ve çok mutlu oluyorum. (10,K)”.  

Tablo 4. Doğum Öncesi Dönemde Hamilelerin Hayatlarında Yaşadığı Olumsuz Değişikliklere Yönelik Bulgular 

Ana Tema Alt Temalar F % 

 Bulantı 5 41,6 

 Fiziksel Yorgunluk 5 41,6 

 Yeni Bir Çocuğu Dünyaya 

Getirme Endişesi Ve Stresi 

2 16,6 

 Evdeki Sorumlulukları 

Yerine Getirememe 

2 16,6 
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Hamilelerin Yaşadığı 

Olumsuz Değişiklikler 

Vücut Ağrısı 2 16,6 

 Duygusallık 2 16,6 

 Hamilelikte Yaşanan 

Görüntü Değişimi 

1 8,3 

 Önceki Evlatla 

İlgilenememe 

2 16,6 

 İlk Çocuk Sahibi Olmanın 

Getirdiği Afallama 

1 8,3 

Bazı katılımcıların üçüncü sorunun ikinci maddesi ile ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir: 

“Çok sık acıkıyordum ama yediğim fazla midede durmak istemiyordu. (5,K)”, “Üç tane erkek 

çocuğum daha var onlar bu süreçte beni iyice yoruyor çok daha fazla efor sarf ediyorum ve 

çok daha fazla yoruluyorum ama üç tane evladımın olmasının mutluluğu o yorgunluğu 

bastırıyor. (6,K)”, “Bu kadar duygusal olmak farkındayım ki etrafımdaki insanları ve beni 

yoruyor. Hem onlara hem de kendime bir şeyleri zorlaştırıyormuşum gibi hissediyorum. 

(9,K)”.  

Tablo 5. Doğum Öncesi Dönemde Hamilelerin İhtiyaçlarına Yönelik Bulgular 

Ana Tema Alt Temalar F % 

 Ev İşlerine Yardım 6 50 

 Aşerme 4 33,3 

 Diğer Çocukların Bakımı 

İçin Yardım 

4 33,3 

 Yemek 5 41,6 

Hamilelerin İhtiyaçları Çatlak Kremi 1 8,3 

 Duygusal İhtiyaç 4 33,3 

 Anneye İhtiyaç 1 8,3 

 Dışarıdan Desteklenme 

İhtiyacı 

2 16,6 

 Kıyafet İhtiyacı 1 8,3 

Bazı katılımcıların dördüncü soru ile ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir: “Anneme ihtiyaç 

duydum sanırım en çok. (6,K)”, “Duygusal anlamda hiç ihtiyaç duymadım aslında çünkü eşim 

bu konuda beni hiç yalnız bırakmadı her zaman yanımda oldu. (3,K)”, “Eşim bana çok destek 

oluyor. Ona soruyorum sürekli çok mu kilo almışım diye o da her seferinde hiç hamile gibi 

durmuyorsun çok kilo alamdın diyor mutlu oluyorum. (7,K)”, “Ben duygusal açıdan kendime 

yetebileceğimi düşünüyorum bu yüzden fiziksel ihtiyaçlarım daha fazlaydı diyebilirim. (8,K) 

Tablo 6. Doğum Öncesi Dönemde Hamilelerin Anne Çocuk İlişkisiyle İlgili Konularda Bilgi Sahibi Olup Olmadıklarına 

Yönelik Bulgular 

Ana Tema Alt Temalar F % 
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Anne Çocuk İlişkisi 

Hakkında Bilgi Sahibi 

Olunması 

Evet 11 91,6 

 Hayır 1 8,3 

Psikolojik Danışma Desteği 

Alınması 

Evet 1 8,3 

 Hayır 11 91,6 

Anne Çocuk İlişkisi İle 

İlgili Eğitim Alınması 

Evet 1 8,3 

 Hayır 11 91,6 

Bazı katılımcıların beşinci soru ile ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir: “İlk hamileliğim 

öncesinde almadım ama bunların yapmam gereken şeyler olduğunu anladığım için sonradan 

eğitimler aldım, çocuk gelişimi okudum. (7,K)”, “Psikolojik destek almadım gerek de 

duymadım açıkçası anca ebeveyn olacak herkesin şunu bilmesini istiyorum; her çocuk 

farklıdır, her bireyin olduğu gibi. (2,K)”, “Bir eğitim almadım ama yaşayarak, çok okuyarak, 

araştırarak, deneyerek ve gözlemleyerek öğrendim. (5,K)”, “Daha önce bir çocuğum olduğu 

için gerçek anlamda bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. O zaman daha deneyimsiz ve 

telaşlıydım. (9,K)”. 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırmada hamile bireylerin, hamilelik sürecinde kendilerine ve bebeğe yönelik 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada bireylere yaşları, ikamet ettikleri iller, 

daha önce çocuk sahibi olup olmadıkları, fiziksel olarak yaşadıkları değişiklikler, duygusal 

olarak yaşadıkları değişiklikler, bu dönemde yaşadıkları olumlu ve olumsuz değişiklikler, 

ihtiyaçlarının neler olduğu, anne çocuk ilişkisiyle ilgili konularda bilgi sahibi olup olmadıkları 

sorulmuştur. Hamile katılımcıların verdikleri cevaplara göre yaşadıkları fiziksel değişimler 

kapsamında 12 farklı tema, duygusal değişiklikler kapsamında 8 farklı tema, hamilelerin 

hayatlarında gerçekleşen olumlu değişikler kapsamında 6 farklı tema, olumsuz değişiklikler 

kapsamında 9 farklı tema ve son olarak hamilelerin ihtiyaçları için de 9 farklı tema ortaya 

çıkmıştır.  

Daha önce alanyazında bu konu kapsamında yapılan araştırmalara giriş bölümünde yer 

verilmiştir. Çalışmaların sonuçları incelendiğinde özsaygı, olumsuz düşünme eğilimi, gebelik 

döneminde sosyal, duygusal destek yetersizliği ve sosyal izolasyonun ruhsal sağlığı olumsuz 

yönde etkilediğine yönelik sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Başka bir araştırmada kadının 

sosyal çevresinden aldığı destekle, gebeliğini daha olumlu geçirdiği, annelik rolüne daha 

çabuk alıştığı ve doğum sonrası daha az sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Yapılan bir 

araştırmada daha önceki hamilelik sayılarının, geçirilen hamileliklerinde canlı doğum 

sayısının ve gebeliğin istedik olup olmamasının depresyonu etkileyebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda; doğumda bebeğin öleceği ya da zarar göreceği düşüncesi, 

epizyotomi, planda olmayan sezaryen doğum, doğumda çaresiz kalma, bebeğin sakat 

doğması, doğum yapabilecek yeterlilikte olmadığını düşünme, doğumu yardımcı olacak 
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personele güvensizlik, doğumda panik yaşama, kontrol kaybı (kontrolsüz çığlık atma vb.), 

doğumda yalnızlık, doğumla ilgili belirsizlik gibi pek çok etkenin korku faktörü olduğu 

saptanmıştır. Yapılan başka bir araştırmada da hamile bireylerin çoğunun korku yaşadığı ve 

bu korkunun karar vermelerini olumsuz etkilediği görülmüştür. Yapılan çalışmaların sonuçları 

incelendiğinde, gebelerin daha önceki dönemlere kıyasla uyku düzenlerinde sorunlar yaşadığı 

saptanmıştır.  
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KARADENİZ’DE YENİ BİR GÜVENLİK TEHLİKESİ 

Ahmet KAYA 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

2. Sınıf Öğrencisi Muğla, Türkiye, kyaa091@gmail.com 

 

Özet: Soğuk Savaş dönemi boyunca Karadeniz’e kıyısı bulunan tek NATO üyesi olarak 

Türkiye, Doğu Blok’una karşı bölgede güvenliği sağlamıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılması 

ile Karadeniz’de bölgesel bir güç olarak beliren Türkiye, hem güvenlik alanında hem de 

ekonomi alanında yeni iş birliği önerileri ile dikkat çeken bir ülke konumuna gelmiştir. 

Karadeniz’de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin devamını sağlamak ve bölgede etkin hale 

gelmek isteyen Türkiye, izlediği politikalarla bu hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Rusya ise 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, toparlanma sürecinde Karadeniz havzasını kilit 

bir önemde görmüş, dağılma sonrası bölgede kaybettiği prestiji yeni enerji ve ticaret 

politikalarıyla dengelemeye çalışmıştır. Özellikle Hazar enerji kaynaklarının uluslararası 

piyasalara ulaştırılması bakımından Karadeniz, büyük önem arz etmektedir. Türkiye uzun 

yıllar ABD ve NATO’nun girişim ve ısrarlarına rağmen Montrö Boğazlar sözleşmesini 

bozacak girişimlere izin vermemiş ve bölgedeki statükoyu koruyacak bağımsız bir Karadeniz 

politikası izlemiştir. Son zamanlarda gündemde olan Kanal İstanbul Projesi ise gerek ikili 

ilişkilere gerekse uluslararası sisteme yani bir enerji getirmiştir. Kanal İstanbul projesi Rusya 

ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek? Kanal İstanbul Projesi eğer hayata 

geçirilirse uluslararası statüsü Montrö Boğazlar Sözleşmesi gibi mi olacak? Sorularına cevap 

arayacak olan bu çalışma; Rusya ve Türkiye’nin önümüzdeki süreçte de Karadeniz bölgesinde 

kriz yerine iş birliğini seçerek bölgede istikrar ve refahı egemen kılacağını, aksi bir durumda 

ise Karadeniz yeni bir çatışma alanına dönüşerek her iki ülkeyi de olumsuz bir şekilde 

etkiyeceği hipotezine dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Boğazlar, Kanal İstanbul, İşbirliği, Çatışma 

1.Giriş 

Karadeniz bir orta deniz olan Asya steplerini Avrupa’ya bağlıyor. Karadeniz jeopolitik konum 

olarak önemli bir açıdır. Karadeniz havzası günümüzde bölgesel ekonomik, ticaret yolları ve 

aynı zamanda askerî açıdan ön plana çıkıyor. Dolayısıyla kıyıdaş ülkelerin ticari ve aralarında 

Olası bir çatışmada bölgesel ve küresel açıdan çok önemli bir konumdadır.
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Bilindiği üzere Rusya-Türkiye ve Rusya-Türkiye-Avrupa bağlantısını sağlayan Mavi Akım ve 

TürkAkım gibi doğal gaz boru hatları gibi projeleri ayrıca havzanın sahip olduğu yer altı ve 

yer üstü kaynakları açısından jeopolitik konumu daha da öne çıkarmaktadır. Bölgede kıyısı 

olan Gürcistan,Romanya,Bulgaristan,Ukrayna açısından da önemli bir ticari yol açısından da 

önemli bir konum. Bölgenin istihkarı açısından birçok işbirliği teşkilatları kurulmuştur. 

Karadeniz Ekonomik İş birliği, Karadeniz Deniz İş birliği Görev Grubu gibi Türkiye’nin 

öncülüğünde yapılan bu bölgesel girişimler sayesinde kıyıdaş ülkeler arasında tesis edilen iş 

birliği, bölgede istikrarı sağlayan temel yapılar olmuştur. Bu girişimlerin her biri bölgenin 

istikrarlı güvenlik ortamına önemli katkılarda bulunup, bölgeye dışarıdan yapılmak istenen 

müdahalelere engel olmuş olsa da bir takım nedenlerden dolayı henüz istenilen başarı 

sağlanamamıştır. Bulgaristan ve Romanya’nın önce NATO’ya, sonra da AB’ye üye olmaları 

bu ülkelerin bölgeye olan ilgilerini azaltmıştır. 

2.Soğuk Savaş Dönemi Ve Karadeniz 

Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında İngilizlerin ve Türklerin çıkarları uyuşması Karadeniz’de 

Rusya’ya karşı ortak hareket etmesini sağlamıştır. İngiltere’den sonra dünyanın en büyük 

gücü olan Amerika geliştirilen ittifaklar Rusya’nın Karadeniz’de üstünlük kurmasını 

engellemişti. Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte başlayan yeni dönem, uluslararası ilişkilerde 

önemli siyasî gelişmelerin ortaya çıktığı bir dönemdi. (1) İki kutuplu dünya düzeninden tek 

kutupluluğa doğru geçişin başladığı; küreselleşme olgusunun yeryüzünün her köşesini etki 

altına aldığı; geçerli siyasî, ekonomik ve sosyal-kültürel tanımlarda anlam kaymalarının veya 

değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, Doğu Bloku’na bağlı Doğu Avrupa devletlerinde 

komünist sistem çökmüş ve SSCB’nin dağılma süreci başlamıştır. Soğuk Savaş döneminin 

diğer tarafı olan Batı Bloku ise bu gelişmeler karşısında, yeni bir tutum takınmıştır. Doğu 

Bloku içindeki devletleri, özellikle coğrafî ve sosyal-kültürel açıdan Batı Bloku’nun etki alanı 

içinde yer alan Merkezî ve Doğu Avrupa devletlerini Batı’ya eklemleme çabaları da belirgin 

bir şekilde ortaya çıkmıştır. (2) Bölgenin iki önemli devletinden biri olan SSCB, ham madde 

ve enerji kaynakları açısından sahip olduğu zenginliği savunma ve uzay sanayisi alanlarına 

yöneltirken özellikle tüketim mallarına yönelik yatırımları göz ardı etmiştir. Bu bölgedeki 

diğer büyük devlet Türkiye ise SSCB’nin ihtiyaç duyduğu gıda ve tüketim mallarına sahipken 

sanayi alanında atılım yapmak için ise ham madde ve enerji kaynaklarına ihtiyaç duymuştur. 

Bölgenin diğer devletleri için de benzeri şartlar söz konusu olmuştur. Bu şartlar, Karadeniz 

Havzası’ndaki devletler arasında ekonomik bir iş birliği için elverişli bir ortam oluşturmuştur. 

(3) Ayrıca, Doğu Avrupa devletlerinin Doğu Blok’undan ayrılmalarının ardından, bu 

devletlerin ihtiyaçlarında ve algılamalarında yeni seçenekler ortaya çıkmış; çoğulcu 

demokratik hayata, insan haklarına, temel özgürlüklere ve serbest piyasa ekonomisine dayalı 

bir ilerleme kaydetme arzusu doğmuştur. Ekonomik güç, bu devletler için daha ön plana 

çıkmıştır. Kendi geleceklerini özgürce belirleyerek birbirleriyle ve komşularıyla olan 

ilişkilerini yeniden düzenlemek isteyen bu devletler, yeni ve çok taraflı ortaklıklar kurmayı 

amaçlamışlardır. Batı ile iş birliği içine girerek Batı’ya kayma eğilimine sahip olan bu 

devletlerle ilişkileri geliştirmek için Batılı büyük devletler açısından elverişli bir ortam ortaya 

çıkmıştır. 
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Türkiye de Soğuk Savaş yıllarında Batı Blok’unda yer almaktan kaynaklanan güvenlik 

politikalarını gözden geçirmiş ve coğrafî alanlara göre değişik stratejiler belirlemiştir. Türkiye 

açısından değişikliklerin en belirgin olduğu coğrafyalardan biri de yine Karadeniz’dir. 

3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü  

Son yirmi yıldır Karadeniz bölgesini etkileyen zorlu siyasi geçmişe rağmen, Türkiye’nin 

bölgede olumlu bir dönüşümün meydana gelmesine yardım edebileceği bazı politikalar 

mevcuttur. (4) Türkiye, bütün kıyı devletlerinin uzun zamandır beklediği Karadeniz Çevre 

Otoyolu projesinin önemle üzerinde durmalıdır. Bu proje hem ulaşım ağlarının kurulmasını 

hem de ticaret, ulaşım ve çevresel koruma ile ilgili ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılmasını 

içermektedir. Ticaret ve turizmin arttırılması yalnızca bölge ekonomisine katkı sağlamakla 

kalmayacak, aynı zamanda bölgesel kimliğinin oluşumuna da katkı sağlayacaktır. Türkiye 

bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin girişimlere öncülük etmelidir 

(5) Türkiye’nin KEİ projelerine daha güçlü bir şekilde müdahil olmasını gerektirmektedir. 

Hâlihazırda KEİ, ticaret ve ekonomik kalkınmadan turizm ve doğal felaket yönetimine kadar 

uzanan 19 işbirliği alanına odaklanmaktadır. 

Üye devletler, bölgesel işbirliğini yeniden düzenlemek yerine mevcut işbirliği planlarını daha 

da geliştirmek üzerine odaklanmalıdırlar. Kurucu üye ve bölgedeki işbirliğinin savunucusu 

olarak Türkiye dış politikası KEİ’nin işbirliği projelerinin geliştirilmesine ve KEİ’nin 

bölgedeki etkisini arttırmaya odaklanmalıdır. 

AB’nin ve ABD’nin bölgeye yönelik artan ilgileri hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar 

doğurmuştur. Rusya’nın bölgedeki piyasa ekonomilerinin yükselişine ve Batı’nın bölgede 

“zorla” aktif olma girişimlerine tepkisi, bölgedeki işbirliğinin gelişmesini zorlaştıracak. Soğuk 

Savaş'ın sona ermesiyle Karadeniz bölgesindeki en önemli gelişmelerden biri ekonomik 

alanda yaşandı. Soğuk Savaş süresince Batı ile Doğu Blokları arasında sınır hattı olarak 

kalması nedeniyle ekonomik anlamda ikinci planda olan Karadeniz, Soğuk Savaş'ın sona 

ermesi, Bulgaristan ve Romanya gibi eski Doğu Bloku üyesi ülkelerin Batı'yla hızlı bir 

entegrasyon sürecine girmesiyle değişim sinyallerini almaya başladı.  

Bu durum, kısa süre içinde ekonomik ve ticari alanda kendisini gösterdi. Bu anlamda, bölgede 

meydana gelen en önemli ekonomik gelişme enerji nakli alanında görüldü. 

Karadeniz çok kısa sürede petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları yönünden zengin olan 

Hazar Denizi ve Orta Asya bölgesi ile enerji fakiri olan Avrupa arasında önemli bir enerji 

koridoruna dönüştü. 

Böylece, petrol ve doğal gaz zengini Rusya için Karadeniz’in önemi daha da arttı. Özellikle 

Avrupa’nın artan enerji ihtiyacı, Rusya’ya enerjiyi politik çıkarları için kullanabileceği önemli 

bir avantaj sağladı. Hâlihazırda Karadeniz, Rus ekonomisi için son derece önemli olan doğal 

gaz ihracının gerçekleştirildiği önemli bir yol. 

Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi statüsü 

(6) İstanbul kanalının inşası 1936 tarihli Montrö Konvansiyonu çerçevesinde de 

tartışılmaktadır. 

https://www.independentturkish.com/tags/montr%C3%B6-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi
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Bu sözleşmeye göre, barış ve savaş zamanında tüm ülkelerin ticaret gemileri için boğazlardan 

geçiş özgürlüğü bulunmaktadır. 

Karadeniz’e sınırı olan ve Karadeniz dışındaki devletler için savaş gemilerinin geçiş 

prosedürü ise farklıdır. 

Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemileri için, Boğaz’ı geçtikten sonra 

Karadeniz’de kalma süresi 21 günle sınırlıdır. Şu anki tartışma işte bu kurala bağlı 

yaşanmaktadır. 

Aslında sözleşme sadece boğazları temel aldığı için kanal sayesinde Karadeniz’e girişte savaş 

gemileri için artık bir süre tanımlaması olmayabilir. 

NATO’nun bu kanal projesini olumlu karşılaması muhtemeldir. Çünkü en büyük müttefiki 

Türkiye sayesinde uluslararası bir sözleşmenin kurallarını ihlal etmeden Karadeniz’e açılma 

fırsatı bulacaktır. 

Ancak Karadeniz’e sınırı olan bir ülkenin itirazı sonrası bu projenin ilgili uygulaması 

uluslararası gündeme taşınabilir. 

Fakat Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin olumsuz bir seviyede ilerlediği günümüzde bu karar 

Türkiye tarafından istediği gibi uygulanabilir. 

Çünkü ABD ve diğer Batı ülkelerinin Karadeniz’de savaş gemisi bulundurması şu an için 

Türkiye’nin çıkarına bir durum değildir. 

Rusya Cumhurbaşkanlığı Ulusal Ekonomi Akademisi uzmanı Sergei Hestanov liderliğindeki 

birçok Rus uzman, Kanal İstanbul Projesini güçlü biçimde desteklemektedir.  Çünkü Ruslara 

göre İstanbul Kanalı ekonomik açıdan umut verici bir projedir. Fakat Ruslar yeni kanaldan 

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin gemilerinin ücretsiz geçmesini istemektedirler. Türkiye’nin 

50 milyar dolar yatıracağı bir projeden Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ücretsiz yararlanması 

ise ne ekonomik ne de siyasi açıdan uygulanabilir değildir.  

(7) Geçtiğimiz ay (30.11.2021) Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö 

Boğazlar Sözleşmesi’nde belirlenen geçiş rejiminin zayıflamasına yönelik açıklamalarda 

bulunarak,” Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturacak ” dedi. 

Türkiye’nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel 

istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümleri 

uyarınca belirlenen korunması önemini vurgulamıştı. 

Kanal İstanbul aslında hem ABD hem de Rusya açısından avantajlar ve dezavantajlar 

içermektedir. Kontrolün sadece Türkiye’de olacak olması bu iki devletin kendi inisiyatiflerini 

kaybetmeleri anlamına da gelmektedir. Bu durum iki ülkenin ticari açıdan Türkiye ile 

ilişkilerini olumlu bir seviyede tutma zorunluluğu içerisine girmelerine neden olabilir. Kanal 

İstanbul tamamlanırsa her ülke kendi gemilerinin geçişine dair Türkiye ile ikili anlaşma 

yaparak avantaj kazanmaya çalışacaktır. Türkiye ise ikili anlaşmalarla farklı ülkelerle farklı 

şartlarda bir ticari geçiş düzenlemesiyle ekonomik kazanç elde edebilir.  

ABD savaş gemilerini Karadeniz'e yollaması 

https://www.independentturkish.com/tags/nato
https://www.independentturkish.com/tags/abd
https://www.independentturkish.com/tags/rusya-0
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Şekil 1. 

Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna ile Rusya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rus 

saldırganlığına karşı Kiev’in yanında olduğunu açıklayan ABD’ye ait iki savaş gemisinin 

Türk boğazlarından Karadeniz’e çıkışı için Ankara’ya diplomatik bildirimde bulunulduğu 

belirtildi. Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Montrö 

Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün 

önceden diplomatik kanallardan bildirim" yapıldığı kaydedildi. Kaynaklar, gemilerin 4 

Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtti. 

1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesi gereği Washington, boğazlardan geçecek savaş 

gemilerini göndermeden en az 15 gün önce Ankara’yı bilgilendirmek zorunda. Anlaşma 

uyarınca, yabancı savaş gemileri Karadeniz’de en fazla 21 gün kalabiliyor. 

 

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de konuyla ilgili haberlere ilişkin olarak 

ABD’nin "rutin olarak" Karadeniz’de savaş gemileri bulundurduğunu söylemekle yetindi. 

"Karadeniz'de artan hareketlilikten endişeliyiz" 

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna 

birlikleri arasında gerilimin artması ve Rusya’nın Ukrayna sınırında yaşanan askeri 

hareketlilik bölgede tansiyonun yükselmesine yol 



 

80 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

açmıştı. 

 
 

Bölgedeki tansiyon ipleri git gide geriliyor ABD ordusunun komuta kademesinde bulunan 

rütbeli askerler, krizin merkezinde bulunan Donbass’a çıkarma gerçekleştirmişti. Rus 

yanlıların iç savaş çıkarttığı Donbass’da gerginlik sürerken ABD askeri uzman kadrosu 

Ukrayna komutasını ziyaret etti. Ukrayna mevzilerine giren ABD askerlerinin bölgedeki 

faaliyetlere denetim gerçekleştiği belirtmişti. 

 

Şekil 2. 

Bölgedeki tansiyon yüksek iken ABD etkisinin Türkiye vasıtasıyla bölgedeki konumunu 

genişletmek istiyor. Henüz ortada savaş yok iken Amerika savaş varmışçasına güç 

kullanmaktan kaçmalı. Bölgedeki krizler uluslararası hukuka uygun şekilde diplomasi ile 

yürütmelidir.  Ukrayna’nın geleceğini Ukrayna halkı ve Ukrayna kanunları ile tayin edilmeli. 

Rusya Ukrayna’nın iç işlerine müdahale etmeyi bırakmalıdır.  Bu bölgede olası savaş 
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durumunda Karadeniz’deki kıyıdaş ülkeleri etkileyeceği gibi Türkiye’yi daha çok 

etkileyecektir. Boğazlar ise 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin statüsü 

korunmalıdır. Son zamanlarda gelişen Rusya-Türkiye ilişkileri diplomasi yollarıyla bölgeye 

istikrar getirilmesi her kıyıdaş ülkelerin yararında daha iyi olabilir.    

Olası bir savaş durumunda AB’nin, BM’nin ortadaki kargaşayı yatıştırabileceğini düşünmek 

bir kurgudur. Aynı zamanda Türkiye bu duruma dahil olmasa bile ki dolayı yoldan dahil 

olmak zorunda kıyıdaş ülkelerle arasının bozulması ve ikili ilişkilerin kötü olmasına yol 

açacaktır. 

Bu bölgede istikrar ve barış ortamı Türkiye öncülüğünde kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek 

diplomasi yolları ile çözülmelidir. ABD ve AB’nin bu sorunlara dahil olması bir sonuç 

kazanmaktan çok durumu kötüye çekmektedir. Dolayısıyla diplomasi yolları kullanarak 

müzakereler yapılmasıdır. 

Sonuç 

2004’te Romanya’nın ve Bulgaristan’ın NATO ve AB’ye üyelikleri olması üzerine Rusya’nın 

tepkisini çekmiştir. Bunun üzerine Gürcistan ve Ukrayna’nın NATO’ya üyelikleri gündeme 

gelmesiyle Rusya’nın kırmızı çizgisi aşılmıştır. Bu ülkelerde gerçekleşen renkli devrimlerin 

ardından Rusya bu ülkelerin iç siyasetini izlemiş ve bunu dış politika haline getirmiştir. Önce 

Gürcistan krizi sonra Kırım ilhakı en son olarak da Dombass krizi Rusya’nın realist ve agresif 

politikasını görüyoruz. Karadeniz’de Rusya’ya karşı olası bir tehditte güç kullanmaktan 

çekinmeyeceğini görüyoruz. Karadeniz Havzası’ndaki istikrarsızlık, çatışma, savaş, enerji 

güvenliği gibi son dönem sorunları Türkiye’nin istikrar ve güvenliğini doğrudan 

etkilemektedir. 

Sonuç olarak Karadeniz’in bir barış ve istikrar havzası olması ancak Türkiye ve Rusya’nın iş 

birliğiyle gerçekleşebilir.  Montrö tartışmaya açılmamalı ve Rusya Türkiye arasında iktisadi 

ilişkiler ilerletilmelidir.  
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YAPILARDA ISI YALITIM UYGULAMALARININ ÖNEMİ 

Aslı ÇÜÇEN*, Yusuf Tahir ALTUNCI** 

*Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Burdur, Türkiye, 

aslicucen@gmail.com 

** Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İnşaat Bölümü, Isparta, Türkiye, 

yusufaltunci@isparta.edu.tr 

Özet: Yeryüzündeki nüfus artışına paralel olarak enerji tüketimi artış göstermektedir. Enerji 

tüketiminin önemli bir bölümünü yapılarda kullanılan enerji oluşturmaktadır. Yapılardaki 

enerji tüketimini sınırlandırmak amacıyla ısı yalıtım uygulamaları geliştirilmiştir. Yapılarda 

ısı yalıtım uygulamalarının önemini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada; ısı yalıtım 

uygulamaları ve ısı yalıtımında kullanılan malzemeler incelenmiştir. Yapılan inceleme 

sonucunda; yalıtım yapılacak yapının ve bölgenin özellikleri, malzeme kalınlığı, malzemenin 

ısı iletkenlik katsayısı ve yangına tepki sınıfı gibi özelliklerinin dikkate alınmasının ısı yalıtım 

uygulamalarının verimliliğini arttıran faktörler olduğu, yalıtım uygulamalarının 

performansının arttırılması için seçilen malzemenin  gözenekli yapıda ve düşük yoğunluğa 

sahip olması gerektiği,  ısı yalıtım uygulamaları sayesinde enerji etkin ve sürdürülebilir 

yapıların tasarımının mümkün hale geldiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Isı Yalıtımı, Isı Yalıtım Uygulamaları, Enerji Verimliliği. 

THE IMPORTANCE OF THERMAL INSULATION APPLICATIONS IN 

BUILDINGS 

Abstract: Energy consumption increases in parallel with the increase of the world's 

population. An important part of energy consumption is the energy utilization in buildings. In 

pursuance of limiting the energy consumption in buildings, thermal insulation applications 

have been developed. In this study, which was carried out to determine the importance of 

thermal insulation applications in buildings; thermal insulation applications and materials 

used in thermal insulation were examined over existing structures. As a result of the 

examination; considering the factors that enhance the efficiency of thermal insulation 

applications, such as the characteristics of the structure and area to be insulated, material 

thickness, thermal conductivity coefficient of the material and its reaction to fire class, and 

also taking into account that the material chosen should have a porous structure and low 

density to enhance the performance of insulation applications, it is concluded that the design 

of energy efficiency and sustainable buildings are possible thanks to thermal insulation 

applications. 

Keywords: Thermal Insulation, Thermal Insulation Applications, Energy Efficiency 

mailto:aslicucen@gmail.com
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1. GİRİŞ 

İnsan yaşamının gerekliliklerinden biri olan enerji kullanımı yeryüzündeki nüfus artışı ve 

yoğun kentleşmeden dolayı giderek artmaktadır. Artan enerji kullanımının ekonomik 

etkilerinin yanı sıra çevre ve insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı enerji kullanımını azaltıcı bir uygulama olan ısı yalıtım uygulamaları 

geliştirilmiştir. Isı yalıtım uygulamaları ile yapılarda ısı korunumu sağlanarak enerji israfına 

engel olunmaktadır [1]. 

 

Isı yalıtımı, belirli standartlar doğrultusunda uygulandığında ısı akış hızını yavaşlatan 

malzeme veya uygulamalar bütünüdür. Isı yalıtım uygulamalarının enerji tasarrufu 

sağlamasının yanında çevre ve insan sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğu 

bilinmektedir [2]. 

2. ISI YALITIMI 

Isı yalıtımı, yapılarda iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farklarını istenilen düzeyde tutarak 

ısı kayıp ve kazançlarını azaltabilmek ve yapılarda enerji korunumu elde ederek yapının 

sürdürülebilir ve enerji etkin olmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulamalar bütünüdür. 

Yalıtım, aynı zamanda yapıyı dış etkilerden koruyarak ömrünü uzatmakta ve yapı fiziği 

şartlarını yerine getirdiği için de işletme giderlerini azaltmaktadır [3]. 

 

3. YAPILARDA ISI YALITIMININ ÖNEMİ  

Günümüzdeki giderek artmakta olan enerji sorunu göz önüne alındığında, bina konforunun 

minimum enerji kullanarak sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Yapılarda enerji 

korunumu sağlayabilmek amacıyla ısı yalıtım uygulamaları geliştirilmiştir. Isı yalıtımı yapıda 

ısı kayıplarını engellemenin yan sıra yapının nem ve korozyon gibi dış etkilere karşı 

korunmasında yardımcı olmaktadır. Böylece yapının kullanım ömrü uzamış olmaktadır [4].  

Isı yalıtımı ile, yapılarda taşıma ve destek amaçlı kullanılan yapı elemanlarının iç ve dış 

yüzeylerinde ısı farklılıkları sebebiyle oluşabilecek termal gerilmeler engellenerek bu 

gerilmelere bağlı olarak oluşabilecek çatlakların önüne geçilebilmektedir [3]. 

Isıl konforun sağlanabilmesi için tüketilen yakıt miktarı arttıkça binanın kullanım maliyeti 

artış göstermekte ve kullanılan yakıtların atmosfere vermiş oldukları zararlı gazlar çevre 

kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için ısıtma harcamalarının 

azaltılması, ısı kayıplarının minimum düzeye indirgenebilmesi ve dolayısıyla da ısı yalıtım 

uygulamaları gerekli hale gelmektedir [5]. 

Isı yalıtımı uygulanmamış olan ortamlarda nem oluşmaktadır. Nemli ortamlar çeşitli 

mikroorganizmaların çoğalabilmelerine uygun koşullu ortamlardır. Bu ortamdaki havanın 

solunması çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bu durumlara engel olabilmek için ısı yalıtım 

uygulamalarının yapılması gerekmektedir [1]. 

4. UYGULAMA YERİNE GÖRE ISI YALITIM UYGULAMALARI 

4.1 Çatılarda ısı yalıtımı 

Yapının en üst kotunda yer alan ve yapıyı dış etkilere karşı korumakla görevli yapı elemanı 

olan çatıda, uygulanan ısı yalıtımı türüdür. Çatılarda ısı yalıtımı uygulamasında kullanılacak 

olan malzemeler, mertek üzerine, mertek arasına veya mertek altına uygulanabilmektedir. 
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Mertek veya çatı üzerinde yapılacak olan uygulamalarda rijit levha kullanımı tercih edilirken 

mertek arası uygulamalarda mineral yün kullanımı tercih edilmelidir [6]. 

 

Çatılarda ısı yalıtım uygulamaları Şekil 1’de [7] gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 1. Çatıda Isı Yalıtım Uygulaması 

4.2 Döşemelerde ısı yalıtımı  

Torak zemine temas eden döşemelerde, asmolen tavan veya ara katlarda bulunan döşemelerde 

ve ısıtılmayan hacimlerin üzerinde bulunan döşemelerde uygulanan ısı yalıtım türüdür. 

Döşemelerde ısı yalıtım uygulamalarında, döşeme yüzeyinin düzgün ve temiz olmasına dikkat 

edilmelidir. Uygulamada kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesinin, yeterli basınç 

dayanımına sahip olması gerekmektedir [2]. 

 

Döşemelerde ısı yalıtım uygulaması Şekil 2’de [8] gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Döşemede Isı Yalıtım Uygulaması 

4.3 Duvarlarda Isı Yalıtımı 

Bina dış kabuğunu oluşturan duvarların dış veya iç yüzeylerine uygulanan ısı yalıtım 

çeşididir. Uygulamada kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi seçiminde, yangına ve dış 

etkilere karşı dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir. Yalıtım malzemeleri, aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Gerekli olması halinde subasman ve köşe profiller 

kullanılmalıdır [3]. 

 

Duvarda ısı yalıtım uygulaması Şekil 3’te [9] gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Duvarda Isı Yalıtım Uygulaması 

 

4.4 Kapı ve Pencerelerde Isı Yalıtımı 

Kapı ve pencerelerin sürekli açılır kapanır olması ve kapı ve pencere çerçevelerinde yalıtım 

uygulanmamasından dolayı enerji kaybı bu alanlarda fazla olmaktadır. Bu nedenle kapı ve 

pencerelerde ısı yalıtımı gerekli hale gelmektedir. Isı yalıtım uygulamalarımda kaliteli ve 

düşük ısı geçirgenliğine sahip doğramalar ve yalıtım cam üniteleri kullanılmaktadır [4].  

 

Kapı ve pencerelerde ısı yalıtım uygulaması Şekil 4’te [10] gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Kapı ve pencerelerde ısı yalıtım uygulaması 

4.5 Tesisatlarda Isı Yalıtımı 

Isıtma ve soğutma tesisat sistemlerinde yer alan boru veya kanalların yalıtım malzemeleri ile 

kaplanması ile elde edilen yalıtım çeşididir. Tesisatlarda ısı yalıtım uygulamaları ile enerji 

tasarrufu sağlayarak işletmelerin maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır [6]. 

 

Tesisatlarda ısı yalıtım uygulaması Şekil 5’te [11] gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 5. Tesisatlarda ısı yalıtım uygulaması 

5. ISI YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER 
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ISO ve CEN Standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/ mK değerinden düşük olan 

malzemeler ısı yalıtım malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar [2]. 

 

Isı yalıtım uygulamalarının verimli olarak yapılabilmesinde kullanılan malzeme ve uygulama 

yöntemleri önem taşımaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde yalıtım ve yalıtım 

uygulamalarında kullanılan malzeme ve uygulama tekniklerinde de gelişme görülmektedir 

[5]. 

5.1 Doğada Var Olan Malzemelerden Üretilen Isı Yalıtım Malzemeleri 

5.1.1 Ahşap Talaşı 

Ahşap talaşının uzun lifler haline getirilip manyezit bağlayıcı ile birleştirilip yüksek sıcaklıkta 

preslenerek levha şeklinde üretilen organik kökenli bir ısı yalıtım malzemesidir. Bu levhalar 

üretildikleri malzemeler sayesinde çevre dostu olarak nitelendirilmektedir. Levhaların basınç 

ve ısı yalıtım özellikleri ıyı durumdadır. Ancak yangına dayanımının düşük olması nedeniyle 

kullanımı giderek azalmaktadır [12]. 

 

Ahşap talaşı levha görseli Şekil 6’da [13] verilmiştir. 

 

Şekil 6. Ahşap Talaşı Levha 

5.1.2 Mantar Levha 

Meşe mantarı ağacı kabuklarının öğütülüp yüksek sıcaklıklarda fırınlanması ile elde edilen 

malzemedir. Bu malzeme gözenekli, yumuşak ve esnek yapıda olmasından dolayı ısı ve ses 

yalıtımının bir arada çözülmesinin gerektiği durumlarda tercih edilmektedir [14]. 

Mantar levha görseli Şekil 7’ de [15] verilmiştir. 

 

Şekil 7. Mantar levha 

5.1.3 Cam Yünü 

İnorganik bir hammadde olan silis kumunun 1200-1500 ºC sıcaklıklarda elyaf haline 

getirilmesi ile üretilen ısı yalıtım malzemesidir. Üretim şekli şilte, levha, boru ve dökme 
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olmak üzere kullanım yeri ve amacına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle çatılarda ısı 

yalıtımı sağlayabilmek amacıyla çatı şiltesi olarak kullanımı yaygındır [4]. 

 

Cam yünü görseli Şekil 8’de [16] verilmiştir. 

 

Şekil 8. Cam Yünü 

5.1.4 Taş Yünü 

İnorganik bir hammadde olan bazalt taşının 1350-1400 ºC sıcaklıklarda elyaf haline 

getirilmesi ile üretilen ısı yalıtım malzemesidir. Şilte, levha, boru ve dökme şeklinde 

üretilebilen taş yününün, sıcağa ve rutubete maruz kalması durumunda boyutlarında değişme 

olmamaktadır [4]. 

 

Taş yünü görseli Şekil 9’da [17] verilmiştir. 

 

Şekil 9. Taş Yünü 

5.1.5 Cam Köpüğü 

Camın toz hale getirilip karbon ile ergitilerek genleştirilmesi sonucu elde edilen ısı yalıtım 

malzemesidir. Çatı, döşeme, duvar ve yer altı yapı elemanlarının ısı yalıtım uygulamalarında 

kullanılmaktadır [14]. 

 

Cam köpüğü görseli Şekil 10’da [18] verilmiştir. 
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Şekil 10. Cam Köpüğü 

5.1.6 Genleştirilmiş Mika 

Doğada hammadde olarak bulunan Mika mineralinin genleştirilmesi ile üretilen malzeme 

levha haline getirildikten sonra kullanılabileceği gibi doğrudan sıva, kompozit panel ve beton 

gibi çeşitli malzemelerin içerisine ilave edilerek de kullanılabilmektedir [14]. 

 

Genleştirilmiş mika görseli Şekil 11’de [19] verilmiştir. 

 

Şekil 11. Genleştirilmiş Mika 

5.1.7 Seramik Yünü 

Seramik yünü 1200-1400 ºC gibi yüksek sıcaklıklarda ve taş yünün kullanılamayacağı 

durumlarda kullanımı tercih edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Rulo, levha ve dökme 

şekillerde üretimi yapılan seramik yününün basınca dayanımlı olmadığı bilinmektedir [12]. 

Seamik Yünü görseli Şekil 12’de [20] verilmiştir. 

 

Şekil 12. Seramik Yünü 

5.1.8 Bitkisel ve Hayvansal Lifler 

Kamış, saz ve turp gibi lifi yapıya sahip olan bitkiler basınç altında preslenerek, saman ve 

çeltik kapçığı gibi maddeler çimento ile karıştırılıp beton bloklar halinde üretilerek, hindistan 

cevizi kabuğu ve palmiye liflerinin ise tel örgü üzerine dikilerek ısı yalıtım uygulamalarında 

kullanılmaları mümkündür [14]. 

Bitkisel lif kullanılarak yapılmış ısı yalıtım uygulaması görseli Şekil 13’te [21] verilmiştir. 
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Şekil 13. Bitkisel lif kullanılarak yapılmış ısı yalıtım uygulaması 

5.2 Doğada Var Olmayan Malzemelerden Üretilen Isı Yalıtım Malzemeleri 

5.2.1 EPS (Ekspande polistiren köpük) 

EPS petrol türevi malzemelerden üretilen termoplastik özellikte bir ısı yalıtım malzemesidir. 

Yapısında bulunan çok sayıda küçük gözeneklere havanın hapslması ile ısı yalıtımı 

sağlamaktadır. Bünyesinde yaklaşık %98 oranında hava bulunması nedeniyle hafif bir 

malzemedir. Diğer yalıtım malzemelerine göre ekonomik olmasından dolayı yaygın 

kullanıma sahiptir [22]. 

 

Ekspande polistiren köpük görseli Şekil 14’te [23] verilmiştir. 

 

Şekil 14. Ekspande Polistiren Köpük 

5.2.2 XPS (Ekstrüde Polistren Köpük) 

XPS (Ekstrüde polistren köpük) polistren sert köpüğün banttan çekilmesi ile üretilmektedir. 

Bu malzemelerin hücre yapılarının ve dağılımının homojen özellik göstermesinin yanında 

basınç dayanımı ve su buharına karşı gösterdiği direncin fazla olması nedeniyle ısı yalıtım 

uygulamalarında tercih edilmektedir [24]. 

 

Ekstrüde Polistren Köpük görseli Şekil 15’ te [25] verilmiştir. 

 

Şekil 15. Ekstrüde Polistren Köpük 
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5.2.3 Poliüretan Köpük 

Poliol ve izosiyanürat olarak isimlendirilen iki kimyasal malzeme karıştırdıktan sonra hava 

aracılığı ile köpürtülüp sertleştirilmekte ve Poliüretan Köpük üretimi gerçekleşmektedir.  bu 

malzemenin yapısında kapalı ve açık hücreler bir arada bulunmaktadır. Poliüretan köpük 

özellikle boşluğun sınırlı olduğu ancak yüksek ısı yalıtımı istenen yerlerde olmak üzere, bina 

iç ve dış duvarlarında ve çatılarda kullanılabilmektedir [14]. 

Poliüretan Köpük görseli Şekil 16’da [26] verilmiştir. 

 

Şekil 16. Poliüretan Köpük 

 

 

5.2.5 Vakum Yalıtım Paneli 

Gözenekli yapıdaki bir iç dolgu malzemesinin, iç dolgu malzemesinin özelliğine bağlı olarak 

gaz giderici malzeme kullanılarak ya da tek başına bir dış zarfın içine konularak 

vakumlanması ile elde edilen ve yüksek ısı yalıtım performansı gösteren Vakumlu Yalıtım 

Panelleri günümüzde özellikle fırınlar, soğutucular, dondurucular gibi endüstriyel yapı ve 

ekipmanlarda yoğun olarak kullanılmaktadırlar [14]. 

 

Vakum Yalıtım Paneli görseli Şekil 17’de [27] gösterilmiştir. 

 

Şekil 17. Vakum Yalıtım Paneli 

4.Genleştirilmiş Polistren 

Polimerlerin çeşitli tepkimeleri sonucu elde edilen polistirenin pentan gazı kullanılarak 

genleştirilmesiyle üretilmektedir. Levha şeklinde veya su bazlı katkı maddeleriyle birlikte 

boşluklarda şişirilerek de kullanılabilmektedir. Boşluk içinde kullanıldığında nem etkisinden 

korunması amacıyla havalandırmanın mutlaka sağlanması gerekmektedir [14]. 
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Genleştirilmiş Polistren görseli Şekil 18’de [28] gösterilmiştir. 

 

Şekil 18. Genleştirilmiş Polistren 

 

6. SONUÇ 

Yapılarda ısı yalıtım uygulamalarının önemini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada; ısı 

yalıtım uygulamaları ve ısı yalıtımında kullanılan malzemeler incelenmiştir. 

 

Yapılan inceleme sonucunda, uygun malzeme ve yöntemlerle uygulanan ısı yalıtımı 

sayesinde; ısı kayıp ve kazançları azaltılarak enerji tasarrufunun sağlandığı, insan ve çevre 

sağlığının korunmasında etkin olduğu, ısıl konfor ve gürültü denetiminin 

gerçekleştirilebildiği, yapıların dış etkilere karşı korunmasıyla birlikte enerji etkin ve 

sürdürülebilir yapıların tasarımının mümkün hale geldiği sonucuna varılmıştır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK KAPSAMINDA YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İRDELENMESİ 

Aslı ÇÜÇEN*, Mehmet Ilgar KIRZIOĞLU** 

*Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Burdur, Türkiye, 

aslicucen@gmail.com 

** Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Burdur, Türkiye, 

 ilgarkirzioglu@mehmetakif.edu.tr 

Özet: Dünya üzerindeki nüfus artış hızına ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak yükseliş 

gösteren kentleşme ve endüstrileşme etmenleri enerji tüketiminin ve çevresel kirliliğin 

artmasına neden olmaktadır. Yapı tasarımında enerji tüketimini ve çevre kirliliğini azaltmakta 

önemli bir yere sahip olan sürdürülebilir mimarlık kavramı, yeşil çatı sistemlerinin gelişerek, 

uygulamalarının yaygınlaşmasını olanaklı hale getirmektedir. Sürdürülebilir mimarlık 

kapsamında yeşil çatı sistemlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; yeşil 

çatı sistemleri literatür taraması ve uygulama örnekleri üzerinden detaylı olarak incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; yeşil çatı sistemlerinin geçmiş zamanlardan itibaren 

uygulanmasıyla birlikte son yıllarda kullanımının yaygınlaştığı, çatı üzerinde veya yapının 

herhangi bir kotunda uygulanabilen yeşil çatı uygulamalarının, kullanıldığı yüzeylerde 

rekreasyon alanları oluşturarak yapıya fonksiyonel ve estetik bir değer kazandırdığı, kent 

içerisinde doğal yaşam alanları oluşturarak  kent ekolojine katkı sağladığı, üzerinde 

kullanılacak olan bitkilerin bölgesel iklim ve ekolojik koşullar dikkate alınarak seçildiği ve 

gereken bakımlarının düzenli olarak yapıldığı takdirde uzun yıllar kullanılarak sürdürülebilir 

yapı tasarımında önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimarlık, Yeşil Çatı Sistemleri 

EXAMINATION OF GREEN ROOF SYSTEMS WITHIN THE SCOPE OF 

SUSTAINABLE ARCHITECTURE ON APPLICATION EXAMPLES 

Abstract: Increasing urbanization and industrialization factors depending on the population 

growth rate and technological advances in the world cause an increase in energy consumption 

and environmental pollution. The concept of sustainable architecture, which has an important 

place in reducing energy consumption and environmental pollution in building design; The 

development of green roof systems makes it possible for their applications to become 

widespread. In this study, which was conducted to evaluate green roof systems within the 

scope of sustainable architecture; green roof systems have been examined in detail through 

literature review and application examples. As a result of the examination; The use of green 

roof systems has become widespread in recent years with the application of green roof 

systems since past times, green roof applications that can be applied on the roof or at any 

level of the building, add a functional and aesthetic value to the building by creating 

recreation areas on the surfaces where they are used, contribute to the ecology of the city by 

creating natural living spaces in the city, It has been concluded that the plants to be used are 

chosen considering the regional climate and ecological conditions and if the necessary 

maintenance is done regularly, they can be used for many years and play an important role in 

the design of sustainable buildings. 
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Keyworlds: Sustainability, Sustainable Architecture, Green Roof Systems 

1. GİRİŞ 

Yeşil mimari ve yeşil bina tasarımı ile birlikte çevresel planlama, ekolojik ve enerji etkin bina 

tasarımı gibi kavramları içerisinde barındıran sürdürülebilir mimarlık kavramı günümüz 

mimarisinde de önemli bir yere sahiptir [1]. Sürdürülebilir mimarlık kapsamında gelişim 

göstermekte olan yeşil çatı sistemleri yapılarda çatı üzerinde veya yapının herhangi bir 

kotunda uygulanabilmektedir [2]. 

Yeşil çatı sistemlerinin yapıya estetik, fonksiyonel ve rekreatif özellikler kazandırmasının 

yanında aynı zamanda kent içerisinde doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına ve kentte ısı 

adası oluşumunu engelleyerek kent ekolojisine de katkı sağladığı bilinmektedir [3]. 

2.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sürdürülebilirlik; “ürün ve hizmetlerin, ekolojik dengeyi koruyarak çevre ve doğal kaynakları 

değiştirmeyen ve çevreye zarar vermeyen kaynakların kullanımı ile üretiminin yapılması 

olarak tanımlanabilmektedir [4]. Sürdürülebilirlik, günümüzün en önemli sorunları arasında 

yer alan iklim değişikliği, çevre kirliliği, tüketilen enerji miktarının artması, yeşil alan 

varlığının giderek azalması gibi problemleri çözebilmek amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır 

[5]. Sürdürülebilirlik kavramı ile çevrenin bozulmasını durdurabilmek için gerekli tedbirlerin 

uygulanması ve bu doğrultuda insan faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır 

[4]. 

 

3.SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK 

Nüfusun giderek artması ile birlikte insanlar; yapı sektörüne, enerji sektörüne ve diğer 

kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun sonucunda ortaya çıkan doğal 

kaynaklarda ve enerji tüketimindeki artış ile birlikte ekolojik çevreye zarar verilmektedir. 

Yapı sektöründe bu zararların azaltılabilmesi hedefiyle sürdürülebilirlik ve mimarlık 

kavramları bir arada kullanılmış ve sürdürülebilir mimarlık kavramı ortaya çıkmıştır [5].  
 

Sürdürülebilir mimarlık başta yeşil mimari ve yeşil bina tasarımı olmak üzere çevresel 

planlama, ekolojik tasarım, çevre dostu malzeme kullanımı, enerji korunumlu bina tasarımı, 

biyo-mimarlık, iklimsel tasarım ve akıllı bina tasarımı gibi kavramları da kapsamaktadır [1]. 

Sürdürülebilir mimarlığın temeli insan odaklı bir tasarım anlayışıyla birlikte yapı öncesi 

dönemden yapı sonrası döneme kadar projelendirmenin tüm aşamalarında kullanılan 

kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi ilkelerine dayanmaktadır [5]. 
 

Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri Şekil 1’de [5] gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri 

4.YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ 

Yapının en üstünde yer alan ve yapıyı dış etkilere karşı korumakla görevli yapı elemanı olan 

çatı üzerinde veya yapının herhangi bir kotunda, özel malzeme ve teknikler ile geliştirilmiş 

katmanların kullanımı ile yapılan her türlü yeşil alan düzenlemesine yeşil çatı adı 

verilmektedir [2]. 

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yeşil çatı uygulamaları bina yapımı kadar eski zamanlara 

dayanmaktadır. Yeşil çatı uygulamaları, ilk olarak çatı yüzeyinin toprak ve bitki ile 

kaplanması ile elde edilen sistemlerden oluşmaktaydı. Bu uygulama sayesinde o dönemdeki 

binalarda ısı yalıtımı sağlanmıştır [6]. 

Günümüzde yeşil çatılar yapıya estetik, fonksiyonel ve rekreatif özellikler kazandırmasının 

yanında aynı zamanda kent içerisinde doğal yaşam alanları oluşturmakta ve kentte ısı adası 

oluşumunu engelleyerek kent ekolojisine de katkı sağlamaktadır. Ancak yeşil çatı 

sistemlerinin; maliyet, düzenli bakım gerektirmesi, yapıya ek yük getirmesi gibi olumsuz 

etkileri de bulunmaktadır [3]. 

4.1 Ekstansif (Seyrek) Yeşil Çatılar 

Ekstansif kelime anlamı olarak genellikle toprak veya bitki yetişme ortamının derin olmadığı 

bir sistemi ifade etmek için kullanılmaktadır [7].  Ektansif yeşil çatı sistemlerini, toplam 

katman kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen yeşil çatılar olarak da tanımlamak mümkündür [8]. 

Ekstansif yeşil çatı tipinde kullanılacak olan bitki türlerinin bodur çalılar, tek yıllık ya da çok 

yıllık yabani otlar ve çayır örtüsü gibi sık bakım gerektirmeyen, genellikle doğal yaşam 

döngüsünde kendi kendine varlığını sürdürebilecek ve üreyebilecek bitkiler olması tercih 

edilmektedir. Ayrıca doğal bir drenaj sisteminin elde edilebilmesi için çatı yüzeyi %1,5-2 

oranlarında eğimli şekilde planlanmalıdır [9]. 

Ekstansif yeşil çatıların, yapıya fazla yük getirmeme, üzerindeki bitkilerin düzenli olarak 

bakıma ihtiyaç duymaması, intansif yeşil çatı sistemlerine göre yapım maliyetinin az olması 

gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak bu çatı türünün kullanılacak bitki türlerinin kısıtlı 

olması, çatı yüzeyinde rekreasyon alanlarının elde edilmemesi ve yalıtımı sağlayamama gibi 

bazı dezavantajları da mevcuttur [10]. 

4.2 İntansif (Yoğun) Yeşil Çatılar 

I- Kaynak 

Yönetimi 

▪ Enerjinin etkin kullanımı 

▪ Suyun etkin kullanımı 

▪ Malzemenin etkin 

kullanımı 

▪ Yapı alanlarının etkin 

kullanımı 

II- Yaşam Döngüsü 

Tasarımı 

▪ Yapı öncesi dönem 

▪ Yapı dönemi 

▪ Yapı sonrası dönem 

III- İnsan İçin Tasarım 

 

▪ Doğal koşulların 

korunması 

▪ Kentsel tasarım 

alanı planlaması 

▪ İnsan konforu için 

tasarım 
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İntansif kelime anlamı olarak, çeşitli bitki türleri için büyük bir yetişme ortamı sağlayan ve 

yüksek bir toprak derinliğine sahip olan sistemleri ifade etmektedir [7]. 

İntansif yeşil çatıların, bitki çeşitliliği açısından elverişli olması, yalıtım özelliklerinin iyi 

düzeyde olması, görsel etkisinin fazla olması, çatının rekreatif amaçlar için kullanımına 

olanak sağlaması, yağmur suyu tutma özelliğinin olması gibi avantajlarının yanı sıra çatıya 

ağırlık getirmesi, yapımının yüksek maliyetli olması, düzenli olarak bakım gerektirmesi gibi 

bazı dezavantajları da bulunmaktadır [10]. 

5. YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN YAPISAL BİLEŞENLERİ 

Yeşil çatılar, binaların çatı yüzeyleri üzerine yerleştirilen katmanlar ve bitki örtüsünden 

oluşan sistemlerdir. Yeşil çatı sistemlerinde kullanılacak olan katmanların seçimi çatının 

fonksiyonunu doğrudan etkilemesi nedeniyle önemlidir [10].  

Yeşil çatı sistemlerinde kullanılan temel katmanlar Şekil 2’de [11] gösterilmiş ve detaylı 

olarak açıklanmıştır. 

 

Şekil 2. Yeşil Çatı Sistemlerinin Temel Katmanları  

5.1 Bitki Katmanı:  

Yeşil çatı sistemlerinde kullanılacak olan bitkiler, bölgenin iklim koşulları, bitkilerin 

karakteristik özellikleri ve kullanılan bitkilerin birbirleriyle uyum içerisinde olması dikkate 

alınarak seçilmelidir [11]. Bitki dikiminden sonra bitkilerin bakım işlemlerinin düzenli olarak 

yapılması, bu katmanda oluşabilecek yosunların temizlenmesi bitkilerin sağlıklı ve uzun 

ömürlü olması açısından önemlidir [12]. 

 

5.2 Bitki Taşıyıcı Katman: 

Yeşil çatı sistemlerinin bitki taşıyıcı katmanlarında lava veya bims esaslı ürünler yerine 

organik ve geri kazandırılmış bitki topraklarının, kiremit kırıntısı içeren doğal mineral 

katkıların kullanılması ekolojik ve sürdürülebilir mimarlık ilkeleri açısından önemlidir [8]. 

Ayrıca doğal esaslı ürünler bitkilerin daha canlı, daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını 

sağlamaktadır [11]. 

 

5.3 Drenaj ve Filtre Katmanı: 

Drenaj katmanı, üst katmanlardan gelen suyun drene edilebilmesi için gözenekli yapıda ve 

üzerine etkiyen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır. Bu katman içerisinde suyun geçişine 

engel olabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir [3].  
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Filtre tabakası, drenaj tabakası ile bitki taşıyıcı katman arasında yer almaktadır. Bu katmanın 

temel amacı bitkilerden ve dış ortamdan gelebilecek olan malzemelerin drenaj katmanına 

ulaşmasını engellemektir. Polyester filtre keçesi gibi su geçirmez ve hafif olan malzemeler bu 

katmanda sıkça kullanılmaktadır [13] 

5.4 Mekanik Etkilere Karşı Koruyucu Katman 

Yeşil çatı sistemlerinde yer alan diğer katmanların fiziksel ve mekanik özelliklerini korumayı 

amaçlayan katmandır. Bu katmanda malzeme olarak membran koruma panoları 

kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 0,3-0,6 cm arasında kalınlığa sahip olan membran koruma 

panosunun imalatı sudan etkilenmeyen malzemeden yapılmalıdır [12]. 

 

5.5 Kök Tutucu Katman 

Yeşil çatı sistemlerinde kullanılan bitkilerin köklerinin su yalıtım katmanına zarar vermemesi 

için oluşturulan katmandır. Bu katmanın kullanılmaması durumunda, su yalıtım katmanında 

bitki köklerine karşı dayanımlı malzeme kullanılmalıdır [11]. 

 

5.6 Su Yalıtım Katmanı  

Yeşil çatı sistemlerinde en önemli katmanlardan birisi de su yalıtım katmanıdır. Bu katman 

suyun çatı üzerinden yapıya olabilecek olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu katmanda 

kullanılacak olan malzeme seçimi bölgenin iklim koşullarına göre yapılmalıdır [13]. 

 

6.YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

6.1 Narlıdere Asma Bahçe Evleri 

Mimar Metin Kılıç ve Dürrin Süer tarafından tasarımı yapılan yapının inşa süresi 2015 yılında 

tamamlanmıştır. İzmir Narlıdere’de dik bir araziye konumlandırılan yapı doğal topografyaya 

en az müdahale olması hedefiyle teras biçiminde tasarlanmıştır. Yapı, 8 terasa yerleştirilen 98 

adet konut biriminden oluşan bir konut sitesidir. Konut birimleri birbirlerinin manzara yönünü 

kesmemeleri ve kullanıcıların mahremiyetini korumaları amacıyla belirli açılarla 

yerleştirilmiştir. Her birimin kendi bahçesi olacak şekilde planlanan yeşil çatı uygulamasının 

bitkilendirilmesi çim ve alçak boylu çalı grupları kullanılarak yapılmıştır [14]. 

Narlıdere Asma Bahçe Evleri ve yeşil çatı uygulaması Şekil 3 [15] ve Şekil 4’te [16] 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Narlıdere Asma Bahçe Evleri 
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Şekil 4. Narlıdere Asma Bahçe Evleri Yeşil Çatı Uygulaması 

 

6.2 Acros Binası 

Mimar Emilio Ambasz ve ortakları tarafından tasarımı yapılan bina 1995 yılında hizmete 

açılmıştır. Acros binası Japonya’da bulunan ve bünyesinde sergi salonu, müze, tiyatro ve 

konferans salonlarını, çeşitli ofisleri ve yeraltı otoparkını barındıran karma bir yapıdır [17]. 

Binanın güney yönünde Tenjin Park isimli bir park bulunmaktadır. Binanın bu park ile 

bütünleşebilmesini sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri basamak şeklinde uygulanmıştır 

[9]. Çatı hem kente ekolojik bir değer kazandırmakta hem de kentin kamusal alanlarından biri 

olarak kullanılmaktadır. 9.290 m2 alana sahip İntansif yeşil çatı sistemlerinin uygulandığı çatı 

bitkilendirmesinde 76 adet bitki türü olmak üzere toplamda 35.000 bitki kullanılmıştır [18]. 

Bina çatısında dağ şeklinde su drenaj sistemi kullanılmıştır. Bu sayede binanın en üst 

kotundan akan suyun tüm katlara dağılmasıyla buradaki bitkilerin su ihtiyacı karşılanmaktadır 

[9]. 

 

Acros Binası ve kesiti Şekil 5 [19] ve Şekil 6’da [20] gösterilmiştir.  

 

Şekil 5. Acros Binası 
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 Şekil 6. Acros Binası Kesiti 

 

6.3 Zorlu Center 

EAA (Emre Arolat Architects) ve Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan yapının inşa 

süreci 2013 yılında tamamlanmıştır. İstanbul kentinde yer alan yapı konut, ofis, alışveriş 

merkezi ve kültür merkezlerini bünyesinde barındırmaktadır [4]. Yapının 60.000 m2’lik 

kısmında yeşil çatı uygulaması yapılmıştır. İntensif yeşil çatı olarak uygulanan çatı 

bahçesinde ağaç, çalı ve çok yıllık bitkiler kullanılmıştır [11]. 

 

Zorlu Center ve yeşil çatı uygulaması Şekil 7 [21] ve Şekil 8’de [22] gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Zorlu Center  

 

 

Şekil 8. Zorlu Center Yeşil Çatı Uygulaması 
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6.4 Turkcell AR-GE Binası  

Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan binanın inşa süreci 2008 yılında 

tamamlanmıştır [3]. Gebze TÜBİTAK Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi'nde yer 

alan yapı, Turkcell firmasının araştırma geliştirme merkezi niteliğini taşımaktadır. 500 

personele hizmet verebilecek kapasitede olan bina içerisinde personel konforunu sağlamak 

amacıyla dinlenme, yatma, yıkanma mekanlarının yanı sıra çalışanların keyifli vakit 

geçirebilecekleri spor ve oyun alanları bulunmaktadır [9]. Yapıda, arazi eğimi ile 

ilişkilendirilmiş olan ve 2.500 m2 alana sahip bir yeşil çatı bulunmaktadır. Bu yeşil çatıda 

ekstantif yeşil çatı sistemlerinin uygulanmasıyla rekreasyon alanı olarak kullanılabilen bir 

alan oluşturulmuştur [5]. 

 

Turkcell AR-GE Binası ve yeşil çatı uygulaması Şekil 9 [23] ve Şekil 10’da [24] 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Turkcell AR-GE Binası 

 

 

Şekil 10. Turkcell AR-GE Binası Yeşil Çatı Uygulaması 

 

6.5 Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi 
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Tasarımı Mimar Renzo Piano tarafından yapılmış olan binanın inşa süreci 2008 yılında 

tamamlanmıştır. Yapı tasarım aşamasında; sergileme, eğitim, koruma ve araştırma 

fonksiyonlarının bir arada bulunduğu, sürdürülebilir tasarım ilkeleri gözetilerek yapılmış 

modern bir bina inşası hedeflenmiştir [10]. San Francisco’da yer alan yapının çatısı, bölgenin 

topografik özelliklerinden esinlenilerek eğimli, dalgalı ve kubbeli yapıda tasarlanmıştır. Çatı 

üzerinde yer alan kubbelerde, hava sirkülasyonunu sağlayabilmek amacıyla çok sayıda çatı 

pencereleri konumlandırılmıştır.  Yapının çatısında 2.500 metrekarelik alana ekstansif yeşil 

çatı sistemi uygulanmıştır [13]. Eğimli bir yapıya sahip olan çatı bahçesinde bitkilendirme 

kafes ızgara kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Çatı bitkilendirmesinde bakterilerce 

ayrıştırılabilen ve yenilenebilir özellikte olan Hindistan cevizi elyafı kullanılmıştır. Bu sayede 

suyun biriktirilmesi ve bitkinin gelişimi için gerekli olan suyun tutulması sağlanmıştır. Yapıda 

kullanılan çatı sisteminde su yalıtımı, sıvı olarak kullanılan sıcak asfalt uygulaması ile 

yapılmıştır. Ayrıca su yalıtım tabakasına ek koruma sağlaması amacıyla kök tutucu tabaka da 

uygulanmıştır [17] 

. 

Kaliforniya Bilim Akademisi ve vaziyet planı Şekil 11 [25] ve Şekil 12’de [26] gösterilmiştir. 

 

 
   Şekil 11. Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi  

 

Şekil 12. Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi Vaziyet Planı 

7. SONUÇ 

Bu çalışmada yeşil çatı sistemleri uygulama örnekleri ile birlikte detaylı olarak incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; uygulaması çok eski zamanlara dayanan ve günümüzde de 

giderek yaygınlaşan yeşil çatı uygulamaları çatı yüzeylerinin rekreatif amaçlarla kullanımını 

sağlayarak yapıya işlevsel ve estetik bir değer kazandırdığı, üzerindeki bitkilerin bölgesel 
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iklim ve ekolojik koşullar dikkate alınarak seçildiği ve gereken bakımların düzenli olarak 

yapıldığı takdirde uzun yıllar kullanılabileceği ve sürdürülebilir mimarlık ilkeleri aracılığı ile 

enerji etkin, ekolojik ve sürdürülebilir yapı tasarımına olanak sağladığı sonucuna varılmıştır. 
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INTEGRATION OF DISASTER RISK REDUCTION INTO SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT POLICIES 

Sedanur GÜVEN 

*Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Health Sciences, Department of Emergency Aid and Disaster 

Management, Burdur, Turkey 

Abstract: Social and economic development efforts of developing countries disasters and 

disaster losses increasing to become one of the most important factors that influence 

development policies, has resulted in the issue of including into disaster. A Global Risk 

Assessment Framework has been designed by the United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction to significantly reduce development and disaster risks and harms. In the Sendai 

Disaster Risk Reduction Framework, more emphasis is placed on ensuring that sustainable 

development and disaster risk reduction activities are compatible with each other. In our 

country, disaster risk reduction activities within the scope of the 11. Development Plan (2019-

2023) are included in disaster damage minimization studies. One of the most important 

approaches to disaster risk reduction and sustainable development activities together is nature-

based solutions. In this sense, more importance should be given to managing risk than 

managing disasters. Concerted planning is important in terms of focusing on sustainable 

development attitudes in efforts to reduce disaster risks and create resilient societies, as well 

as to protect the entire society and ecosystems, especially in risky areas. 

Keywords: Disaster risk reduction, sustainable development, disaster 

1. INTRODUCTİON 

A disaster is a natural, technological or human-caused event that causes negative effects in a 

physical, economic and social sense, stops or disrupts life, exceeds the capacity of the affected 

community to cope (AFAD, 02.10.2021). Turkey is also struggling with disasters such as 

earthquakes, floods and landslides in the first place, and as a result of them, losses of life and 

property occur (Eflanili, 2021). The magnitude of a disaster is measured by the loss of life and 

property caused by people (IMO, 2021). Meteorological or hydrometeorological events in 

Turkey often turn into disasters and cause more losses than in developed countries, but valid 

solutions cannot be developed. Therefore, within the framework of the modern disaster 

management system, priority should be given to studies aimed at pre-disaster prevention, such 

as Loss and Damage Reduction, Preparation, Forecasting and Early Warning, Disasters and 

Impact Analysis for floods, landslides and avalanches (Kadıoğlu, 2008). 

Considering that disasters disrupt all human activities, harm the environment with their 

indirect effects, or cause secondary disasters, disaster risk reduction has been raised in the 

context of sustainable development. In the first part of the study, the concept of disaster risk 

was discussed, and in the second part, disaster risk reduction in accordance with sustainable 

development methods was evaluated. 

2. DISASTER RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The purpose of risk management in disasters is to avoid practices that will create risks or 

increase the likelihood of the impact of existing risks or their occurrence, and to act with the 
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principle of zero tolerance when determining management tools for identified risks (Ergünay, 

2009). In order for risk management to be successful, the public should have a full 

understanding of disaster risk, the community should know that disaster risks can be 

prevented or reduced, and they should be educated about it. Adequate resources should be 

allocated for harm reduction and preparation studies (Güler, 2008). Disasters can occur when 

danger caused by nature, people or technology is combined with risk. Therefore, first of all, it 

is necessary to define the concept of danger and risk, which are the basic concepts in disaster 

risk management. 

Disaster Hazard: It is the possibility of a technology and human-caused event that leads to 

loss of life, injury or other health effects, property damage, social and economic degradation 

in a certain place and time december (AFAD, 2021; UNDRR, 2017). 

Exposure: People, infrastructures, residences and systems located in disaster-prone areas and 

risky production areas are under threat of potential loss (AFAD, 2021). 

Vulnerability: It is a measure of physical, social, economic or environmental damage and 

losses that people and their living environment may suffer that increases the sensitivity of an 

individual, community, assets or systems to the effects of hazards. In some sources, 

vulnerability is expressed in terms such as vulnerability, vulnerability, sensitivity (AFAD, 

2021; UNDRR, 2017). 

Disaster Risk: Hazard, if it takes place within a specific time period in the future, people, 

cities and nature, commensurate with the harm or damage that may occur as gorebilirlik them 

is critical for emergency response and recovery to meet human needs serious changes that 

require the possibility of external support (AFAD,2021; UNDRR, 2015; IPCC, 2012). 

 

 

 

 

Figure 1: Disaster Hazard. 

Danger and risk should not be confused. The combination of danger and harmfulness creates 

the risk of disaster. It is impossible to talk about the existence of risk in places where there are 

various natural or human-caused hazards, as long as there are no human, residential areas and 

elements of life. In places where there is poor structuring, the risk increases (Taştan and 

Aydınoğlu, 2015). 

There are different studies reporting the risks of countries belonging to disasters and 

humanitarian crises at the universal level. Among these studies, the Risk Management Index 

(INFORM) and the World Risk Report (World Risk Report) stand out dec According to the 

INFORM scoring system, the most risky countries are Somalia, South Sudan, Chad and 

Afghanistan, respectively. However, the countries with the least risk are Singapore, Finland, 

Luxembourg and Norway. Turkey is among the high-risk countries with an index score of 5.0 

(AFAD, 2018). Looking at the disasters that have occurred in our country to date, it can be 

seen that almost all of the studies conducted are related to the post-disaster response phase. 
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Therefore, priority in disaster management should be given to protecting people from the risks 

and harmful consequences of the disaster and reducing the existing risks before the disasters 

occur in order to minimize the need for disaster response studies (Çilingir & Güler, 2020). 

With today's advanced World observations, maps, communication and information 

technology, countless lives could have been saved with early warnings (WMO,2013). 

Sustainable Development: Sustainable Development Goals (SDG), in other words, global 

goals, poverty alleviation, Universal for people to live in peace and prosperity and protect the 

Earth is a call to action. It provides all countries with clear guidance and goals that they will 

adopt in accordance with their own priorities and environmental problems facing the world. 

The sustainable development goals, which are quite inclusive, bring us together to make 

positive changes for people and the world by finding the main causes of poverty (UNDP, 

2021). 

 

Figure 2: Sustainable Development Goals. 

3. THE RELATIONSHIP BETWEEN DISASTER AND DEVELOPMENT 

It is the creation of conditions that will not cause harm to future generations, will not be 

prevented by disasters or other reasons, and will ensure the stable development of society. In 

this regard, attention should be paid to environmental, economic and social impacts, 

unplanned development, implementation of regulations and development models after 

disasters, and quality of life is improved with development (Güler, 2008). 

The macro- and micro-destructive effects of natural disasters on the economy are considered 

to be one of the most important problems. However, it is believed that it poses a great risk in 

itself in economically weak and underdeveloped societies and leads to an even greater 

increase in the negative effects of natural disasters. Social and economic development efforts 

of developing countries disasters and disaster losses increasing to become one of the most 

important factors that influence development policies, including disaster has resulted in the 

issue of into (DPT,2010). 

The Negative Relationship between Disaster and Deceleration 
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In proportion to the magnitude of the destruction caused after disasters, the economic 

structure of the country may deteriorate, and the economic development gained before the 

disaster may disappear due to the disaster. Severe disasters can cause unforeseen expenses in 

the national budgets of countries due to losses, national resources may not be enough to cover 

this cost. By requesting international resources, the country october additionally be forced to 

bear the burden of debt. Since the economic magnitude of the resulting damage will be more 

in developing countries than in developed countries, the negative impact on the country's 

economy is also felt much more. Disasters can prevent local, regional and country-scale 

development and development for a long time with the physical, economic, social and 

environmental losses and damages they can cause. As an example, the 1971 Gediz and 1999 

earthquakes can be given. (DPT,2010; Ergünay,2009). 

Incorrect positioning of economic activities and investments in the development process, 

unsuitable ground conditions, non-compliance with building standards, the use of poor-quality 

building materials, lack of supervision and lack of education and awareness about disasters 

increase the risk of disasters. In addition, factors such as population, biodiversity loss, 

ecological disorder, disease outbreaks, food insecurity, political instability and conflict, 

financial instability and inequality increase the risks. An increase in economic and social 

activities in areas with a high risk of disaster also leads to an increase in economic and social 

losses due to a disaster that will occur (DPT,2010; Ergünay, 2009; UNDRR,2021). 

The Positive Relationship between Disaster and Deceleration 

It is an important issue to evaluate disaster risk as a data in the development process in order 

to prevent the occurrence of new risks in the medium and long term. After a disaster, it is 

possible to reduce disaster risks by giving importance and priority to activities such as 

planned, comprehensive and holistic improvement and reconstruction programs aimed at 

reducing future hazards and risks by educating and raising public awareness (DPT,2010; 

Ergünay, 2009). 

The improvement process to be carried out after a major disaster may adopt a development 

approach that takes into account the risk of disaster. Settlement and construction decisions, 

infrastructure and economic and social development planning that take into account disaster 

hazards and risks will significantly reduce existing vulnerability. In addition, the legal and 

institutional arrangements to be implemented in order to correct the non-functioning parts of 

the system during the reconstruction process will contribute positively to the reduction of the 

impact of possible disasters in the future as well as development activities (DPT,2010; 

Ergünay, 2009). 

4. INTEGRATION OF DISASTER RISK REDUCTION INTO SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT POLICIES 

If development is tried to be carried out without considering risk management, environmental 

risks that are the triggers of many disasters may occur, or the destructiveness or likelihood of 

existing risks may increase. Development practices and investments for sustainable 

development, taking into account physical, social and economic risks and using risk 

management tools are among the ethical responsibilities of the administration. Promoting 
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disaster-resistant implementation of development practices and risk management increases the 

resistance to disasters by developing a culture of risk and security in society (VUSSC, 2007; 

Güler, 2008). 

It is predicted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) that climate 

disasters caused by climate change will create new areas of poverty in the cities of developing 

countries caused by a decrease in the level of economic development. In this context, it is 

very important to identify appropriate greenhouse gas reduction and climate change 

adaptation (CCA) policies to combat climate change and to address them together with 

disaster risk reduction (DRR) actions to ensure resistance to climate change (IPCC, 2014).  

Adopted at the Third World Conference in 2015, the United Nations Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction Disaster Risk Reduction (UNSFDRR) and the Hyogo Framework 

action plan (HFA) compared to UNSFDRR in sustainable development and Disaster Risk 

Reduction has made more emphasis on ensuring that activities are compatible with each other. 

(UCLG-MEWA,2021). 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) for Disaster Risk Reduction, DRR and 

CCA in the context of the UNFCCC framework, the 2030 SDG agenda in the context of the 

UN within the scope of the evaluation the purpose of increasing resistivity of vulnerability 

minimization, in the sense of achieving the goals of the UN SDG that would bring about 

significant positive effects (Figure 3) focuses on.However, the UNFCCC has stated at expert 

meetings that the scope of this integration is not a complete unification, but should be in the 

form of partial but strong policy integration. In this way, it will be possible to follow up 

integrated policies in a better way (Tuğaç, 2021). 

 

  

Şekil 3: The integrated UN SDG, Sendai and UNFCCC approach (UNFCCC, 2017). 

In our country since 1963 five-year development plans (only the ninth development plan, for 

7 years has been removed) are examined, usually in the period that is experiencing major 

disasters, natural disaster mitigation strategies have been included in development plans that 

may be effective. Over time, development plans, international developments related to 
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disasters and the HFA have been established in line with their strategic goals and action 

priorities. 10. For the first time in the Development Plan (2014-2018), disaster management in 

a development plan is discussed under a separate heading (Akay, 2019). 

5. CONCLUSİO 

A Global Risk Assessment Framework (GRAF) is being designed by experts at UNDRR. The 

main feature of GRAF is to create partnerships between global, regional and national experts 

in the field of risk, science, investment, decisionmaking and communication. GRAF aims to 

ensure the consistent use of scalable, systemic risk information to support a more durable 

system of development and humanitarian planning, public and private investment and 

decision-making in UN member states. GRAF, disaster risk management, sectors, 

departments (social protection, agriculture, education, transportation, etc.), statistical offices, 

geospatial, digital innovation, research institutes, UN country teams, humanitarian aid 

communities and support working with other experts in the country, aiming to result in data 

collected for a single risk area (Gordon and Williams, 2019; UNDRR, 2021). Our country 11. 

Development Plan (2019-2023) within the scope of DRR disaster losses in order to minimize 

the intervention aimed to the improvement of the institutional structure and capabilities focus 

has been given to the implementation of waste water and solid waste services, including 

investments in infrastructure, urban quality of life has been improved. Compliance of the 

mining sector with environmental and occupational safety legislation will be improved, a plan 

has been prepared for a peaceful society with an inclusive approach to all segments of society 

such as children, young people, women, disabled people, elderly people who require special 

policies. (SSB,2019).  

One of the most important approaches to the joint consideration of DRR and sustainable 

development activities is nature-based solutions. In this sense, we should pay more attention 

to managing risk than managing disasters. Sustainable Development, Disaster Risk Reduction 

and resilient communities and ecosystems in order to build the society in efforts towards 

bolgelerle risky measures and the protection of local, national and international would be able 

to collaborate with all stakeholders. 

In this study, we examined the relationship between disaster and sustainable development and 

examined the dec of DRR studies to SDG. It was stated that sustainable economic 

development and SDGs will not be achieved unless adequate measures and precautions are 

taken to reduce the losses caused by disasters, and it was also emphasized that there is a tight 

relationship between disaster losses and environmental decimation. 
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                      AFET TIBBI AÇISINDAN KBRN MÜDAHALE SİSTEMİ 

Hatice Nur BOZKURT 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Cevat Sayılı Sağlık Bilimler Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Burdur, 

Türkiye, nurbozkurt_45@icloud.com 

Özet: Günümüzde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) silahlar genellikle terör 

ve paniğe sebep olmak amacı ile kullanılırken, aynı zamanda kitle imha ve kapasiteyi bozmak 

amacıyla da kullanılmaktadır. KBRN silahlarının kolay elde edilebilir olması, güçsüz 

devletlerin elinde kontrolsüz bir güç kaynağı olmasına neden olmuştur. Kimyasal silahların 

kullanımı, depolanması ve üretimi uluslararası  kararlara rağmen hala kontrolsüz bir şekilde 

kullanılmaktadır. Kimyasal tespitlerin zor olması ve erken uyarı sistemlerinin yaygın 

olmaması tehlikeyi giderek arttırıyor. Afet tıbbı açısından, kimyasal savaş ajanları ve yaralı 

müdahale yönetimi, disiplinli ve koordinasyonlu bir çalışma gerektirmektedir. Yaralıları, 

arama kurtarma ve sağlık personellerini KBRN ajanlarının zararlı etkilerinden korumak, 

yaralılara triaj, ilkyardım ve dekontaminasyon yapılmasını sağlamak, kullanılan ajanı tespit ve 

teşhis etmek, yaralıların ileri tanı ve tedavi işlemlerinde gerekmektedir. Bu bağlamda olay 

öncesinde, olay anında ve olay sonrasında koordineli bir şekilde müdahale planı 

gerekmektedir. Bu bildiri; KBRN ajanlarının silah şeklinde kullanılmasının ve daha sonraki 

dönemde müdahalesini anlatmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: KBRN, Afet Tıbbı, Kimyasal Silah 

CBRN INVENTION SYSTEM IN TERMS DISASTER MEDICINE 

Abstract: Today, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN) weapons are 

generally used to cause terror and panic, while they are also used for mas destruction and 

disrupting capacity. The easy availability of CBRN weapons caused them to be an 

uncontrolled power source in the hands of weak states. The, use storage and production of 

chemical weapons are still used in an uncontrolled manner despite international decisions. 

The difficulty  of chemical detections and the lack of widespread early warning systems are 

increasing the danger. In terms of disaster medicine , chemical warfare agents and casualty 

response management require disciplined and coordinated work. It is necessary to protect the 

wounded, search and rescue and health personnel from the harmful effects of CBRN agents, 

to provide triage, first aid and decontamination to the injured, to identify and diagnose the 

agent used, and in the advanced diagnosis and treatment of the wounded. In this context, a 

coordinated response plan is required before, during and after the event. This statement; It 

aims to explain the use of CBRN agents as weapons and their intervention in the later period. 

Keywords: CBRN, Disaster Medicine, Chemical Weapons 

 

GİRİŞ: 

Afetler çoğu zaman toplumlar tarafından doğal olaylar olarak görülsede insanların yol açtığı 

teknolojik afetlerde günümüzde oldukça fazladır. Teknolojik afetler biyolojik, radyolojik, 

kimyasal ve nükleer maddelerin endüstri kuruluşları sırasında bir biyolojik silah olarak 

üretilmesidir. Bu durumlar genellikle bilinçsiz olarak gerçekleşmektedir. Teknoloji 

günümüzde çok ileri bir konuma gelmiş durumdadır. Birçok alanda iyi kullanılmasına rağmen 
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kötü sonuçlarda doğurabilir. Bunların yanı sıra terör olayları, sabotajlar ,kimyasal silahlar ve 

kimyasal bombalar halinde de kullanılmaktadır. Devletler bu konularda ileri düzey tedbir ve 

afet müdahale planlarıyla hazır olmalıdırlar. Afet yönetimi, içerisinde birden çok aşaması 

bulunan afetin öncesini, afet anını ve afetin sonrasını planlayan, uzmanlık bilgisi ile kaynak 

gerektiren ve uzun döneme yönelik tasarlanması gereken bir yönetim şeklidir. 

Gerçekleşebilecek hasar büyüklüğü göz önünde bulundurularak KBRN afetleri için detaylı 

planlamalar yapılmalı ve bu planlar çok boyutlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.  
 

KBRN: 

Biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerden kaynaklanan zararlı ve tehlikeli 

durumların kısaltması olarak kullanılan dünya çapında bir terimdir. 

• Kimyasal olay; kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler 

gösteren, sis ve yangın meydana getiren canlı ve cansızlar üzerinde etkili olan katı, 

sıvı, gaz veya aerosol halindeki maddelerin yayılması suretiyle meydana gelen 

olaylardır. Doğal afetler,taşıma sırasında kazalar, sanayi kazaları ve terör saldırıları 

kimyasal olayalara sebep olabilir. 

• Biyolojik olay; insan bitki ve hayvanlarda hastalık veya meydana getirmek amacıyla, 

mikroorganizmaların ya da bunların toksinlerinin kasten yada kaza ile maruziyetidir. 

Salgınlar yapabilirler, çeşitli bulaş yolları vardır. Biyolojik ajanların özellikle teşhisleri 

zordur ve tedavileri zaman alır. 

• Radyolojik olay; radyoaktif maddelerin yaydığı ısı ve ışığa maruz kalma olayıdır. 

Radyasyon alfa, beta, gama ve nötron parçacığı ışınları olarak yayılır. Alfa ve beta 

parçacıklarının enerjileri düşük iken gama ve nötron parçacıkları yüksek enerjilidir ve 

ışınları uzun menzillidir. Kurşun levhalar ve beton blokları aşamazlar. Yüksek doz 

radyasyon maruziyetinde ani ölüm görülürken daha düşük doz maruziyetlerde cilt, 

sindirim ve dolaşım sistemi üzerinde kanser hastalığına kadar ulaşabilen çeşitli 

problemler görülür. 

• Nükleer olay; atomun parçalanması yada iki atomun birleşmesi halinde açığa çıkan 

yüksek miktarda enerjinin kaza ile yada kasten yıkıcı etkisi ile canlı cansız tüm 

varlıkları etkilemesi olayıdır. Etkisi geniş bir alana yayılır, etkinin dağılımı 

öngörülemez, kalıcıdır ve uzun yıllar sürer. 

•  

AFET TIBBI: 

Afet tıbbı, afet öncesi hazırlık ve planlama, afet müdahalesi ve afet mağdurlarına tıbbi 

hizmetler sağlayan liderlere ve tıbbi mağdurlara yol açan bir afet yaşam döngüsünden sonra 

afet kurtarma. Basit bir ifadeyle, Afet Tıbbı, çeşitli tıbbi departmanları ve üst düzey yönetim 

metodolojilerini birleştiren disiplinler arası bir alandır. Afet tıbbı uzmanları, afetten etkilenen 

bölgedeki acil durum yönetimi uzmanlarına, hastanelere, sağlık kuruluşlarına, derneklere, 

kurum ve kuruluşlara tıbbın ilke ve uygulamaları konusunda rehberlik ve uzmanlık sağlar. 

Afet tıbbı konusunda uluslararası bir eğitim müfredatı bulunmamaktadır. 

 

AFET TIBBI AÇISINDAN KBRN MÜDAHALE SİSTEMİ NEDİR, NASIL YAPILIR: 
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Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ve artan terör olayları gibi kimyasal, biyolojik, radyolojik 

ve nükleer(KBRN) maddeleri içeren olayların olasılığı da artmıştır. Bu gibi olaylar hala 

nispeten düşük bir olasılık olsa da, kanıtlar bu tür bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum 

üzerinde yüksek bir etkiye sahip olacağını göstermektedir. KBRN ajanlarının kolay fark 

edilememesi, maruziyete bağlı sonuçlarının genellikle bilinmemesi ve kontaminasyondan 

kaynaklanan gecikmiş etkiler insanlar arasında korkuya neden olabilmektedir. KBRN silahları 

kolayca temin edilebildiği için zayıf devletlerin elinde sınırsız bir güç kaynağı haline 

gelmiştir. Kimyasal silahların üretimini, depolanmasını ve kullanımını engelleyen tüm 

uluslararası yargılara, anlaşmalara ve baskılara rağmen kontrolsüz kullanımın önüne hala ne 

yazık ki geçilememiştir. 

TRİAJ ÖNCESİ YAKLAŞIM: 

• Kimyasal Tehdit Ve Tehlikeler: Kimyasal tehlikeler; kimyasal savaş ajanları ile 

zehirli endüstriyel kimyasal maddelerin oluşturduğu tehlikelerdir. Kimyasal özelliği 

nedeniyle öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellik gösteren, sis ve yangın meydana 

getiren katı, sıvı, gaz ve aerosol halindeki maddeler. Kimyasal savaş ajanları; buhar, 

gaz ve aerosol halinde ise solunum yoluyla katı ve sıvı partiküller halinde ise deri 

yoluyla gıda maddelerine bulaşmış ise sindirim yoluyla vücuda alınır. Ajanlar, hedef 

bölgeye püskürtücü alet ya da sprey tankla sıvı veya aerosol şeklinde; top, roket veya 

torpido mermileri içinde, mayın, füze, uçak bombaları vb. ile ulaştırılabilir. 

• Biyolojik Tehdit Ve Tehlikeler: Biyolojik savaş ya da biyoterörizm amacıyla 

kullanılan mikroorganizmalara ve ürettikleri toksinlere, biyolojik ajan ya da biyolojik 

silah denir. Tüm mikroorganizmalar biyolojik ajan olarak kullanılabilir; ancak 

özellikle spor üreten bakteriler ile virüsler daha fazla kullanılmaktadır. Biyolojik 

ajanların elde edilmeleri, üretimleri kolay, hızlı ve ucuzdur. 25-50 metrekarelik bir 

laboratuvar ortamında hazırlanabilir. Orta derecede fermentasyon ve farmakolojik 

endüstriye sahip her ülke bu silahları üretebilir. Maliyeti düşük olduğundan fakir 

ülkelerin atom bombasıdır. 

• Radyoaktif-Nükleer Tehdit Ve Tehlikeler: Nükleer malzemelerin (uranyum, 

plütonyum vb.) parçalanması (fisyon) veya iki atomun birleşmesi (füsyon) halinde 

açığa çıkan enerjiden yararlanılarak gerçekleştirilen; yıkıcı basınç dalgasının, öldürücü 

radyasyonun ve yüksek ısının açığa çıktığı durumları ifade eder. Nükleer bir patlama; 

kuvvetli bir ışık, ısı ve basınç dalgasının ortaya çıktığı ve havayı, suyu ve yüzeyleri 

kirletecek radyoaktif maddelerin kilometrelerce etrafa yayıldığı bir patlamadır. Bir 

nükleer silah, düşman bir devlet ya da terörist örgüt tarafından fırlatılan bir füze 

olacağı gibi sadece bir bireyin taşıyabileceği kadar küçük, seyyar bir silah da olabilir. 

 

KBRN OLAYI SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER: 

• Olayın  yeri güvenliği sağlanması. 

• Olayın tanımlanması . 

• Olay yerinde komuta kontrol. 

• Güvenlik ve personelin emniyeti. 
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• Olay yerinin belirlenmesi ve izole edilmesi. 

OLAY YERİ GÜVENLİĞİ SAĞLANDIKTAN SONRA: 

1. Deteksiyon Ve Analiz: Olayın varlığını tespit edip çözümleme işlemidir. 

2. Sıcak Bölgenin Oluşturulması:  

• Kurtarma: Yaralı ve olaya maruz kalmış kişilerin çıkartılmasıdır. 

3. Ilık Bölgenin Oluşturulması:  

• Dekontaminasyon: Dekontaminasyon nükleer, radyolojik, biyolojik ve 

kimyasal bazı ajanların insanın bulunmuş olduğu çevreden, eşyalardan veya 

insan vücudunun kendisinden uzaklaştırılması/temizlenmesi anlamına 

gelmektedir. 

• Transport: Yaralının bu bölgeden nakledilmesidir. 

4. Soğuk Bölgenin Oluşturulması:  

• Tıbbi Bakım: Yaralıya sunulan tıbbi, rehabilite edici ve koruma destek 

hizmetidir. 

• İleri Tanı: Yaralının tekrardan triaj işlemlerinin ve tanısının konulmasıdır. 

• Tahliye – Transport: Yaralının en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi. 

 

KBRN OLAYI SONRASI HASTANE AŞAMALARI: 

1. Ön Hazırlık: Gelecek vakalar için önceden koordinasyonları yapıp hazır beklemek. 

2. Kişisel Güvenlik: Kontamine hastalar geleceği için koruyucu ekipmanların tam 

giyilmesidir. 

3. Dekontaminasyon Ünitesi: Hastanenin dış bölgesinde kurulup dekontamine 

hastaların temizlenip hastaneye alınmasıdır. 

4. Güvenlik Koridoru Oluşturma: Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sağlık 

personelinin güvenliğini ve diğer hastaların güvenlikerinin riske atılmaması için alınan 

tedbirler 

5. ABC Değerlendirmesi Ve Hava Yolu Yönetimi: Hava yolu, dolaşım ve solunumun 

değerlendirilmesidir. 

6. Sekonder Yaralanmalara Yönelik Tedaviler: Yumuşak doku yaralanma, iltihap , 

tahriş vb. için yapılan tedavilerdir.  

7. İleri Tıbbi Tanı Ve Tedavi: Teşhis ve tedavi için doktorun ön gördüğü testlerin ve 

ileri derece tedavi işlemlerinin yapılmasıdır. 

8. Tahliye: Tedavi sonucunda iyileşen hastaların tahliyesidir. 

SONUÇ: 

Kimyasal olaylar sırasında yaralılar genellikle bir kargaşa ve paniğe kapılırlar. Kendileri 

yardım ekipleri gelmeden sağlık kuruluşuna gitmeye çalışırlar. En büyük sorun ise kontamine 

hastalardan çevredeki insanları ve sağlık çalışanlarını kontamine etmeleridir. Bu durumlarda 

en çok kişiden kişiye yayılım gösteren kontamine vaka çokluğu bulunur. Tedavi için gittikleri 

hastane personelinin ne gibi bir şeyle karşı karşıya olduğunu bilemez . Bu yüzden tedbirsiz ve 

korumasız tedavi yaparlar. KBRN ajanları ve saldırıları yüksek risk ve ölümle 

sonuçlanabilecek olaylardır. Bunun için sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri arasında 
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koordinasyon ve ekip çalışması önemlidir. Ekip çalışması sayesinde olay kısa sürede ve en az 

zarar ile sonuçlanacaktır. Yüksek önlem gerektiren bir olay olduğu için koruyucu 

ekipmanların tamamen eksiksiz takılmasına önem verilmesi gerekmektedir. Olay öncesi 

dönemde de arama kurtarma ve sağlık ekiplerine konuyla alakalı eğitimler verilmedir. Bu 

sayede ne ile karşı karşıya geleceklerini ve ne gibi bir müdahale sistemi uygulamaları 

gerektiğini bileceklerdir.  
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BİYOTERÖRİZM VE BİYOLOJİK AJANLARIN KULLANIMI 

Büşra TIKIR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Burdur, 

Türkiye, busratikir56@gmail.com 

Özet: Tüm dünya ülkelerinde terör ve biyoterörizm daima gündemdedir. Biyolojik ajanlar 

geçmişte ve günümüzde gelişmiş ülkeler tarafından saldırı amaçlı kullanılmıştır. Biyolojik 

ajanlar hızlı yayılma ve hastalık yapma özellikleriyle büyük tehlikeler ve toplu ölümlere 

neden olmuşlardır. Çok çeşitlilik özelliğine sahip olan biyolojik ajanlar su, gıda, 

aerosolizasyon ve vektörler aracılığıyla yayılır. Biyoterörizmde saldırılar kasıtlı yapılmakta ve 

insanları ya da hayvanları salgına maruz bırakmaktadır. Biyoterörizmde kullanılan biyolojik 

ajanlar kolay bulunabilir ve üretilebilir, geniş coğrafi alana yayılabilir, geniş kitlelerde 

ölümlere sebep olabilir ve kontrol altına alınması zordur. Bu derleme, biyoterörizm 

kapsamında neden biyolojik ajan olan bu ilkel canlıların kullanıldığını ve hayatımızda 

oluşturduğu tehditleri anlatmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoterörizm, Biyolojik ajan, Virüs  

BIOTERRORISM AND THE USE OF BIOLOGICAL AGENTS 

Abstract: Terrorism and bioterrorism are always on the agenda in all countries of the world. 

Biological agents have been used by developed countries in the past and today. Biological 

agents have caused great dangers and mass deaths with their rapid spread and disease making 

properties. Biological agents wich have a wide variety of features are spread through water, 

food, aerosolization and vectors. In bioterrorism, attacks are deliberate and expose human or 

animals to an epidemic. Biological agents used in bioterrorism can be easily found and 

produced, spread over a wide geographical area, cause deaths in large masses and are difficult 

to be control. This review aims to explain why these primitive creatures, which are biological 

agents, are used within the scope of bioterrorism and the threats they pose in our lives.  

Keywords: Bioterrorism, Biological Agent, Virus  

GİRİŞ 

Biyolojik ajan kullanarak afete ve paniğe yol açmak, kasıtlı olarak canlıya zarar vermek 

modern çağımızın getirdiği bir suç işleme yöntemidir. Bu yöntem biyoterörizm olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Biyoterörizmi diğer terör çeşitlerinden ayıran özelliği, bakteriyolojik 

ve toksin yapıdaki silahların kullanılmasıdır. Biyolojik ajanların kullanımının toplum sağlığı 

için oluşturduğu tehditler ve ilkel yöntemlerle çeşitli şekillerde kullanılması milattan önceki 

yıllara dayanmaktadır. Hatta depolanması ve kullanılması yasak olan bu silahlar, maalesef ki 

tarihimizde politik, dini ve ekonomik amaçlı, açık veya gizli bir şekilde kullanılmıştır. Tüm 

bunlar biyolojik kaza ve saldırılara hazırlıklı olmamız gerektiğini göstermektedir çünkü 21. 

yüzyılın biyoloji yılı olacağı bilinmektedir. 

1. BİYOLOLOJİK AJANLARIN TARİHÇESİ VE TANIMI  

1.1.Tarihçe  

Biyolojik maddelerin devletler ve insanlar tarafından silah olarak kullanılmasının uzun bir 

tarihi vardır. Biyolojik toksinin silah olarak kullanılan ilk örneği Kartacalı General 
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Hannibal’ın Bergamalı düşman gemilerini alt etmek için yılan zehiri kullanması MÖ 

zamanlara dayanmaktadır. 1346'da Tatarlar tarafından kuşatma altına alınan Kaffa’ya 

mancınıklarla vebalı cesetlerin atılması bir veba salgını ortaya çıkarmıştır. Biyolojik silah 

kullanımına ilişkin tarihsel kaynaklarda geçen bir diğer örnek, Fransızların çiçek hastalığı 

virüsü bulaştırılmış battaniyeleri soğuktan donmak üzere olan düşmanlarına, Kızılderililere, 

vermesi ve çok büyük bir salgına yol açması da tarihteki biyoterörizm olaylarındandır. Birinci 

Dünya Savaşı’nda Almanlar müttefiklerinin at ve sığırlarına gizlice şarbon ve ruam 

hastalıklarını bulaştırmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda Japon ordusu tarafından binlerce Çinli 

sivili öldüren, veba bulaşmış pirelerin havadan püskürtülmesi de çok büyük bir tahribata yol 

açmıştır. 1979 yılında Sverdlovsk askeri üssünde çalışan Sovyet teknisyenler kritik hava 

filtrelerini çalıştırmada başarısızlığa düşünce yaklaşık bir gramlık şarbon sporu kazara havaya 

karışarak etrafa yayılmış ve 68 kişinin ölümüne, yaklaşık 100 hektarlık bir alanın yerleşime 

kapanmasına sebep olmuştur. Yakın tarih olarak bilinen son biyolojik ajan kullanımı, 2001 

yılında bir tehdit olmaktan çıkıp gerçek olmuştur. Amerika’da şarbonlu mektuplar 5 kişinin 

ölümüne, 22 kişinin ise hastalanmasına sebep olmuştur. 

BİYOLOJİK SALDIRI VE DOĞAL BİR SALGININ AYRILMASI 

Doğal bir salgından farklı olarak yapılan biyoterörizm olaylarının anlaşılması için klinik 

bulguların tanımlanması ve bilinmesi gerekmektedir. Şüphe ile yaklaşılması gereken olgular 

şunlardır: 

• Daha önce bölgede rastlanmayan hastalık mikrobu 

• Tipik olmayan klinik görünüm. Vaka dağılımının coğrafi ve zamansal olarak tutarsız 

olması. 

• Alışılmadık antibiyotik direnci 

• Hastalanma veya ölüm oranları  

• Hastalık görülme sıklığında sapmalar  

 

1.2. Tanım 

Biyolojik savaşlarda kullanılan ajanları daha iyi anlamak için bunun bilinen 3 çeşidinin 

olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak hastalık, kapasitede azalma, ölüm vb. ile insanları 

etkileyenler. Örneğin bakteri, virüs ve bakteri toksinleri gibi. İkinci olarak insanlarla yakın 

ilişkide bulunan yabani veya evcil hayvanları etkileyerek bunların enfeksiyon yaymasına 

neden olanlar. Örneğin veba, kuduz, şarbon gibi. Son olarak da ziraat ürünleri veya araçlarını 

etkileyerek insana dolaylı yoldan zarar verenler. Örneğin bitki hormonları, virüsler, böcekler 

gibi. Biyolojik maddeler kokusuz, tatsız ve havaya atıldığı zaman 1 ila 5 mikron boyutunda 

küçük parçacıklardan oluştuğundan insan gözüyle görülemez.  

Tablo1: Biyolojik Ajanların Sınıflandırılması  
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Tabloda A, B ve C şeklinde kategorize edilen virüs ve bakterilerin özellikleri şöyledir: 

Kategori A 

• Ortamda kolay yayılabilmesi ve bireyler arasında kolaylıkla nakledilmesi 

• Halk arasında yüksek panik ve sosyal karışıklığa sebebiyet vermesi 

• Yüksek mortaliteye sahip olması 

Kategori B  

• Kısmen kolay yayılım sağlar. 

• Ilımlı bir morbidite ve düşük mortaliteye sahiptirler. 

• CDC’de (Centers For Disease Control and Prevention) ek teşhis olanaklarına ihtiyaç 

duyulması 

Kategori C 

• Yüksek morbitide ve mortaliteye sahip olması 

• Halk sağlığını tehdit potansiyeli  

BİYOLOJİK SAVAŞ AJANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

Kullanılmasındaki en temel neden, diğer silahlara göre maliyet olarak çok daha düşük 

olmasıdır. Elbette teşhisi hemen yapılamadığı için tedavi edilmesi güçtür ve zaman alır. 

Düşük miktarda, yüksek enfektiviteye sebep olurlar. Vücuda göz, deri, solunum ve sindirim 

yollarından girerler. Biyolojik ajanların ölüm yüzdesi giriş yaptığı yollardan farklılık gösterir. 

Örneğin; şarbon bakterisi deri yoluyla alındığında ölüm oranı %5-20 civarında iken, solunum 

yoluyla alındığında ölüm oranı %99’a çıkar. Başka bir örnek olarak tüberküloz basilleri 

solunum yolu ile alınırsa verem, aynı basiller sindirim yoluyla alınırsa bağırsak hastalığına 
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yol açar. Bu özellikler dışında Tablo 1’de gösterilen virüs, bakteri ve toksinlerin kullanımına 

ilişkin sınırlandırılmalar da mevcuttur. Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz: 

• Bazı ajanların elde edilmesi kolayken, dünyada sadece belirli bir yerde doğal olarak 

bulunabilen ajanların enfeksiyon etkeni eradike edildikten sonra eldesi çok zordur. 

• Ajanların dağıtılabilme özelliğinin büyük çaplı olması için aerosol haline dönüştürülmesi 

büyük önem taşır. Çünkü, aerosol formdaki biyolojik silah ajanları, daha geniş bir alanda 

yayılmakta ve solunum ile alveollere kadar ulaşarak, burada birikmektedir. Etken 

alveollerden sistemik dolaşıma geçerek hedef doku ve organlara yayılmaktadır. Bu 

yöntem dışında su, gıda kaynakları da uygun yollardandır. 

• Ajanın insandan insana yani bir ara konağa ihtiyaç duymadan bulaş yapması 

gerekmektedir. 

BİYOLOJİK SALDIRI BELİRTİLERİ 

• İnsanların bilinmeyen bir nedenden dolayı toplu şekilde hastalanması veya ölmesi, 

• Çok miktarda hayvan ölüsünün varlığı, 

• Çok miktarda böcek ve haşeratın varlığı, 

• Uçaklar tarafından püskürtülen duman ve sis olayları, 

• Bitkilerde normal olmayan renk değişiklikleri, 

• İletişim kanallarından yapılan açıklamalar doğrultusunda biyolojik saldırı olduğuna dair 

şüpheler ortaya çıkmaktadır. 

BİYOLOJİK SİLAHLARA KARŞI KORUNMA 

Bilindiği üzere biyolojik ajanların kuluçka süresi ve semptom göstermesi de zaman alabilir. 

Her hastalıkta olduğu gibi, biyolojik bir ajana maruz kalındığı zaman da olabildiğince erken 

tanı ve tedavi yapılmalıdır. Bunun için öncelikli olarak erkan uyarı sistemlerinin önemi 

yadsınamaz. Bu erken uyarı sistemini geliştirebilecek olanlar, genetik mühendisleri ve 

onların mikrobiyolojik çalışmalarıdır. Karşı karşıya olunan ajanı en erken şekilde 

biyodedektörler ve biyosensörler aracılığıyla ikaza geçilmesi istenmektedir. Elbette bu 

istenilenler uygun güvenlik donanımlı ve nitelikli laboratuvarlar olmalıdır. 

Biyolojik ajanlara karşı alabileceğimiz fiziksel ve kimyasal korunma önlemleri de vardır. 

Öncelikli olarak ajanın yayılmasının en etkili olduğu girişim aerosol saldırılarıdır. Aerosol 

saldırılar için maske, eğer yoksa maske, mendil veya bir kumaş parçasıyla ağız ve burun 

kapsanacak şekilde kapatılmalıdır. Kapalı bir alan ya da sığınak var ise kontamine olmuş 

kıyafetler ve ayakkabılar çıkarılmalı, uygun dekontaminasyon işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca 

sığınağımızda bulunması gereken gaz maskelerinin bakımı, kontamine olmuş yiyecek, 

içeceklerin imhası ve kirlenmiş alanların dekontaminasyonu uygulanması gereken önemli 

korunma yöntemlerindendir. Çiçek, veba gibi hastalıklarda ek önlem almak gerekse de 

standart önlemler vücut sıvıları ile teması önleyebiliriz. Örneğin, el yıkamak, maske ve 

gözlük kullanmak, eldiven kullanmak gibi.  

DEKONTAMİNASYON 

Kontaminasyon, steril alana mikroorganizmaların girmesiyle oluşmaktadır. 

Dekontaminasyon ise kontamine olmuş yerin kullanılacak kadar temiz olması şartıyla 
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sterilize edilmesidir. Biyolojik ajana maruz kalan kişinin dekontaminasyon işlemini yapacak 

olan personelin kendisini korumaya alması gerekmektedir. Alacağı önlemler düzey D veya 

C kişisel koruyucu ekipman kullanmasıdır. Dekontaminasyon işleminde üç aşama vardır; 

• Kaba dekontaminasyon, kişiyi ajana maruz kaldığı yerden uzaklaştırmak ilk aşamasıdır. 

Bu aşamada kontamine olmuş bütün kıyafetler, ayakkabılar çıkarılır. Tek başına 

giysilerin çıkarılması bile maruz kalınan sıvı ve buhar ajanların kontaminasyonu %80 

oranında düşürülmüş olur. Kişi sadece su ile 1 dakika baştan aşağı yıkanmalıdır. 

• İkincil dekontaminasyon işlemi için %0,5’lik sodyum hipoklorit (evde kullanılan 

çamaşır suyunun 1/10 oranı) ile tüm vücut yıkanmalıdır. Ancak sodyum hipoklorit açık 

yaralara, sinir uçlarına ve gözlere zarar verdiği için su ve sabun ile de bu işlem 

yapılabilir. Bu aşamada önemli olan yıkanılan suyun ılık olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde sıcak su, vazodilatasyon yaparak ajanın deri içine emilimini arttırır. 

• Tam dekontaminasyon, vücudun son kez solüsyonlarla temizlenip yıkanmasından sonra 

kişinin temiz olduğuna kanaat getirilmesidir. Son aşamada kişi temiz kıyafet giydirilip 

sekonder triaj alanı olan hastaneye tedavi için gönderilmelidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

1925’te Boğucu, Zehirleyici ve Benzer Gazların ve Bakteriyolojik Araçların Savaşta 

Kullanılmasına İlişkin Protokol, daha yaygın adıyla Cenevre Protokolü, imzalanmasına 

rağmen devletler yine de kendi bünyelerinde biyolojik ajan depolamakta ve üretmektedir. 

Genetik ve mikrobiyoloji alanındaki gelişmeler, kitlesel ölümlere sebep olan silahların 

kullanılmasının önünü açmaktadır ve biyoterörizmi tetiklemektedir. Devletlerin asıl yapması 

gereken ise bu terör olaylarında beraber bir destek içinde hareket etmesidir çünkü 

Dünyadaki silahlı ve nükleer rekabet yerini biyolojik tehdite bırakacaktır. Ülkelerin bu 

tehdite karşı alınacak önlemleri ve yöntemleri barışçıl bir şekilde geliştirmesi gerekmektedir. 

Gerekli olan tedavi ve aşıları kısacası bütün tıbbi önlemler ortaklaşa bir şekilde üretilmelidir. 

Son olarak biyolojik ajanların depolanması, üretilmesi ve kullanılmasına ilişkin yeni bir 

protokolü tüm devletler bütün şeffaflığıyla imzalamalıdır çünkü biyoterörizme karşı 

devletler ortak akılla hareket etmelidir. 
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ORTADOĞU’DA KADIN VE KADIN HAKLARI 

Hüseyin DAĞLAR, Sena KAYAHAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, daglar1881@outlook.com 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kayahansena@outlook.com 

Özet: Asırlardır devam eden savaşların, katı rejimlerin ve bitmek bilmeyen terör olayları 

sebebiyle Orta Doğu’da yaşamak oldukça zor bir durum olmuştur. Dünyanın diğer ülkelerinde 

insanların “Yaşama Hakkı” dışında daha birçok haklara sahip olduğu görülürken. Orta 

Doğu’da çoğu insan için “Yaşama Hakkı” hala en temel sorun olarak varlığını 

sürdürmektedir. Bu toprakların kan ve şiddetten başka bir şey görülmeyen kısımlarında insan 

olmak, insan gibi yaşayabilmek ne kadar meşakkatli ise bu topraklarda kadın olmak zaten ölü 

doğmaktan başka bir şey değildir. Kadınların Orta Doğu’daki rolleri ve statüleri karmaşık bir 

yapıya bürünmüş olup, uluslaşma süreçlerinin de etkisiyle kadın kavramı sorunu günümüze 

kadar gelen bir tartışma konusu olmuştur. Sert çizgilerle belirtilen hukuksal, siyasal, 

ekonomik ve sosyal alanlarda etrafı çevrilen Orta Doğu kadınları hayatını diğer toplumlardaki 

kadınların hayatlarına göre daha da zor sürdürmektedir. Kadınlara karşı dayatılan 

kısıtlamaların sebepleri birçok temelde ele alınırken bunun en temel sebebi din olmuştur. 

Zamanla yayılan modern fikir akımları kadınlara yeni roller ve onlar için yeni alanlar açmış 

olsa da kadınlar için açılan bu yeni alanlar, aynı zaman da kadınların özgürleşmesinin de 

sınırlarını çizmiştir. Dayatılan bu baskı ve şiddet kadınlarda hak arayışını körüklemiş ve 

kitlesel hareketlenmelere sebep olmuştur. Başlayan bu kitlesel hareketlenmeler zamanla Orta 

Doğu coğrafyalarının tümüne yayılmış olup kadınlar üzerinde farklı sonuçlar doğurmuştur. 

Bu sebeple, Orta Doğu toplumlarındaki kadınlara karşı eşitsiz ve cinsiyetçi yaklaşımların 

temellerinin nereye dayandığı, kadınların konumları ve işlevlerini geçmişten günümüze hangi 

kalıplara konulduğu aynı bu topraklar üzerinde yaşanan ve hala devam etmekte olan kitlesel 

hareketlenmelerin günümüz dünyasındaki konumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Hakları, Ortadoğu, Eşitsizlik  

Abstract: It has been very difficult to live in the Middle East due to centuries of wars, strict 

regimes and endless terrorist incidents. While in other countries of the world, people have 

many more rights other than the "Right to Life". For most people in the Middle East, the 

"Right to Life" still exists as the most fundamental problem. Being human in parts of this land 

where nothing but blood and violence is seen, being able to live like a human being, as 

arduous as it is to be a woman in this land, is nothing more than stillborn. The roles and status 

of women in the Middle East have become complex and the question of the concept of 

women has been a topic of discussion to this day due to the influence of nationalization 

processes. Middle Eastern women, surrounded by legal, political, economic and social spheres 

indicated by hard lines, live their lives even more difficult than women in other societies. 

While the reasons for the restrictions imposed against women are addressed on many 

perspectives, religion has been the main reason for this. Although modern currents of ideas 

spread over time have opened new roles for women and new spaces for them, these new 

spaces for women have also drawn the boundaries of women's liberation. This oppression and 

violence have fueled the search for rights in women and caused mass movements. These mass 

movements that began spread throughout the Middle East over time and had different 
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consequences for women. For this reason, it is aimed to evaluate the position of the mass 

movements on these same lands, where the foundations of unequal and sexist approaches 

towards women in Middle Eastern societies are based, and in which patterns women's 

positions and functions are placed from the past to the present. 

Keywords: Women's Rights, Middle East, Inequality  

GİRİŞ 

‘’Ortadoğu’’ kavramı coğrafi yapısından ziyade tamamıyla siyasi bir anlam ile içselleşmiştir. 

Her zaman batı medeniyetlerinin ilgi odağı olan Ortadoğu her ne kadar benzer inanış, kültür 

ve siyasi yapılar topluluğu olarak görülse de birbirinden farklı topluluklara ev sahipliği yapan 

bir toprak parçasıdır fakat geçmişten günümüze asırlardır devam eden savaşların, katı 

rejimlerin, bitmek bilmeyen terör olaylarının baş gösterdiği Ortadoğu’da yaşamak oldukça zor 

bir eyleme dönüşmüştür. Temel insan haklarından yoksun olan Ortadoğu insanlarının çoğu 

günümüze kadar süregelen adaletsiz ve eşitsiz bir ortamın çaresizliği ile baş başa bırakılmıştır. 

İnsan hayatının pek önem arz etmediği Ortadoğu’nun çoğu toprağında, kadının ve kadın 

haklarının tamamen görmezden gelindiği, alaşağı edildiği bir gerçektir. İnançlara, örf ve 

adetlere göre şekillenen toplumlardan biri olan Ortadoğu, günden güne kadın figürünü alaşağı 

etmek istemiş ve Ortadoğu topraklarının büyük bir kısmında yaşayan kadınları eşitsizlik ve 

yoğun şiddete maruz bırakmıştır. Kadınların özgürleşmesinin önünde bulunan engeller, 

‘’kadın sorununun’’ uluslaşma süreçlerinin de etkisiyle günümüze kadar tartışılan bir konu 

olmuştur. Kadınlar üzerinde artan şiddet ve baskı kadınlarda mücadele ruhunun oluşmasına 

temel oluşturmuş, bulundukları ülkelerde eşit ve adil bir konuma sahip olunması fikri 

yaygınlaşmıştır. Kadınların dün yaptıkları, bugün yapıyor olmaları ve yarın yapacakları bütün 

mücadeleler, ayaklanmalar sadece kadınların da erkeklere tanınan eşit haklara sahip olması 

gerektiğini belirtme ve hayata dair kendilerine yaşadıkları ülkelerde adil bir konumda yer 

edinme çabasıdır. Değiştirilmesi zor olan kalıplaşmış bu karşıt görüşlü düşünceler karşısında 

çaresiz olan kadınlar, özgürlüklerini elde etme savaşı verirken, mevcut sorunlara da baş 

kaldırmaktadırlar. 

BAZI ORTADOĞU TOPRAKLARINDA KADIN KAVRAMININ FARKLI 

ŞEKİLLENMESİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER VE KADINLAR ARASINDA ORTAYA 

ÇIKAN HAREKETLENMELER 

Ortadoğu’nun bitmek tükenmek bilmeyen kadın erkek eşitsizliği Ortadoğu’yu karmaşık bir 

döngü içerisine sokmuştur. Sürekli bir tartışma konusu olan kadın kavramı geçmişten 

günümüze kadınlar üzerinde değişik görüşleri ortaya çıkarmıştır. Bu tür görüşler Ortadoğu 

toplumlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, şiddeti pekiştiren kültürel normlardan 

kaynaklanabileceği gibi Ortadoğu’ya İslamiyet’in gelişinden sonraki yüzyıllarda erkek 

alimlerinden erkek egemenliğini yüceltici tutumları da kadın kavramını farklı 

şekillendirmiştir. Bu anlamda Ortadoğu’daki kadın kavramı sınırları aşmış, farklı coğrafyalara 

yayılmış olup kadın üzerine ortaya atılan bu görüşlerin hepsi kadın hayatının her noktasında 

kendini göstermektedir. Kadınlar üzerinde sürekli bir kimlik bunalımına sebep olan bu 

görüşler kadınları daha fazla hak arayışı içerisine sokmuştur. Geçmişten günümüze birçok 

Ortadoğu toprağında ortaya çıkan bilinçli ve örgütlü kadın hareketleri, bütün coğrafyayı etkisi 

altına almış, etkin ve aktif bir rol oynamıştır. 



 

123 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

ARABİSTAN 

Uluslararası sistem içerisinde Suudi kadınların, yaşayan diğer kadınlara göre toplumdaki 

sosyal hakları daha kısıtlı kadınlar olduğu ve daha fazla toplumsal cinsiyet ayrımına tabi 

tutuldukları bir gerçektir. Arabistan toplumundaki cinsiyet rolleri şeriat ve kabile kültüründen 

geldiği için kadınların temel haklara sahip olması anayasada belirtilen ‘’şeriat kuralları gereği 

mümkün değildir.’’ diyen bir kanunla kısıtlanmıştır. Kadınların çalışması, eğitim alması, 

hastanede tedavi görmesi ve diğer konular için yasal koruyucuları olan erkeklerden izin 

alması şart koyulmuştur. Erkeklerin isteğe bağlı boşanması, evlenmesi ve çok eşli evlilik 

haklarının olması kadın ve kadın haklarını değersizleştirmiştir. Kadınların yaşları ne olursa 

olsun bir erkek velisinin olması zorunlu hale getirilmesi, oy kullanma ve önemli siyasi 

konumlara getirilmesi de tamamen yasaklanmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte sosyal 

paylaşım siteleri yaygınlaşması Suudi kadınlarının dünyanın diğer coğrafyalarında meydana 

gelen değişimlerden haberdar olmasını sağlamıştır. Suudi kadınlarının ekonomik ve toplumsal 

alanda daha aktif bir rol oynamasının da buna bağlı olarak arttığını söyleyebiliriz. 

2000’lere kadar ülkede bir tabu olarak görülen kadın ve kadın hakları, ülke içi muhalefet ve 

uluslararası alandaki eleştirilerin ve baskının artması, Suudi kadınların eğitim ve bilinçlenme 

düzeyindeki gelişim gibi faktörlerin etkisi ile 2000 sonrası dönemde sınırlı da olsa gündeme 

gelmeye başlamıştır. 2005 yılında resmen tahta geçen Kral Abdullah, kadın girişimcilere 

yönelik bazı değişiklikler yapmış, eleştirilere rağmen Suudi Üniversitesinde bazı bölümlerde 

kız-erkek karışık eğitim verilmesine izin vermiştir. Yine 2000 sonrası dönemde İçişleri 

Bakanlığı günlük yaşamı kolaylaştırmak, dolandırıcılığı ve sahteciliği önlemek için 22 yaş ve 

üzerindeki kadınlar için kimlik çıkartmaya başlamıştır. 

Suudi yönetimi 2003 yılında belediye meclis üyelerinin yarısının seçimle belirlenmesi 

kararını alması ve 2005’de seçimler gerçekleştirmiştir. Yapılan seçimlerde kamusal ve özel 

alanda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olan kadınlara oy kullanma hakkı verilmezken bir 

dahaki seçimlerde kadınların da oy kullanabileceği vaat edilmişti. 2009 yılında tekrarlanması 

gereken seçimler çeşitli gerekçeler nedeniyle erken seçim ile sonuçlanmıştır. Uluslararası 

kamuoyunda en çok merak edilen konulardan birisi olan bu seçimlerde kadınların oy kullanıp 

kullanmayacağı merak konusu olmuştur. Suudi yönetim tarafından yapılan bir açıklama ile bu 

seçimlerde de kadınların oy kullanamayacağı açıklanmıştır. Bu açıklamaya karşı büyük tepki 

gösteren kadınlar bazı gösteriler ve kampanyalar düzenlemişlerdir. Yapılan bu gösteriler 

Suudi yönetimini zor duruma sokmuş, kadın hakları konusunda adım atmaya zorlamıştır. 

2011 yılında Kral Abdullah’ın açıklamasıyla 2015 yılındaki yapılacak olan belediye 

seçimlerinde kadınların oy kullanma hakkına sahip olacaklarının altını çizmiştir. 

Ülkede bulunan kadınlar hala birçok zorlukla karşı karşıya gelmekte olup kendilerine siyasi, 

sosyal ve ekonomik alanda etkin olabilecek bir alan bulamamaktadırlar. Artan nüfus 

doğrultusunda kadın ve erkek ayrımının bulunduğu Arabistan’da sağlık ve eğitim alanında 

kadınların kadınlar ile ilgilenmesi için Suudi kadınları kendilerine kamu ve özel alanlarda iş 

bulabilmişlerdir. 
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TUNUS 

Tunus, hızlandırılmış bir tarih ritmi, yeni bir güç ilişkileri konfigürasyonu ve kadınların insan 

hakları üzerinde korkunç sonuçları olan istikrarsız değişikliklerle karakterizedir. Tunus her ne 

kadar Ortadoğu ve Güney Afrika için kadın hakları açısından bir vaha olarak görülse de 

aslında gerçek eşitlikten uzaktır ancak diğer ülkelere oranla en ilerici ülke olarak 

tanımlanmasında devletin rolü büyüktür. Tunuslu kadınlar uzun zamandır komşu ülkelerdeki 

emsallerinden daha fazla hakka sahiptir. 1956’dan bu yana, kişisel durum yasası (CSP), 

boşanma davalarında eşitlik sağladı ve evlilikte askeri yaş karşılıklı rıza zorunluluğun yanı 

sıra kadınların çalışma, hareket etme, banka hesabı açma ve iş kurma haklarını kodladı. 2014 

Tunuslu anayasanın madde 11 hükmünün erkek ve dişi vatandaşlar hak ve görevlerde eşit 

‘’Hiçbir ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşitler.’’ Denilmiştir. Bununla birlikte Tunus’taki 

diğer kadın hakları anlaşılması zor olmaya devam etmiştir. 1973 yılına dayanan bir idari emir, 

Müslüman Tunuslu kadınların Gayrimüslimlerle evlenmesini yasakladı (ancak Tunuslu 

erkekler bu kısıtlamaya tabi değildi). Tunus demokratik kadınlar derneğinin Tunuslu 

kadınların neredeyse %70inin istismar mağduru olduğunu bildirmesiyle, kadına yönelik şiddet 

şaşırtıcı derecede yüksekti. 2015 yılında uluslararası af örgütü, Tunus hükümetinin, askeri 

oranda tecavüze tanıyan yasalar çıkarmaya ve razı gösteren, evli olmayan yetişkinler 

arasındaki cinsel ilişkileri suç haline getirenleri ortadan kaldırmaya çağırdı. Tunus 

Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi kadın haklarına getirilen bazı kısıtlamaları geri aldı. 90 

yaşındaki eğitimli bir avukat ve eski bir militan olan Essebsi, ataerkil yapıları devirmek için 

devrimci bir mücadelenin parçası gibi görünmeyebilir ancak bu yılın eylül aynın ortalarında 

Essebsi, 1973 idari emirini iptal etmiş ve kadınlara Müslüman inancının dışında evlilik hakkı 

vermiştir. Bu, Tunus Parlamentosu’nun aile için şiddet ile ilgili bir dönüm noktası yasanını 

kabul ederek kadın haklarına desteğine ifade etmesinden sonra geldi. 26 Temmuz’da Tunus 

Parlamentosu, aile içi şiddet failleri için cezai hükümler ve cezalar getiren ve çocuk işçiliğini, 

halka açık yerlerde cinsel tacize ve ücret ayrımcılığını önlemeye yönelik hükümler içeren 

kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını kabul etmiştir. 

Tunus’taki kadınlar, sivil toplumun diğer temsilcileriyle sürekli olarak sokaklarda gösteri 

yaptılar ve demokrasiyi erteleme girişimlerine ve siyasetin marjinalleştirilmesine, medyanın 

sansürüne, kamusal alanların sınırlandırılmasına karşı ulusal ve uluslararası forumlarda kadın 

haklarını eşit derecede izlediler. Ahlak polisine bağlı örgütlü gruplar ve paralel milisler 

tarafından uygulanan şiddet; kadın derneklerine göre, yeni bir diktatörlüğün uygulanmasının 

öncüleridir. Tunuslu kadınlar aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak marjinalleşmesine ve 

onlara karşı ayrımcılık yapan işsizlik politikalarına ve bölgesel dengesizliğe de karşı 

çıkıyorlar. Gençler ve bölgeler, küreselleşme ve liberalizm tarafından şiddetlendi. Böyle bir 

durumda kadınlar zayıflıyor ve en yüksek bedeli ödüyorlar.  

Her ne kadar Tunus’taki kadın ve kadın hakları olumlu bir yönde ilerliyor ve kâğıt üzerinde 

muazzam kazanımlar var olmasına rağmen Tunus’taki önemli bir cinsiyet dengesizliği devam 

etmektedir. Birkaç kadın aktivist, bu cinsiyet farkının kadın hakları konusundaki farkındalık 

eksikliği ve ülkenin eğitim sektöründeki gerileme ile açıklanabileceğini savundu. Ayrıca, 

Tunuslu kadınlar çeşitli şiddet ve taciz biçimleriyle mücadele etmeye devam ettiler. 

Bazılarının kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gördüğü Tunus toplumunda İslamcı 

ideolojilerin yeniden canlanmasıyla birlikte kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. 
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IRAK 

Irak’ta Baas yönetiminin devrilmesinin ardından 2004’te kabul edilen geçici anayasayla, 

kadınlara ulusal parlamentoda en az %25 ile temsil hakkı tanınmıştır ve diğer ülkelere nazaran 

yüksek bir oran olan bu sayı zamanla %31’e kadar yükselmiştir. Kadınların beklenilenden 

fazla sayıda mecliste temsil edilmesi, Irak’ta çoğu kısımlarda memnuniyetle karşılanmıştır. 

1921’de Irak uygun bir eğitim sistemi kurmuş olup 1970’lere gelindiğinde, eğitim her 

düzeyde ücretsiz ve halka açık hale gelmiştir ancak 1970 yılına kadar eğitim ücretsiz olmasına 

rağmen kadınların okuma yazma oranı ortalama olarak erkeklerinkinden daha düşük kalmıştır.  

1970lerde ve 1980lerde Saddam Hüseyin kadınları eğitimlerini sürdürmeye ve kamu 

sektöründe daha fazla yer almaya teşvik etmiştir.  

Eski Irak lideri Saddam Hüseyin, kadınların profesör, doktor ve devlet memurluğu gibi 

mesleklere sahip olduğu görece laik bir toplum sağlamıştır ancak tüm yorumlara ve Saddam 

Hüseyin ‘in Irak’ta yaşatmaya çalıştığı laik düzenin alaşağı edilmesinden sonra kadın hakları 

konusunda Irak hızla gerilemelere sahne olmuş diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi kadın; 

sosyal ve siyasi alanda dışlanmıştır. Kadınların mücadele arayışı günümüz Irak topraklarında 

daha da zor bir hal almıştır. 

SONUÇ  

Yüzyıllardır süren ataerkil geleneğin ağır koşulları altında yaşayan Ortadoğu kadını özgürlük 

ruhunu canlı tutmak için her şeyi yapmışlardır. Siyasi ve sosyal baskı altında kalan kadınlar 

anayasal hükümet biçimleri’nin benimsenmesi ve Batı’nın siyasi, sosyal, ticari ve etik 

kanunlarının alınması için mücadele etmişlerdir. Ortadoğu’da kadının konumu İslamiyet’in 

yayılmasıyla daha belirgin hale gelmiştir. Başta kadının önemini vurgulayan İslam, sonradan 

birçok farklı din aliminin değişik yorumlarıyla karşı karşıya gelmiş ve kadının konumunu 

geçmişten günümüze sürekli sarsmıştır. Kadınlara karşı yapılan cinsiyetçi ve eşitsiz 

yaklaşımlar kadın hakları mücadelesini çok daha zorlu olduğunun kanıtı niteliğinde olmuştur. 

Kalıplaşmış düşüncelere maruz bırakılan kadınların özgürleşmesi batılılaşma olarak 

görülürken bunun geleneksel muhafazakarlara ve radikal köktencilere göre ne gerekli ne de 

faydalı olduğu söylenebilir. Kadınların modernleşmesi İslami değerlere bir ihanet olarak 

görülmüştür. Erkeklerin batılı kıyafetler giymesi modernleşme olarak görülürken, kadınların 

batılı kıyafetler giymesi batıya özentilik olarak görüldüğü ve buna uygun cezaların verildiği 

söylenebilir. Kendi topraklarında kendilerine karşı yapılan cinsiyetçi ve adaletsiz yaklaşımlara 

zaman zaman ses çıkaran emperyalist güçlerinde etkisi altında kalan Ortadoğu’da direniş ve 

bağımsızlık mücadelesi daha da körüklenmiştir. Ortadoğu’da kadın haklarında yaşanan 

ilerlemeler tamamen iç saikler ve müslüman kadınlarla bazı erkeklerin yardım görmeden sarf 

ettikleri çabalar sayesinde olduğu görülmektedir. Ne Ortadoğulu reformcuların ne de Avrupalı 

Güçlerin kadın hakları üzerine yöneldiği bir durumun söz konusu olduğu söylenemez 

Emperyalist Güçler, tıpkı çoğu meselede olduğu gibi bunda da sürekli ılımlı sosyal politikalar 

izlemiş ve Ortadoğu insanlarını kendilerine karşı seferber edecek ve kendilerine dezavantaj 

sağlayacak değişimlerden kaçınmıştır. Her şeye rağmen Ortadoğu’daki kadınlar 

mücadelelerine devam etmiş, baskıcı rejimlere karşı kendilerine bağışıklık kazandırmışlardır. 

Verdikleri mücadele yalnızca kadın haklarını savunmak için değil aynı zamanda insanca 

yaşamak ve diğer bireyler gibi adil haklara sahip olmak içindi. 
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Ancak hala eşit şartlar altında yaşamanın, insani olanaklara sahip olmanın batılılaşma olarak 

görüldüğü bu topraklarda, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin geriye kalanında, medeni 

görülen batıda dahi tam anlamıyla eşitlikten ve adaletten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü 

yazının tamamında da anlaşıldığı gibi 21.yüzyılda olmamıza rağmen hala kadın hakları 

üzerine tartışmalar yapıyor, cevabı çok basit olan ama asla uzlaşılamayan bir meseleyi 

incelemeye devam ediyoruz. Oysaki bunu tartışmak bile utanç kaynağıyken, hükümet 

düzenlerinin, yönetimlerin, eril sistemin buna sebebiyet verdiği kaçınılmaz bir gerçektir. 
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TATLI SU KAYNAKLARININ AZALMASININ SEBEPLERİ VE SORUNA ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ  

Murat SARIKUŞ  
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Muğla, Türkiye, muratbttr@gmail.com 

Özet: Su kavramının özüne baktığımızda, bu kavram insanlar için en önemli maddelerden 

birini oluşturmaktadır. İnsanın ve doğanın neredeyse %70’i sudan oluşmaktadır. Dünya’nın 

%70’i sudan oluşmasına rağmen, kullanılabilir su -yani tatlı su kaynakları- kısıtlı bir 

miktardadır. Göl, nehir, dere gibi oluşumlar bu tatlı suyu oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın 

etkisiyle artan hava dereceleriyle buharlaşma seviyesi artmakta ve bu artış, su ihtiyacını doğru 

oranda arttırmaktadır. Yağış oranının düşmesi, iklimlerin artık keskin bir şekilde 

yaşanmaması, su ihtiyacını arttırmaktadır. Buna rağmen, insanoğlu elindeki sınırlı su 

kaynaklarını idareleri kullanmak yerine daha çok israf etmeye başlamış ve yağışın az 

olmasını, dere, göl, nehir gibi su kaynaklarını kullanarak gidermeye çalışmıştır. Bu uğrasın 

sonucunda, su kaynakları tahrip olmaya başlamıştır. Bunun en bilindik örneği: Aral gölüdür. 

Aral gölü, tarihsel açıdan baktığımızda, Dünya’nın dördüncü, Asya Bölgesi’nin ise ikinci 

büyük gölüydü. Asya bölgesinde yaşanan su sorunlarından sonra bu gölün tarımda 

kullanılmaya başlaması üzerine yavaş yavaş kurumaya başladı. Bölge ülkeler, su 

kaynaklarının ve yağışın eksikliğini bu gölden karşılamaya çalışmış ve bölgeye, pamuk gibi 

suya çok ihtiyaç duran tarım ürünleri ekmesiyle beraber, Aral gölü büyük oranda kurudu. Aral 

gölü, en bilindik örnekti. Bu kadar uzağa gitmemize gerek yok. Ülkemizde de bir sürü göl 

kurudu vehayut kurumak üzere durumdadırlar. Bu çalışmada kuruyan su kaynaklarına dikkat 

çekmek ve suyun nasıl daha tasarruflu bir şekilde kullanılabileceğini göstermek 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Su Kaynakları, Yağış, Küresel Isınma, İklim Değişikliği 

CAUSES OF THE DESCREASE IN FRESH WATER RESOURCES AND 

SUGGESTİONS FOR SOLVİNG THE PROBLEM 

Abstract: When we look at the essence of the concept of water, this concept constitutes one 

of the most important substances for people. Almost 70% of man and nature consists of water. 

Although the world is made up of 70% water, usable water—that is, freshwater resources—is 

limited. Formations such as lakes, rivers and streams constitute this fresh water. With the 

effect of global warming, the level of evaporation increases with increasing air temperatures 

and this increase increases the need for water at the right rate. The decrease in precipitation 

and the fact that the climates are no longer experienced sharply increase the need for water. 

However, instead of using the limited water resources in their hands, human beings started to 

waste more and tried to eliminate the low precipitation by using water resources such as 

streams, lakes and rivers. As a result of this effort, water resources began to be destroyed. The 

most well-known example of this is the Aral Sea. The Aral Sea, from a historical point of 

view, was the fourth largest lake in the world and the second largest in the Asian Region. 

After the water problems experienced in the Asian region, this lake started to dry up gradually 

when it started to be used in agriculture. The countries in the region tried to meet the lack of 

water resources and precipitation from this lake, and the Aral lake dried up to a large extent as 
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agricultural products such as cotton were planted in the region. The Aral Sea was the most 

well-known example. We don't need to go this far. Many lakes have dried up in our country 

and they are about to dry up. In this study, it is aimed to draw attention to drying water 

resources and to show how water can be used more economically. 

Keywords: Water Resources, Precipitation, Global Warming, Climate Change. 

1.GİRİŞ  

 Dünya üzerine baktığımızda, su kaynaklarının çokluğu insanların aklını karıştırmaktadır. 

Dünya’nın yüzeyi %70 oranında su kaynakları ile çevrilidir fakat bu durum tam olarak 

göründüğü gibi değildir. Bu %70’lik su kaynaklarının sadece belirli bir kısmı kullanılabilir 

sudur. Yeryüzündeki su oranının %96’lık kısmı tamamı tuzlu sudur. Kalan %3’lük kısmın 

%2’si buzullarda ve dağların tepelerinde buzul halde bulunan sulardır. Sadece %1’lik kısım 

tatlı suyu oluşturmaktadır. Yani Dünya’nın üzerindeki suların sadece %1’lik kısmı dere, göl, 

akarsu, baraj gibi tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Zaten az olan bu su kaynaklarının, 

zamanla gereksiz kullanımı ya da doğa kaynaklı olaylardan etkilenmesi, su kaynaklarının 

azalması sorununu oluşturmaktadır. Yıllar geçtikçe artan küresel ısınma ve iklim değişikliğini 

yanı sıra beşeri faktörlerde su kaynaklarının azalmasını tetiklemektedir. Dünya nüfusunun 

giderek artmaya başlaması, yaşam için önemli olan su kaynaklarının korunması durumunu 

giderek arttırmaktadır. Hala günümüzde bazı bölgeler-Afrika gibi- için temiz suya ulaşım 

durumu zordur.  

 Bu makalede amaç, tatlı su kaynaklarının azalmasının sebeplerini gözler önüne sermektir. 

Araştırmayı yaparken, küresel ısınma, iklim değişikliği, beşeri faktörlerin etkileri ana 

başlıkları oluşturacaktır. Sorunun sebeplerine değinildikten sonra, çözüm önerileri 

sunulacaktır. 

2.YÖNTEM  

Bu makaleyi hazırlarken araştırma yöntemi kullanılmıştır. Aşağıdaki kavramlar makaleler 

üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucu, tatlı su 

kaynaklarının nedenleri ve etkileyen faktörler belirtilmiştir. Araştırmaya ek olarak, 

yapılabilecek çözüm önerileri yazılmıştır. 

3.Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

 Dünya üzerinde katmanlardan oksijeni barındıran atmosfer katmanı, birden farklı gazlardan 

oluşur. Dünya’yı yaşanabilen bir yer yapan etmen, atmosferde bulunan sera gazlarıdır. 

Atmosferdeki CO2, CH4, N2O, O3, CFC (kloroflorokarbon) gibi gazlar güneşten yeryüzüne 

gelen ısının bir kısmını tutarak yeryüzünün belirli sıcaklık derecesinde kalmasını sağlar. 

(GALİP, 2006)Sera gazları, dünya üzerinde duran bir battaniye gibidir. Yani güneşten gelen 

ısınları tutarak, Dünya’nın ısınmasına yardımcı olur. Eğer sera gazları olmasaydı, Dünya 

yaşanamayacak kadar soğuk olurdu. Ama Sanayi devrimiyle endüstri ve fabrika gibi 

kavramların hayatımıza geçmesiyle beraber, atmosferdeki sera gazları artış göstermeye 

başladı. Yapılan ölçümlere göre sanayi devriminden önce ölçülen atmosferdeki karbondioksit 

oranı 180mg/litre iken, Sanayi Devriminden sonra ölçülen atmosferdeki karbondioksit oranı 

280mg/litre ve günümüzde ölçülen 415mg/litre olmuştur. Küresel ısınma insanlığın yüzünden 

başlamadı ama insanlık yüzünden hız kazandı. Sanayi devrimiyle birlikte hayatımıza giren 
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makineleşmenin artması, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların kullanılmasıyla beraber 

atmosferdeki karbondioksit oranı artışı hız kazandı. Daha sonralarda zamanla araba, fabrika 

gibi endüstriyel faaliyetlerin artışı da bu hızı destekledi ve Dünya ısınmaya başladı. 

Öncelerden ölçülen yıllık sıcaklık artış hızı, gün geçtikçe artmaya başladı. Bu artışlar 0.25 

santigrat dereceler gibi küçük rakamlar olsa da, çevreye ve doğaya zararları büyük olmaya 

başladı. Bu yıllık sıcaklık artışlarıyla beraber, buharlaşma, orman yangınları, buzullarda 

erimeler, kuraklık, seller, fırtınalar gibi doğal afetler artmaya başladı.  

 

Tablo 1- Yıllık olarak ortalama sıcaklık artışını göstermektedir. 

 Küresel ısınmanın artmasıyla beraber iklim değişikliği konusu da önemli bir sorun haline 

gelmeye başladı. İklim değişikliği, doğal değişkenlik ve/veya insan faaliyetlerinin bir sonucu 

olarak iklimin zaman boyunca değişmesidir (2). Bu kavramla beraber, iklimler arası 

geçişlerdeki keskin farklar ortadan kalkmaya başladı ve kurak bölgeler, daha kurak bir iklime 

doğru sürüklenirken, yağışlı bölgeler daha fazla yağış almaya başladı. Türkiye’de dört iklim 

kesin bir şekilde görülebiliyorken, bu keskinlik zamanla ortadan kalkmaya başladı ve 

Türkiye’de neredeyse artık dörtlü iklim kuşağından kaymaya başladı. Tarihsel olarak görünen 

fırtına, hortum gibi doğal afetler, okyanusa kıyısı olmayan iç iklimlerde de görünmeye 

başladı.  

4.Beşeri Faktörler   

Su kaynaklarının genel olarak azalmasının en büyük sebebi ise insanlardır. İnsanlar su 

kaynaklarının kullanımı konusunda bilinçsiz davranmaya başlamıştır. Küresel ısınma ve iklim 

değişikliği insan eliyle başlamamış olmasına rağmen, bizim sayemizde hızlanmıştır. Fabrika, 

araba, orman tahribatı gibi sorunlar nedeniyle bu iki sorun büyük ölçüde artmaya başlamıştır. 

Fabrika bacalarından çıkan karbondioksit gazının artması gibi etmenler, atmosferdeki ozon 

tabakasını inceltmeye başlamış ve güneş ışınlarının geri yansıtılma oranı azaltılmış, 

Dünya’nın ısınması kolaylaştırılmıştır. Gereksiz kullanılmaya başlayan deodorant, parfüm 

gibi kozmetik ürünleri de bu soruna destek olmuştur. Ama genel olarak atmosferdeki 

karbondioksit oranını arttırmanın yanı sıra su kaynaklarının gereksiz kullanımı da su 

kaynaklarının azalmasında büyük etmen oynamaktadır.   

 Örnek vermek gerekirse, tarımda kullanılan sulama yöntemlerinin genellikle geleneksel 

yollarda olması su kaynaklarının gereksiz kullanımına örnektir. Çoğu sektörde üretim için su 
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kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, mermer kesiminde yaklaşık olarak 3 ton su 

kullanılmaktadır. Diğer bir örnek ise herkesin içmekten zevk aldığı kahvedir. Euronews’te 

yayınlanan bir araştırmaya göre, bir bardak kahvenin üretimi aşamasında 140 litre su 

kullanılmaktadır. Sırasıyla diğer üretim aşamaları söyle oluşmaktadır.  

 

Tablo 2 Üretim için harcanan su miktarlarını göstermektedir. 

5.Çözüm Önerileri 

 Tatlı su kaynaklarının azalması sorunu yeni başlayan ya da hemen çözülebilecek bir sorun 

değildir. Bu sorun yüzyıllar boyunca devam etmektedir fakat son dönemlerde hızlanmaya 

başlamıştır. Bu kadar doğal afet ve olağanüstü durumlar yaşanırken Amerikalı eski devlet 

başkanı Donald Trump İklim değişikliğinin ‘bir aldatmaca’ olduğunu söylemişti. 

5.1. Paris Antlaşması  

Devletler 2015 yılında bir araya gelerek  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi  (BMİDÇS) kapsamında bir araya gelerek, Paris anlaşmasını imzaladı. Bu 

anlaşmaya göre devletlerin uzun vadeli sıcaklık hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışını 

sanayi öncesi seviyelerden 2 °C (3,6 °F) artış seviyesi ile sınırlı tutmaktır ve hatta 1,5 °C 

çaba harcanmasıdır. Her ülke kendi karbon salınımını azaltma yönünden adımlar atacaktı.  

5.2. Buharlaşmanın Azaltılması 

 Tatlı su kaynaklarının azalmasındaki büyük etmen, sıcaklık artışıyla artan buharlaşmadır. Bu 

kaynakları korumak için bir şekilde buharlaşmanın azaltılması gereklidir. Bu soruna çözüm 

olarak Amerika’da gölge topları kullanılmaya başlamıştır. Bu siyah toplar, göl ve baraj gibi 

bölgelerin üstüne atılarak buharlaşma oranı azaltırmıştır. Bu toplar, güneşten gelen ısınları 

hapsetmesi için siyah renkte yapılmıştır. Projeye göre bu toplarının kullanımı, buharlaşmayı 

%85 oranında azaltmıştır.  

 5.3. Üretimde Kullanılan Su Miktarının Azaltılması 

Doğal olarak faktörleri engellemek zor olsa dahi, beşeri faktörleri engellemek daha kolay 

olacaktır. Tarımda kullanılan damla sulama yönteminin oranının arttırılması en başta gelen 

önlemler arasındadır. Geleneksel yönde kullanılan sulama yöntemlerinden kopmalı ve 
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teknolojik olarak daha az su ile daha çok üretime imkan veren damla sulama yöntemine geçiş 

yapılmalıdır.  

 Diğer durumlarda ise devlet kontrolü çok önemlidir. Mermer, kahve üretimi gibi çok su 

harcayan alanlar değerlendirilmeli ve bir kural, yönerge getirilmelidir. Orman tahribatları 

azalmalı ve ağaç dikim oranı attırılmalıdır. Kolojistlerin yaptığı bir çalışmaya göre 0,9 milyar 

hektarlık bir alana ağaç dikmek, Sanayi Devrimi'yle beraber salınan karbon miktarının 

yaklaşık üçte ikisinin etkisini azaltabilir.  

6. Sonuç  

 Sonuç olarak, tatlı su kaynaklarının sınırlı olması durumu, bu sorun için adımlar atılması 

gerektiğine bir göstergedir. Su kaynakları, petrol kaynakları gibi sınırlıdır. Ama nedense 

ülkeler petrole daha değer vermeye odaklıdır. Eğer su kaynaklarının korunması üzerine 

çalışmalar devam edilmez ise, petrol savaşları gibi, gelecekte su savaşlarının görünmesi 

kaçınılmazdır. Türkiye’nin Suriye ile yaşadığı Fırat ve Dicle nehirlerini içeren sorunlar, 

gelecekte çıkabilecek su sorunlarına sadece bir örnektir.  İnsanlar, kendi geleceği için bir an 

önce çalışmaya başlamalıdır. Zaman ne kadar geçtikçe, geri donüş o kadar zor olmaya devam 

edecektir. Bu yaşanılan zorluklar, su kaynaklarının gitgide kirlenmesi ve küçülmeye 

başlaması, doğanın yıllar boyunca yıprandığının sonuçlarını oluşturmaktadır. Küresel ısınma 

ve iklim değişikliği yavaşlatılamaz ise sonuçlar daha katlanılamaz hal almaya başlayacaktır. 

Seller, orman yangınları, yağışlar kaçınılamaz derecede insanlığa zarar vermeye devam 

edecektir. İklim değişikliğinin etkisiyle beraber su kaynaklarının eksikliğinden dolayı tarımda 

sıkıntıya girebilecek ve kuraklığın yanında kıtlıkta sorun haline gelmeye başlayacaktır. 

Aslında Hubert Reeves’ın dediği gibi, ‘doğa ile savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak, 

kaybedeceğiz.’  
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İNSAN GELİŞİMİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Muhammet ORZAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Bölümü, Burdur, Türkiye, mhmmtorzn@hotmail.com 

Özet: İklim değişikliğinin en belirleyici unsuru insan gelişimidir. Bu değişikliğe tarihsel 

olarak bakıldığında sanayi inkılabı ile başlayan bir süreç olduğu bilimsel verilerle 

açıklanmıştır. İnsanlar, hayatlarını değiştirmeyi veya kolaylaştırmayı hedefleyerek girdikleri 

bu yolda, arka planda gelişen tehlikeleri fark etmeksizin insanlık tarihinde bir devrim 

yaratmıştır. Sanayi inkılabı ile başlayan bu devrim şehir merkezlerine ve büyük şehirlere 

doğru bir göç dalgası oluşmuştur. Yaşanan bu göç dalgası sonucunda, kentsel alanlarda büyük 

bozulmalar meydana gelmiştir. Günümüzde birçok klimatolog tarafından, dünya iklim 

sisteminde bozulmanın olduğu kabul edilmektedir. Bu bozulmanın sanayi devrimiyle gelen, 

atmosfere yayılan ve atmosferde büyük ölçüde birikmeye başlayan sera gazlarıdır. Başta CO2 

olmak üzere diğer sera gazlarının uzun dalgalı ışınları tutması sebebiyle yüzey sıcaklığında 

belirli artışlar gözlemlenmektedir. Bu artışlar dünya genelini ilgilendirdiği gibi gelişmekte 

olan ülkeleri daha da yakından ilgilendirmektedir. Dünya iklim sisteminde görülen 

bozulmalar, G20’nin gündeminde öncelikli bir sorun haline gelmiştir. Gelişmiş 20 ülkenin ve 

Avrupa Birliği’nin ortak konusunun iklim değişikliği olması bu durumun uluslararası bir 

sorun olduğunu ve bu sorunun ülke ekonomisine etkileri göz önüne alındığında, çözümler 

üretmek ve bu etkileri en az zarara indirgemek için ortak toplantı düzenlenmesi kararına 

varılmıştır. Toplantı içeriğinde; "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye", 

"Sürdürülebilir ve Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı konulara 

çözümler aranmıştır. Yapılan oturumlarda, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, küresel 

zorlukları ele almak için doğaya dayalı çözümler ve ekosisteme dayalı yaklaşımlar, karasal 

ekosistemlerin sağlığının korunması ve bozulmuş arazilerin eski haline getirilmesi 

konularında sunumlar yapılarak çözüm önerileri sunulmuştur. Sanayi Devrimi etkilerinin 

azaltılmaması durumunda iklim değişikliğinin ilerleyen safhalarında kuşaklar ötesi geri 

dönülmez bir felakete gideceği ve yaşamın durma noktasına geleceği bilimsel araştırmalar ile 

kanıtlanmıştır. Bu bildirinin amacı, iklimsel değişkenlik ve değişiklik kavramları, geçmişten 

bugüne olan iklim değişiklikleri, doğal ve artan sera etkisi, insan kaynaklı iklim değişikliği ile 

gözlenen ve öngörülen küresel iklim değişimlerinin bilimsel bir değerlendirmesini yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanayi Devrimi, İklim Değişikliği, G20 

Abstract: The most decisive factor of climate change is human development. When we look 

at this change historically, it has been explained with scientific data that it is a process that 

started with the industrial revolution. People have created a revolution in the history of 

humanity, without realizing the dangers developing in the background, on this path they 

entered with the aim of changing or facilitating their lives. This revolution, which started with 

the industrial revolution, created a wave of migration towards city centers and big cities. As a 

result of this migration wave, great deterioration has occurred in urban areas. Today, it is 

accepted by many climatologists that there is a deterioration in the world climate system. It is 

the greenhouse gases that came with the industrial revolution of this deterioration, spread to 

the atmosphere and started to accumulate in the atmosphere to a large extent. Certain 
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increases in surface temperature are observed due to the retention of long-wavering rays by 

other greenhouse gases, especially CO2. These increases are of interest to developing 

countries as well as the world in general. The deterioration in the world climate system has 

become a priority issue on the agenda of the G20. Considering the fact that climate change is 

the common subject of 20 developed countries and the European Union, this is an 

international problem and the effects of this problem on the country's economy, it has been 

decided to organize a joint meeting in order to produce solutions and to minimize these 

effects. In the meeting content; Solutions were sought for the topics titled "A Natural Capital 

for Conservation and Management", "Joint Efforts for Sustainable and Circular Resource 

Utilization". In the sessions, presentations were made on sustainable water resources 

management, nature-based solutions and ecosystem-based approaches to address global 

challenges, maintaining the health of terrestrial ecosystems and restoring degraded lands. 

Scientific research has proven that if the effects of the Industrial Revolution are not reduced, 

climate change will lead to an irreversible transgenerational disaster in the later stages and life 

will come to a standstill. The aim of this paper is to make a scientific evaluation of the 

concepts of climatic variability and change, climate changes from past to present, natural and 

increasing greenhouse effect, anthropogenic climate change and observed and predicted 

global climate changes. 

Keywords: Industrial Revolution, Climate Change, G20 

1. GİRİŞ 

İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, 

yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Hava durumundan farklı 

olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler içinde gözlemler. 

Bir bölgeyi tanımlamada kullanılan, mevsimsel hava olayları ve günlük ortalamaların 

tanımları ve tarihi kayıtları. 50 - 60 yılı içeren istatistikler. Meteorolojideki kullanımıyla 

iklim; dünya üzerindeki bir bölge veya yerin, o yerin özelliklerini belirtir şekilde, uzun bir 

dönemde, atmosferik koşulların ve meteorolojik elemanların ekstrem ve ortalamalarının 

tamamıdır, toplamıdır. Bu elemanlar: radyasyonu da içeren sıcaklık, yağış ile bulutluluğu da 

içeren nem, fırtınaları da içeren rüzgar, basınç, buharlaşma ve atmosferde gerçekleşen 

kimyasal, optik ve elektriksel olaylardır. 

Sanayi İnkılabı, Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisi ile Avrupa’da yapılan buluşlar ve 

icatların oluşumuna neden olduğu bilimsel ve teknik gelişmelerin sonucunda endüstri 

alanında yapılan yenilik hamlesine denmektedir. 

Sanayi inkılabı, üretim açısından bakıldığında ülke ekonomisinde köklü ve büyük 

değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Sanayi inkılabının ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktığı bilinir. 

Daha sonrasında ise Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'ya yayılmıştır. İlk defa demir ve çelik 

alanında sonrasında tekstil alanında başladığı bilinen sanayi inkılabı zaman geçtikçe hemen 

hemen her sektöre yayılmıştır. Buhar gücü ile çalışan makine ve araçlar sanayi inkılabını 

meydana getirmiştir ve ortaya çıkma nedenleri arasında yer almaktadır. 

 Sonrasında ise bu araçlar yerini benzin ve elektrik ile çalışan araçlara bırakmıştır. Bu 

inkılabının yaşanmasına nüfus artış, teknolojinin ilerleme göstermesi, sanayi alanına olan 
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yatırımın artması, ticari ve ekonomik haklar, özel mülkiyetin güven altına alınması, 

girişimcilik ve ticari hukukun artması gibi durumlar neden olmuştur. 

G20, Yirmilik Grup anlamına gelen "Group of Twenty" 1999 yılında, dönemin G7 maliye 

bakanları ve merkez bankası başkanlarının kararıyla kuruldu. 

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri 

arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha 

çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir. 

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik 

Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney 

Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi 

Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. 

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer 

alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden 

daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de 

bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. 

1975 yılında Fransa’nın Rambouillet şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 

Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya’nın, Devlet/Hükümet Başkanları düzeyinde 

katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. 

1976'da San Juan, Porto Riko’da Kanada’nın da katılımıyla G7 ortaya çıkmıştır. 

1977-1991 yılları arasında bu üye sayısı sabit kalmış, 1991’den sonra SSCB'nin yerine 

kurulan Rusya, G7 üyeleriyle, Zirve Sonrası Diyalog adı altında bir araya gelmiş, 1994 

yılındaki Napoli Zirvesi'nden sonra ise, Siyasi 8 adı altında toplantılar düzenlemişlerdir. 

Denver Zirvesi’nde Rusya ilk kez, mali-ekonomik konular dışındaki görüşmelere katılmış ve 

1998’deki Birmingham Zirvesi’nde G8 tam anlamıyla oluşmuştur. 

Önceleri, makroekonomi yönetimi, uluslararası ticaret ve gelişmekte olan ülkelerle iş birliği, 

daha sonraları ise Doğu-Batı ekonomik ilişkileri, enerji ve terör konuları gündemde yerini 

almıştır. 

İstihdam, çevre, suç ve uyuşturucu, insan hakları, bölgesel güvenlik ve silahsızlanma, vb. 

siyasal ve güvenlik içerikli alanlar devreye sokulmuştur. 

Öte yandan, 1993’te Rusya'ya Yardım, 1994'te Ukrayna, 1995’te Küresel Bilgi Toplumu, 

1997'de Suç ve 1998'de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek 

Forumları’nda ele alınmıştır. 

Benzer biçimde, Kara Para Aklama, Nükleer Güvenlik, Uluslararası Organize Suçlar gibi 

konularda çalışma grupları oluşturulmuştur. 

Doğu Asya, Rusya ve Brezilya'da beliren ekonomik ve mali bunalımlardan sonra, kendilerini 

yakından ilgilendiren sorunlara çözüm yollarının, yükselmekte olan Pazar ekonomisi 

ülkeleriyle iş birliğinden geçtiğini, G7/8’ler anlamakta gecikmemişlerdir. Danışma amaçlı ve 

daha geniş kapsamlı olmak üzere, G22, G24 ve G33 oluşturulmuş, ancak sayı arttıkça, 

etkinlik azalmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
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Bretton Woods kurumsal anlayışı bağlamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi’nde, sistem 

açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G8 

Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999’daki Washington Toplantısı’nda, küresel sistem için 

önemli ülkelerden olusan 20’ler Grubu (G20) resmen ilan edilmiştir. 

G20 ilk başta çeşitli bakanlıklar düzeyinde toplantı düzenlemiştir. Kasım 2008 tarihinden 

itibaren aynı G8'de olduğu gibi yılın belirli zamanlarında Devlet Başkanlığı düzeyinde 

toplanmaya başlamıştır. 

2.  Sanayi Devrimi, Göç ve İklim Değişikliği 

18.yy sonlarına doğru İlk mekanik dokuma tezgâhı ( 1784) ile başlayan sanayi devrimi 

gelişimini ve devamlılığını sürdürerek günümüze kadar gelmektedir. 

Sanayi Devrimi, su ve buhar enerjisinin kullanımı ve mekanik üretimin ortaya çıkışı ile 

1.Sanayi devrimi başlamış olup günümüzde elektronik, teknolojik siber-fiziksel üretim 

sistemleri (SFS) ile fiziksel ve dijital sistemler arasında bağlantı kurulmasıyla beraber 

4.Sanayi Devrimi ile devam etmektedir 

Sanayi Devriminin gelişimi beraberinde kırsal alandan kentsel alana doğru bir göçü 

beraberinde getirmiştir. 

Öyle ki Türkiye’de 1927 yılında nüfusun yüzde 75,8'i kırsal (10 binden az nüfuslu), yüzde 

24,2'si kentsel alanlarda yaşarken, bugün bu oran tam tersine dönmüştür. 2011 yılı itibarıyla 

Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si (17.338.563) kırsal alanda (belde ve köyler) yaşarken, yüzde 

76,8'i (57.385.706) kentsel (il ve ilçe merkezleri) alanlarda yaşamaktadır. 

Bu göçler kentsel alanların dokularında büyük bozulmalar meydana getirmiştir. Kentsel 

alanlarda artan yerleşim yerleri, betonarme yapıların artmasıyla toprak yapısının bozulması bu 

ve buna benzer bozulmalardır. 

Bilim adamları, 21. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde, Sanayi Devrimi’nin başladığı 18. 

yüzyıldakine göre, örneğin 1750 yılı ile karşılaştırıldığında, atmosferdeki karbondioksit 

oranının yüzde 40, metan gazı oranının da yüzde 150 arttığını belirtiyorlar. 

Sanayi Devrimi'nin başladığı 18. yüzyıla oranla, örneğin 1750 yılı ile karşılaştırıldığında, 

bugün, atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 40 arttı. 

Başta karbondioksit olmak üzere kükürt ve azot oksitleri ile metan gibi bazı gazlar, dünyaya 

düşen güneş ışınlarını emerek bu ışınların yeryüzüne dağılıp geri dönmesini engelliyor, ısıyı, 

tıpkı bir seranın içinde korunduğu gibi koruyorlar. Bu doğa olayı sera etkisi, söz konusu bu 

gazlar da sera gazı olarak adlandırılıyor.  

Sera gazları, yeryüzünün ısıyı uzaya göndermesine engel oluyor 

Bu süreç, yeryüzünün, kabul ettiği enerjiyi tekrar uzaya göndermesine engel oluyor. 

Böylelikle yeryüzü sıcaklığının sabit kalması zorlaşıyor. Sera gazları bu nedenle iklim 

değişikliklerinin nedeni olarak gösteriliyor. 

Okyanuslar ve eko sistem, büyük oranda da ormanlar, atmosferde ısınmaya neden olan sera 

gazını emdiklerinden, okyanusların kirlenmesi ve ormanların azalması daha az sera gazının 

emilmesine yol açıyor. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://tr.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
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Sera gazı olarak tanımlanan gaz türleri şunlardır: 

• Karbondioksit 

• MetanNitröz Oksit (N2O) 

• Florütleştirilmiş diğer gazlar 

En fazla hangi ülkeler sera gazı salınımı yapıyor? 

İklim değişikliklerinin en önemli nedenlerinden bir atmosferdeki sera gazı düzeyi. 

Bilim adamları ayrıca, yeryüzündeki sıcaklık artışının sadece güneşin aktivitelerindeki 

değişiklikler açıklanamayacağını, çünkü güneşten gelen enerji miktarı ortalamasının 1750 

yılından bu yana sabit kaldığı görüşündeler. 

Eğer sıcaklık artışı, sadece güneşle ilgili olsaydı, atmosferin bütün katmanlarında ısının 

artması beklenmeliydi. Oysa bugün atmosferin sadece en alt tabakası ısınıyor. Bunun nedeni 

de sera gazlarının bu katmanda birikmesi. 

Diğer slaytta göreceğiniz tabloda Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 

Birliği ülkeleri, Hindistan, Rusya, Japonya ve Brezilya’daki sera gazı salınımı oranları yer 

alıyor. 

Atmosfere en fazla sera gazı salan ülke dünyanın dev ekonomilerinden Çin Halk Cumhuriyeti. 

Çin’i sırasıyla ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ile Hindistan ve Rusya izliyor. 

Dünyada ve Türkiye’de sektörlere göre sera gazı salınımı 

Bu ülke ekonomilerinde en fazla sera gazı salınımı açığa çıkaran sektörler ise imalat, enerji, 

inşaat ve ulaşım. 

Türkiye’de 2013 yılında toplam sera gazı emisyonu 459,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri 

oldu. 

Bunun %67,8’i enerji, %15,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %10,8’i tarımsal 

faaliyetler, %5,7’si de atıktan kaynaklandı. 

Atmosfere sera gazı salınımının artması, fosil yakıtların kullanımı ve kutuptaki buzulların 

erimesi ile birlikte küresel ısınmanın en önemli nedenlerini meydana getiriyor. 

ABD hükümeti kuruluşu Ulusal Okyanus ve Hava Dairesi (NOAA) son Küresel Isınma 

Raporu’nda 21. yüzyılın ilk 15 yılında, küresel ısınmada, 20. yüzyılın ikinci yarısına oranla 

herhangi bir yavaşlama olmadığı belirtildi. 

Atmosferde artan karbondioksitin deniz suyuna karışması, okyanusların ısınıp asit oranının 

artmasına yol açıyor. 

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımının başlangıcı kabul edilen Sanayi 

Devrimi’nden bugüne kadar okyanuslardaki asitlenme dört kat arttı. Salınımın aynı oranda 

devam etmesi halinde yüzyıl sonunda okyanus canlılarının üçte birinin yok olacağı tahmin 

ediliyor. 

Bu tahminler sonucunda 196 ülkenin onayladığı  1987 Montreal ve 1997 Kyoto Protokolleri  

imzalandı. 
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1987 yılında 196 ülkenin taraf olduğu “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal 

Protokolü” kabul edildi. Türkiye’nin 1991’de taraf olduğu protokol, sera etkisi yaratan bazı 

gazların kullanımını yasakladı.1997 yılında “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi” içinde imzalanan “Kyoto Protokolü” ise küresel ısınma ve iklim değişikliği 

konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası en önemli çerçeve sayılıyor. 

Kyoto Protokolü’nde sera gazı salınımlarının %55’inden fazlasını üreten 160 ülke, 

karbondioksit ve sera etkisine neden olan beş gazın salınımını azaltmayı veya salınım ticareti 

yoluyla haklarını arttırmayı taahhüt ettiler. 

3.   G20’DE İklim Değişikliği 

İklim değişikliği Dünya’da öylesine önemli bir sorun haline geldi ki uluslararası toplantılarda 

en önemli konu başlıkları arasına girdi. 

Bu toplantılardan biri olan G20 2021 zirvesinde ’’İklim Değişikli’’ büyük yer aldı. G20 Çevre 

Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda, üye ülkelerin Bakanları ve ilgili 

kuruluşların temsilcileri, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik, arazi bozulması, çölleşme, su ve diğer 

doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını konuşmak ve çözüm aramak için bir 

araya geldi. 

Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Napoli kentinde yarın başlayacak G20 Çevre 

Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar, uluslararası gelişmeleri 

değerlendirerek ve doğanın korunması konusunda sürdürülebilir politikaları masaya yatırdı. 

İklim ve Enerjiden sorumlu G20 Bakanları da iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide 

ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla 23 Temmuz Cuma 

günü yine Napoli'de toplandı. 

Toplantının  ilk gününde "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye" ve "Sürdürülebilir ve 

Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı konularda yapılan oturumlarda, 

sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, küresel zorlukları ele almak için doğaya dayalı 

çözümler ve ekosisteme dayalı yaklaşımlar, karasal ekosistemlerin sağlığının korunması ve 

bozulmuş arazilerin eski haline getirilmesi konularına çözümler aranmıştır. 

Toplantının ikinci gününde "dayanıklı, akıllı ve sürdürülebilir şehirler", "sürdürülebilir 

iyileşme ve yenilikçi teknolojik çözümlerin sunduğu fırsatlar", "kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 

iyileşme için yeşil finans desteği" ve "temiz enerjiye geçiş" konuları masaya yatırıldı. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İklim Değişikliği’ne pozitif ivmelenme kazandırmak , İklim Değişikliğinin negatif yönde 

değişmesine sebep olduğu gibi biz insanların elinde.Bu gün kullandığımız araç gereçlerden 

yediğimiz ürün ambalajlarına kadar hayatımızın bir çok yerindeki alışa geldik 

kullanımlarımızı değiştirerek İklim Değişikliği’nepozitif ivmelenme kazandırabiliriz.Bu tür 

değişikliklerden bazıları şunlardır; 

• 196 ülkenin onayladığı ve imzaladığı protokollere harfi harfine uyulmalı. 

• Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli. 
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• Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli. 

• Daha az su tüketen yeni teknolojiler kullanılmalı. 

• Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı. 

• Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı. 

Sanayi Devrimi etkilerinin azaltılmaması durumunda iklim değişikliğinin ilerleyen 

safhalarında kuşaklar ötesi geri dönülmez bir felakete gideceği ve yaşamın durma noktasına 

geleceği bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Bu bağlamda; sanayi devrimiyle birlikte 

gelen  sera gazı emisyonlarını azaltmak, sanayi devriminin olumlu yönlerini geliştirilerek 

olumsuz etkilerinin azaltmak ve tamamen kaldırmak gerekir. Sürdürülebilir devamlılığı olan 

seçenekler kullanılarak  geliştirilen olumlu yönleriyle iklimi iyi yönde değiştirmek insan 

hayatı ve gelecek kuşaklar için önem arz etmektedir. 
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YANGINDA RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 

Cemre Nur ŞAHİN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Burdur, Türkiye, cemre.sahin@outlook.com 

Özet: Yangın insanoğlunun hayatında çok eskiden beri büyük bir tehdittir. Yangın çeşitli 

müdahalelerle söndürülebilir veya erken uyarı sistemleri ile önlenebilir. Önemli olan yangının 

büyümesini engelleyebilmek ve yangına müdahale süresini en aza indirilebilmektir. Yangın 

olayı öncesi ortama uygun risk ve yangın sonrasında doğru müdahale için kriz yönetim 

planları oluşturulmalıdır. Bu planı oluştururken uymamız gereken üç temel unsur vardır. 

Bunlar risk analizi, hazırlık ve tahmini erken uyarıdır. Bu bağlamda risk analizi ve hazırlık 

risk yönetimine yani koruma evresine girmektedir. Kriz yönetimi ise olayın gerçekleştiği 

süreyi ve olayın sonrasındaki tüm süreçleri kapsayan düzeltme evresidir. Bu evrede etki 

analizi, müdahale, yeniden inşa gibi adımlar uygulanır. Sonuç olarak yangından en az hasarla 

kurtulmak ve yangına hazırlıklı olmak için yangına müdahale adımlarını bilmek, yangın 

öncesi, sırası ve sonrası için yapılması gerekenlerin acil durum planlarında yer vermek büyük 

önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yangın, risk, tehlike, risk ve kriz yönetimi. 

RISK AND CRISIS MANAGEMENT IN THE FIRE 

Abstract: Fire has been a great threat to human life since time immemorial. The fire can be 

extinguished with various interventions or prevented with early warning systems. The 

important thing is to prevent the fire from growing and to minimize the response time. Crisis 

management plans should be created for the risk appropriate to the environment before the 

fire event and the correct response during the fire. When creating these plans, There are three 

key elements that we must adhere to. These are risk analysis, preparation and forecasting 

early warning. In this context, risk analysis and preparation enter the risk management, which 

is also called the protection phase. Crisis management is the correction stage that covers the 

period of the event and all the processes after the event. At this stage, steps such as impact 

analysis, intervention and reconstruction are implemented. As a result, it is great importance 

to know the steps of fire response in order to get rid of the fire with the least damage and to be 

prepared for the fire, and to include in the emergency plans what needs to be done before, 

during and after the fire.  

Keywords: Fire, risk, danger, risk and crisis management.  

Giriş 

Yangın, yanıcı maddelerin tutuşma sıcaklığında oksijen ile reaksiyonu sonucunda meydana 

gelir. Yanma gerçekleşmesi için oksijen, yanıcı madde ve sıcaklık gereklidir. Bunların bir 

arada olması yanmayı gerçekleştirir. Fakat bu maddelerden biri olmazsa yanma gerçekleşmez. 

Yangına müdahale sırasında bu üç maddeden birini ortadan kaldırmak gerekir. Yangınlar 

çokça can ve mal kayıplarına sebep olan afetlerdendir. Bu nedenle yangından korunmak ve en 

hızlı şekilde müdahale etmek son derece önemlidir. Yangından korunmak için etkili bir risk 
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yönetimi uygulanmalıdır. Kriz yönetiminin doğru ve etkili bir şekilde yapılması yangın 

sonrasında başlayacak kriz yönetimi içinde çok önemlidir.   

1.Risk  Yönetimi 

Tehlikeden kaynaklanarak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimaline risk denir. Riskin ortaya çıkması için bir tehlikenin olması ve değer verilen bir 

şeyin bu tehlikeye maruz kalması gerekmektedir. Kriz yönetimi afet yani yangın 

gerçekleşmeden önce almamız gereken önlemleri ve korunma yöntemlerini belirlediğimiz 

aşamalardan oluşur. Kriz yönetimini 3 başlıkta ele alınır.  

                            

          

                            Şekil 1. Risk Yönetimi şeması 

1.1.Risk Analizi  

Risk analizi yangın riski taşıyan tehlikelerin belirlenmesi ile başlar. Yanıcı maddeler, bu 

maddelerin yanma sıcaklıkları, yakıcı maddeler  ve bu maddelerin birlikte bulundukları 

alanlar tespit edilmelidir.  Bu maddelerin oluşturduğu risklerin değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Kullanımları sırasında veya kazaların neden olabileceği yangınlar ön görülerek ne boyutta 

yangınlara sebep olabileceği sayısal, yarı sayısal ve niteliksel olarak derecelendirilir. Bir tablo 

oluşturarak yanıcı ve yakıcı maddelerin oluşturacağı yangının gerçekleşme olasılıkları ve 

yangının büyüklüğü derecelendirilerek yazılmalıdır. Yangın riski taşıyan tehlikeler 

belirlendikten ve derecelendirildikten sonra bu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya 

zararlarının en aza indirilmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda tehlikenin kaynağı 

ortadan kaldırılmaya çalışılır. Eğer kaldırılamıyorsa alternatif bir çözüm düşünülür. Örneğin; 

elektrik hayatımızın her alanında gereklidir. Evlerimizden işyerlerimizden elektriği 

çıkartamayız fakat kilitlenebilir elektrik panoları yaparak önlem alabiliriz.  

1.2. Hazırlık 

Yangına maruz kalabilecek bireyin veya toplumun bilinçlendirilmesi için yapılan eğitim 

faaliyetleri ve yangına müdahale eden yangın öncesi ve sonrası dönemde faaliyet gösteren 

personelin gerekli eğitimleri alması gerekmektedir. Olaya karşı ne tepki vereceğini nasıl 

davranmasını bilen bireyler olayın kontrol altına alınıp kısa sürede müdahale edilmesinde çok 

önemli rol oynar. Halka ev ve işyerlerinde yangına sebep olabilecek durumlardan olay 

karşısında soğuk kanlılıklarını nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretilir. Topluma yangına 

müdahale konusunda eğitimler verilmeli yangın tüplerinin kullanımı öğretilmelidir. Küçük 

yaşta bilinç kazandırılması için çocuklara okullarda yangın ve yangın söndürme ile ilgili 

eğitimler verilmelidir. 

1.1.Risk analizi

1.2.Hazırlık

1.3.Tahmin ve 
Erken Uyarı

Afet Öncesi 

AFET 
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Yangına maruz kalmadan önce olası bir yangın durumunda gerekli olan araç gereçlerin temini 

yapılmalıdır. Birden fazla kişinin yüzlerce kişinin etkilenebileceği bir yangın söz konusu 

olduğunda bu kişilerin barınma, yiyecek, giyecek vb. ihtiyaçları olabileceği depolanmalıdır. 

Yangının ne zaman geleceğini her zaman tahmin edemediğimiz için öncesinden hazırlıkların 

tam ve eksiksiz yapılması gerekir. Personellerin gerekli hazırlıkları yapmalarının yanında 

halkında bu tür bir afete hazırlıklı olması gerekir. 

Yangın sırasında kullanılmak için güvenli bir tahliye sistemi oluşturulmalıdır. Yangın çıkışları 

kitlenmemeli ve iç taraftan açılan dış taraftan açılmayan güvenli kapılar kullanılmalıdır. 

Haberleşme sistemlerinin sorunsuz çalıştığından emin olunmalıdır. Bina içerisinde bulunan 

yangın sirenleri aktif olmalıdır. Tatbikatlar düzenlenerek yangın sırasında kişilerin nasıl 

davranması gerektiği konusunda uyarılmalıdır.  

1.3. Tahmin ve Erken Uyarı 

Yangın gerçekleşmeden önce veya yangın esnasında halka ve yetkililere yapılan uyarılardır. 

Halkın yangını öğrenip ona göre hareket etmesi sağlanır. Yangının yeri, zamanı, büyüklüğü 

gibi durumların anlaşılması için bilgilendirme yapılır.  

Yangının olası etkilerinin tahmini yapılır. Ne boyutta bir hasar vereceği ne kadar 

büyüyebileceğinin tahmini  müdahale için gereklidir.  

Evlere, işyerlerine yangın algılama sistemlerinin kurulması gereklidir. Yangın büyümeden 

alarm devreye girer ve yangına erken müdahale edilebilir. Ev ve iş yerlerinde ki kazalar 

çoğunlukla aniden gelişi. Bu nedenle erken tahmin yapmak mümkün olamayabilir. Bunun için 

yangın dedektörü ve yangın söndürme sistemleri kullanılmalıdır.  

Orman yangınlarının belli mevsimlerde fön rüzgarları nedeniyle olmasına ilişkin meteorolojik 

hava şartları ön görülerek bu dönemler tespit edilip önceden yetkililer uyarılabilir.  

2. Kriz Yönetimi 

 Devletin kapasitesinin yetmediği, beklenmedik ve acil kararlar verilmesi gereken, önleme 

sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlardır. Kriz yönetimi; bir kriz karşısında krizin nedenini 

algılama ve en zararla en az sürede bu krizi atlatmak için yapılan çalışmalardır. Kriz 

yönetimini 3 ana başlıkta incelenir. 

Şekil 2. Kriz Yönetimi şeması

 

1.  Etki Analizi 2. Müdahale 3. İyileştirme 
Aşaması

AFET 

Afet Sonrası  
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2.1. Etkili Analizi 

Olay yerine gelen ekiplerin olası hasarları, yangının nasıl ortaya çıktığı, kaynağının ne 

olduğu, içeride mahsur kalan kişiler ve sayısı, yangının büyüklüğü ve olaya nasıl müdahale 

edileceğini belirlediği aşamadır. Yanan maddelerin ne olduğu bilinerek müdahale edilmesi 

gerekir çünkü kat, sıvı ve gaz yangınlarında kullanılan söndürücüler farklıdır. Müdahale 

aşamasının hızlı ve doğru gerçekleşmesi için önemli olan aşamadır.  

• A sınıfı yangınlar katı yangınlarıdır. Ev, bina ve orman yangınları bu sınıfa girer. En 

etkili söndürme yolu sudur. 

• B sınıfı yangınlar yanabilen sıvı maddelerin yangınıdır. Katran, alkol ve benzin bu 

sınıf yangınlara örnektir. Köpük ile müdahale edilmelidir. 

• C sınıfı yangınlar gaz maddelerin yangınıdır. LPG, doğalgaz ve metan buna örnektir. 

Öncelikle gaz akışı kesilerek müdahale edilir. Halo karbonlu veya kuru kimyevi tozlu 

söndürücü kullanılır. 

• D sınıfı yangınlar metal yanmasıdır. Alüminyum, magnezyum ve çinko gibi 

maddelerdir. Yangına boğma tekniği ile müdahale edilmelidir.  

 

2.2. Müdahale 

Müdahale aşaması olayın ilk haberinin alındığı andan itibaren başlar ve olay yeri tamamen 

güvenli hale getiriline, mahsur kalan son can kurtarılana kadar devam eder. Olay yerine 

ulaşan söndürme ekibi yangının kaynağını belirleyerek uygun müdahaleyle yangını kontrol 

altına alır ve söndürür. Bu aşamada gerçekleşen faaliyetler en etkili ve en hızlı yöntemler 

olmalıdır. Çalışan ekibin birlikte koordineli çalışması çok önemlidir. Bu aşamada eğer ekip 

birbirinden bağımsız çalışırsa yangını söndürmek ve yangında mahsur kalan canları 

kurtarmak zaman alır. Yangında mahsur kalan kişilerin kurtarılması için zamanla yarışılmalı 

en az sürede müdahale sağlanmalı. Ayrıca ekibin koordine olmaması kendi can sağlıklarını da 

riske atacaktır. 

Söndürme işlemlerine başlamadan önce ise olay yerinin güvenli olduğundan emin 

olunmalıdır. Güvenlik güçlerince destek alınmalı ve çevredeki kişiler olay yerinden 

uzaklaştırılmalıdır.  

Yangın söndürülürken ve hemen sonrasında kişilerin öncelikli yiyecek, içecek, giyecek ve 

barınma gibi ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmalıdır. 

2.1. İyileştirme ve Yeniden İnşa 

Yangın gibi bir afete maruz kalmış kişilerin sosyal ve psikolojik destekler ile afet sonrası 

travma oluşumu engellenmelidir. Afet sonrası travmalar kişinin hayatını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Afet sonrası normal yaşantıya dönme aşaması bu nedenle önemlidir. 

Bireylerin eskiden olduğu gibi yaşantılarını sürmeleri sağlanmalıdır. Bunun için gerekli tüm 

ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmalıdır. 
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Afetzedelerin eski yaşantılarına dönebilmeleri için yiyecek, içecek, giyecek, barınma, iletişim 

ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Geçici iskan yerleri kurulmalı ve bireylerin 

eski yaşantılarına dönene kadar tüm gereksinimleri minimum düzeyde karşılanmalıdır. 

Yeniden inşa çalışmaları kapsamında zarar gören yerler eski ve olası afetlere karşı hazırlıklı 

hale getirilmelidir. Uzman kişilerce hasar tespit çalışmaları yapılmalıdır. Hasar gören yapılar 

yeniden inşa veya onarım yapılmalı. Zarar gören ekonomik, sosyal psikolojik durum 

düzeltilmelidir. Olayın büyüklüğüne göre yeniden inşa aşamasının tamamlanması uzun 

sürebilmektedir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, etkili bir risk yönetiminin yangına müdahale aşamasına kolaylık 

sağlanabileceği ve yangın sonrasında kriz yönetiminin koordineli, planlanmış bir şekilde 

yapılmasıyla can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceği ele alınmıştır. Gerekli önlemler 

alınarak yangından korunmak mümkündür. Ev ve işyerlerinde yangın tehlikeleri belirlenmeli, 

yangın dedektörleri kullanılmalıdır. Toplum yangın konusunda bilgilendirilmelidir. 

Yangından korunma, yangına doğru müdahale, yangın durumunda doğru davranış gibi eğitim 

programları düzenlenmelidir. Çocuklara yangın konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmalı 

ve çocukların kibrit, çakmak oynayarak sebep oldukları yangınların önüne geçilmelidir. 

Okullarda ve iş yerlerinde yangın anında daha sakin davranılması için tatbikatlar 

düzenlenerek bireylerin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Orman yangınlarının büyümesini ve 

geniş alanlara yayılmalarını önlemek için geniş orman alanlarında çalışmalar yapılmalıdır.  
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ULUSLARARASI TİCARET REKABETİ VE YENİ PAZAR ALANLARI 

Gökalp İNCİK 

 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Muğla, Türkiye, incikgokalp@gmail.com 

Özet: 21. Yüzyılda ülkeler, tarihsel süreçlerin getirdiği dinamikler ile beraber bir ticaret 

rekabeti içerisinde yer almaktadırlar. Bu rekabet, ülkelerin yeni pazar alanları keşfetmesine 

olanak sağlamıştır. Bu durumun başlangıcında geçmişten beri önemini her zaman koruyan 

ticaret sektörü yer almakta ve bulunduğumuz yüzyılda da varlığı giderek güçlendirmektedir. 

Bu noktada Küresel ve Bölgesel güç olarak nitelendirebileceğimiz ülkeler, bulundukları 

alanları etkilemekte ve ticaret hacimlerini giderek arttırmaktadırlar. Bu amaç ile yeni ticaret 

yolları oluşturmaktadırlar. Örneğin geçmişte önemli ticaret merkezlerinden birisi olarak 

adlandırdığımız İpek Yolu, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile tekrar hayata 

kazandırılmıştır. Uzakdoğu’dan başlayan bu serüven, Avrupa’ya kadar ulaşmıştır. Bu 

bağlamdan hareket ile ülkeler, bulundukları coğrafyalar dışında ticaret faaliyetlerini 

yürütmektedirler. Bir diğer örnek olarak Kuzey Buz Denizi’nde yeni yolların açılması ve 

Rusya’nın yeni alanlar bulmasıdır. Orada bulunan orman ürünleri, petrol ve doğalgaz 

yataklarının keşfi, yeni bir ticaret yolunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu ticaret yolları, 

günümüz dünya düzeni ve ülkeler arası değişen dengelerin sabit kalması adına önem 

taşımaktadır. Ülkelerin siyasi durumlardan etkilenerek birbirlerine belirli sektörlerde ambargo 

ve yaptırım uygulaması, başka hamlelerin varlığı ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle ekonomik 

alanlarda getirilen kısıtlamalar, ticari dengeleri etkilemektedir. Ülkeler, bu etkilerin olumsuz 

durumlara yol açmaması için farklı ekonomik düzlemlere yönelmektedirler. Yeni ticaret 

yollarının keşfedilmesi ve uluslararası düzeyde yaygınlık kazanması, bu durumun bir 

göstergesi olmuştur. Ülkeler, “Hollanda Hastalığı” olarak tabir edilen, ekonomik değerlerini 

tek bir sektöre veya kutba bağlamak olarak tanımlanan bu duruma düşmemek için çaba sarf 

etmektedirler. Özellikle süper güç olarak adlandırdığımız ülkeler ile olan ihracat ve ithalat 

süreçlerinde, kendilerini güvene almak istemektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Pazar, Ticaret, Yeni 

Abstract: In the 21st century, countries are in a trade competition with the dynamics brought 

by historical processes. This competition has allowed countries to discover new market areas. 

At the beginning of this situation, there is the trade sector, which has always maintained its 

importance since the past, and it is gradually strengthening its presence in the current century. 

At this point, the countries that we can describe as Global and Regional powers affect the 

areas they are in and gradually increase their trade volumes. For this purpose, they create new 

trade routes. For example, the Silk Road, which we called one of the important trade centers 

in the past, was brought back to life with China's "One Belt One Road" project. This 

adventure, which started from the Far East, reached Europe. Moving from this context, 

countries carry out trade activities outside of their geographies. Another example is the 

opening of new roads in the Arctic Ocean and Russia finding new areas. The discovery of 

forest products, oil and natural gas deposits there led to the emergence of a new trade route. 

These trade routes are important in terms of today's world order and the changing balances 

mailto:incikgokalp@gmail.com


 

145 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

between countries. The embargo and sanctions imposed on each other in certain sectors by 

being affected by the political situations of the countries necessitated the existence of other 

moves. Restrictions, especially in economic areas, affect trade balances. Countries tend to 

different economic planes so that these effects do not lead to negative situations. The 

discovery of new trade routes and their prevalence at the international level have been an 

indicator of this situation. Countries are making an effort not to fall into this situation, which 

is defined as the "Dutch Disease", which is defined as linking their economic values to a 

single sector or pole. They want to secure themselves, especially in their export and import 

processes with the countries we call superpowers. 

Keywords: Competition, Market, Trade, New 

1. GİRİŞ 

Günümüzde ülkeler, bazı faktörler ışığında uluslararası ticaret rekabeti içerisinde yer 

almaktadırlar. Bu rekabet ile birlikte yüksek ticaret oranlarına ulaşmışlardır. Bu oranlar, 

birbirleri ile ticaret rekabetine girmesine yol açmıştır. Bu rekabet, ülkelerin birbirleri ile olan 

ticari ilişkilerinde bir güvensizlik ortamı yaratmıştır. Ülkeler, bu durumu kendi sahip oldukları 

ticari alanları genişletmek ile çözmeye çalışmışlardır.  

Keşfedilen yeni ticaret alanları, ihracat ve ithalat sektörlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Bu bağlamda ülkeler, sahip oldukları ticaret yollarını revize etme yoluna gitmişlerdir. Yeni 

revize edilen ticaret yolları, deniz aşırı ülkelerin uluslararası ticaret piyasasında daha fazla söz 

sahibi olmasını sağlamıştır. Bu noktada, dünyanın süper gücü olarak adlandırdığımız ABD ve 

Rusya’ya ek olarak yeni yüzyılda Çin eklenmiştir. ABD’nin çok yönlü ticaret politikaları, 

Rusya’nın Arktik Okyanusu’ndaki (Kuzey Buz Denizi) faaliyetleri ve Çin’in Bir Kuşak Bir 

Yol projesi ile eski İpek Yolu’nu tekrar canlandırması, 21. Yüzyılın ticaret aktörleri olarak 

belirlenecektir. Bu üç ülke, sahip oldukları geniş ticaret alanları sebebiyle birbirleri ile ticaret 

rekabeti halinde yer almaktadırlar.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ile Rusya arasında oluşan Soğuk Savaş, ABD-Çin arasında 

Asya Pasifik hakimiyeti savaşları gibi durumlar, Ticaret rekabetinin önemli göstergelerinden 

birisi olmuştur. Ticaret rekabetinin yansımaları, ülkelerin aldıkları çeşitli önlemlerinde 

görülmüştür. ‘Hollanda Hastalığı’ olarak tabir edilen, ekonomiyi genel olarak tek bir ihracat 

parametresine bağlamak olarak tanımlanan durum, ülkeleri yeni hamleler yapmasını 

sağlamıştır. Özellikle ihracat çeşitliliğinde ülkelerin sayısı artmıştır. Ülkeler tek bir bölgesel 

faaliyet gerçekleştirmemekle beraber daha küresel bir bakış açısı ile ticari faaliyetler 

yürütmektedirler. Bu durum ile beraber dünyanın her bölgesine ulaşma ve ticaret yapma 

yoluna gitmişlerdir.  

2. YÖNTEM  

Çalışmamızda; Uluslararası ticaret rekabetini belirleyen faktörler, küresel rekabet içerisinde 

yer alan ülkelerin ihracat rakamları ve dünyada yeni Pazar alanlarının oluşumu üzerine yer 

alan çalışmalar taranmış ve bazı grafiklere ulaşılmıştır.  
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Çalışma, Uluslararası ticaret rekabetini belirleyen faktörler, ülkelerin birbirleri ile olan ticaret 

rekabetleri ve ticaret rekabeti kapsamında ortaya çıkan yeni Pazar alanlarının durumu üzerine 

temellendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Akademik verilerin incelenmesiyle sayı ile belirtilen şekiller ve analiz sonuçlarına erişilmiştir. 

Ülkelerin ticaret rekabeti içerisindeki ihracat ve yeni Pazar alanlarına yönelik rakamlara 

ulaşılmıştır.  

 

 

Şekil 1. Uluslararası Ticaret Rekabeti unsurlarını Faktörler  

Belirtilen yıllarda yer alan ülkelerin Faktör Koşulları, Yatırım, İnovasyon ve Refah    

parametrelerini içeren maddeler yer almıştır.  
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Şekil 2. Yeni süper güç olarak tanımladığımız Çin’in Sanayi üretim endeksini içeren bir 

grafik 

Grafikte yer alan imalat, hizmet ve sanayi üretim endekslerinin Çin’in bir Kuşak Bir Yol 

Projesi’ni faaliyete geçirdikten sonra artan rakamları görmekteyiz.  

 

 

Şekil 3. Rusya’nın Arktik Bölgesi’ndeki (Kuzey Buz Denizi) ticaret yolunu gösteren 

resim  



 

148 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

 

Şekil 4. ABD’nin temel ekonomik göstergelerinin, ticaret rekabeti kapsamında yer alan 

olası tahminleri  

4. SONUÇ  

Bu çalışmada Ülkelerin birbirleri ile olan ticaret rekabetleri yansıtılmak istenilmiştir. Bu 

yansımanın diğer bir izi olarak yeni ticaret ve Pazar alanlarının keşfi ifade edilmiştir. 

Uluslararası arenada ülkelerin güvensizlik durumu ile birlikte ortaya çıkan çok yönlü 

ihtiyaçlara ulaşma zorunluluğu, grafikler ile birlikte ülkelerin artan ticaret rakamları ile 

birlikte gözler önüne serilmiştir. Bu duruma ek olarak ülkelerin yüksek ticaret gücüne 

ulaşması, dünyanın artık çok aktörlü bir yapıya evrimleşeceğinin bir göstergesi olmuştur.  
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COVID-19 DÖNEMİ KANSER HASTALARINDA BESLENME YAKLAŞIMLARI 
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Özet: Aralık 2019'dan bu yana COVID-19, Çin'in Wuhan kentinde yeni bir pandemi olarak 

tanımlandı. Neticede dünya çapında 200'den fazla bölgeyi etkileyen bir sağlık acil durumu 

ilan edildi. Pandemiden etkilenen birçok ülkede, etkilenen insan sayısı ve ölümlerin artması 

sağlık sistemlerini ciddi derecede zorladı. Kanser insidansındaki küresel artışla birlikte 

onkoloji bakımı sekteye uğramış, uygun ve erken tedavinin önemli bir etkiye sahip olduğu 

duyarlı kanser hastaları arasında başta yatak eksikliğinden kaynaklı bir dizi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Bağışıklığı doğrudan veya tedavi sırasında zayıflatabilen kanser, hastaları diğer 

rahatsızlıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Özellikle COVID-19 döneminde kanserli 

hastalara daha koordineli ve zamanında müdahale etmek kritik bir öneme sahiptir. 

Beslenme, kanserli hastaların tedavisinde son derece önemlidir. Şimdiye kadar, kapsamlı bir 

bakım planı olmayan kanser hastalarında COVID-19 veya SARS-CoV2 semptomatik veya 

asemptomatik enfeksiyonların artan prevalansı hakkında sadece birkaç sistematik çalışma 

bulunmaktadır.  Bu araştırmanın amacı, COVID-19 dönemindeki kanser hastalarında diyetin 

işlevi hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Ayrıca kanser hastalarında COVID-19'a 

yatkınlık, önleme ve yönetiminde diyetin önemi ile birlikte COVID-19 döneminde vitamin 

veya mineral içeren diyet takviyesi ve mikrobiyotanın rolü tartışılmıştır. Vitaminler veya 

mineral takviyeleri ile yeterli beslenme bakımının sağlanması ve bunların kanser hastalarının 

prognozuna etkisi esas olarak bilinmemektedir. Buna rağmen bu çalışma, devam eden 

COVID-19 pandemisi sırasında kanserli tüm hastalar için beslenme bakımı ve komplikasyon 

kontrol kılavuzlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kanser tedavi hizmetleri, beslenme tedavisi, mikro 

besleyiciler 

 

NUTRİTİONAL APPROACHES IN CANCER PATİENTS DURİNG COVİD-19 

PERİOD 

Abstract: Since December 2019, COVID-19 has been identified as a new pandemic in 

Wuhan, China. A health emergency was declared as a result, affecting more than 200 regions 

around the world. With the global increase in cancer incidence, oncology care has been 

disrupted, and a number of problems have arisen, primarily due to the lack of beds, among 

susceptible cancer patients, where appropriate and early treatment has a significant impact. By 

weakening immunity directly or through cancer treatment, cancer makes patients vulnerable 

to illnesses. It is critical in the COVID-19 era to respond to cancer in a more coordinated and 

timely manner. Nutrition is crucial in the prevention of cancer and treatment of people with 
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cancer. So far, there are only a few systematic studies on the increasing prevalence of 

COVID-19 or SARS-CoV2 symptomatic or asymptomatic infections in cancer patients 

without a comprehensive care plan. The goal of this research is to learn more about the 

function of diet in cancer patients with in COVID-19 period. The importance of diet in the 

predisposition, prevention, and management of COVID-19 in cancer patients, as well as the 

role of dietary supplementation with vitamins or minerals, and microbiota in the COVID-19 

period, was discussed in this study. Providing adequate nutritional care with vitamins or 

mineral supplements, as well as their influence on result, are mainly unknown in this research. 

The results might aid in the development of nutritional maintenance and complication control 

guidelines for all patients with cancer during the continuing COVID-19 pandemic. 

Keywords: COVID-19; cancer care facilities; nutrition therapy; micronutrients 

 

Giriş 

Aralık 2019'dan bu yana COVID-19, Çin'in Wuhan kentinde yeni bir pandemi olarak 

tanımlandı. Neticede dünya çapında 200'den fazla bölgeyi etkileyen bir sağlık acil durumu 

ilan edildi (1,3). Pandemiden etkilenen birçok ülkede, etkilenen insan sayısı ve ölümlerin 

artması sağlık sistemlerini ciddi derecede zorladı. 

Kanser insidansındaki küresel artışla birlikte onkoloji bakımı sekteye uğramış, uygun ve erken 

tedavinin önemli bir etkiye sahip olduğu duyarlı kanser hastaları arasında başta yatak 

eksikliğinden kaynaklı bir dizi sorunlar ortaya çıkmıştır.  

Beslenme, insan sağlığının çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle kansere 

yakalanma olasılığı yüksek olan bireylerin bağışıklık tepkisinde son derece önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Şimdiye kadar, kapsamlı bir bakım planı olmayan kanser hastalarında COVID-19 veya 

SARS-CoV2 semptomatik veya asemptomatik enfeksiyonların artan prevalansı hakkında 

sadece birkaç sistematik çalışma bulunmaktadır. Çin, İtalya ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nden gelen verilerin tümü ise kanser hastaları açısından daha büyük bir tehlikeye 

işaret ediyor (2). Bu derlemede, pozitif COVID-19'lu kanser hastaları için bir beslenme 

stratejisi belirlemek amacıyla, COVID-19 pozitifliği olan kanser hastalarında beslenmeyle 

ilgili mevcut tüm veriler kapsama alınmaya çalışılmıştır. 

COVID-19 Enfeksiyonu Kanser Hastalarının Hassasiyetini Artırıyor 

Her yıl dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen kanser, salgının başlangıcından bu yana 

COVID-19 hastalarında da önemli bir risk faktörü olmuştur. Veriler, kanser hastalarının 

COVID-19'a kanser olmayanlara göre daha duyarlı olabileceğini düşündürmektedir (4). Mart 

2020'de yürütülen 1590 COVID-19 hastasından oluşan bir COVID-19 kohortunda kanser 

hastalarının yüzdesinin genel popülasyondaki kanser hastalarının yüzdesinden çok daha 

yüksek olduğu bildirildi (%1'e karşı %0,29) (5). Başka bir çalışmada, COVID-19 ile enfekte 

67 kanser hastasının vaka serisi çalışmasında aktif antikanser tedavisi alan 23 hasta (%34,3) 

tespit edildi. Karşılaşılan vakalar ağırlıklı olarak akciğer kanseri hastaları olup, bunu sırasıyla 

kolorektal, tiroid ve mesane tümörleri izlemiştir. Kanser hastalarının genel popülasyona göre 
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ciddi COVID-19 enfeksiyonu geçirme riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (%47,7'ye 

karşı %15,6) (6). 14 gün içinde kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi gibi antitümör 

tedaviler alan 28 kanserli hastadan oluşan başka bir vaka serisinde, hastaların %54'ünde 

yoğun bakım ünitesine yatış ve mekanik ventilasyon kullanımını gerektiren ciddi sonuçlar 

meydana gelmiştir (7). 

Mevcut kanser hastalarında, ileri tümör evresi ve yüksek tümör nekroz faktörü α (TNF-α), N-

terminal pro-B tipi natriüretik peptit (NT-proBNP) COVID-19 şiddeti için risk faktörleri 

olarak tanımlandı. Aynı zamanda azalmış CD4+ T hücreleri ve albümin-globulin oranı, 

klinisyenlere COVID-19 progresyonunun erken gözetiminde yardımcı olabilir (4). 

Ayrıca 108215 kanserden kurtulan ve 523541 kansersiz kontrol ile yürütülen COVID-19 ile 

ilişkili risk faktörleri ve şiddetli influenza riskinin değerlendirildiği prevalans çalışmasında, 

kanserden kurtulanların solunum, kalp ve böbrek hastalıkları dahil olmak üzere ciddi COVID-

19 riskinin yüksek olduğu sonucuna varıldı. Aynı çalışmada tanıdan sonra 10 yıldan uzun süre 

hematolojik malignitelerden sağ kalanlarda ve tanıdan sonraki 5 yıla kadar katı kanserlerden 

kurtulanlarda influenzadan dolayı hastaneye yatış veya mortalite risklerinin arttığı 

gösterilmiştir (8). 

Türkiye'de hematolojik malignitesi olan hastalarda COVID-19'un sonuçlarını araştıran bir 

çalışmada ise hematolojik malignitesi olan hastalarda COVID-19 hastalarına kıyasla mekanik 

ventilasyon desteği, yoğun bakım ünitesine kabul veya ölüm gibi COVID-19 ile ilgili ciddi 

komplikasyon riskinin arttığını göstermiştir (9). Üç kıtadan 3377 hastanın verilerini içeren 

hematolojik maligniteli hastalar ve COVID-19'lu hastalarda ölüm riskinin incelendiği bir 

meta-analizde, hastanede yatan hematolojik maligniteli hastalarda ölüm riskinin, hastanede 

yatan solid tümörlü hastalarla karşılaştırılabilir olduğu, ancak genel popülasyondan önemli 

ölçüde yüksek kaldığı bildirilmiştir (10). Öte yandan aktif kanserli 1044 hasta ile yapılan bir 

başka çalışmada, hematolojik malignitesi (lösemi, lenfoma ve miyelom) olan hastalarda 

SARS-CoV-2'ye duyarlılığın solid organ tümörü olanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Hematolojik malignitesi olan hastalar arasında yakın zamanda kemoterapi almış 

olmak mortalite riskini ciddi oranda artırmaktadır (11). 

Kanser ve COVID-19 Enfeksiyonun Birleştirilmiş Sonuçları 

Hem yetişkinler hem de çocukları kapsayan çeşitli kanser hastalarında COVID-19'un etkisini 

araştıran altı büyük çalışmanın sonuçları incelenmiştir. Bunlardan en büyüğü, çok merkezli 

bir Çin kohort araştırmasıdır (Wuhan'da 9 hastanede 751 hasta üzerinde). Bu araştırmalarda 

ileri yaş için daha önce bildirilen risk faktörlerine ek olarak; yazarlar, yüksek IL-6, 

prokalsitonin, D-dimer, TNF-a, NT-proBNP ve azalmış lenfositler, CD4+ T hücreleri ve 

albümin-globulin oranı dahil olmak üzere klinik bulguların ilerlemesini artıran bazı risk 

faktörlerinin hastalık progresyonunun erken gözetimi için kullanımlarını vurgulamışlardır 

(12). 

Çin'in Hubei kentinde yürütülen bir  diğer çalışmada, semptomların ortaya çıkmasından dört 

hafta önce kemoterapi alan 205 kanser hastasını incelendi. Sonuç olarak, bu hastaların 

özellikle erkek cinsiyette yüksek bir vaka ölüm oranına sahip olduğu bildirildi (13). İki farklı 

meme kanseri çalışması ise çelişkili sonuçlar gösterdi: Amerikan çalışması, daha önceki bir 
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Çin çalışmasına paralel olarak, ancak daha küçük bir ölçekte erkek hastalar (14) arasında daha 

kötü bir sonucu doğrularken, Fransız çalışması kemoterapinin klinikteki rolüne karşı çıkarak 

COVID-19 ile enfekte hastalarda kanserin ilerlemesini ve komorbiditelerin önemini 

vurgulamıştır (15). 

Beslenme, Covid-19 Enfeksiyonunun Önlenmesinde Önemli Bir Rol Oynayabilir 

Optimal beslenme, gen ekspresyonunu, hücre aktivasyonunu ve sinyal moleküllerini 

değiştirerek viral enfeksiyona neden olan çok sayıda mikroorganizmaya karşı bağışıklık 

tepkisini etkileyebilir. Ayrıca, çoklu diyet bileşenleri bağırsak mikrobiyal ekolojisini ve bunun 

sonucunda organizmadaki immünolojik tepkileri etkiler (16). 

Yapılan çeşitli araştırmalarda pnömoni ve sepsis ile düşük C vitamini seviyeleri ve artan 

oksidatif stres arasında bir bağlantı olduğu gösterilmiştir.  Plasebo kontrollü çalışmalar, C 

vitamini gruplarında soğuk algınlığı ataklarının süresinin ve şiddetinin azaldığını göstermiştir 

(55), bu da insanlarda viral solunum yolu enfeksiyonlarının C vitamini seviyelerinden 

etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca, insanlar üzerinde yürütülen üç kontrollü çalışma, C 

vitamini takviyeli gruplarda önemli ölçüde daha düşük pnömoni insidansı bildirmiştir (46) ve 

bu sonuçlar C vitamininin belirli koşullar altında alt solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılığı 

etkileyebileceğini düşündürmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak C vitamini tedavisi gören 

hasta kişilerde ölüm oranının önemli ölçüde daha düşük olduğu bildirilmektedir. Halen 

yürütülmekte olan daha büyük randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ)’ın sonuçları daha kesin 

veriler verecektir (17). C vitamini alımının erkekler için günde en az 90 mg, kadınlar için 75 

mg olması önerilmektedir (18). 

Likopen, selenyum, A-C-E vitamini ve β-karoten gibi doğal fonksiyonel gıdalarda bol 

miktarda bulunan antioksidanlar, T hücresi alt gruplarının sayısını artırabilir, mitojene lenfosit 

yanıtını iyileştirebilir, interlökin-2 üretimini artırabilir ve buna ek olarak doğal öldürücü 

hücrelerin aktivitesini artırabilir. Tatlı patates, havuç ve yeşil yapraklı sebzeler karoten 

bakımından zenginken, kırmızı biber, portakal, çilek, brokoli ve diğer belirli meyve ve 

sebzeler C vitamini açısından zengindir. Özellikle soya fasulyesi, ayçiçeği, mısır, buğday 

tohumu ve ceviz, diğer yandan kuruyemişler, tohumlar, ıspanak ve brokoli, hepsi harika E 

vitamini kaynaklarıdır (19). 

Popülasyonların göreli D vitamini durumu, COVID-19'un sonucunu etkileyebilecek yaygın 

olarak göz ardı edilen bir faktördür, çünkü D vitamini, son çalışmaların (20–23) ortaya 

koyduğu gibi çeşitli yollarla viral enfeksiyon ve ölüm riskini azaltır. Ek olarak, yakın tarihli 

bir çalışma, D vitamininin, hücresel bağlantıları düzenlemenin yanında interferon ve TNF 

üzerindeki etkileriyle sitokin fırtınasını azaltıp bağışıklık tepkisini artırarak COVID-19 

enfeksiyonu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. D vitamini ayrıca tip 

1 T hücre yanıtlarını baskılayarak ve T hücresi indüksiyonunu artırarak adaptif bağışıklığı 

düzenleyebilir (24). 

Yapılan randomize kontrollü çalışmalarda, D vitamini takviyesi, solunum yolu enfeksiyonu 

riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir (25, 26). 5660 katılımcıyla yapılan 

plasebo kontrollü bir araştırmaya göre, D vitamini takviyesi solunum yolu enfeksiyonlarının 

görülme sıklığını önemli ölçüde azaltmıştır (27). Beş klinik çalışmanın analizine göre, 
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solunum yolu enfeksiyonları D vitamini tedavi grubunda kontrol grubuna göre önemli ölçüde 

daha azdı (28). 14 farklı ülkeden toplam 10933 kişiyle yapılan 25 randomize kontrollü 

çalışmayı içeren başka bir araştırmada, D vitamini takviyesinin en az bir akut solunum yolu 

enfeksiyonu insidansını azalttığı bulunmuştur (29). 

Randomize kontrollü çalışmalara ve meta-analizlere göre D vitamini takviyesi solunum yolu 

hastalıklarına karşı koruyucudur. Sonuç olarak, dünya çapındaki COVID-19 pandemisi 

sırasında D vitamini yetersizliği riski daha fazla olanlar, dolaşım 25(OH)D düzeylerini 

optimum aralıklarda (75-125 nmol/l) tutmak için D vitamini takviyesi almayı düşünebilirler 

(30). 

Çinko (Zn) iyonlarının bağışıklık hücrelerinin normal gelişimi, farklılaşması ve işlevinde yer 

aldığı gösterilmiştir. Bu nedenle çinko, hem doğuştan gelen hem de edinilmiş (hümoral) 

antiviral tepkiler oluşturmak için kritik olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak Zn 

eksikliği, antikor üretiminin azalması, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin işlevinin 

etkilenmesi (örneğin, düşük doğal öldürücü hücre aktivitesi), monositlerin sitokin üretiminin 

azalması ve nötrofil granülositlerinin kemotaksisi ve oksidatif patlaması ile ilişkilendirildi 

(48). Ayrıca, Zn eksikliği, enfeksiyon oranlarının ve süresinin artmasına yol açan kusurlu 

hücresel ve antikor aracılı tepkileri ve dolaylı olarak olgunlaşmamış farklılaşmayı düzenleyen 

çinkoya bağımlı bir peptit olmayan hormon olan aktif serum timülin seviyelerini azaltır (49). 

Zn'nin çoklu antiviral etkileri, SARS-CoV-2'nin ait olduğu birkaç Nidovirüs dahil olmak 

üzere çeşitli viral türlerde gösterilmiştir (47). Bu çalışmalar, çinko takviyesinin, COVID-19'un 

profilaksisi ve tedavisi için faydalı olabileceğini düşündürmektedir. 

İmmünomodülatör özellikler gösteren EPA ve DHA, balık yağları üzerine yapılan çeşitli 

araştırmalarda kullanılmıştır (31). Diyette artan balık tüketimi, COVID-19 

patomekanizmalarını ve enflamasyon ve tromboz gibi sonuçları etkileyebilecek besinler ve 

biyoaktif bileşenler sağlayabilir (32). Dünya Sağlık Örgütü, organizmaya ihtiyaç duyduğu 

vitamin, mineral, diyet lifi, protein ve antioksidanların sağlanması açısından çeşitli taze ve 

rafine edilmemiş gıdalardan oluşan günlük bir diyet önermektedir. 

Covid-19'da Mikrobiyota 

Konağın bağırsak bakterileriyle ilişkisi karmaşık ve çift yönlüdür. Antimikrobiyal peptitler ise 

bağırsak kommensalleri tarafından üretilmektedir. Bu bakımdan, besinler ve habitat için 

rekabet etmenin yanı sıra homeostazın korunmasına da yardımcı olurlar (33). Yazarlar, bazı 

COVID-19 hastalarının (34) dışkısında SARS-Cov2 RNA'sının keşfedilmesi ve bu hastalarda 

ishalin ortaya çıkmasından sonra, bağırsak-akciğer ekseninin ve belki de mikrobiyotanın (35) 

tutulum potansiyelini vurgulamışlardır. Sonuç olarak belirli demografik gruplar ve özellikle 

kanser hastaları için başarılı bir diyet yaklaşımı ve mikrobiyotaya yönelik özelleşmiş 

fonksiyonel gıdalar gerekebilir (36). 

Rutin Olarak Tüketilmesi Tavsiye Edilen Yiyecek ve İçecekler 

Sağlıklı bir beslenme planında, her gün taze, rafine edilmemiş meyveler, sebzeler, baklagiller, 

kuruyemişler, tam tahıllar ve haftada bir kaç kez hayvansal ürünler (tavuk, balık vb.) 

tüketilmesi önerilir. Günlük porsiyon önerileri: 2 su bardağı meyve (4 porsiyon); 2,5 su 

bardağı sebze (5 porsiyon); 180 gr tahıl; 160 gr et (haftada bir veya iki kez kırmızı et, haftada 
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iki veya üç kez kümes hayvanları veya balık). Atıştırmalıklar ise çoğunlukla taze sebze ve 

meyvelerden oluşmalıdır. Hayati vitaminleri kaybetmemek için sebze ve meyvelerin aşırı 

pişirilmemesi gerekir. Eğer konserve meyve veya sebze kullanılacaksa, dikkatli seçilmeli ve 

fazladan tuz veya şeker içeren türlerden uzak durulmalıdır (37). 

Her gün bol su içilmelidir. Çünkü su kanda besin maddeleri ve kimyasallar taşımanın yanında 

vücut ısısını düzenler, vücutta oluşan atıklar ve toksinlerin dışarı atılmasını sağlar ve 

eklemleri korur. Limon suyu (suda seyreltilmiş ve şekersiz), çay ve kahve gibi diğer 

içeceklere ek olarak her gün 8-10 bardak su içilebilir. Ancak kahve, şekerli meyve suları, 

gazlı içecekler ve diğer farklı şeker içeriği yüksek içecek tüketiminin sınırlandırılması büyük 

önem taşımaktadır (37). 

COVID-19 Pozitif Kanser Hastalarının Beslenme Yaklaşımı Ne Olmalı? 

YBÜ (Yoğun Bakım Ünitesi) Dışı Hastalarda Beslenme 

COVID-19 ağırlıklı olarak solunum yollarını etkilediğinden, ölümcül olabilen çoklu organ 

yetmezliğine doğru ilerleyebilir (38). Daha ileri yaş (39) daha yüksek malnütrisyon riski ve 

prevalansının yanı sıra aynı zamanda daha ölümcül sonuçlarla da ilişkilidir. Azalmış 

hareketlilik, özellikle iskelet kasındaki katabolik değişiklikler ve azalan gıda alımı, yaşlı 

bireylerde kötüleşebilen hastalıkla ilişkili malnütrisyonun tüm nedenleridir (40). Ayrıca, 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile birlikte enflamasyon ve sepsis gelişimi, yukarıda bahsedilen 

tüm değişikliklerin artmasına katkıda bulunabilir. 

COVID-19 enfeksiyonundan sonra farklı hastalık ve/veya artan mortalite riski altında olan 

kanserli kişiler, yetersiz beslenme açısından taranmalı ve değerlendirilmelidir. Uygun 

beslenme değerlendirmesi ve tedavisinin, yoğun bakımda kalış süresi, hastaneye yatış ve 

çeşitli kronik hastalıklar dahil olmak üzere komplikasyonları azalttığı ve klinik sonuçları 

iyileştirdiği gösterilmiştir (41). 

Protein ihtiyaçları genellikle aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanır (41): 

- Yaşlılarda her gün ve vücut ağırlığının kilogramı başına bir gram protein önerilir; bu miktar 

beslenme ve fiziksel aktivite düzeyi ile hastalık ve tolerans durumuna göre değiştirilmelidir. 

- Polimorbid tıbbi yatan hastalarda, vücut ağırlığı kaybını önlemek, hastaneye yeniden yatış 

riskini en aza indirmek ve fonksiyonel sonucu iyileştirmek için günde vücut ağırlığının 

kilogramı başına ≥1 g protein önerilmektedir (41). 

Yağ ve karbonhidrat gereksinimleri, 30:70 (solunum eksikliği yok) ila 50:50 (solunum 

eksikliği var) arasında değişen bir yağ-karbonhidrat oranıyla enerji gereksinimlerini 

karşılamak üzere ayarlanır. Diyet takviyesi, diyet alımını iyileştirmek ve beslenme hedeflerini 

yerine getirmek için yetersiz olduğunda, hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan 

oral besin takviyeleri (OBT) kullanılmalıdır (41). 

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarının Beslenmesi 

Oral alım ile beslenme gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda; oral alımın üç günden 

fazla mümkün olmadığı veya oral alımın bir haftadan daha uzun bir süre boyunca enerji 

talebinin yarısından daha az olacağı tahmin edildiği durumlarda, enteral nutrisyon (EN) 

düşünülmelidir. Hastanın durumuna göre belirlenen solunum tedavisi aşamaları göz önünde 
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bulundurularak yoğun bakım ünitesinde tıbbi beslenme tedavisine (42) ilişkin en son ESPEN 

önerileri aşağıda listelenen kriterlere göre değişmektedir. 

Entübasyon Öncesi Dönem 

Oral yemekle enerji hedefini karşılayamayan COVID-19 entübe edilmemiş yoğun bakım 

ünitesi hastalarında öncelikle oral nutrisyon destekleri araştırılmalı, ardından enteral beslenme 

tedavisi yapılmalıdır. Beslenme için bir nazal gastrik tüp (NGT) kullanımı ile enteral 

beslenme mümkün değilse, bu özellikle yoğun bakım ünitesine kabulün ilk 48 saatinde 

hastanın aç kalmasına ve dolayısıyla malnütrisyon riskinin artmasına buna bağlı olarakta diğer 

başka sorunların riskinde artışa neden olabilir (43). Bu durumlarda periferik parenteral 

nutrisyon (PPN) araştırılabilir. 

 

Ventilasyon Periyodu 

Yoğun bakımda entübe ve ventile edilen COVID-19 hastalarında EN'ye nazogastrik tüp ile 

başlanmalı; prokinetik tedaviden sonra mide intoleransı olan hastalarda veya aspirasyon riski 

yüksek hastalarda pilor sonrası beslenme yapılmalıdır; yüzüstü pozisyon EN için bir sınırlama 

veya kontrendikasyon oluşturmaz. Enerji yönetimi: akut hastalığın erken evrelerinde, 

hipokalorik beslenme (EE'nin %70'ini aşmayan) sağlanmalı ve üçüncü gün sonrasında %80-

100'e varan artışlarla ilerlemeli ve protein ihtiyacı her gün 1,3 g/kg protein eşdeğeri olmalıdır. 

Bu hedefin, özellikle kırılgan hastalarda hasta sağkalımını arttırdığı gösterilmiştir. Hastaların 

fiziksel kompozisyon verilerinin yokluğunda, obez kişiler için günde 1,3 g/kg “ayarlanmış 

vücut ağırlığı” protein eşdeğeri önerilir (41). 

Disfaji ve Mekanik Ventilasyon Sonrası Dönem 

Artık mekanik solunuma ihtiyaç duymayan hastaların, oral besin alımını ciddi şekilde 

kısıtlayabilen yutma güçlüğü ve disfaji yaşama olasılığı daha yüksektir. Özellikle yaşlılarda 

ve uzun süreli entübasyon ardından, ekstübasyon sonrası yutma sorunu 21 güne kadar 

uzayabilmektedir (44, 45). 

Yutmanın tehlikeli kabuldiği durumlarda doğrudan enteral nutrisyon sağlanmalıdır. Disfajisi 

olan YBÜ hastalarında, ekstübasyonu takiben dokuya uyarlanmış yemekler önerilebilir. 

Aspirasyon riskinin yüksek olduğu durumlarda ise postpilorik EN veya mümkün değilse 

nazoenteral tüp çıkarılarak geçici parenteral nutrisyon düşünülmelidir. 

Sonuç ve Öneriler 

COVID-19 enfeksiyonları ve karsinom, kemoterapi ile tedavi edilsin veya edilmesin, tümör 

türünden bağımsız olarak özellikle erkek erişkinlerde daha kaba ve daha kötü prognoza neden 

olabilmektedir. Bu olağanüstü acil durum sırasında yoğun bakım ünitesindeki ve dışındaki 

ortamlarda kanser hastalarına uygun beslenme tedavisi sağlamak kolay bir iş değildir. Vitamin 

veya mineral tedavisinin sonuç üzerindeki etkisi esas olarak belirsizdir. Ayrıca, bu yeni 

COVID-19 salgınında, yetersiz beslenmenin klinik sonuçlar ve yaşam kalitesi üzerindeki 

yıkıcı etkilerinden kaçınmak açısından kanserli kişiler için aktif terapi ve yeterli beslenme 

yardımı için tüm çaba gösterilmelidir. Ayrıca hasta prognozunu tahmin etmek için beslenme 
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durumunun ve beslenme değişikliğinin COVID-19 üzerindeki etkisine dair daha fazla kanıt 

incelenmelidir. 

Finans Kaynağı 

Bu çalışma sırasında, herhangi bir firmadan, araştırma konusu ile doğrudan veya dolaylı 

olarak ilgili olabilecek ve çalışmanın değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilecek 

herhangi bir maddi veya manevi destek alınmamıştır. 

Çıkar Çatışması 

Yazarlar olarak, bu yazının tüm aşamalarında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan 

ederiz. 
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Bu çalışmada tüm yazarlar sürece eşit katkıda bulunmuştur. 

Kaynakça 

1. World Health Organization. 2020. http://www.emro.who.int/nutrition/news/nutrition-advice-for-adults-during-the-

covid-19-outbreak.html  

2. Chen, J., Lu, H., Melino, G., Boccia, S., Piacentini, M., Ricciardi, W., et al. (2020). COVID-19 infection: the China 

and Italy perspectives. Cell Death Dis, 11(6), 438. doi:10.1038/s41419-020-2603-0 

3. World Health Organization, Origin of SARS-CoV-2. (2020). 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332197/WHO-2019-nCoV-FAQ-Virus_origin-2020.1-eng.pdf) 

4. Tian, J., Yuan, X., Xiao, J., Zhong, Q., Yang, C., Liu, B., ... & Wang, Z. (2020). Clinical characteristics and risk 

factors associated with COVID-19 disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicentre, retrospective, 

cohort study. The Lancet Oncology, 21(7), 893-903. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30309-0 

5. Liang, W., Guan, W., Chen, R., Wang, W., Li, J., Xu, K., ... & He, J. (2020). Cancer patients in SARS-CoV-2 

infection: a nationwide analysis in China. The lancet oncology, 21(3), 335-337. https://doi.org/10.1016/S1470-

2045(20)30096-6 

6. Assi, T., Ibrahim, N., K Abboud, R. M., Kattan, C., Rassy, E., Nemr, E., & Kattan, J. (2020). The management of 

patients with metastatic prostate cancer during the COVID-19 pandemic. Future Oncology, 16(20), 1455-1461. 

https://doi.org/10.2217/fon-2020-0361 

7. Zhang, L., Zhu, F., Xie, L., Wang, C., Wang, J., Chen, R., ... & Zhou, M. (2020). Clinical characteristics of 

COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. Annals of 

oncology, 31(7), 894-901. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.296 

8. Carreira, H., Strongman, H., Peppa, M., McDonald, H. I., dos-Santos-Silva, I., Stanway, S., ... & Bhaskaran, K. 

(2020). Prevalence of COVID-19-related risk factors and risk of severe influenza outcomes in cancer survivors: A matched 

cohort study using linked English electronic health records data. EClinicalMedicine, 29, 100656. 

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100656  

9. Yigenoglu, T. N., Ata, N., Altuntas, F., Bascı, S., Dal, M. S., Korkmaz, S., ... & Birinci, S. (2021). The outcome of 

COVID‐19 in patients with hematological malignancy. Journal of medical virology, 93(2), 1099-1104. 

https://doi.org/10.1002/jmv.26404 

10. Vijenthira, A., Gong, I. Y., Fox, T. A., Booth, S., Cook, G., Fattizzo, B., ... & Hicks, L. K. (2020). Outcomes of 

patients with hematologic malignancies and COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 3377 

patients. Blood, 136(25), 2881-2892. https://doi.org/10.1182/blood.2020008824  

11. Lee, L. Y., Cazier, J. B., Starkey, T., Briggs, S. E., Arnold, R., Bisht, V., ... & Wyatt, S. (2020). COVID-19 

prevalence and mortality in patients with cancer and the effect of primary tumour subtype and patient demographics: a 

prospective cohort study. The Lancet Oncology, 21(10), 1309-1316. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30442-3. 

12. Tian, J., Yuan, X., Xiao, J., Zhong, Q., Yang, C., Liu, B., ... & Wang, Z. (2020). Clinical characteristics and risk 

factors associated with COVID-19 disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicentre, retrospective, 

cohort study. The Lancet Oncology, 21(7), 893-903. 

13. Yang, K., Sheng, Y., Huang, C., Jin, Y., Xiong, N., Jiang, K., ... & Wu, G. (2020). Clinical characteristics, 

outcomes, and risk factors for mortality in patients with cancer and COVID-19 in Hubei, China: a multicentre, retrospective, 

cohort study. The Lancet Oncology, 21(7), 904-913. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30310-7 

14. Kalinsky, K., Accordino, M. K., Hosi, K., Hawley, J. E., Trivedi, M. S., Crew, K. D., & Hershman, D. L. (2020). 

Characteristics and outcomes of patients with breast cancer diagnosed with SARS-Cov-2 infection at an academic center in 

New York City. Breast cancer research and treatment, 1. doi:10.1007/s10549-020-05667-6  

15. Vuagnat, P., Frelaut, M., Ramtohul, T., Basse, C., Diakite, S., Noret, A., ... & Bidard, F. C. (2020). COVID-19 in 

breast cancer patients: a cohort at the Institut Curie hospitals in the Paris area. Breast Cancer Research, 22, 1-10. 

doi:10.1186/s13058-020-01293-8 

http://www.emro.who.int/nutrition/news/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
http://www.emro.who.int/nutrition/news/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332197/WHO-2019-nCoV-FAQ-Virus_origin-2020.1-eng.pdf
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30309-0
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30096-6
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30096-6
https://doi.org/10.2217/fon-2020-0361
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.296
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100656
https://doi.org/10.1002/jmv.26404
https://doi.org/10.1182/blood.2020008824
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30442-3
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30310-7


 

157 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

16. Aslam, M. F., Majeed, S., Aslam, S., & Irfan, J. A. (2017). Vitamins: Key role players in boosting up immune 

response—A mini review. Vitam Miner, 6(1), 2376-1318. 

17. Carr, A. C., & Rowe, S. (2020). The emerging role of vitamin C in the prevention and treatment of COVID-19. 

doi:10.3390/nu12113286  

18. Haug, A., Brand-Miller, J. C., Christophersen, O. A., McArthur, J., Fayet, F., & Truswell, S. (2007). A food" 

lifeboat": food and nutrition considerations in the event of a pandemic or other catastrophe. Medical journal of 

Australia, 187(11/12), 674. 

19. Arayici, M. E., Yucel, U., & Ocek, Z. A. (2020). Knowledge and Attitudes of Ege University Midwifery, Nutrition-

Dietetic, and Nursing Students About Natural Functional Foods. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 4(3), 364-

370. doi:10.30621/jbachs.2020.1283  

20. Coussens, A. K. (2017). The role of UV radiation and vitamin D in the seasonality and outcomes of infectious 

disease. Photochemical & Photobiological Sciences, 16(3), 314-338. doi:10.1039/c6pp00355a 65.  

21. Lang, P. O., & Aspinall, R. (2017). Vitamin D status and the host resistance to infections: what it is currently (not) 

understood. Clinical therapeutics, 39(5), 930-945. doi:10.1016/j. clinthera.2017.04.004  

22. Gruber-Bzura, B. M. (2018). Vitamin D and influenza—prevention or therapy?. International journal of molecular 

sciences, 19(8), 2419. 

23. Gombart, A. F., Pierre, A., & Maggini, S. (2020). A review of micronutrients and the immune system–working in 

harmony to reduce the risk of infection. Nutrients, 12(1), 236. doi:10.3390/nu12010236 68.  

24. Grant, W. B., Lahore, H., McDonnell, S. L., Baggerly, C. A., French, C. B., Aliano, J. L., & Bhattoa, H. P. (2020). 

Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and 

deaths. Nutrients, 12(4), 988. doi:10.3390/nu12040988 

25. Autier, P., Mullie, P., Macacu, A., Dragomir, M., Boniol, M., Coppens, K., ... & Boniol, M. (2017). Effect of 

vitamin D supplementation on non-skeletal disorders: a systematic review of meta-analyses and randomised trials. The lancet 

Diabetes & endocrinology, 5(12), 986-1004. 

26. Rejnmark, L., Bislev, L. S., Cashman, K. D., Eiríksdottir, G., Gaksch, M., Grübler, M., ... & Jorde, R. (2017). Non-

skeletal health effects of vitamin D supplementation: A systematic review on findings from meta-analyses summarizing trial 

data. PloS one, 12(7), e0180512. doi:10.1371/journal.pone.0180512  

27. Bergman, P., Lindh, Å. U., Björkhem-Bergman, L., & Lindh, J. D. (2013). Vitamin D and respiratory tract 

infections: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one, 8(6), e65835. 

doi:10.1371/journal.pone.0065835  

28. Charan, J., Goyal, J. P., Saxena, D., & Yadav, P. (2012). Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A 

systematic review and meta-analysis. Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics, 3(4), 300. doi:10.4103/0976-

500X.103685  

29. Martineau, A. R., Jolliffe, D. A., Hooper, R. L., Greenberg, L., Aloia, J. F., Bergman, P., ... & Camargo, C. A. 

(2017). Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of 

individual participant data. bmj, 356. 

30. Ali, N. (2020). Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. Journal of 

infection and public health, 13(10), 1373-1380. doi:10.1016/j. jiph.2020.06.021 

31. Miles, E. A., & Calder, P. C. (2012). Influence of marine n-3 polyunsaturated fatty acids on immune function and a 

systematic review of their effects on clinical outcomes in rheumatoid arthritis. British Journal of Nutrition, 107(S2), S171-

S184. doi:10.1017/S0007114512001560 

32. Yang, B., Ren, X. L., Li, Z. H., Shi, M. Q., Ding, F., Su, K. P., ... & Li, D. (2020). Lowering effects of fish oil 

supplementation on proinflammatory markers in hypertension: results from a randomized controlled trial. Food & 

function, 11(2), 1779-1789. doi:10.1039/c9fo03085a 

33. Moens, E., & Veldhoen, M. (2012). Epithelial barrier biology: good fences make good 

neighbours. Immunology, 135(1), 1-8. doi:10.1111/j.1365-2567.2011.03506.x 

34. Wu, Y., Guo, C., Tang, L., Hong, Z., Zhou, J., Dong, X., ... & Huang, X. (2020). Prolonged presence of SARS-

CoV-2 viral RNA in faecal samples. The lancet Gastroenterology & hepatology, 5(5), 434-435. 

35. Chan, J. F. W., Yuan, S., Kok, K. H., To, K. K. W., Chu, H., Yang, J., ... & Yuen, K. Y. (2020). A familial cluster 

of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family 

cluster. The lancet, 395(10223), 514-523. doi:10.1016/S0140-6736(20)30154-9  

36. Dhar, D., & Mohanty, A. (2020). Gut microbiota and Covid-19-possible link and implications. Virus research, 285, 

198018. 

37. World Health Organization. 2020. http://www.emro.who. int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advic e-for-

adults-during-the-covid-19-outbreak.html. 

38. Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected 

with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet, 395(10223), 497-506. doi:10.1016/ S0140-6736(20)30183-5 

39. Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., Hooper, L., ... & Bischoff, S. C. (2019). 

ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical nutrition, 38(1), 10-47. 

doi:10.1016/j.clnu.2018.05.024  

40. Gomes, F., Schuetz, P., Bounoure, L., Austin, P., Ballesteros-Pomar, M., Cederholm, T., ... & Bischoff, S. C. 

(2018). ESPEN guidelines on nutritional support for polymorbid internal medicine patients. Clinical nutrition, 37(1), 336-

353. doi:10.1016/j.clnu.2017.06.025  

41. Barazzoni, R., Bischoff, S. C., Breda, J., Wickramasinghe, K., Krznarić, Ž., Nitzan, D., ... & Singer, P. (2020). 

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 

infection. Liječnički vjesnik, 142(3-4), 75-84. doi:10.1016/j.clnu.2020.03.022 



 

158 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

42. Singer, P., Blaser, A. R., Berger, M. M., Alhazzani, W., Calder, P. C., Casaer, M. P., ... & Bischoff, S. C. (2019). 

ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical nutrition, 38(1), 48-79. 

doi:10.1016/j.clnu.2018.08.037 

43. Terzi, N., Darmon, M., Reignier, J., Ruckly, S., Garrouste-Orgeas, M., Lautrette, A., ... & Timsit, J. F. (2017). 

Initial nutritional management during noninvasive ventilation and outcomes: a retrospective cohort study. Critical 

Care, 21(1), 1-9. doi:10.1186/s13054-017-1867-y 

44. Peterson, S. J., Tsai, A. A., Scala, C. M., Sowa, D. C., Sheean, P. M., & Braunschweig, C. L. (2010). Adequacy of 

oral intake in critically ill patients 1 week after extubation. Journal of the American Dietetic Association, 110(3), 427-433. 

doi:10.1016/j. jada.2009.11.020  

45. Skoretz, S. A., Flowers, H. L., & Martino, R. (2010). The incidence of dysphagia following endotracheal 

intubation: a systematic review. Chest, 137(3), 665-673. doi:10.1378/chest.09-1823 

46. Hemilä, H., & Douglas, R. M. (1999). Vitamin C and acute respiratory infections. The international journal of 

tuberculosis and lung disease, 3(9), 756-761. 

47. Te Velthuis, A. J., van den Worm, S. H., Sims, A. C., Baric, R. S., Snijder, E. J., & van Hemert, M. J. (2010). Zn2+ 

inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these 

viruses in cell culture. PLoS pathogens, 6(11), e1001176. doi:10.1371/journal.ppat.1001176 

48. Ibs, K. H., & Rink, L. (2003). Zinc-altered immune function. The Journal of nutrition, 133(5), 1452S-1456S. 

doi:10.1093/ jn/133.5.1452S  

49. Saha, A. R., Hadden, E. M., & Hadden, J. W. (1995). Zinc induces thymulin secretion from human thymic 

epithelial cells in vitro and augments splenocyte and thymocyte responses in vivo. International Journal of 

immunopharmacology, 17(9), 729-733. doi:10.1016/0192-0561(95)00061-6 

  



 

159 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

YÜKSELEN KÜRESEL KRİZ: GÜVENLİ GIDAYA ULAŞIM PROBLEMİ 

İsmet ERİM 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Muğla, Türkiye, ismeterim351@gmail.com 

Özet: Günümüz dünya nüfusunun ortalama artış hızı %1,7’dir. Dünyamızın aynı nüfus hızı 

ile artmaya devam etmesi durumunda yaklaşık 41 yıl sonra nüfusunun ikiye katlanacağı 

öngörülmektedir. Bu artış hızı aynı zamanda yaşamın devamlılığı için gerekli olan gıda 

ihtiyacının da artmasına neden olmaktadır. Bu ihtiyaçlar maalesef tüm dünyada eşit bir 

şekilde karşılanamazken bir diğer yandan karşılanan gıda ihtiyacının ne kadar güvenli olduğu 

da her geçen gün artan bir soru işaretidir. Bu soru işareti ve belirsizliğin yanı sıra güvenli 

gıdaya ulaşamama sorunu büyüyen bir küresel kriz haline gelmektedir. Dünya’da Gıda 

Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre , 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 

milyon kişiye ulaşmıştır. Yüksek maliyetler ve düşük alım gücü, milyarlarca kişinin sağlıklı, 

besleyici ve güvenli gıdaya erişimini engellemektedir. Gıda güvensizliği çeken kesime en çok 

Asya kıtasında rastlanmakla beraber , gıda güvensizliğinin en hızlı arttığı kıta Afrika kıtasıdır. 

Aşırı üretim olgusu, mevcut uluslararası ekonomik sistemin getirdiği en sakıncalı kavramdır. 

Gıda alanında ulaşılmayı amaçlanan maksimum gelir durumu için günümüzde birçok 

hormonlu tarım ilacı, tarımsal böcek ilaçları, suni gübreler gibi materyallerin gıdalar üzerinde 

kullanılması gıda güvenliğini zarar vermektedir. Gıda güvenliği tarladan başlayıp sofraya 

uzanan bir zincir ihtiva eder. Üretilmesinden, hasat edilmesine, paketlenmesinden, muhafaza 

edilmesine ve son evrede tüketilmesine kadar her zaman dikkat edilmelidir. Zincirin bir 

halkasının kopması durumunda insan sağlığı için risk oluşur ve zararlar verebilir. İnsan 

sağlığını koruması noktasında kilit rolü bulunan gıda güvenliği, uluslararası anlaşmalar ve 

kalite sistemleri ile korunmakta ve belirli bir standardın uygulanması sağlanmaktadır. Gelişen 

insan toplumu için güvenli gıda uygulamaları ile korunma sağlanarak gıda kaynaklı ölümlerin 

ve zararların önüne geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, Nüfus, Tarım, Uluslararası sorun 

Abstract: The average growth rate of the world's population today is 1.7%. It is predicted that 

if our world continues to grow at the same population rate, its population will double after 

about 41 years. This rate of increase also leads to an increase in the need for food, which is 

necessary for the continuity of life. Unfortunately, these needs cannot be met equally all over 

the world, while on the other hand, how safe the food needs that are met are is a question 

mark that is growing every day This question mark and uncertainty, as well as the problem of 

not being able to get to safe food, is becoming a growing global crisis. According to the report 

titled The State of Food Safety and Nutrition in the world, the number of people suffering 

from hunger reached 690 million people in 2019. High costs and low purchasing power are 

prevented billions of people from accessing healthy, nutritious and safe food. Although the 

most food insecure segment is found on the Asian continent, the continent where food 

insecurity increases the fastest is the African continent. The phenomenon of overproduction is 

the most objectionable concept introduced by the current international economic system. 

Currently, the use of materials such as many hormonal pesticides, agricultural pesticides, 

artificial fertilizers on foods destroys food safety for the maximum income situation that is 
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intended to be achieved in the food field. Food safety includes a chain starting from the field 

and extending to the table. . Care should always be taken food safety from its production, 

harvesting, packaging, storage and final stage consumption. In the event that one ring of the 

chain breaks, there is a risk to human health and it can cause harm. Food safety, which has a 

key role in protecting human health, is protected by international agreements and quality 

systems and the implementation of a certain standard is ensured. Food-related deaths and 

harms can be prevented by providing protection with safe food practices for the developing 

human society. 

Keywords: Food Safety, Population, Agricultural , International Problem 

1.GİRİŞ.  

Güvenli gıda kavramı insanları varoluşundan beri süre gelen en önemli kavramlardan biridir. 

İnsanoğlu önce hangi otları yemesi gerektiğini öğrenmiştir. Bugün güvenli gıda kavramını 

karşılığı hiçbir şekilde bozulmamış ya da herhangi bir bulaş riski taşımayan ve İnsanların 

sağlıklı yaşamlarını geliştiren şekilde üretime Tabii olmuş ve tüketimi hazırlanmış gıdadır. 

Bugünün dünyasında güvenli gıda; üreticisi  belli olan, nerede üretildiği bilinen, ambalajlı, 

üzerinde uluslararası kalite standardı uyarıları bulunan ve bir markaya sahip olan gıdalardır. 

Bu çerçevenin dışında kalan; üreticisi belli olmayan, içeriği belirtilmemiş, sokakta ve pazar 

yerlerinde açık bir şekilde satılan gıdalar güvenlik zafiyeti içerisindedir. Güvenli gıdanın ilk 

amacı insan sağlığına zarar getirmemektedir. Nasıl bir ortamda hangi metotlar uygulanarak 

üretilmiş olması ve işlenmesi güvenlik seviyesinde belirler. Üretimi sırasında doğaya ve 

kaynaklara zararı minimum olması Sürdürülebilir üretimi de sağlar. Uluslararası Arena da 

gıda güvenliğinin  tanımı bu alanda belirtilmiş standartlara sahip olan kuruluşlarca 

Onaylanmış ve kabul edilmiş ürünlerdir. 

   Temel olarak gıda güvenliğinde üç adet risk faktörü bulunmaktadır. Bu risk faktörleri; 

fizyolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal risklerdir. Gıda güvenliğini etkileyen bu risklere karşı 

doğru metotlar kullanılarak ve üzerinde araştırmalar yapılarak dinamik çözümler üretilebilir.        

 Fizyolojik riskler gıda güvenliği fiziksel olarak riske atan faktörlerdir. Bir besinin içinde 

bulunan atık madde veyahut bir canlı (böcek, sinek, Larva) gibi yabancı maddelerin yanı sıra 

radyoaktivite ve kirler fizyolojik risk faktörlerine girmektedir. Fizyolojik riskler besinin 

içerdiği değeri yok etmesinin yanı sıra insanlara sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin 

zarar verebilir ve bir sonraki safha olarak insanların ölmesine neden olur. 

İkinci önemli risk faktörü ise kimyasal risklerdir. Bazı besinlerde kendi içeriğinde doğal 

olarak kimyasal maddeler bulunabilir. yabani besinler ve bazı tarımsal ürünlerde bu risk 

bulunmaktadır. kimyasal risklerin en tehlikelisi suni yolla besinlerle bulaşan tarımsal ilaçlar 

ve yapay hormonlardır. Bu materyaller besin üzerine gözle görülmeyen şekilde yerleşir ve 

farkına varması çok güçtür. Ancak bazı testler sonucunda besindeki kimyasal bulgularla 

ulaşarak durumu anlaşılabilir. Bu durum neticesinde kimyasal riskler İnsan vücudunda 

maksimum zarar verebilir.  

Üçüncü risk faktörü ise gıda güvenliğini en çok etkileyen ve dışarıdan müdahaleye gerek 

kalmadan etki eden mikrobiyoloji  risklerdir. Kendi içinde üçe ayrılan mikrobiyolojik 

risklerin ilki doğada doğal yollarda bulunan kimyasal sentezlerdir. ikinci önemli 
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mikrobiyolojik risk faktörü üretimde yapılan yanlışlıklar veyahut depolama sırasında yapılan 

hatalar neticesinde ortaya çıkan ve hızla yürüyen organizmalardır. Bu mikroorganizmalar 

yaygın olarak küf, parazit, mikrobiyal toksinler, bakteriler ve virüsler olarak ortaya çıkar. 

Üçüncü mikrobiyal risk faktörü ise genetiği değiştirilmiş organizmalardır. GDO'lu ürünler 

günümüzün insan sağlığını yok sayan yani tamamen ticari anlayışla üretilen zararlı 

besinlerdir. GDO'lu ürünler üretilirken aynı zamanda yetiştiği toprağa da büyük zararlar verir 

. Örneğin; dünyada üretimi en fazla yapılan baklagillerden olan soya fasulyesi yetiştirildiği 

toprakları Çoraklaştırmaktadır aynı durum Amerika'da üretilen bazı Mısır cinsleri için de 

geçerlidir. Gıda güvenliğini riske sokan en önemli faktör bakterilerdir. Bakteriler gıdanın 

yapısını bozmakta beraber gıda zehirlenmelerine akabinde Can kayıplarına neden olur. 

Mikrobiyal riskler, insan vücudunda metal zehirlenmelerine kan parametrelerinde 

bozulmalara ve kanser oluşumuna neden olabilir. 

Küresel boyutta gıda güvenliğini ele aldığımızda; bu gezegende yaşayan insanların %17.2 

sine denk gelen yaklaşık 1.3 milyar insanın orta düzeyde güvenli gıdaya düzenli erişimlerinin 

olmadığı Dünya Tarım Örgütü verilerine göre ortadadır. Orta ve şiddetli güvenli gıdaya 

erişimin olmadığı insan sayısı ise yaklaşık Dünya nüfusunun %26.4 denk gelen Yani iki 

milyar kişiyi kapsamaktadır. 

      DÜNYA TARIM ÖRGÜTÜ’NDEN ÖNERİLER 

* Tüketici öncelikle sağlıklı beslenme bilincini göz önünde bulundurarak "güvenilir gıda"     

arayışı ile alışverişe çıkmalıdır. 

*Olabildiğince doğal veya fazla katkı içermeyen taze yiyeceklere yönelmelidir. 

*Güvenilir satış yerlerini ve güvenilir firmaları tercih etmelidir. 

*Açıkta satılan, etiketsiz, ruhsatsız ürünlere rağbet etmemelidir. 

*Ambalajlı bir ürün de olsa içeriğin, beslenme değerlerinin, katkı maddelerinin, ruhsat tarihi, 

üretim ve son kullanma tarihlerinin yazılı olup olmadığını kontrol etmelidir. 

*Etiketi tahrip olmuş, okunmayan ürünleri satın almamalıdır. 

*Ambalajın kırılmamış, bozulmamış, bombeleşmemiş olmasına dikkat etmelidir. 

* Özellikle meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeli, suni ortamda yetiştirilen sera 

ürünlerinden uzak durmalıdır. 

*Ayrıca gıda ürünü ile ilgili yaşanacak herhangi bir sorundan dolayı hak talep edebilmek 

*adına alışveriş sırasında satın alım belgesini (fiş veya fatura) almalı ve belli bir süre 

saklamalıdır. 

2.YÖNTEM  

 Bu çalışmada gıda güvenliğinin altında yatan temel risk faktörleri , dünyamızın gıda 

güvenliği alanında durumu ve Birleşmiş Milletler ile alt kuruluşlarının (FAO) çalışmaları 

incelenmiştir. İncelemeler sonucunda ulaşılan bilgi ve materyaller çalışmanın ana gövdesine 

yerleştirilmiştir. 
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  Bu çalışma güvenli gıdanın önemini merkeze alarak olası risklerin sebeplerini ve dinamik 

çözümlerine yoğunlaşır. Günümüzün en büyük problemi olan güvenli gıdaya erişimi irdeleyen 

bu çalışma gıda ve insan üzerine temellendirilmiştir. 

3.BULGULAR 

Yapılan araştırma ve inceleme faaliyetleri sonucunda gıda güvenliği hakkında önemli görsel 

içeriklere  ulaşılmış ve bunlar yapılan bu çalışmaya aynı zamanda kılavuzluk yapmıştır. 

 

Şekil 1. Gıda güvenliğinde kullanılan uluslararası kalite sertifikası   

Bu sertifika gıda güvenliği kavramını destekleyen en önemli uluslararası olgulardan birisidir. 

 

 

Şekil 2. Dünya açlık haritası: BM tarafından 2019 yılında hazırlanan çalışma gıda güvenliği sıkıntısı yaşayan 

ülkeleri göstermekte. 

Bu harita gıda güvenliği konusunun sadece birkaç ülke için değil tüm dünya devletlerini 

ilgilendirdiğini göstermektedir. 
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Şekil 3. Gıda zehirlenmelerinin belirtileri 

 

Şekil 4. 2016 yılı Global Gıda indeksinde Türkiye 

4.SONUÇ  

Bu çalışmada gıda güvenliğinin dünyamızdaki durumu üzerinde durulmuştur. Yapılan 

araştırmalar neticesinde gıda güvenliğinin insan toplumunu yakından ilgilendiren küresel bir 

sorun olarak tanımlanmıştır. Ulaşılan istatistiksel bilgilere dayanarak insanların giderek 
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güvenli gıdadan uzaklaştıkları akabinde gelecekte daha fazla sorun yaşayacakları Dünya 

Tarım Örgütü verileri ışığında ortaya konmuştur.  
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ORMAN YANGINLARININ AFET YÖNEİMİ ÇERÇEVESİNDE ELE ALINMASI  

Hasan BAĞCAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Bölümü, Burdur, Türkiye, hassanbgcn@gmail.com 

Özet: En önemli doğal kaynaklarımızın başında ormanlar gelmektedir. Ormanları tehdit eden 

en büyük konu ise orman yangınlarıdır. Orman yangınları dünya sisteminin doğal bir bileşeni 

olarak kabul edilse de iklim değişikliğinin etkisi ile birlikte orman yangınları artık 

ekosistemin doğal bir parçası değildir. Ülkemizde ise istatistik olarak orman yangınlarının 

%97’sinin insan kaynaklı ortaya çıktığı saptanmıştır. Sonuçları itibariyle büyük bir afet olan 

orman yangınları ülkemizin daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. 

Bu bölgelerde özellikle, yaz mevsiminde sıcaklık, yağış, bağıl nem ve rüzgar gibi iklim 

elemanlarının gösterdiği özellikler, yangınlar için elverişli bir ortam oluştururken beşeri 

faktörlerde eklenince; ihmal, dikkatsizlik ve kasıtlı çıkarılan orman yangınları, ülkemizi bir 

krizle bizi baş başa bırakıyor. Orman yangınlarının önüne geçmek ve verebileceği zararları en 

aza indirmek için afet kültürünün oluşması ve afet yönetim aşamalarının herkesçe 

benimsenmesi gereklidir. Bu nedenle çalışmanın amacı orman yangınlarını afet yönetimi 

çerçevesinde literatür taraması ile ele almaktır. Buna göre en büyük çaba afet öncesi dönemde 

yangınların başlangıç aşamasında, büyümeden söndürülmesi için verilir. Bunun için halkın 

bilinçlendirilmesi gerekir. Risk ve zarar azaltmaya yönelik çalışmalar, tatbikatlar yapmak bu 

evrede planlanmalıdır. Orman yangınlarına müdahale aşamasında ise; söndürme ve soğutma 

çalışmalarının yanı sıra, kurtarma, acil sağlık müdahalesi, erzak ve yer temini, güvenlik gibi 

afetzedelerin ihtiyaç duydukları tüm hizmetler karşılanmaya çalışılmalıdır. Yangın sonrası 

dönemde de amaç hayatı normale döndürmek ve afetin bıraktığı izleri silmektir. Afetten 

etkilenen topluluğa güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya çalışılır. Orman 

alanlarının da kendi ekosistemi çerçevesinde iyileştirilmeye başlanması gereklidir. Bu 

aşamalarının her biri ayrı öneme sahip olup özenle ve titizlikle yürütülmesi gereklidir. Aksi 

takdirde herhangi bir evrede aksaklık olması demek afetin yani orman yangınlarının 

önlenememesine yol açar. Sonuç olarak da; iklim krizi başta olmak üzere ekonomik, ekolojik 

ve sosyolojik sonuçları olan çok yönlü ve karmaşık bir döneme girmemiz demektir.    

Anahtar Kelimeler: orman yangını, orman yangın yönetimi, afet yönetim 

 

HANDLİNG FOREST FİRES WİTHİN THE FRAMEWORK OF DİSASTER 

MANAGEMENT 

Abstract: Forests are one of our most important natural resources. The biggest issue 

threatening forests is forest fires. Although forest fires are accepted as a natural component of 

the world system, with the effect of climate change, forest fires are no longer a natural part of 

the ecosystem. In our country, it has been determined that 97% of forest fires are caused by 

humans. Forest fires, which are a great disaster in terms of their results, are mostly seen in the 

Aegean, Mediterranean and Marmara regions of our country. In these regions, especially in 

summer, the characteristics of climate elements such as temperature, precipitation, relative 

humidity and wind create a favorable environment for fires, and when human factors are 

added; neglect, carelessness and deliberate forest fires leave our country with a crisis. In order 

to prevent forest fires and to minimize the damage they may cause, it is necessary to create a 

disaster culture and adopt disaster management stages by everyone. For this reason, the aim of 
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the study is to deal with forest fires within the framework of disaster management with a 

literature review. Accordingly, the greatest effort is given to extinguish the fires at the initial 

stage, before they grow, in the pre-disaster period. The public should be made aware of this. 

Studies and exercises aimed at reducing risk and harm should be planned at this stage. In the 

intervention phase of forest fires; In addition to extinguishing and cooling works, all services 

needed by disaster victims such as rescue, emergency medical response, provision of supplies 

and ground, security should be tried to be met. In the post-fire period, the aim is to return life 

to normal and erase the traces left by the disaster. Efforts are made to create a safe and healthy 

living space for the community affected by the disaster. It is necessary to start improving 

forest areas within the framework of their own ecosystem. Each of these stages has a separate 

importance and must be carried out with care and diligence. Otherwise, a malfunction in any 

phase will result in disasters, namely forest fires. As a result; It means that we are entering a 

multifaceted and complex period with economic, ecological and sociological consequences, 

especially the climate crisis. 

Keywords: forest fire, forest fire management, disaster management 

 

1.GİRİŞ  

Ormanlar, barındırdığı tüm organizmalar ile birlikte oldukça dinamik bir yapıya sahip 

ekosistemler olarak  bilinir. İnsan kaynaklı yangınlar, ormanların sürekliliğini tehlikeye atan 

en önemli faktörlerden biridir. Türkiye’nin önemli bir bölümünde, ülkenin yer aldığı coğrafya 

itibariyle yangınlar açısından uygun meteorolojik koşulların bulunması, daha kolay yanma 

özelliklerine sahip bitki örtüsü ile kaplı olması ve kıyı bölgelerinde yangın sezonu boyunca 

yoğun nüfus hareketleri nedeniyle her yıl çok sayıda orman yangını çıkmaktadır. Özellikle 

son yıllarda doğal afet haline dönüşen, tüm teknolojik donanım ve insan gücü desteğine 

rağmen söndürülemeyen yangınlar, sık sık görsel ve yazılı basında çıkmaktadır.. Orman 

yangınları, sosyal, ekonomik, ekolojik ve çevresel çok büyük sorunlar açığa çıkarmaktadır. En 

büyük sorun da iklim değişikliği yaşadığımız bu dönemde, orman yangınlarının önüne 

geçilemez ise iklim krizi ile karşı karşıya kalacağımız gerçeğidir ancak, alınacak gerekli 

önlemlerle beraber bu yangınlarla mücadele edilebilir. 

 
Şekil1 

2.AMAÇ 



 

167 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Türkiye, Akdeniz iklimi etkisi altında bulunması nedeniyle, orman yangınlarına karşı oldukça 

duyarlı bir coğrafî konumdadır. Bu nedenle bütün gerekli önlemler alınsa bile, ülkemizde 

orman yangınlarını tamamen önlemek pek olanaklı görünmemektedir. Bu çalışmanın amacı 

ise orman yangınlarını afet yönetimi çerçevesinde, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası 

ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları literatür taraması ile ele almaktır. Bu sayede zayıf yönlerimizi 

ve neler yapılması gerektiğini tespit edebileceğiz. Daha sonra bu bilgileri kamu kurumlarına, 

sivil toplum kuruluşlarına ve topluma entegre ederek kısa vadede risk ve zarar azaltmaya uzun 

vadede ise afet kültürü oluşturmaya çalışılacaktır. 

3.YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ilk olarak OGM’nin geçmiş yıllara ait yangın verileri incelenmiş, 

makale, tez ve dergilerden yararlanılmış. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 

orman yangınlarından biri olan, 28 temmuz 2021 ve 12 ağustos 2021 tarihleri arasında 

meydana gelen orman yangını incelenmiştir. Bu orman yangınında bizzat görev alan Burdur 

belediyesi itfaiye müdürü, Burdur AFAD il müdürü ve Burdur il orman işletme şefi ile 

görüşülmüştür. Bu görüşmeler sırasında orman yangınlarının öncesinde, müdahale 

aşamasında ve yangın sonrası aşamasında güçlü yönlerimizin devamlılığını sağlamak ve zayıf 

yönlerimizin tespit edilip düzeltilmesi için neler yapılması gerektiği hakkında sorular sorulup 

bilgi alış verişi sağlanmıştır. Bu uzman kişilerin düşünceleri ve önerilerini de dikkate alarak 

bir çalışma hazırlanmıştır  

4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

2021 Türkiye orman yangınları, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 

başlayan ve Türkiye'nin 49 iline yayılan 299 orman yangını yaşanmıştır. Yangına müdahalede 

uluslararası kaynakların da kullanıldığı seviye 4 etki düzeyinde bir afet dönüşmüştür. 

 

 

  

 

2008-2020 yılındaki orman 

yangınlarından dolayı yanan 

alanların ay bazında ortalamaları 

mavi 

  

2021 yılında yanan ormanlık 

alanların ay bazındaki dağılımı 

kırmızı 

  

 

 

    Şekil 2 

 

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) verilerine göre, 28 Temmuz – 12 

Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin 

hektar. Türkiye’de 2021’in tamamında yaşanan orman yangınlarında yok olan ormanlık alan 
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178 bin hektar civarında. Popüler ölçü ile ifade edecek olursak, yaklaşık 250 bin futbol sahası, 

tüm İstanbul’un yaklaşık 5’te 1’i büyüklüğünde bir alan. Bu rakam, yine EFFIS’in verilerine 

göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008 – 2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından daha 

büyük  

Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız 

helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5250 personel ile müdahale 

edilmiştir. Yangının başladığı noktalardan biri olan Manavgat’ta bu iki haftalık süreçte 

sıcaklık 40 derecenin üstünde, nem oranı yüzde 8,7 ve 6ları görmüş, rüzgar ise saatte 40 km 

ile 90 km arasında seyrederek yangınların söndürülmesinde en büyük sorunu teşkil etmiştir. 

 

A) Orman yangınının bu kadar hızlı yayılmasının nedenleri nelerdir? 

Bunun birçok nedeni vardır. İlk olarak yangının meydana gelmeye başladığı Manavgat’ta 

nemin yüzde 20’nin altına düşmesi ve rüzgarın 40 km’ye kadar çıkması aslında bize bunun 

sinyallerini veriyordu çünkü yangın çıkması için uygun ortam oluşmuştu. Bunula ilgili 

önlemler alınmalı ormana giriş çıkışlar yasaklanmalı, yangın öncesinde gözetleme ekipleri 

daha dikkatli olmalı ve söndürme ekiplerinin de hazır bir şekilde konumlandırılması 

gerekiyordu. Burada orman genel müdürlüğü ve meteoroloji arasında bir koordinasyon 

problemi olduğu gözlenmektedir. 

İkincil neden olarak aynı anda ülkenin birçok bölgesinde yangınların başlamasıyla yangın 

ekiplerinin eşit bir şekilde buralara dağıtılması çıkan yangınlara güçlü ve etkin müdahaleyi 

zorlaştırmıştır. Bir diğer etken ise yangın kuşağında bulunan Ege, Akdeniz ve Marmara 

bölgelerindeki ormanların genellikle çam ağaçları ile kaplı olmasıdır. Yoğun olarak da 

karaçam görülür. Karaçam kendi reçinesini ve katranını kendi oluşturur yandığı zaman reçine 

ısıdan dolayı dışarıya çıkar petrol etkisi yaparak yangının hızlı yayılmasına neden olur. Çam 

ağaçlarının kozalakları da ısıdan dolayı patlayarak saçılma olayı gerçekleştirir bu da hızlı 

yayılmasına neden olur. Ara satıh yanı orman içi olası bir yangın için 50 ile 100 metre 

arasında bırakılması gereken boşlukların yetersiz olması da bir etkendir. Ormanlarımızda 

yanıcı yönetimi diye bir tekniğin uygulanmaması. Kolaylıkla ateş alan ve yüksek enerji açığa 

çıkararak yanan ince kuru dal ve kuru yanıcıların uygun dönemlerde sistem dışına 

çıkarılmamasından dolayı örtü yangınları karşımıza çıkmakta ve yangının boyutunu ve hızını 

arttırmaktadır. 

 

B) Orman yangınında müdahale aşamasını nasıl değerlendirirsiniz? 

Yangına müdahale aşamasında yangından etkilenen halkın güvenlik, barınma, sağlık, yiyecek 

ve içecek temini konusunda devletimiz mağduriyet yaşamaması için bütün imkanlarını 

seferber etmiştir. AFAD başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla beraber organize bir 

şekilde çalışarak halkın sıkıntı çekmemesi için gece gündüz çalışılmıştır. Bu durum çalışan 

personel için de geçerlidir.  

Bunun büyük bir orman yangını olmasından dolayı bazı durumlarda uzmanı olmadığı bir 

olaya müdahale etmek zorunda kalan personeller olmuştur. Bu durumların tespiti yapılmalı ve 

gerekli önlemleri alınmalıdır.  

Yangınların çok fazla büyümüş olması, hava şartlarının yangınları körükleyici bir etkiye 

neden olması ve hava desteğinden yeteri kadar faydalanamamamızın neticesinde yangınlara 
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karşı çok zorlanılmıştır. Bazı bölgeleri durdurabilsek de bazı bölgelerde de yanacak alan 

kalmadığı için kendiliğinden sönmüştür. 

Bu orman yangını S3 ve S4 afet seviyesine ulaşmasından itibaren uzak illerden ekiplerin 

gelmesiyle yer yer koordinasyon sağlanamamıştır. Bunun nedeni ekiplerin o seviyede bir 

orman yangını karşısında afet planı hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları 

görülmüştür. 

Orman yangınlarıyla mücadele aşamasında halkın yangınla mücadele eden ekiplere erzak 

temin etmek ve yangını söndürmek için ormanlara akın etmeleri çalışan ekiplere sorunlar 

çıkarmıştır. Yollar kişisel araçlarla dolmuş gelmesi gereken arazözler ve su tankerleri yangın 

esnasında olay yerine geç ulaşmıştır. 

Orman yangınları öncesi açılması gereken ulaşım yolları yangın anında açılarak zaman 

kaybedilmiştir. 

İtfaiye ekiplerinin yanında harita okuyucular olmadığı için zorlanılmıştır. 

 

 

 

 
                                              Şekil 3    

 

C) Orman yangınlarının son yıllarda giderek artmasının nedenleri nelerdir ? 

Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadeledeki stratejisi yangın çıktıktan sonra en kısa 

sürede söndürmek üzerine kurgulanmış. Ancak bir yangına dahi geç müdahale ettiğinizde 

yanan orman alanı miktarı artmaktadır. Orman yangın sayılarının son yıllarda artışındaki en 

önemli neden, orman içi ve bitişiğindeki nüfus hareketliliğinin artışıdır. Yangına hassas olan 

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde nüfus, Anadolu’dan bu bölgelere olan yoğun göç hareketi ile 

son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna ek olarak yaz aylarında bu bölgelerde turizm 

etkinlikleri de yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Örneğin bir çalışmada Bodrum sahil bölgesi 

için 2015 yılı verilerine göre yaz nüfusunun kış nüfusuna göre %728 oranında artış gösterdiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca orman içerisinde verilen maden, enerji, turistik tesis vb. izinler orman 

yangınlarının artmasına ve söndürme çalışmalarının daha da karmaşıklaşmasına yol 

açmaktadır. Orman içindeki tesislerin ve yerleşimlerin artması orman yangınları da doğrudan 

etkilemektedir Orman alanları dahilinde izin verilen ormancılık dışı uygulamalardaki artış da 

tehlikeyi artıran faktörler arasındadır. Ormanlarımıza, orman yangınlarından ziyade 

ormancılık dışı kullanımlara verilen izinler daha fazla zarar vermektedir. Yıllık ortalama 
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9.166 ha orman yangını olurken ormanlardan yıllık olarak verilen ortalama izin miktarı 

29.199 hektardır. Sadece son 9 yılda 342.845 ha orman alanı kamu yararı denilerek orman 

dışına çıkarılmıştır Kamuoyu orman yangınlarına karşı son derece hassas. Ancak kamu yararı 

var denilerek ormanlardan verilen izinler de gözden kaçmamalıdır..  Ormancılık dışı 

uygulamalara örnek olarak; elektrik nakil hatları, madenler, çöplükler, yolları saydı. Özellikle 

elektrik nakil hatlarının yangına neden olan faktörlerden anız yakma ve izmaritlerle birlikte 

ilk üçte yer almaktadır. Turizm ve rekreasyonel etkinliklere (piknik vb.) olan talep artışı ve bu 

kapsamda yakılan kontrolsüz ateşler ve atılan sigara izmaritleri ve rekreasyon alanları 

dışındaki ormanlarda izinsiz olarak piknik yapılması, bu hususta etkili olan diğer etmenlerdir. 

Genel iklim değişikliklerinin etkisiyle yaz mevsiminin daha sıcak ve kurak geçmesi ve hava 

sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, yangınların sayısal olarak artması 

üzerinde etkisini göstermektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 

Türkiye'de uzun yıllar sonbahar (eylül, ekim, kasım) mevsimi ortalama sıcaklığı 14,8 °C 

olarak ölçülmüşken, 2020 yılının sonbaharında ise ortalama sıcaklık 2,5 °C artarak 17,3 °C’ye 

yükselmiştir. Türkiye’de 

yağışlarda genel bir azalma, yüzey hava sıcaklıklarında belirgin bir artış, yüzey hava bağıl 

neminde önemli azalma ve üst toprak (0-7 cm) neminde azalma gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 4                                                                                                               Şekil 5 

 

  D ) Yangında hava araçlarının önemi  

Orman yangını ihbarı alınır alınmaz ekiplerin hareket etmesi, hızlı bir şekilde yangın 

mahalline ulaşılması ve erken müdahalede bulunulabilmesi yangının büyümeden 

söndürülmesi açısından çok önemlidir. Hava araçlarının esas başarısı ilk müdahaleyi erken ve 

etkin yapabilme kabiliyetlerinde yatmaktadır. Bununla birlikte karadan ulaşım imkânı 

bulunmayan bir yerde başlayan yangınlarda, havadan yangına en yakın güvenli bir noktaya 

ekip indirerek de etkili olmaktadırlar. Hava araçları orman yangınlarına müdahale eden kara 

ekiplerinin işlerini kolaylaştırmakta ve daha rahat ve güvenli bir çalışma ortamı 

oluşturmaktadır. Bazı uzak yangınlarda kara ekiplerinden daha önce yangına ulaşarak 

müdahale edebilmekte ve yangının ilerlemesini geciktirerek kontrol altına alacak ve soğutma 

çalışmalarını gerçekleştirecek olan yer ekiplerine avantaj sağlamaktadır. Bu kapsamda hava 

araçları, yer ekipleriyle koordineli çalışılması durumunda faydalı olabilmektedir. Tek 

başlarına şiddetli ve hızlı ilerleyen yangınları kontrol altına alabilme kabiliyetleri düşüktür. 
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Ayrıca toplumun gözünde hızlı ve güçlü bir destek aracı olarak görüldüğü için psikolojik 

olarak da güven vermektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsur su 

kullanımıdır. Yangın bölgesine su ne kadar kısa sürede ulaştırılabilirse yangını kontrol altına 

alma süresi o kadar kısalabilmektedir. Kapasite olarak uçakların daha fazla su alıp atmasına 

(8- 12 ton) karşın, su alınabilecek kaynaklar kısıtlıdır. Helikopterler ise daha az su almasına 

(2,5-3,5 ton) rağmen orman içerisine yapılan 700-2.000 ton kapasiteli havuz ve göletlerden 

rahatlıkla su alıp yangın mahalline seri git-gel yaparak etkin müdahalede bulunabilmektedir. 

Hava araçlarında önemli olan su kaynağı ile yanan alan arasındaki yatay ve dikey mesafedir. 

Arazi yapısının kırıklı olduğu alanlarda helikopterlerin daha etkili olmasına karşın, uçakların 

yüksek irtifadan uçması nedeniyle atılan suyun hedefe isabeti ve etkisi nispeten daha 

düşüktür. her iki hava aracının etkili veya az etkili olduğu yerler ve durumlar olduğu için 

yangın amirinin uçak veya helikopter talebi dikkate alınarak merkezden uygun hava aracı 

sevk edilmesi en uygun yaklaşım olmalıdır. 

 

E) Önümüzdeki süreçte orman yangınları açısından afet öncesi, müdahale aşaması ve sonrası 

için neler yapılmalıdır? 

a) Afet öncesi: Orman yangınlarının sayısal olarak azaltılması ve çıkan yangınların 

nedenlerinin belirlenebilmesi için orman-halk ilişkilerinin oldukça önemli olduğu 

bilinmektedir. OGM başta olmak üzere ormancılık ile ilgili kamu kurumları, orman 

fakülteleri, ormancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek odası ormancılıkta halkla 

ilişkileri geliştirmek için daha etkin çalışmalar yapmalıdır. Orman yangınlarının 

önlemesinde hedef kitle olarak görülen orman köylülerine ve ilköğretim çağındaki 

öğrencilere her yıl eğitimler verilmektedir. Ancak verilen bu eğitimlerin hafızalardaki 

tazeliğini sürekli muhafaza ettirebilmek için ulusal medya platformlarında kamu spotları 

şeklinde yayınlara daha sık yer verilmelidir. İlköğretim sınıflarından eğitime başlanarak 

müfredatlar da orman sevgisi, orman yetiştiriciliği, orman yangınları ve verdiği zararlar ile 

alınacak önlemlere daha çok yer verilmesi, genç kuşaklarda bilinç oluşturulması açısından 

faydalı olacaktır. Sosyal medyanın etkin kullanımı sayesinde tüm toplum kesimlerine hızlı 

bir şekilde ulaşmak mümkündür. bölge ve işletme müdürlükleri düzeyinde de sosyal 

medya araçları, profesyonel birimler/görevliler tarafından yönetilmelidir. Özellikle anız 

yakma ve tarla-bahçe temizliği konusunda halkın bilinçlenmesi için gerekli uyarılar 

yapılmalı, anız yakmanın nedenleri analiz edilerek bu sorunun çözümü için etkin 

çalışmalar yapılmalıdır. Yangın sezonu başlamadan önce geçmiş yıllarda sayı ve alan 

olarak hangi orman işletme müdürlüğünde, hangi orman işletme şefliğinde, hangi köyde 

ve mevkide daha çok yangın çıkmış irdelenmeli ve nedenleri araştırıldıktan sonra gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Yangınların yoğunlaştığı yerlerde, ilk müdahale araçlarının buna 

göre konuşlandırılması veya devriyesi, yangın ekibi sayısının bu alanlarda kalıcı olarak 

artırılması gibi uygulamalara ağırlık verilmelidir. Yangın çıkış nedenlerinin doğru olarak 

tespiti yapılırsa yangın öncesi alınacak tedbirlerde karar alınması ve kararlardaki isabet 

oranı yüksek olacaktır. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama 

Esasları” isimli 1995 yılında yürürlüğe giren 285 sayılı Tebliğ günümüzün ihtiyaçlarına 

yeterli cevap veremediği için yenilenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca 2010 yılında yürürlüğe 

giren 6665 sayılı “Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi 

Projesi” isimli Tamim Eylül 2014’te yenilenerek 6976 sayılı Tamim olarak yürürlüktedir. 
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Ancak bu hususta bilgi ve tecrübenin artmasına paralel olarak Tamimim bazı yönleriyle 

değiştirilmesi gerektiği meslektaşlar tarafından dile getirilmektedir. 2011 yılından itibaren 

2020 yılı dâhil yangın müdahale işçisi sayısı sırasıyla 8386, 8860, 9619, 9642, 9367, 

9182, 9255, 8138, 8566 ve 8388 şeklindedir. Yani son on yıl boyunca daha fazla işçiye 

ihtiyaç olmasına rağmen yeterli düzeyde artış göstermediği, aksine son üç yılda önemli bir 

azalma yaşandığı görülmektedir. Bu eksikliğin ivedilikle giderilmesi gereklidir. Bu 

kapsamda doğrudan işçi istihdamının yanında yangınla mücadelede serbest ormancılık 

büro ve şirketlerinden hizmet alımının yaygınlaştırılması ve yapılan uygulamaların 

aksayan yönlerinin giderilmesi ile daha etkili hale getirilmesi üzerinde çalışılmalıdır. 

Ormanlar, yangın ve diğer suçlara karşı kamera, fotokapan ve dron gibi teknolojik 

cihazlarla takip edilmeye başlanmıştır. 2021 yılı yangın sezonunda Adana, Isparta, İzmir 

ve Muğla’da konuşlanan 4 adet İHA ile de yangına hassas orman alanlarının gözetlenmesi 

gerçekleştirilmektedir. Kritik alanların bu araçlarla özellikle sıkı bir şekilde gözlem 

altında tutulması gereklidir. Ayrıca orman yangınlarının nedenlerinin ve faillerinin 

bulunması ve bunların delillendirilerek yargıya taşınması oldukça güç olduğundan 

ormanlık alanları tarayarak kayıt yapan hava araçları sayesinde gerçek suçluların tespitine 

de katkı sağlanabilecektir.  Orman yangınları ile mücadele edebilmek için öncelikle, 

yangın riskinin ve yangınların fazla olduğu yerler yeniden tespit edilmeli ve bu alanlarda 

sıcaklık, yağıĢ, bağıl nem ve rüzgâr gibi iklim elemanları sürekli izlenerek yangın 

sezonlarında çok daha fazla dikkatli olunmalıdır. - Yangın riskinin fazla olduğu ormanlık 

alanların uygun koĢulları taĢıyan kesimlerinin ulusal park, tabiat parkları gibi koruma 

alanlarına dönüĢtürülmesi, orman yangınlarının azaltılmasında bir baĢka önlem olabilir. 

Çünkü koruma alanlarındaki beĢerî aktiviteler belirli kurallarla denetim altına alınmıĢtır 

Bir orman yangının erken saptanması, yangının büyümeden denetim altına alınması 

açısından, son derece önemlidir. Gözetleme noktaları sayısının arttırılması ve uygun 

haberleĢme araçları ile donatılması, yangına erken müdahale için büyük bir önem taĢır. 

Bunun yanında gözetleme noktalarındaki görevlilerin de iyi eğitilmiĢ olması gerekir 

Bölgenin iklimsel yapısına uygun yangına dirençli ağaçlar yetiştirilerek olası bir yangını 

engellemek veya  hızını düşürmek amaçlanmalıdır. Yanıcı yönetimi uygulanmalıdır yani, 

kolaylıkla ateş alan ve yüksek enerji açığa çıkararak yanan ince ve kuru yanıcıların uygun 

dönemlerde sistem dışına çıkarılmasıdır. TÜBİTAK destekli bir çalışmada, yangın 

mevsimi dışında, kış aylarında gerekli tedbirleri alarak “denetimli yakma” tekniği ile bu 

tür yanıcıların %80 oranında azaltılabileceği ortaya koyuldu ve sonuçları yayınlandı. 

Aslında bu yanıcı maddeler yerel halk tarafından toplanıp cüzzi bir miktara halka 

verilmektedir fakat yeterli olmamaktadır.  2019 yılında yapılan III. Tarım ve Orman 

Şûrası “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar” grubu çalışma 

belgesinde orman yangınları ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden olan arazöz ve yer 

ekiplerinin, orman yangın işçilerinin azalması nedeniyle yeterli sayıda oluşturulamaması, 

işçilerin yaş ortalamalarının yükselmiş olması nedeniyle fiziksel özelliklerinin yeterli 

olmaması, yangınlar konusunda uzmanlaşmış teknik personelin rotasyonla başka görev ve 

yerlere atanması nedeniyle orman yangınları konusunda kurumsal hafızanın zayıflamış 

olması OGM’nin zayıf yönleri olarak belirtilmiştir. Bu bilgiye dayanarak 9 ay mevsimlik 

olarak çalıştırılan işçilerin 12 ay çalışma düzenine geçirilerek özlük hakları verilmeli ve 

vasıflı statüsüne geçirilmelidir. Belli alanda uzmanlaşmış teknik personelin de farklı 
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alanlarda çalışmasını zorunlu kılan bu uygulamanın gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Orman genel müdürlüğüne bağlı orman işletmelerinde yangın konusunda bir 

koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Detaylı bir şekilde araştırılıp gerekirse işletmelerde 

orman yangınları birimleri oluşturulmalıdır. Toplumun gönüllü olması için çalışmalar 

yapılmalı ve toplum daha aktif kullanılmalıdır. AFAD’ın  hazırladığı TAMP ( Türkiye 

Afet Müdahale Planı)’a ek olarak her ilde oluşturulan Risk ve Zarar Azaltma Planı da 

büyük önem arz etmektedir. Bütün kamu ve kuruşların bunları benimsemesi ve üstüne 

düşen görevi yerine getirmesi sağlanmalıdır. Daha sonra topluma bunları entegre ederek 

yangınlardan ve diğer afetlerden en az hasarla çıkmamız mümkündür. Bunlar denetlemeli 

görevini yerine getirmeyen her kimse ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. S3 ve S4 

seviyesindeki orman yangınlarında bazı bölgelerde komutayı ve koordinasyonu bölgeyi 

bilen, harita okuyabilen ordu ele almalıdır. Ordu mensuplarının yanında itfaiye temsilcisi 

olmalı ve bölgeye karma ekipler yerleştirilmelidir. Yangın öncesinde orman köylerine 

verilen araçların ve malzemelerin arttırılması gerek. Toplumun yangın sigortası 

oluşturması için eğitimler verilmeli.  Türkiye’nin de bulunduğu iklim kuşağına benzer 

koşullarda yaşayan ve eskiden beri yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etmek 

zorunda kalan bu ülkelerin hepsi bu amaçla kendi ulusal filolarını da kurmuşlar. Türkiye 

de ise kağıt üstünde bir filosu var fakat uygulama kısmına geldiğimizde bakımları 

yapılmadığı için kullanılamamaktadır. Bununla ilgili çalışmalar hızlanılmalı gerekli 

adımlar her an yangına hazır bir filo oluşturulmalıdır. 

 

b)  Müdahale aşaması: ilk önce olabildiğince erken müdahale edip yangının sönmesi 

sağlanmalı. Yanan yerlerin tekrar yanmaması için soğutma yapılmalı Sağlık, ilk yardım , 

güvenlik, barınma, erzak konusunda mağduriyet yaşatılmamalıdır.  Halk kesinlikle 

müdahale bölgelerine sokulmamalıdır. Personel eğitimi olmadığı bir olaya kesinlikle 

müdahil olmamalıdır. Erzak yardımı yapmak isteyen halk olursa koordinasyon 

merkezlerine bırakmalı ordan dağıtımı yapılmalıdır bununla. Afet sırasında toplum, 

oradaki yetkililere tam teslimiyet içerisinde olmalı onlar ne derse yapmalıdır.Yapılan 

bütün işlemler koordinasyon birimine bildirilmelidir. Sahada çalışan ekipler için de 

koordinasyon birimleri ne derse yapılmalıdır. Olabildiğince en az hasarla atlatılmaya 

çalışılmalıdır. Öncelik can güvenliği daha sonra mal güvenliğidir.  

 

c) Afet sonrası: yanan bölgeler hemen ağaçlandırılmamalıdır. Doğada biz yokken de 

yangınlar vardı o yüzden ormanın kendisni yenilemesine izin verilmeli. Bilinçsizce 

ağaçlandırma yapılmamalı. Uzmanlarla konuşulup ona göre hareket edilmeli. Yangın 

sonrası dönemin bir fırsatı da bölgeyi istediğimiz şekilde iklim şartlarına ve yangına 

uygun şekilde dizayn etmektir. Yangınla mücadele eden ekiplerin sağlık kontrolleri tam 

bir şekilde yapılmalıdır. Yangın sonrası çalışmalara toplumu da katarak birlik beraberlik 

sağlanmalı. Halk hazır yangın görmüşken eğitimler yapmalıyız.  

5.SONUÇ  

 Çok yönlü özellikleri nedeniyle, temel doğal zenginlik kaynaklarımız arasında bulunan 

ormanlar, özenle korunmalıdır. Türkiye’de ormanların devamlılığını tehlikeye sokan 

etkenlerden biri olan yangınlar, ülke insanının da geleceğini tehdit etmektedir. Büyük 

yangınların sıklığının artma ihtimali de bulunmaktadır çünkü yangının çıkması ve büyümesi 
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üzerinde etkili olan nüfus yoğunluğunun artması ve iklim değişikliği ile beraberinde sıcak ve 

kurak yılların daha sık yaşanması bu tehlikeyi arttırmaktadır.  Yangın öncesi, sırası ve 

sonrasında neyi, niçin nasıl yapmasını bilen eğitimli bireylerden oluşan, zamanın ruhuna 

uygun “Orman Yangınlarına Uyumlu Toplum” kavramını benimsetmemiz gerekmektedir. 

Aksi takdirde iklim değişikliğinin iklim krizine dönüşmesi an meselesidir.  

6.KAYNAKÇA  

(1) Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi 2021, 22(3): 229-240 | Research article (Araştırma makalesi)  

(2) TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Prof. Dr. Hayati DOĞANAY* 

Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY (26691) 

(3) ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi Yıl: 2005 Cilt:7 Sayı:7 43 ORMAN YANGINLARININ DÜNYADAKİ VE 

TÜRKİYE’DEKİ DURUMU Mertol ERTUĞRUL (471717) 

(4) International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Volume : 3 Number: 2 Year: 2019 Pages: 

243 – 248 Assesment of Forest Fires in Turkey in the Context of National Forestry Program Sevim İnanç1, İnci Zeynep 

Aydın (887589) 

(5) Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN Hülya KILIÇ, H. Emre ÜNAl, Yrd. Doç. Dr. Üstüner BİRBEN (2012) ORMAN YANGINI 

İNSAN İLİŞKİSİ. (1-26) kitap pdf. 

(6) https://fikirturu.com/cevre/orman-yanginlariyla-mucadelede-neleri-degistirmeliyiz/ 

Burdur Belediyesi İtfaiye müdürü 

Burdur AFAD müdürü 

Burdur Orman İşletme şefi 

  



 

175 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

BESLENME DANIŞMANLIĞI ALANLAR VE VERENLER ARASINDAKİ GÜVEN 

İLİŞKİSİNİN TESİS EDİLMESİ 

Defne GÜLCAN 

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık İletişimi Yüksek Lisans Programı, Ankara, Türkiye, 

defnegulcan@hacettepe.edu.tr 

Özet: İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri beslenme ihtiyacıdır. Hastalıklar ile beslenmenin 

ilişkilendirilmesi MÖ 2500 yıllarına dayanmaktadır. Doğru bir beslenme programı ile 

günümüzde oldukça sık görülen kronik hastalıkların en maliyetli kısmı olan hastanede yatış 

süresi kısalmaktadır. Tedavinin bu aşamasında danışanlar diyetisyene ulaşmada çeşitli 

problemler yaşamaktadırlar. Görüşme imkanı bulan danışanlar ise bazen sağlıkta en önemli 

kavramlardan biri olan güven unsuru ile ilgili problemler yaşamaktadır. Bu bağlamda  

araştırmada danışanların diyetisyenleriyle kurdukları iletişimde güven ilişkisini nasıl 

anlamlandırdığı üzerinde durulmaktadır. Güven, tanıda, tedavide ve iyileşmede görünür 

olmayan fakat oldukça önemli bir unsurdur (Cohen,2002) Diyetisyenine güvenmeyen danışan, 

diyetisyenin tavsiyelerine uymamaktadır ve bu bağlamda obezite, gibi hastalıkların 

tedavisinde en önemli halka olan doğru beslenme, diyetisyene güvensizlik nedeni ile eksik 

kalmaktadır. Bunun sebebinin sağlık personelinin ve danışanın kültürel ve bireysel öğelere 

olan yaklaşım eksikliği ve yanlış bir tutum içerisinde olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu çalışmada 18 yaşından büyük son 1 sene içerisinde diyetisyene 

başvurmuş 3 kadın ve 3 erkek ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde 

diyetisyen ile danışan arasındaki güven unsurunun anlaşılabilmesi için danışan yaklaşımını 

içeren 7 adet soru sorulmuştur. Danışanlar, diyetisyen ile olan görüşme süresinin azlığından 

yakınmaktadır. Bu kadar kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde kendilerini iyi bir şekilde ifade 

edemediklerini düşündükleri için diyetisyene güvenememektedirler. İkinci olarak öne çıkan 

güven unsurunu etkileyen etmenlerden biri diyetisyenin ulaşılabilir olması gerektiğidir. 

Diyetisyenin ideal kiloda olması gerektiği fikri konusunda da danışanlar ortak bir noktada 

buluşmuşlardır. Ancak diyetisyenin karşı tarafı motive etmek için sert bir tutumda olması, 

bazı katılımcılar için motive edici bulunurken bazı katılımcılar tarafından hoş 

karşılanmamıştır. Çalışmada bir diğer ortaya çıkan sonuç ise kadınların diyetisyene gitme 

konusunda daha istikrarlı davranmalarıdır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, devlet 

politikası gereği beslenmenin temel insan hakkı olması dolayısıyla diyetisyen istihdamının 

arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Güven, Diyetisyen, Danışan, Diyet 

TRUST ISSUES BETWEEN DIETITICIAN AND CLIENTS 

Abstract: The basic need for people is nutrition. Even before B.C 2500’s diseases and 

nutrition associated each other. within right nutrition plan the most expensive side of the 

chronic disease is which staying at the hospitals part will be economicly decrease. At this 

point of treatment some clients have some problems in reaching  dieticians. After having   

opportunity  to see the dietician trust issue arises between client  and the dietician. lf the client  

didn’t trust than client did not change their attitude towards their diet. For example in obesity 

the most important fact is medical nutrition theraphy but because of the mistrust issues 

between dietician and client.  one of the important aspects of required treatment is missing. 
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This  happens because of  healthcare providers may  not  have enough knowledge about 

personal and cultural differance. At this study in –depth interview were made with older than 

18 years old, 3 women and 3 man who see dietician within a year. In order  to understand  

clients aspect  7 questions asked. Clients complain about dietician hours, they found it not 

enough to expain themselves. Other thing which  effects the trust is availability of dietician’  

should be easy the reach. Also clients are at the same point about dietician should not be 

overweight. However to motivate by using negative attitude are only effected some of the 

participants. Women are more likely to see their dietician for a longer time  period than men. 

Because of nutrition is basic human right, social government should employ more dieticians 

in order to teach healthier nutrition habits in the society. 

Keywords: Nutrition, Trust, Dietician, Client,  

1.GİRİŞ 

Beslenmenin önemi her geçen gün daha da fazla anlaşılmaktadır. İnsan sağlığının 

korunmasında beslenmenin ne denli önemli olduğu ilk çağlardan beri bilinen bir olgudur. İlk 

diyet tarifine M .Ö. 2500 yılında Babil’de bulunan taş tabletlerde rastlanmıştır. Yazıda şöyle 

denilmektedir: Eğer insan kusma, bulantı ve ağrıdan yakınıyorsa ona üç gün soğan 

yedirmeyin (Merdol, 1996). Doğru bir beslenme tarzı ile beraber hastalıkların gelişimini 

önlemiş veya hastalık durumlarında kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi ile beraber hastalığın 

seyrini olumlu bir yönde etkilenebilir. Bazı kronik hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi ile 

beraber hastanede yatış süresi azaltılabilmektedir. Böylece ekonomik bir yük olan uzun 

hastanede yatış süreleri azaltılmış olacaktır. Örneğin ,Obezite ile ilgili toplumdaki önleyici 

tedbirler, teşhisler ve tedavi hizmetleri için gerekli olan maliyet, yaşam boyu üretkenlik ve 

gelir kayıplarını, ölüm ve hastalık oranlarını arttırmaktadır (Beyaz ve Koc, 2009). Bu 

nedenlerle obezite, ekonomik ve sosyal kalkınmayı aynı zamanda sağlık bakım hizmetlerini 

olumsuz etkilemektedir. Batılı ülkelerde obezite ile mücadele için yapılan sağlık harcamaları 

toplam sağlık harcaması içinde çok önemli bir paya sahip olup, zaman içinde artış 

göstermekte ve tüm sağlık harcamalarının %2-7’sini oluşturmaktadır (WHO,2000). Ancak 

çoğu hastanede veya tıp merkezlerinde danışanlar diyetisyenlere ulaşmada çeşitli zorluklar ile 

karşılaşmakta ve diyetisyenler ile görüşememektedirler. Hekimler ve diyetisyenler arasındaki 

açık ve tutarlı iletişim sayesinde, hastaların tedavi süreçlerini hızlandırıp, doğru beslenmenin 

iyileşme sürecine sağladığı katkılar sayesinde daha tamamlayıcı bir tedavi süreci 

geçirmelerini sağlanmaktadır (Dikeç, Kutlu 2015).Ayrıca görüşme imkanı bulan danışanlarda 

beslenmenin önemini kavrayamadıkları veya hekim ile görüşme süreleri oldukça kısıtlı 

olduğu için hekime soramadıkları sorulardan bazılarını örneğin, ilaçların doğru kullanımı ile 

ilgili soruları diyetisyenlerine yöneltmektedirler. Bu nedenle diyetisyenler( diğer yardımcı 

sağlık personelleri gibi), hekimler ile danışanlar arasında bazen bir köprü görevi 

görmektedirler. 1899’da Diyetisyen (Dietitian) adı ile meslek tanımlanmıştır. İlk tanım 

şöyledir: Diyetisyen besin ve beslenme konusunda eğitim almış ve tanımlanan diyet tedavisini 

uygulayabilecek kişidir (Merdol,1996). Öte yandan bazen danışanlar ve diyetisyenler olması 

gerektiği şekilde yeterli bir görüşme süresine sahip olamamaktadır. Ancak toplumda 

varolmaya çalışan bir meslek grubu olduğu için güven sorunu sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 

Diyetisyenlerin meslek odası bulunmamaktadır. Toplumda sık görülen bir algı olan zayıflama 

doktoru yerine beslenme uzmanı kavramının güven kavramı ile beraber diğer gelişmiş 
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ülkelerde olduğu gibi yerleşmesi gerekmektedir. Danışan ile sağlık çalışanları arasındaki 

iletişimin doğru ve etkin olması hem danışan açısından hem de sağlık çalışanı açısından 

önemlidir. İyi iletişim sayesinde danışan , takip ve tedaviye daha istekli ve sağlık çalışanından 

memnuniyeti arttırırken; sağlık çalışanı açısından da çalışanların işlerinin daha hızlı, stresi az, 

mutlu ve güvenli çalışmasını sağlar (Başol). Koruyucu sağlık hizmetlerinde ve tedavi edici 

sağlık hizmetlerinde de en önemli konu danışanın diyetisyenine güvenip, önerdiği beslenme 

programını uygulamasıdır. Ancak saha da bu güven unsurunun eksikliği açıkça ortaya 

çıkmaktır. Diyetisyen tarafından önerilen tıbbi beslenme tedavisinin güvensizlik nedeni ile 

beraber doğru bir şekilde uygulanmaması nedeni ile istenilen başarıya ulaşılamamaktadır. 

Danışanların diyetisyenlerine neden güvenmedikleri anlamlandırılmalıdır. Bu güvensizliğin 

sebebi bulunmalıdır. Bu güvensizliğin sebebinin sağlık iletişimi alanında toplumdaki ve sağlık 

personelinin bilgi ve tutum eksikliğinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmada amaç, 18 yaşından büyük bireylerden son 1 sene içerisinde diyetisyene gidip, 

diyetisyenlerine güvenip , güvenmediğini belirlemektir. Eğer diyetisyeni ile arasında güven 

ilişkisi kurulmadı ise bunun nedenini anlamaktır. Bu araştırmayla sağlık personellerinden 

diyetisyenlerle danışanları arasındaki güven kavramı incelenmiştir. Literatürde daha önce 

diyetisyenlerle danışanları arasındaki güven kavramını ortaya koyan bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

2. TEORİK ÇERÇEVESİ 

Hipokratın besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun sözünden yola çıkarak beslenmenin 

sağlığın en temel koşulu olduğu anlaşılmaktadır. Günümüze artan kronik hastalıklar ve 

pandemi süreci ile beraber kat kat artan obezite nedeni ile diyetisyenlere olan talep artmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin bir parçası olan beslenme danışmanlığının olumlu ve olumsuz çıktılarını 

anlamak için diyetisyen ve danışan arasındaki güven unsuru incelenmelidir. Dolayısı ile 

literatürde güven, sağlıkta güven ve sağlık iletişimi kavramları araştırılacaktır. 

 Günlük hayatta insan ilişkilerinde güven olmadan sosyal hayat sürdürülebilir değildir. Güven, 

sosyal hayatın devamlılığının teminatı olarak algılanmaktadır (Sztompka, 1999). Luhmann 

(1979)’a göre güven, sosyal dünyanın karmaşıklığını azaltan etkili bir iletişim mesajıdır, o 

olmadan sosyal yaşam olanaksızdır, nerede güven varsa orada deneyimler ve eylemler için 

fırsatlar doğar. Güven olmasaydı kurulan ilişkiler ancak anlık olabilirdi. Güven, birine ya da 

bir ilkeye inanıldığı zaman vardır (Simmel 1978). 

Sağlık hizmetlerinde güven kavramının uzun bir geçmişi bulunmaktadır. 

Entwistle ve Quick (2006) sağlık hizmetlerinde yapılan tıbbi önlenebilir hatalar konusunda 

artan farkındalık, hasta güvenliği (patient safety) çerçevesinde tartışılan konular hastaların 

sağlık sistemine duyduğu güvende etkilidir. 

Güven, tanıda, tedavide ve iyileşmede görünür olmayan fakat oldukça önemli bir unsurdur 

(Cohen,2002) 

Kişiler arası güvende önemli faktörler, iletişim becerileri, hasta merkezli yaklaşım, empati, 

hekimin açıklığı, dürüstlük, hekimin teknik yeterliliği, yayınları, bakımın tedavinin 

sürekliliği, hastanın hekim seçebilmesidir (McKinstry vd., 2009).Hallowell (2008)’a göre 

ciddiye alınmak, sağlık profesyonellerine güven duymanın ön koşuludur. 
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Weaver vd. (1993)’ye göre; hastanın hekime güven duymasını sağlayacak davranışlar:  

Bu davranışların beslenme danışmalığı sırasında diyetisyenin de uygulamasının güveni 

arttıracağı düşünülmektedir. 

• Hastanın hikayesini anlatmasına izin vermek  

• Hastayı dikkatle dinlemek  

• Hastaya düşündürücü sorular sormak  

• Hastanın sözünü kesmemek  

• Hastanın ihtiyaçlarına zaman ayırmak  

• Aceleci davranmamak 

Williams vd. (1998)’ne göre hasta memnuniyeti ve hekim-hasta ilişkisi şu noktalarda 

ilişkilendirilmiştir; karşılılıklı bilgi verilmesi, hekim ve hastanın bilgi arayışı, hekimin iletişim 

biçimi. Hasta merkezliliğin muayene sırasında ön planda tutulması memnuniyeti arttıracaktır. 

Sağlık iletişimi Kuzey Amerika’da 1970’li yıllardan başlayarak iletişim alanının bir kolu 

olarak gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de yeni bir iletişim alanı olan sağlık iletişimi sosyal 

bilim alanı ve tıp bilimini birleştirmeye çalışan bir alandır. Sağlık iletişimini sağlık konusuyla 

ilgili kişi veya grupların, ilgili hedef gruplara yönelik gerçekleştirdiği iletişim şeklidir diye 

tanımlayabiliriz. Bir başka tanımlamada Hurrelmann; sağlık iletişiminin sağlıkla ilgili 

süreçlere dahil olan, vatandaş olarak sağlık, hastalık ve kamusal sağlık politikasıyla ilgili olan, 

profesyonel hizmet sağlayıcısı veya müşteri olan insanlar arasında bilgi, görüş ve duyguların 

iletilmesi ve değiş-tokuş sürecini içerdiğini ifade eder (Okay, 2007). 

Kreps’in sağlık iletişimi düzeyleri şu şekilde anlatılabilir ( Okay, 2007)  

1.Kişinin kendi zihninde oluşan (intrapersonal) sorgu: Bu düzey kişinin sağlıkla ilgili 

inançları, tutumları, sağlık hizmetleri davranışlarını ve kararlarını etkileyen değerler gibi 

sağlık hizmetlerini de etkileyen dâhili ruhsal ve psikolojik süreçleri açıklayan psikolojik bir 

perspektifi tanımlamaktadır.  

2. Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmetleri ilişkilerini etkileyen iletişim 

stratejilerini ve ilişkiye dayalı iletişimin sağlık çıktılarının ne şekilde etkilediğini açıklar. 

Doktor-hasta ilişkisi kişilerarası sağlıkla ilgili iletişim araştırmalarında önemli bir yer tutar. 

 3. Grup sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmeti ekipleri, destek grupları, etik komiteler ve 

aileleri kapsayan sağlık iletişiminde bu grupların birbirleriyle koordinasyon içerisindeki rol 

iletişim performanslarını inceler. Sağlık hizmeti servislerinin ve teknolojilerinin 

uzmanlaşmasıyla çağdaş sağlık hizmetlerinin dağıtımında, sunumunda sağlık hizmetleri 

ekiplerine bağımlılık artmaktadır. Sağlık hizmeti sunucularının, yöneticilerin ve müşterilerin, 

birbirleriyle ilişkili bir şekilde bilgiyi nasıl paylaşacaklarını öğrenmeleri ve buna yönelik 

çabalar içerisinde olmaları gerekmektedir. 

 4. Kurumsal sağlık iletişimi sorgusu: İletişimin birbirleriyle ilişkili grupların koordinasyonu 

için kullanılmasını açıklayan, farklı uzmanları harekete geçiren ve karmaşık sağlık hizmeti 
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sisteminde ilgili sağlık bilgilerinin paylaşılmasını kapsayan bir sorgudur. Sağlık hizmetinin 

etkili bir biçimde, disiplinli dağıtılması ve ilgili sağlık risklerinin savunulmasını içerir. 

Sağlık iletişimi, sağlık sorunlarıyla mücadeleyi hedefleyen çalışmalar kapsamında ve sağlığın 

geliştirilmesiyle ilgili alanlarda, sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler 

yöntemlerini kullanarak önemli katkılar sağlamaktadır. İletişim alanı, sağlık kuruluşlarına 

kamu eğitimi kampanyaları sırasında etkili enformasyon sağlamada rol oynayan birincil 

mekanizmalardandır (Çınarlı, 2008). 

Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme yaklaşımı ile uyumlu olarak, bireylerin, kurumların ve 

halkın önemli sağlık sorunları hakkında bilgilendirme, etkileme ve motive etme, sanat ve 

tekniğidir. Bilgi, inanç, tutum ve davranışlarda süreklilik yoluyla, davranışların geliştirilmesi 

ve sosyal değişiklikleri teşvik ederek, sonuçta sağlığı geliştirmeyi hedefler (Mahmud vd., 

2013; Redmond vd., 2010). Sağlığı geliştirme, kişinin kendi sağlığı ve sağlık durumunun 

belirleyicileri üzerindeki kontrolü artırmayı sağlayan bir süreç olup, bireysel, toplumsal ve 

davranış değişiklikleri hedeflenir (Tang vd., 2005). 

3.YÖNTEM 

Teorik temeli yorumsamacılık olan niteliksel araştırma, nitel verinin oluşturulması sürecinde 

kullandığı tekniklerle; katılımlı gözlem, derinlemesine görüşme, odak grup tartışmaları, 

yaşam anlatıları vb. gibi gerçekliği temsil ettiği ileri sürülen büyük örneklem gruplarından 

çok, daha az sayıdaki bireylerden onların gerçekliklerinin yaşayan bir resmini oluşturmayı 

hedefler. Temsil edilebilirlik, yaşanan gerçekliğe katılım ve paylaşma tercih edilmez. Bu, 

araştırmacının, bireylerin algılarını, hissedişlerini, deneyimlerini, düşüncelerini yani bireylerin 

gerçekliklerini kendi ifadeleri ile tanımlamalarını ayrıntıları ile ele almak istemesi ile 

kaçınılmaz olarak az sayıda kişinin oluşturacağı bir örneklem üzerinde çalışması anlamına 

gelmektedir. Bireylerin yorumlarını anlamak için onların dünyalarına yakın olmak, 

araştırmacı olarak gözlemlerin içinde olmak, olguları, süreçleri, örüntüleri kendi bağlamları 

içinde görmek zorunludur. Araştırmacı, sürecin aktif katılımcısıdır ve temsil edilebilirlik 

ölçütünün yerine, birlikte yaşama, paylaşma ve ilişki kurmayı tercih etmektedir (bkz.: Holly, 

1984; Hollaway, 1996; Patton, 1987). Bu sebeple 6 kişi ile yüz yüze derinlemesine görüşme 

yapılmıştır. Geçmiş yaşantıları ile ilgili varsa hikayeleri dinlenmiştir. 18 – 65 yaş arası, son 1 

sene içinde diyetisyene başvurmuş 3 kadın ve 3 erkek ile görüşme yapılmıştır. Görüşme 

sırasında aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. 

Derinlemesine Görüşme Soruları 

1-Demografik Veriler (Cinsiyet, yaş, sosyal güvenlik durumu, medeni hal) 

2- Sizce diyetisyen-danışan ilişkisi nasıl olmalı? 

 3- İyi diyetisyen kime dersiniz?  

 4- Diyetisyeniniz nasıl davranırsa güvenirsiniz? 

5- Diyetistene güvenmezseniz ne olur? 

6- En uzun diyetisyene gitme tecrubeniz ne kadar süre oldu? 
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7-Kaç diyetisyen ile görüşme yaptınız? Diyetisyen değiştirme sebebiniz nedir? 

4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3 Kadın ve 3 erkek katılımcı ile görüşme yapılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 52 erkeklerin 

yaş ortalaması ise 60 dır. Çalışmaya katılan 5 kişi halen çalışmakta olup 1 kadın katılımcı 

emeklidir. Katılımcılardan 4’ü evli, 2’sinin medeni durumu ise duldur. 

Tüm katılımcılar başvurdukları diyetisyenlerin iyi birer dinleyici olmamasından 

yakınmaktadır. Gereken ilgi ve alakayı göremediklerini ve beslenme ile ilgili tüketmeyi 

sevdiği veya sevmediği gıdaların sorulması gerektiğini belirtmişlerdir. Özellikle 

diyetisyenlerin genel sağlık durumunu da bilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.4 katılımcı 

diyetisyenin her danışana farklı diyet listesi vermesi gerektiğini savunmuştur. 2 katılımcı ise 

genelde tüketilen gıdaların verilmesi gerektiğini savunarak doğal olarak diyet listelerinin 

benzemesinin normal olduğunu belirtmiştir. 

Diyetisyende her danışana herkese aynı reçete vermemeli.-Zeliha, 62 yaş, emekli, dul  

Böyle abuk sabuk magazin dergilerinden derlenmiş bizim günlük gıda listemizde olmayan 

şeyleri vermemeli- Yeşim, 50 yaş, çalışıyor, evli 

Katılımcılardan 5 kişi iyi diyetisyenin kişiyi amacına ulaştıran kişi olduğunu belirtmiştir. 1 

kişi ise her şeyin kişinin kendinde bittiğini diyetisyenin danışanını rencide etmeden onu 

cesaretlendirerek sonuna kadar onunla beraber yürüyen kişi olması gerektiğini söylemiştir.  

2 katılımcı diyetisyen kötü söz söylemezse, zayıflayamadıklarında morallerini bozmazsa 

güveneceklerini belirtirken, 4 katılımcı diyetisyenlerine her an ulaşabilirlerse ve 

ulaşabileceklerini bilirler ise, güven duyacaklarını söylemişlerdir. Katılımcılar diyetisyen ile 

görüşme süresinin azlığında hem fikirdir. Katılımcılar ortak olarak diyetisyenin zayıf olması 

gerektiğini, diyetisyenin kendisi kilolu ise “beni zayıflatamaz” düşüncesini benimsemişlerdir. 

Diyetisyen,  bana günde 8 dilim ekmek veriyor, ben bunu nasıl yiyeceğim dediğim de 

şişmansın beni dinle dedi.- Gonca,45 yaş, çalışıyor, evli  

Katılımcılardan, kadınlar erkeklere göre daha uzun süre diyetisyene gitmiştir. Kadınlar en kısa 

1 ay diyetisyene giderken bu süre erkeklerde 1 haftadır. En uzun süre diyetisyene giden erkek 

katılımcı 4 ay gitmiştir, en uzun süre diyetisyene giden kadın katılımcı ise 1 sene boyunca 

diyetisyene gitmiştir.   

Bu sorular tam bana göreymiş, bir sürü diyetisyen gördüm. .-Zeliha, 62 yaş, emekli, dul  

Konuşma sırasında katılımcıdan böyle bir cümle gelmesi üzerine araştırma soruları arasında 

olmayan ancak bu bilgiyi verecek soruyu eklemenin faydalı olduğu düşünülmüştür. 

Çalışmaya katılan katılımcılardan hepsi birden fazla diyetisyen ile görüşme yapmıştır. Nedeni 

sorulduğunda 2 kişi diyetisyenin yanında rahat edemediğini, 3 kişi diyetisyeninin kendisini 

zayıflatacağına inanmadığı için diyetisyen değişikliğine gittiğini, 1 kişi ise ücretin fazla 

geldiğini belirtmiştir.  

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
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Sağlık sisteminin bir parçası olan diyetisyenlerin rolü her geçen gün beslenmenin öneminin 

anlaşılması ile beraber artmaktadır. Sağlık sistemindeki bazı aksaklıklar nedeni ile 

diyetisyenler beslenme ile ilgili görevlerini hakkı ile yapmakta çeşitli zorluklar 

yaşamaktadırlar. Bu çalışma sağlık sisteminde yardımcı personel olan diyetisyenlere 

danışanlar gözü ile bakmaktadır. Danışanlar çeşitli sağlık kurumlarında diyetisyenlere 

ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır. Ulaştıktan sonra ise tedaviye olumlu katkı sağlayacak olan 

beslenme bazen beklenen verimi, tedaviye sağlayamamaktadır. Bunun sebebi olarak 

danışanların diyetisyenlere güvenmekte bazı koşullarda zorlandıkları gösterilebilir. Bu 

koşullarda ilk sırada görüşmenin süresi gelmektedir. Danışanların, diyetisyenlerinde aradığı 

bir diğer özellik diyetisyenin her an ulaşılabilir olmasıdır. Kısaca danışanlar diyetisyeninden 

çeşitli reklamlarda gördüğü şu slogana ‘bir telefon kadar uzağınızdayım!’ sahip olmasını 

beklemektedirler. Diyetisyenin fiziksel özellikleri de danışanlar tarafından karşılıklı güvenin 

kurulmasında  beklenen bir özelliktir. Danışanlara göre diyetisyen kilolu olmamalıdır. 

Katılımcıların az bir kısmı diyetisyenine güvenebilmesi için, diyetisyenin ona kötü söz 

söylememesi gerektiğini düşünmektedir. Kadınlar, diyetisyene gitme konusunda erkeklere 

göre daha istikrarlıdır. Bunun sebebinin toplumda kadınlara yönelik dayatılan güzelllik algısı 

olduğu düşünülmektedir. 

Diyetisyen ile danışanın görüşme süresinin az olduğunun anlaşılması ile beraber daha uzun 

görüşme süresinin planması gerektiği önerilmektedir. Böylece diyetisyen danışanı hakkında 

daha fazla bilgiye sahip olup, danışanın beklentisini tam olarak karşılayabilecektir. Her bir 

katılımcı biricik olduğu için istekleri ve yönelimleri konusunda farklılıklar olması son derece 

beklenen bir durumdur. Görüşme sürelerinin uzatılabilmesi için diyetisyen istihdamı 

arttırılmalıdır. 

Çalışan diyetisyenler telefonlarında çift hat kullanarak hem özel hayatlarını hemde 

profesyonel iş yaşamlarında, ulaşılabilir olmayı başarabilirler. 

Danışmanlık öncesi, danışanı tanımaya daha fazla vakit harcanabilir. Bu bakış açısının en çok 

ağırlık kaybı için başvuran danışanlarda yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu 

önerilerin hayata geçirilmesi danışan ile diyetisyen arasındaki güven unsurunun arttırılmasını 

sağlayacaktır. 
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Abstract: Concepts are the abstract representations in our minds. It is not possible to 

correctly understand the world we live in without learning the concepts correctly.  It is 

necessary to determine to what extent the concept teaching is realized and what the existing 

deficiencies are. 

This study examines the level of acquisition of some concepts in the 6th grade social 

studies. The study was carried out with the survey research method, which is one of the 

quantitative research methods. The achievement test applied for the study was applied to 686 

primary school 6th grade students in 15 primary schools in Konya. The results of the 

evaluation show that the concept acquisition levels differ by concepts. It is seen that the level 

of concept acquisition is “high” for the concepts of democracy, and profession. The level of 

concept acquisition for the concepts of equality, opposition, state, citizen, homeland, law, 

nation, donation and season is determined as “moderate-high”. On the other hand, the level of 

concept acquisition for the concepts of freedom, national sovereignty, public opinion, ruling 

party, tax, constitution, geography, universe, craft, meridian, island, year, geographical 

location, mathematical location, wasteage, trade, agriculture, official language, madrasah and 

capital is determined as “moderate”. Lastly, the level of concept acquisition for the concepts 

of nuclear energy, equator, continent, ocean, sea, latitude, special geographic location, natural 

resource, planet, principality, crusade, surrounding and conquest is determined as “low”. 

Keywords: Concept acquisition, social studies, education 

 

This study was produced from the researcher's master's thesis titled "The level of gaining the concepts in the 6th 

grade social studies course" in 2004. 

 

1. INTRODUCTION 

Scientists divide existing knowledge into four as fact, concept, generalization and 

theory [1]. The facts themselves are also an instance of knowledge. Therefore, it is not 

necessary to know another fact to know one fact. In other words, there is no hierarchical order 

among the cases. The facts alone do not make much sense [2]. Facts are the smallest pieces of 

knowledge. They are understood equally by everyone. Facts provide a basis for concepts and 

generalizations. It is not possible to reach concepts and generalizations without facts.   

The concept is an information form/structure that represents the changeable common features 

of different objects and phenomena and gains meaning in our minds [3]. Concepts are variable 

and expressed in words. People distinguish between similarities and differences using 

concepts. Concepts cover the common features of objects or events and specify them as 

abstract designs under a common name [4]. Concepts are the names given to the order in 
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objects or events [5]. Concepts are abstract states of facts or objects that come to life in our 

minds. The real world is not the concepts themselves, but only examples [6]. 

“Social studies is a course created with the aim of raising effective, democratic citizens by 

combining information about the social dimension of life with an interdisciplinary 

approach.” [1]. It provides a systematic and coordinated field of study filtered from 

appropriate and relevant content from Social Studies, anthropology, archaeology, economics, 

geography, history, law, philosophy, political sciences, psychology, religion, sociology, and 

the arts, literature, mathematics, and natural sciences [7,8]. The social studies course was first 

introduced in the USA in 1916 [9]. Social studies course was put into the curriculum for the 

first time in our country in 1967 [10]. 

Accurate and complete teaching of the concepts intended to be taught in Social Studies 

courses will help individuals to adapt more easily to the society they grew up in and to 

interpret the life they live more accurately. Therefore, the aim of the study is to determine the 

concept acquisition levels of the concepts in the 6th grade social studies courses. 

Sub-purposes 

This research is based on the test study applied in fifteen different schools. With this study, 

the level of gaining the concepts used in the Sixth Grade Social Studies Lesson and the factors 

affecting it were investigated. 

Accordingly, we can list the sub-objectives of the study as follows: 

1- It is to determine whether there is a connection between the learning levels of the concepts 

acquired in the sixth grade social studies course and the place of residence. 

2- To determine whether there is a link between the level of learning the concepts acquired in 

the sixth grade social studies course and the income level of the families. 

3- To determine whether there is a relationship between the levels of learning the concepts 

acquired in the sixth grade social studies course and gender. 

5- To determine whether there is a difference between the learning levels of the concepts 

acquired in the sixth grade social studies course in private primary schools and state primary 

schools. 

2. METHOD 

The research was conducted by scanning method. The survey model is a research approach 

that aims to describe the existing situation as it is [11]. The aim here is to try to define the 

existing situation as it is in its own conditions [12]. 

In the research, firstly, the concepts taught in the 6th grade social studies lesson were 

determined. Then, 45 of these concepts were selected. An achievement test was prepared to 

determine the level of learning of the selected concepts. 

Universe and sample 

The universe of the research is all 6th grade students studying in primary schools in 

Konya. The sample of the study was selected by proportional cluster sampling method. It is a 

sampling method in which the elements of all clusters have an equal chance of being selected 

in proportional cluster sampling [12]. While selecting the sample, primary schools in Konya 

were classified as city centre, district and town. Schools are classified as private schools and 

public schools. Three of the private schools were determined by lot. Public schools were first 

divided into three groups as central school, middle-level school and suburban school, and two 
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central, two middle-level and 4 suburban schools were selected. A total of 15 schools and 686 

students were applied.   

Data collection 

First, a literature review was made. Then, an achievement test was prepared by the researcher 

to determine the level of acquisition of the concepts. Expert opinions were received. Pre-

application has been made. It was later re-edited. In the data collection tool, demographic 

information about the students is requested in the first part, while the second part includes a 

multiple-choice test about the concepts. In order to determine the reliability of the data 

collection tool, 110 students were tested by random sampling. The item statistics of the 

test; item difficulty index, item discrimination power index and item variance. As test 

statistics.; The arithmetic mean of the test, the standard deviation of the test were calculated 

by performing the KR 20 and KR 21 tests. As a result of these calculations, KR 20 = 0.86 and 

KR 21 = 0.80, and the average difficulty of the test was determined as 0.66 and the 

application was started. The validity of the test was checked by taking the opinion of 3 field 

experts. 

3. RESULTS 

In the study, families were also classified according to their income and education levels. The 

levels of acquisition of the concepts are classified. 85% and very good, 70-84% good, 50-69% 

moderate and 49% and below correct marking indicate a low level of gain. While these rates 

are being put forward, the passing criteria of the Ministry of National Education (MEB) are 

taken as a basis. 

The concepts that the participant students learned very well are given in Table 1. 

Table 1: Concepts learned at a Very Good Level 

    Concept and correct answer rate 100-85% total 

Overall 

Average 

  Profession, democracy 2nd 

Residential 

area and type 

of school 

Private schools Democracy, profession, opposition, nation 4 

Public schools in city center Profession, equality, democracy, state 4 

Neighborhood public 

schools 

Profession, democracy,state, equality, citizen, 

opposition, homeland  

7 

Public schools in Suburb Profession, democracy, equality 3 

Public schools in  county Profession, democracy, equality, state 4 

County public schools in 

willage 

Democracy one 

Gender Female Profession, democracy, equality, state 4 

Male Democracy, profession 2nd 

financial 

situation 

Rich Profession, democracy, equality 3 

Average Profession, democracy, equality, state 4 

Poor Profession, democracy 2nd 

Parent 

Educational 

Status 

Primary school Democracy, profession 2nd 

Middle school Profession, democracy, freedom, state, equality 5 

High school Profession, democracy, state, equality 4 

University Profession, equality, citizen, state, homeland, opposition, 

democracy, freedom 

8 

As can be seen in Table 1, the concepts that are best learned in general are the concepts of 

profession and democracy. According to the schools, the group that learned the concepts at 

the highest level was the middle-level neighborhood school, while the group that learned the 

least was the village schools. According to gender, it is seen that girls learn more concepts 

than boys at a very good level. It is seen that the financial situation is not very effective in 
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learning the concepts at a high level. As the education level of the families increases, the 

number of concepts that students learn very well also increases. 

The concepts that the participant students learned at a good level are given in Table 2. As seen 

in Table 2 

Table 2: Well-Learned Concepts 
Type    Concept and correct answer rate 84-70% Total 

Overall Average    Equality, state, opposition, citizen, donation, 

season, nation, law 

9 

Place of 

residence / type 

of school 

 Private schools Equality, trade, waste, state, citizen, homeland, 

mathematical position, ruling party, constitution, 

donation, law, public opinion, freedom, sultan, 

season, craft, year, universe, geographical 

location, agriculture 

20 

 Public schools in 

city center 

Opposition, nation, homeland, freedom, citizen, 

law, geography, donation, year, geographical 

location, waste, season, sultan, universe 

14 

 Neighborhood 

public schools 

Nation, commerce, donation, freedom, season, 

waste, law, geography, year, geographical 

location 

10 

 Public schools in 

Suburb 

State, homeland, citizen, opposition, season, 

donation 

6 

 public schools in  

county 

Opposition, s donation 2nd 

 county public 

schools in willage 

profession, state, citizen 3 

Gender  Female Homeland, citizen, opposition, donation, season, 

law, waste, freedom, nation 

9 

 Male State, opposition, equality, citizen, donation, 

nation 

6 

Financial 

situation 

 Rich State, citizen, opposition, homeland, donation, 

ruling party, geography, year, nation, waste, 

freedom, season, law, public opinion 

14 

 Average Opposition, homeland, citizen, donation, nation, 

freedom, law  

7 

 Poor State, equality, citizen, opposition 4 

Family 

Educational 

Status 

 Primary school State, equality, opposition 3 

 Middle School Opposition, nation, citizen, donation, homeland 5 

 High school Opposition, citizen, homeland, donation, waste, 

nation, season, year, freedom, law, geographical 

location, geography, trade 

13 

 University Donation, nation, law, waste, geographical 

location, trade, year, geography, public opinion, 

season, universe, ruling party, craft, sultan, 

island, constitution 

16 

As it can be seen in Table 2, the concepts learned at a good level in general are the concepts 

of equality, state, opposition, citizen, donation, season, nation and law. According to the 

schools, the group that learned concepts at the highest level was the students from private 

schools, while the group that learned the least was village and district schools. According to 

gender, it is seen that girls learn more concepts than boys at a good level. There is a 

parallelism between financial situation and learning concepts at a good level. As the education 

level of the families increases, the number of concepts that students learn very well also 

increases. There is a clear difference between students whose families have had high school 

and university education and others. 
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The concepts that the participant students learned at the intermediate level are given in Table 

3. 

Table 3: Concepts learned at Intermediate Level 

 
Type   Concept and correct answer rate 50-69%  Total 

Overall 

Average 

  Geography, waste, ruling party, craft, sultan, trade, island, madrasa, public opinion, 

geographical location, constitution, tax, universe, official language, mathematical 

location, agriculture, capital city, national sovereignty 

20 

Residential 

area 

Private 

schools 

Official language, geography, special location, island, madrasa, nuclear energy, 

natural resource, ocean, national sovereignty, equator, capital, planet, tax, continent, 

crusades, sea, siege, principality, latitude , conquest 

20 

Public 

schools in city 

center 

Craft, ruling party, madrasa, public opinion, island, trade, tax, mathematical 

location, equator, agriculture, national sovereignty, constitution, official language, 

special location, nuclear energy, ocean, natural resource, sea, 

18 

Neighborhood 

public schools 

Universe, ruling party, island, constitution, craft, public opinion, national 

sovereignty, mathematical location, capital, sultan, tax, official language, 

agriculture, madrasah, equator, special location, natural resource, ocean 

18 

Public 

schools in 

Suburb 

Law, freedom, waste, year, nation, craft, agriculture, madrasah, island, sultan, tax, 

ruling party, geography, geographical location, constitution, nuclear energy, 

universe, trade 

18 

public schools 

in  county 

Trade, homeland, year, citizen, law, public opinion, season, freedom, madrasa, 

ruling party, sultan, nation, geography, island, craft,  

15 

county public 

schools in 

willage 

Official language, geography, national sovereignty, opposition, ruling party, season, 

island, craft, equality, donation, homeland, madrasa, waste, sultan, law, capital, 

mathematical location 

17 

Gender Female Madrasa, craft, geography, public opinion, year, sultan, trade, ruling party, island, 

geographical location, universe, official language, constitution, mathematical 

location, tax, capital, nuclear energy, national sovereignty, agriculture 

19 

Male Homeland, year, freedom, law, ruling party, season, island, geography, trade, sultan, 

craft, geographical location, tax, waste, constitution, public opinion, universe, 

agriculture, madrasa, mathematical location, official language, natural resource 

22 

Financial 

situation 

Rich Trade, craft, universe, geographical location, constitution, sultan, mathematical 

location, madrasah, island, official language, national sovereignty, tax, natural 

resource, nuclear energy, special location, capital, agriculture, ocean, equator 

19 

Average Season, year, craft, geography, waste, sultan, trade, ruling party, island, madrasah, 

public opinion, geographical location, tax, constitution, universe, agriculture, 

mathematical location, official language 

18 

Poor Homeland, season, donation, law, nation, island, year, waste, geography, madrasah, 

freedom, sultan, trade, tax, capital, ruling party, craft, 

17 

Family 

Educational 

Status 

Primary 

school 

Citizen, donation, homeland, season, law, geography, ruling party, nation, year, 

sultan, madrasa, craft, island, tax, public opinion, trade, waste, official language, 

mathematical location, 

19 

Middle 

School 

Season, craft, constitution, year, law, waste, tax, geography, madrasa, trade, ruling 

party, sultan, public opinion, official language, island 

15 

High school Madrasa, ruling party, island, universe, sultan, constitution, craft, agriculture, public 

opinion, mathematical position, national sovereignty, tax, equator, special position, 

nuclear energy, official language, natural resource, capital, ocean, 

19 

University Special location, mathematical location, nuclear energy, national sovereignty, 

equator, official language, agriculture, capital, madrasa, ocean, natural resource, tax, 

latitude , continent, sea, crusades, 

16 

 

As seen in Table 3, 20 concepts were learned at an intermediate level. It is seen that there is 

no significant difference in medium level concept learning levels according to schools, 

gender, financial situation and education level of families. 

The concepts that the participant students learned at a low level are given in Table 4. 

Table 4: Concepts learned at Low Level 
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Type   Concept and correct answer rate 50-0% Total 

Overall 

Average 

  Nuclear energy, natural resource, equator, ocean, special location, crusades, 

principality, conquest, planet, continent, latitude , sea, siege, meridian, 

14 

Residential 

area 

Private 

schools 

Meridian one 

Public 

schools in city 

center 

Capital, latitude , crusades, continent, conquest, principality, planet, siege, meridian 9 

Neighborhood 

public schools 

Latitude , crusades, nuclear energy, continent, sea, principality, conquest, planet, 

siege, meridian, 

10 

Public 

schools in 

Suburb 

Official language, capital, public opinion, conquest, mathematical location, national 

sovereignty, ocean, crusades, principality, natural resource, equator, planet, 

continent, latitude , special location, siege, sea, meridian 

18 

public schools 

in  county 

Tax, geographic location, planet, crusades, conquest, constitution, universe, capital, 

special location, agriculture, waste, nuclear energy, official language, principality, 

mathematical location, ocean, natural resource, sea, equator, meridian, continent, 

national domination, latitude , siege, 

24 

county public 

schools in 

willage 

Public opinion, principality, tax, natural resource, nation, freedom, year, nuclear 

energy, ocean, planet, continent, universe, conquest, constitution, crusades, equator, 

trade, geographical location, sea, latitude , agriculture, special location, siege , 

meridian 

24 

Gender Female Ocean, special location, principality, equator, natural resource, crusades, planet, 

latitude , conquest, sea, continent, siege, meridian, 

13 

Male National sovereignty, capital, nuclear energy, equator, crusades, conquest, ocean, 

special location, continent, planet, latitude, principality, sea, siege, meridian 

15 

Financial 

situation 

Rich Principality, continent, sea, crusades, latitude , planet, conquest, siege, meridian 9 

Average Capital, national sovereignty, nuclear energy, crusades, natural resource, ocean, 

equator, special location, conquest, principality, continent, planet, latitude , sea, 

siege, meridian 

16 

Poor Official language, geographical location, public opinion, nuclear energy, national 

sovereignty, conquest, agriculture, constitution, mathematical location, universe, 

equator, planet, principality, natural resource, ocean, sea, crusades, special location, 

latitude , continent, siege, meridian 

22 

Family 

Educational 

Status 

Primary 

school 

Freedom, capital, constitution, nuclear energy, principality, geographical location, 

universe, national sovereignty, agriculture, natural resource, ocean, crusades, planet, 

conquest, continent, equator, special location, sea, latitude , siege, meridian, 

21 

Middle 

School 

Geographical location, agriculture, principality, universe, capital, conquest, 

mathematical location, national sovereignty, crusades, natural resource, nuclear 

energy, planet, latitude , equator, continent, ocean, siege, sea, special location, 

meridian, 

20 

High school Crusades, conquest, sea, latitude , planet, siege, principality, meridian, continent, 9 

University Planet, conquest, siege, principality, meridian, 5 

 

As seen in Table 4, there are 14 concepts that the students learned at a low level. While the 

group that learned concepts at the lowest level compared to schools is district and village 

schools, there is only 1 concept with a low level of correct answer in private schools. As the 

level of schools increases, the level of learning the concept at low level decreases. There was 

no significant finding related to low level learning of concepts by gender. There is an inverse 

correlation between financial situation and low level learning of concepts. As the education 

level of the families decreases, the number of concepts that students learn at a low level also 

increases. There is a clear difference between students whose families have had high school 

and university education and others. 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 

In this study, the rate of learning the concepts in total was found to be 58.3%. It is clear that 

this rate is very low. Concepts are very important for people to comprehend life. We believe 
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that the concepts given in primary education should be chosen very carefully and wrong or 

incomplete learning should be prevented. The best thing that can be done for this is to give the 

students a meaningful and appropriate teaching method that is suitable for their level. Concept 

teaching is very important especially in the social studies course that prepares the individual 

for social life. 

One of the important problems experienced is that some of the concepts in the curriculum are 

too abstract for students. Students have not fully acquired their abstract thinking skills due to 

their age. It is seen that the concepts of democracy and profession are used at a high rate. It is 

also noteworthy that our country is constantly complaining about the inability to understand 

democracy enough. It is seen that the concepts of equality, opposition, state, citizen, 

homeland, law, nation, donation, season are at a good level, that is, between 70-85%. 

The concepts of freedom, national sovereignty, public opinion, ruling party, tax, constitution, 

geography, universe, craft, meridian, island, year, geographical location, mathematical 

location, wastage, sultan, trade, agriculture, official language, madrasah and capital are at 

intermediate level. It is seen that 50-70% gains are made. It is seen that the level of gaining 

the concepts of nuclear energy, equator, continent, ocean, sea, latitude, special location, 

natural resource, planet, principality, crusade, siege and conquest is below 50%. 

In our opinion, the concepts that cannot be adequately taught, except for the concept of 

natural resources, are too abstract concepts for students. In the Social Studies Program of the 

Ministry of National Education (2018), concept teaching was especially mentioned [13]. 

Teaching concepts helps individuals to provide meaningful and permanent learning. Social 

Studies Course, which includes many concepts, comes to the fore when it comes to the 

importance of concept teaching. Therefore, Social Studies teachers should be good concept 

teachers [14]. Inquiry activities are needed in order to question the first concepts of the 

student, which is one of the most important steps in concept teaching [20]. In concept 

teaching, if students redefine the concept with their own sentences after the concept is 

defined, they learn the concept better [2].  

Starting concept teaching with definition first causes misconceptions and incomplete learning 

in Turkey. Before starting the concept teaching, students' prior knowledge and missing 

information should be determined. The fact that modern techniques such as concept networks, 

concept maps, and meaning analysis tables are not used in the course makes it difficult to 

understand the concepts or causes them to be misunderstood. It has been determined that 

teachers do not sufficiently use new techniques such as concept networks, structured grids, 

and conceptual change texts [15] 
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ANTİPHELLOS (KAŞ) KAYA MEZARLARI 

Ekin ORAKÇAL 

* Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye, 

eknorakcal@gmail.com 
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eknorakcal@gmail.com 

Özet: Bu çalışma, Antiphellos (KAŞ) Kaya Mezarlarını inceleyebilmek amacıyla 

hazırlanmıştır. Ortaya konan çalışmada öncelikle Lykia Tarihi ve Coğrafyası daha sonra 

Antiphellos Tarihi ve Coğrafyası kapsamında Kaya Mezarları araştırmalar ışında sizlere 

aktarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmaya, bilgilerin toplanıp birleştirilmesi ve daha sonra 

değerlendirme ve çıkarımlar yapılarak konunun irdelenmesi ile son verilmiştir. Çok geniş bir 

literatür taraması ve bulunan kaynaklar eşliğinde bu araştırma süresince konu ana hatlarıyla 

anlatılmış, çok fazla ayrıntıya girilmeyerek kısa bilgiler sunulmuştur. Lykia’nın Dinastik 

Çağı’nda Kaş’ın adı Vehinta’dır. Çift dilli mezar yazıtının Likçe’si ve erken dönem bir Kaş 

sikkesi bunu kanıtlamaktadır. Eski Yunanca ’da ise Kaş “Antiphellos” olarak anılmaktadır.37 

Yunanca “Phellos” sözcüğü “taşlık ülke” anlamına gelmektedir ve bu da Merkezi Lykia için 

oldukça uygun bir isimdir. Kaş’ın geçmişinde bir ismi daha vardır, bu isim kanıtlanamaz ama 

Plinius Kaş’ı “Habesos” olarak isimlendirir.38 Antiphellos’taki mezarların büyük çoğunluğu, 

diğer yerleşimlerdeki gibi, lahit şeklindedir. 1842’de 100’ün üzerinde mezar sayılmıştır, fakat 

çoğu yöre sakinleri tarafından tahrip edilmiştir39. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır; 

Birinci bölümünde; “Lykia Coğrafyası ve Tarihi” aktarmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; 

“Lykia Mezar Tipleri” başlığı altında kısaca mezar tiplerine değinilmiştir. Üçüncü ve son 

bölümde ise; “Antiphellos (KAŞ) ve Antiphellos’taki Kaya Mezarları belirli başlıklar altında 

anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antiphellos, Lykia, Kaya Mezarı, Tarihi 

 

ANTIPHELLOS (KAŞ) ROCK THOMAS  

Abstract: This study was prepared to examine the Antiphellos (KAŞ) Rock Tombs. In the 

study, rock tombs were first tried to be transferred to you in the ray within the scope of Lykia 

History and Geography and then Antiphellos History and Geography. This research was 

ended by collecting and combining the information and then examining the subject by making 

evaluations and inferences. During this research, accompanied by a very wide literature 

review and the resources found, the subject was outlined and brief information was presented 

without going into too many details. In the Dynastic Age of Lykia, Kas's name is Vehinta. 

The Lyric of the bilingual tomb inscription and an early Kas coin prove this. In ancient Greek, 

eyebrows are referred to as "Antiphellos". [1] The Greek word "Phellos" means "stony 

country", which is a very suitable name for Central Lykia. Kas has another name in its past, 

which cannot be proven, but Plinius calls Kas "Habesos". [2] The vast majority of tombs in 

Antiphellos, like other settlements, are in the form of sarcophaguses. In 1842, more than 100 

graves were counted, but most were destroyed by local residents[3]. This study consists of 

                                                 
37 Nevzat Çevik, Taşların İzinde Likya, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002, s.87. 
38 George E. Bean, Eski Çağ’da Lykia Bölgesi, Arıon Yayınevi, İstanbul, 1998, s.95.   
39 Bean, 1998:98. 
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192 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

three parts; In the first part; "Geography and History of Lykia" was tried to convey. In the 

second part; Under the heading "Lykia Tomb Types", grave types are briefly mentioned. In 

the third and final chapter; "The Rock Tombs of Antiphellos (KAŞ) and Antiphellos are 

described under certain headings.  

Keywords: Antiphellos, Lykia, Rock Tomb, History 

 
[1] Nevzat Çevik, Lycia in the Footsteps of Stones, Archaeology and Art Publications, Istanbul, 2002, p.87. 
[2] George E. Bean, Lykia Region in Ancient Times, son Publishing House, Istanbul, 1998, p.95. 
[3] Bean, 1998:98. 

 

GİRİŞ 

“  Likya Bölgesi’nde günümüze kadar gelebilmiş en 

Önemli yapılar mezarlardır ve genelde anıtsal ölçülerde inşa 

Edilmişlerdir. Likya bölgesinde mezar yapımına bu denli önem 

Verilmesi, bölge halkının ‘’ATALAR KÜLTÜNE’’ önem verdiğinin 

Açık bir göstergesidir. ” 

Letoon Kutsal Alanı’nın dışında diğer Likya kentlerinde tapınak çok azdır. Kaldı ki 

Letoon Kutsal Alanı’ndaki Letoon, Apollon ve Artemis tapınakları da M.Ö. 7-8.yy. sonrası 

yapılmıştır. Bu bilgi ile diğer Likya kentlerindeki tapınakların çok az sayıda olmasını birlikte 

düşündüğümüzde; Letoon Kutsal Alanı’ndaki tapınakların Yunan ve Roma etkisi ile yapılmış 

olabileceğini söyleyebiliriz. Bu da en azından ilk dönemlerde Likyalılar için ‘’Atalar 

Kültünün’’ önemli olduğunu gösterdiği gibi, mezarları da neden anıtsal yapmış 

olabileceklerine dair ipuçları verecektir. ( Likya Bölgesi’nde bulunan özgün Likya yapıları 

arasında gösterilen mezar yapılarının Helenistik Dönem öncesine ait olduğu yapılan 

araştırmalarla ortaya koyulmuştur.)  

Likya mezar yapılarında üç temel etkiden söz 

edilebilir: Yunan, Yakındoğu, Yerel. 

Bu çerçevede de Likya Bölgesi’nde dört 

çeşit mezar tipinin olduğunu söyleyebiliriz: 

Payeli mezarlar, lahitler, ev cepheli kaya oyma 

mezarları ve tapınak cepheli kaya oyma 

mezarları. 

BÖLÜM 1 

Lykia Coğrafyası ve Tarihi 

 Etno-kültürel bir bölge olan Lykia, Anadolu’nun güney batısında yer almakta olup, 

doğusunda Antalya Körfezi’nin batı sahili, batısında Dalaman çayı arasında kalan ve bugün 

Şekil 1: Lykia Haritası 
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Teke yarımadası olarak adlandırılan dağlık bölgeyi 

kapsamaktadır40. Bölgenin güneyi Akdeniz ile sınırlanırken, 

kuzeyi Akdağ ve Beydağları ile sınırlanır.  

Bölgenin geneli oldukça dağlıktı. Farklı özelliklere 

sahip coğrafi alanlara ayrılmıştır. Akdeniz ikliminin hâkim 

olduğu güney bölüm kendi içinde küçük bölgelere ayrılırken, kuzey bölümün geneli İç 

Anadolu’nun coğrafi ve iklim özelliklerini göstermektedir41. 

Bölgenin son derece dağlık oluşu nedeniyle yerleşim azdır; antik dönemdeki toplam nüfus 

200.000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Belli başlı şehirlerin tümü ya kıyı şeridinde ya da 

Xsanthos Vadisi’ndedir. Anadolu’daki ırklar arasında Lykialılar farklı bir yer tutmuşlardır. 

 

 Lykialılarda Kendilerine ait ve hala çözülememiş, çoğu yabancı karakterlerle yazılan bir 

lisanları vardır42.  

Herodotos’a göre (I. 173) kendilerini Termilai (ki bu adlandırmanın doğru olduğu 

yerel Lykçe yazıtlarla da ispatlanmıştır) olarak adlandırırlardı. Eski Anadolu dillerinden 

Luvice ile akraba bir dil konuşuyorlardı. Kendine özgü geleneklere ve eşi olmayan mezar 

mimarisine sahiptirler. 

BÖLÜM 2 

LYKİA MEZAR TİPLERİ 

Lykia mezar geleneği üzerine genel olarak şunlar 

söylenebilir: Bu gelenek bölgenin doğal ve coğrafi 

yapısının gereği kaya isçiliğine dayanır ve Anadolu’da 

daha eski dönemlerden bu yana yaygın olan “ölü evi” 

inancının devamı olarak kendi sivil mimari 

geleneklerinden köklenmiştir43. Söz konusu mezarlar dört belirgin gruba ayrılır; payeli 

mezarlar, tapınak tipi mezarlar, ev tipi mezarlar ve lahitler olarak isimlendirilir.   

Payeli mezarlar genellikle en erken ve lykia’ya en yabancı grubu oluşturur. Kaide 

üzerine oturan büyük dikdörtgen bir sütun üzerinde, tepesinde geniş bir kapak taşı bulunan 

mezar odası yer alır. Bu en az rastlanan tiptir ve bölgenin batı kısmına ait olduğu düşünülür44. 

                                                 
40 A. Oğuz Alp, Şehircilik Açısından Romanizasyon Sürecinde Likya Kentleri, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998, s.4. 
41 Alp, 1998: 4. 
42 Bean, 1998: 21. 
43 Özüdoğru, 2008: 49. 
44 Bean, 1998: 31. 

Şekil 2: Lykia yazısı örneği 
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Payeli mezarlarda kabartmalar, mezar odasının iki yanından yukarı doğru devam eder; en iyi 

örneği Xsanthos’daki “Harpy Anıt Mezarı” dır  

Tapınak tipi mezarlar tam olarak Lykia bölgesine ait değildir, Kaunos’takilerden ve 

Anadolu’daki diğer örneklerden ayrılır. Bir tapınak cephesine sahiptirler, genellikle İon 

düzeninde iki sütun, bir arşitrav ve alınlıktan oluşurlar. Revaktan geçilerek kapıya gelinir; 

mezar odası, ölülerin üzerine yatırıldığı taş sedirleriyle sade bir mekândır45. Bilinen en eski 

tapınak tipi mezar Xsanthos’daki Nereidler Anıtıdır (M.Ö 380). Fakat çoğu, Roma dönemine 

aittir  

Ev tipi mezarlar, tek, iki ve nadiren üç katlı olup, ahşap evlerin taklidi niteliğindedir, 

kare şeklindeki hatıl uçları dışarı doğru çıkmaktadır. Kapının üzerinde genellikle kare veya 

yuvarlak hatıl uçları görülür; daha sonra bu gelişerek diş sırasına dönüşür. Her zaman olmasa 

da, üstte bir alınlık yer alır, birkaç örnekte bu alınlık sivri bir kemer şeklindedir 46. İç bölüm 

tapınak tipli mezarlar gibidir. Ev tipi mezarlar duvarlarında, alınlıklarında ve bazen mezarla 

birleşen kayaların üzerinde kabartmalar içerir.  

En yaygın mezar tipi lahitlerdir. Fakat erken Lykia tipi lahitler farklı özellikler taşır. 

Lahitler genellikle yüksekliği ile dikkat çeker; kaide, mezar odası ve yukarı doğru sivrilen taç 

şeklindeki kapağı ile üç bölümden oluşur Kaide de yaygın olarak, mezar sahibinin köleleri 

veya tabaası için ikinci bir mezar odası (hyposorion) olarak kullanılır47. Lahitler de genellikle 

kabartmalarla veya yazıtlarla süslenirler. Bu dekorasyon daha çok yan yüzlerde ve kapakta 

bazen de mezar odası üzerinde görülür. Roma döneminde lahitler küçültülmüş ve sadeleşmiş, 

kapak hala sivri tepeli olmasına rağmen, yuvarlak hatları mevcuttur48.   

BÖLÜM 3 

ANTİPHELLOS (KAŞ) 

Lykia’nın Dinastik Çağı’nda Kaş’ın adı Vehinta’dır. Çift dilli 

mezar yazıtının Likçe’si ve erken dönem bir Kaş sikkesi bunu 

kanıtlamaktadır. Eski Yunanca ’da ise Kaş “Antiphellos” 

                                                 
 Bir yapının önünde yer alan, bir uzun kenarıyla yapıya bitişik, diğer uzun kenarı boyunca sütunların taşıdığı bir 

kemer dizisiyle dışa açılan, üstü tonoz, kubbe ya da çatıyla örtülü önü açık, güneş ve yağıştan korumalı yürüme 

bölümü. Portik. 
45 Bean, 1998: 31. 
46 Bean, 1998: 31. 
47 Bean, 1998: 31. 
48 Bean, 1998: 32. 

Şekil 4: Kaş Şimdiki Genel 

Görünümü 
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olarak anılmaktadır.49 Yunanca “Phellos” sözcüğü “taşlık ülke” anlamına gelmektedir ve bu 

da Merkezi Lykia için oldukça uygun bir isimdir. Kaş’ın geçmişinde bir ismi daha vardır, bu 

isim kanıtlanamaz ama Plinius Kaş’ı “Habesos” olarak 

isimlendirir.50 

Kaş batıya doğru uzanan küçük bir yarımadanın boyun 

kısmında yer alır ve kıyı ile arasında dar bir körfez bulunur; 

kalıntılar Kaş çevresinde ve yarımada boyunca devam eder. 

1952’de araştırmacılar Kaş’ta değişik yerlerde sondaj çalışmaları 

yapmıştır. Liman çevresindeki birkaç bina ve birkaç kaya mezarı dışında, hepsi olumsuz 

sonuçlanan araştırmalar 4.yüzyılda Antiphellos’un çok küçük bir yerleşim olduğunu gösterir 

Bu zaman diliminde Antiphellos’un Phellos’un limanı olduğu konusunda şüphe yoktur. Bu 

nedenle ki Vehinda Phellos’un Lykia dilindeki karşılığı olmalıdır 

Kaya mimarisinin verdiği izlerde Klasik Çağ’da önemli bir liman kenti olduğu 

anlaşılmaktadır. Hellenistik Dönemle birlikte değişen düzen ticari girişimlerin önem 

kazanmasına sebep olur ve Antiphellos, ana şehir olan Phellos’un gerilemesine karşılık 

oldukça çabuk gelişir. Roma Döneminde Antiphellos bölgenin lider kenti durumuna 

gelmiştir51. Ticaret Lykia ormanlarında gelen kereste üzerine kurulmuştur; ancak sözü edilen 

ürün süngerdir, Plinius bu süngerle için; en yumuşak süngerlerin Antiphellos’un surları 

çevresinde olduğunu söyler52.   

BÖLÜM 4 

ANTİPHELLOS (KAŞ) KAYA MEZARLARI 

Antiphellos’taki mezarların büyük çoğunluğu, diğer yerleşimlerdeki gibi, lahit 

şeklindedir. 1842’de 100’ün üzerinde mezar sayılmıştır, fakat çoğu yöre sakinleri tarafından 

tahrip edilmiştir53. Buraya kadar anlattığım kaya mezarlarının ve 

lahitlerin Kaş’ta olan ve fotoğraflaya bildiklerimi aşağıda 

açıklamaya çalışacağım;  

4.1.1 Kaya Mezarı 1 (Akdam Dor Kaya Mezarı): 

Dor düzenli mezar olarak bilinen yapı, Aniphellos 

akropolünün zirvesinin kuzeybatı ucunda yer alır. Mezar ve etrafındaki alan, tamamen ana 

kayadan oluşturulmuştur ve özgündür. Yapı dor düzenindeki bir tapınağı andırır. Mezarın 

                                                 
49 Nevzat Çevik, Taşların İzinde Likya, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002, s.87. 
50 Bean, 1998: 95. 
51 Çevik, 2002: 87. 
52 Bean, 1998: 96. 
53 Bean, 1998:98. 

Şekil 5: Antiphellos Antik Dönem 
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taşıyıcı sütunları üzerine profilli kaide işlenmiştir. Taşıyıcı sütun altları 

kare olup gömüte ait tek sütun başlığı, güneybatı köşe taşıyıcı sütunun 

üzerinde olup, anakayaya işli kısmı korunagelmiştir.  

Architravın üst kenarında anakya üzerine işli taenia, 

regula ve guttaeler sağlam kalabilmişken, trigliph- 

metop frizi ince ve pütürlü bir tabaka halinde 

bırakılmıştır. Anakaya üzerindeki bu kısımlar, olasılıkla boya ile 

tamamlanmı ve stuco kaplanmıştır54. 

Cephe duvarının 0.70 m daha uzun olması, teknik ve geleneksel olarak 

yapının Lykia geleneğini yansıtmayışı yanında üst yapısının piramidal 

çatı olma olasılığını akılcı kılmaktadır55. Antiphellos’da Attik-İonik, Dor ve Lykia öğelerinin 

birleştirilerek sentezlendiği görüşünü desteklemektedir56.   Mezar odası üç klinelidir. Klineler 

üzerine bitkisel motifler işlenmiştir. Mezar odası batı duvarı ve köşe çıkıntıları üzerine altta 

ve üstte friz içinde, 26 kadın figürü işlenmiştir. Mezar, Anadolu mimarisinde en erken 

dönemlerden bu yana devamlılık gösteren kaya işlemeci geleneğinin Lykia’daki 

uzantılarından biri ve belki de en önemlisidir.  

Antiphellos mezarı İ.Ö 4.yy sonu 3.yy başı içinde değerlendirilebilir. Dorik, Attik-

İonik örgelerin bir arada kullanılması ile fascialar üzerine astragaller işlenmesi, Yapının 

Erken Hellenistik Döneme tarihlenmesini gerektirmektedir. İnci 

dizisi, lotus-palmet ve rozet biçimi, gömütün Erken Hellenistik 

Dönem içine tarihlenebilmesinde etken unsurdur57.  

4.1.2 Kaya Mezarı 2:  

Ev tipi kaya mezarıdır, tek katlı olup, ahşap evlerin taklidi 

niteliğindedir, kare planlıdır. Kapının üzerinde yuvarlak hatıl 

uçları görülür; daha sonra bu gelişerek diş sırasına dönüşür. 

Kapı kenarlarında taşıyıcı sütunlar mevcuttur ve yine kapı 

üzerinde bir yazıt vardır. İç kısımda bit yüksek bir de alçak 2 

adet kline mevcuttur. Kaya Gömütünün yakınındadır. 

4.1.3 Kaya Mezarı 3: 

Tamamen kayaya oyma bir mezardır. Giriş kısmında bir 

                                                 
54 F. Fatih Gülşen, “Antiphellos Dor Kaya Gömütü”, Adalya Dergisi, S.3, 1998, s.72.    
55 Gülşen, 1998: 72. 
56 Gülşen, 1998: 72. 
57 Gülşen, 1998: 73. 
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podyum bulunmaktadır. Podyumdan sonra ince uzun dikdörtgen bir kapı ile mezar odasına 

geçilir. Mezar odası içinde “U” biçimli üç adet kline mevcuttur ve 

bu bize mezar sahiplerinin üç kişi olduğunu düşündürür.  

 

4.1.4 Kaya Mezarı 4: 

Ev tipi kaya mezarıdır, tek katlı olup, ahşap evlerin taklidi 

niteliğindedir, kare planlıdır. Kapının üzerinde yuvarlak hatıl 

uçları görülür; daha sonra bu gelişerek diş sırasına dönüşür. Kapı 

kenarlarında sütunlar mevcuttur. Tamamen kayaya oyulmuş bu mezar Dor Kaya Gömütünün 

yakınındadır ve Kaş’ın daha çok dağlık kısmında yer alır. 

4.1.5 Kaya Mezarı 5: 

Ahşap görünümlü ev mimarisinde yapılmıştır. Mezara uzunca 

bir merdiven ile çıkılmaktadır ve geceleri aydınlatılmaktadır. 

Giriş kısmının önünde küçük bir podyum yer alır. Kapıdan 

mezar odasına girilir. Mezar tahribe uğramıştır fakat iç kısımda 

klinelerin olduğu görülebilir. Semerdam çatı görünümündedir. Kapının üzerinde Likçe bir 

yazıt mevcuttur. Tamamen kayaya yontulmuştur. Yakınlarında birkaç tane daha kaya mezarı 

bulunur. Dağlık bir alanda yer alır.  

4.2.6 Kaya Mezarı 6: 

Ev tipi kaya mezarıdır, tek katlı olup, ahşap evlerin taklidi 

niteliğindedir, kare planlıdır. Kapının üzerinde yuvarlak hatıl 

uçları görülür; daha sonra bu gelişerek diş sırasına dönüşür. Kapı 

kenarlarında taşıyıcı sütunlar mevcuttur. İç kısmında “U” biçimli üç adet kline mevcuttur. 

Kaş’ın Andifli mahallesinde bulunmaktadır.  

4.1.7 Kaya Mezarı 7: 

Ev tipi mezardır, üç katlı olup, ahşap evlerin taklidi niteliğindedir, 

kare şeklindeki hatıl uçları dışarı doğru çıkmaktadır. Kapının 

üzerinde genellikle yuvarlak hatıl uçları görülür; daha sonra bu 

gelişerek diş sırasına dönüşür. İç kısım tam olarak görülmemekle 

birlikte kalabalık bir ailenin mezarı olduğunu düşündürür. Kaş’ın 

Andifli mahallesinde bulunmaktadır. Dağlık bir alandadır. 
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4.1.8 Kaya Mezarı 8:   

Ev tipi mezardır, iki katlıdır, ahşap evlerin taklidi 

niteliğindedir, kare şeklindeki hatıl uçları dışarı doğru 

çıkmaktadır. Kapının üzerinde yuvarlak hatıl uçları görülür; daha 

sonra bu gelişerek diş sırasına dönüşür. İç kısmı tam anlamıyla 

görülmemekle birlikte yine “U” biçimli klinelerin olduğunu 

tahmin ediyorum. Kaş’ta deniz kıyısında bir işletmenin bahçe kısmındadır.   

4.2 Lahitler 

En yaygın mezar tipi lahitlerdir. Fakat erken Lykia tipi lahitler farklı özellikler taşır. 

Lahitler genellikle yüksekliği ile dikkat çeker; kaide, mezar odası ve yukarı doğru sivrilen taç 

şeklindeki kapağı ile üç bölümden oluşur. Kaide de yaygın olarak, mezar sahibinin köleleri 

veya tabaası için ikinci bir mezar odası (hyposorion) olarak kullanılır58. 

4.2.1 Lahit 1:  

Semerdam çatı görünümlü lahit kapağı ve dikdörtgen biçimli lahit 

teknesi mevcuttur. Lahit kapağının yan kısımlarında hatıl 

görünümlü çıkıntılar mevcuttur. Kime ait olduğu 

bilinmemektedir. Bu lahit Kaş’ta sahil güvenlik şeridinde deniz 

kıyısında konumlanmaktadır. Yakınlarında bir kaya mezarı 

mevcuttur.  

 

4.2.2 Lahit 2 ( Kral Mezarı): 

Bir adı da kral mezarı olan anıt, üç bölümden oluşan yükseltilmiş bir lahittir. 

Hyposorium (alt mezar odası) yaklaşık 1.5m 

yüksekliğindedir ve zemin çökmüştür. Lahitin en üst 

kısmında ayrı bir kayadan yontulmuş tipik Likya sivri 

kemerli (semerdam çatı) taş bir kapak mevcuttur. Kapağın 

her iki yanında pençelerinin üzerinde duran iki aslan başı 

mevcuttur. Kapağın kısa ön tarafı dört levhaya 

bölünmüştür. Üstteki ikisinde ayakta duran figürler 

betimlenmiş kabartmalar mevcuttur.  

                                                 
58 Bean, 1998: 31. 
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Lahit ’in iç kısmında ‘U’ biçimi bir kline mevcuttur. Mezar M.Ö 4. Yüzyıla 

tarihlenmektedir. Hiposprium, defin kime verildiğine dair detaylı bilgi veren bir Likya Mezar 

Kitabesi taşır. Bu yazıt hala çözülememiştir. 

SONUÇ 

Lykia’daki en erken mezarlar, M.Ö 8. Yüzyıla kadar gidebilmektedir. Likya mezarları, 

Lykia sanatının önemli bir bölümünü oluşturur. Devasa kaidelere oturtulmuş lahitler, tapınak 

mezarları ve çok nadir görülen sütun mezarlar Lykia sanatının şaheserlerdir. 

Lykia kaya mezarları dört tipte karşımıza çıkıyor; payeli mezar, tapınak mezar, ev tipi 

mezarlar ve lahitler. Lykia bölgesine özgün mezar yapıları Hellenistik Dönem (M.Ö 323-30) 

öncesine aittir. 

Antiphellos’ta Lykia kaya mezarlarının çokça görüldüğü bir yerdir. İlçenin birçok 

yerine dağınık biçimde yerleşmiş olan kaya mezarları, Lykia mezar tiplerinden örnekler 

sergiler. Özellikle dağlık alana inşa edilmiş kaya mezarları dikkat çekmektedir. Antiphellos 

için turistik olarak en önemli anıt mezarı uzun çarşı mevkiinde bulunan halk arasında Kral 

Mezarı olarak bilinen lahittir.   

Son olarak üzülerek söylemek gerekir ki; genellikle ev tipi kaya mezarı bulunan 

Antiphellos’ta mezarların çoğu halk tarafından tahrip edilmiştir.  
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Abstract: Historical awareness is very important for all nations. In addition to the importance 

of national historical consciousness, how nations perceive each other is also very important 

for ensuring world peace. We think that social media posts are an important indicator to 

determine how Turks and Muslims are perceived in the eyes of other nations.The aim of this 

project is to research what foreign countries think about our history on social media platforms 

and history sites, how they have information about our history, and how we talk about the 

history of foreign countries on our social media platforms and history sites. The study was 

carried out with a mixed pattern in which qualitative and quantitative patterns were used 

together. In this direction, firstly, a research was conducted on Instagram accounts, one of the 

social media platforms. While conducting the research, those with high number of followers 

and posts were examined. In accounts with more than 300 posts, only the first 300 were 

reviewed. The data obtained as a result of the researches were analyzed quantitatively and 

qualitatively. Then, the information on the history sites was analyzed. At the end of the study, 

it was determined that, especially in the Instagram accounts in Greece and Serbia, it was 

determined that they defined Turks with bad features such as murderer and invader in some 

posts, while it was also stated that they had heroic and merciful features in the accounts of the 

same country. 

Keywords: History, social media, public opinion, 

 

1. INTRODUCTION 

History; It is a branch of science that arises from movements that affect societies, nations, 

organizations, tells the events by showing time and place, examines the relations between 

these events, their connections with previous and subsequent events, their mutual influences, 

and the civilization established by each nation [1]. 

Public opinion; It means the general opinion and thoughts of the people about an issue that 

concerns them. In other words, it is a concept that describes the common thoughts and 

perspectives among a certain group of people regarding various difficulties and problems of 

social life [2]. 

The concept of new media; It is a definition used for media other than news sources such as 

printed publications and television, with the increase in the mobility of people, information, 

documents, ideas, which we emphasize in many places developing in parallel with 

globalization [2]. Individuals use the internet not only for these purposes, but also for 

entertainment and having a good time. In these times, people started to spend a lot of time in 

social media and social platforms. 

Media is a communication environment according to the TDK dictionary. Services that enable 

people to interact in the virtual world through the Internet are called social media [3]. In other 

mailto:barisdogrukok@gmail.com
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words, online technologies that people use to communicate interactively with each other are 

defined as social media [4]. Social media has saved people from big media monopolies with 

the development of the Internet. Communication with social media has become mutual [2]. 

While traditional media works according to a less-to-more communication model, social 

media provides many-to-many communication [5]. 

With the developments in the Internet and communication tools, face-to-face communication 

has left it’s place to the new communication forms which includes technological tools, the 

most important of which is the ones made through social media. Although the effect of 

sharing information and content made by individuals on social media may not seem 

significant, its effect increases quite rapidly as the number of sharing and reading increases 

[6]. By the time, due to technological developments, accounts and posts with historical 

content on social media are increasing rapidly. One of the most important problems here is the 

accuracy and reliability of what is written in these accounts. One of the most important 

problems here is that fact and fiction, truth and lie are mixed together [7]. 

Racism in the TDK dictionary, “The doctrine that suggests that one race is superior to other 

races by reducing the social characteristics of people to their biological and racial 

characteristics is defined as racism. While racism is an unwelcome situation in every field, 

social media can sometimes normalize this situation [8]. Therefore, it is necessary to know 

how the perception of Turks and Muslims are processed in the social media accounts of other 

countries and, if necessary, to intervene with scientific methodology and to fight against the 

anti-Turkish and Islamophobia spreading in Europe. 

As a result, aim of this study is to make a research on social media platforms and history web 

sites about what people from foreign countries think about Turhish and Muslim history, how 

they receive information about this subject and how people from Turkey mentions about these 

counties’ histories 

2. METHOD 

Studies in which the truth is measured and analyzed objectively outside the researcher are 

called quantitative studies. Qualitative research provides more in-depth information than 

quantitative research [9]. In this study, the document analysis method, one of the qualitative 

research methods, was used. Document analysis is the examination of existing written and 

visual materials in terms of targeted facts and information in cases where there is no direct 

interview or observation opportunity [10]. In this study, foreign history platforms in social 

media were scanned, and the sharings and comments about Turkish History were examined. 

The data which is a result of these examinations placed to tables. The data on the tables was 

examined and the perception of Turkish History in the foreign public was tried to be 

determined. 

When examining the data, it is classified as positive if it contains positive views about Turks 

and Islam, negative if it contains negative views, and neutral if it only talks about historical 

facts without expressing any opinion. Qualitative analysis of the data was done with content 

analysis. Each post has also been analyzed for content. In addition, comments made to the 

posts were also included in the analysis. 

3. RESULTS 
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The findings were defined as positive if they contain positive views about Turks and Islam, 

negative if they contain negative views, and neutral if they only talk about historical facts 

without expressing any opinion. 

A total of 10 Instagram accounts from 8 countries were examined. For those with more than 

300 posts, the last 300 posts were examined. It was determined that 23 of 204 posts were 

positive, 27 of them were negative and 154 of them were neutral. It has been determined that 

there are more posts with negative opinions due to historical prejudices in European countries. 

Table-1 shows which types of shipments from which countries are uploaded in detail. 

Table 1: Distribution of posts by country 

Nationality Username Interaction Potential Positive Neutral Negative 

Greece @greek_history_army 16,5B Followers 

770 Posts 

1 4 5 

Iran @history_of_great_iran 70,1K Followers 

876 Posts 

1 0 1 

Italy @italiastoria 8070 Followers 

655 Posts 

1 4 0 

Serbia _@_srpska__istorija__ 522 Followers 

92 Posts 

0 2 1 

 Turkey @yedi24tarih 73 K Followers 

1405 Posts 

9 47 11 

 Turkey @tarihten_notlar 290 K Followers 

6079 Posts 

9 91 6 

 USA @history 6,4 M Followers 

2.830 Posts 

0 1 0 

Germany @welt.gesichiste 4.773 Followers 

86 Posts 

0 1 0 

Bulgaria @history_time 132 K Followers 

747 Posts 

1 1 0 

Serbia @srpska____istorija 38,9 K Followers 

820 Posts 

1 3 3 

 

As seen in Table-1, positive judgment was made in 1 of 770 posts from the account named 

@greek_history_army from Greece, no judgment was made in 14 of them, and negative 

judgments were made in 5 of them. From the account named @history_of_great_iran from 

Iran, 1 of 876 posts was positive and 1 of them was negative. From the account named 

@italiastoria from Italy, positive judgment was made in 1 of 655 posts, and no judgment was 

made in 4 of them. 
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As can be seen in Table-1, no judgment was made in 2 of the 92 posts in the 

@_srpska__istorija__ account from Serbia, and negative judgment was made in 1 of them. 

From the account named @yedi24tarih from Turkey, positive judgment was made in 9 of 

the1405 posts, no judgment was made in 47 of them, and negative judgment was made in 6 of 

them. From the account named @tarihten_notlar_ from Turkey, positive judgment was made 

in 9 of the 60769 posts, no judgment was made in 91 of them, and negative judgment was 

made in 6 of them. 

As seen in Table-1, no judgment was made in 1 of the 2830 posts from the account named 

@history from the USA. No judgment was made in 1 of the 86 posts from the account 

@welt.gesichiste from Germany. From the account named @history_time from Bulgaria, 1 of 

the747 posts have a positive judgment, and no judgment was made in rest of them. 

As seen in Table-1, positive judgment was made in 1 of 820 posts from the account named  

@srpska____istorija from Serbia, no judgment was made in 3 of them, and negative judgment 

was made in 3 of them. 

In total, 8 accounts from 7 countries other than Turkey were examined. For those with more 

than 300 posts, the last 300 posts were examined. It was determined that 5 of 41 posts were 

positive, 10 of them were negative and 26 of them were neutral. It has been determined that 

there are more posts with negative opinions due to historical prejudices in European countries. 

Qualitative analysis of data 

Qualitative analysis of historical subjects was made in the Instagram accounts examined in 

this section. 

Table 2: Qualitative by calculations 

Main Theme  @history  

USA 

@welt.ges

chist  

Germany 

 

@history_

time  

Bulgaria 

@srpska__ 

__istorija  

Serbia 

_@_srp

ska__ 

İstorija_

_ Serbia  

@greek_h

istory 

_army 

Greece 

@histor

y_of_ 

great_ir

an Iran 

@italias 

toria 

Italy 

Great 

Architecture 

+        

Murdere      +++ +  

Impressive         + 

Leader         + 

Merciful        + 

Aggressive       +   

Torturer      +   

Non-sense  +       

Powerful       +   

Hero      +   

Giving      +   

Revalution         

Traitor  +   +    
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Devastating   +      

 Sad   +      

Gorgeous   +      

The struggle of 

the Serbs from 

the Turks 

    +    

Dignified   +      

Pathetic   +      

Respect to 

elderlies 

  +      

Embarrissing    +     

Cruel      +   

Total 1 3 6      

 

8 accounts from 7 countries were examined. The qualitative analysis of the data obtained is 

shown in Table 2. As can be seen in Table 2, in the @greek_ history _army account, which is 

one of the Greek history social media accounts, the Turks were described as 3 times as a 

murderer assailant and as a torturer, and once as a strong altruist and hero. In the posts they 

described Turks as murderers and torturers, they only followed an aggressive attitude without 

citing the source. As can be seen in Table-2, Turks were once described as murderers on the 

social media platform @historyofgreatiran from Iran. It is noteworthy that there were only 

bad comments about the Turks in that account. 

As seen in Table-2, on the Italian @italiastoria social media platform; described Turks as 

impressive, compassionate and leader. Contrary to the Greek site, there were posts praising 

the Turks. As can be seen in Table-2, only our house structures are mentioned on the 

@history America site as impressive and beautiful. As can be seen in Table-2, Turks are 

shown as treacherous once and ridiculous once in one of German accounts, named 

@welt.geschist. 

As can be seen in Table-2, Turks are mentioned once as noble, once as respectful for the 

elderly, once as pathetic in the social media account @history_time from Bulgaria. While 

showing a disparaging attitude towards Turks without citing the source on this site, the respect 

we give to the elderly is mentioned. As can be seen in Table-2, Turks were mentioned as 

embarrassing once in an account named Serbia @srpska____istorija. It is remarkable that it is 

mentioned only once and negatively without citing the source. As can be seen in Table 2, the 

Turks were mentioned once a traitor and once from the aspect of liberation of the Serbs from 

the Turks was mentioned in the Serbia_@_srpska__Istorija__ historical social media account. 

In Serbian history social media, completely subjective judgments have been made about 

Turks without specifying the source. General judgments about Turks have been reached on all 

Instagram social media platforms without specifying the source. The source name was not 

found in the analysis. 
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Picture 1: Post from Iran Source: @history_of_great_iran 

The massacres committed by Timur, as seen in Picture 1, are mentioned. However, no source 

was given. 

 

Picture 2: Shipment from Italy. Source: @italiastoria 

As seen in Picture-2, Atilla's leadership qualities, compassionate, friendly and wise nature are 

mentioned in the Italian Instagram account. In addition, his physical characteristics and ethnic 

origin are also mentioned 
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Picture 3: Post from Greece. Source: @greek_history_army 

As seen in Picture-3, it is mentioned how they defeated the Turks in the Greek account. 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 

As a result of the analyzes we have made, it has been seen that there is not much data about 

Turkish History in foreign platforms. It is seen that the posts made mostly consist of objective 

and factual content that does not contain many comments. From this, it is concluded that there 

is not much interest and information about Turkish History in foreign countries. When we 

look at the number of followers and posts of these platforms, it is striking that the number of 

shares and interactions is insufficient. The reason for this is the lack of sufficient resources 

about Turkish History in the literary works that young people frequently reach in European 

countries and the lack of an agenda about Turkish History in the public opinion in foreign 

countries. 

When we look at the new media platforms in our country, there are some differences and 

similarities compared to foreign platforms. If we talk about these differences, the number of 

shares on new media platforms in our country is quite high. Likewise, the number of 

interactions is quite high. When we look at the table, it is remarkable that the number of posts 

containing only phenomenon is high. The biggest similarity with foreign platforms is the 

objectivity of the content. The reason why the number of interactions and, accordingly, the 

number of neutral interactions is higher than the number of shares in foreign countries, can be 

shown as the high use of social media in our country and the development of history curiosity. 

As time passes, accounts and posts with historical content are increasing on social media. One 

of the important problems we encounter here is the accuracy and reliability of what is written 

in these accounts [7]. Media literacy is taught as a compulsory course in education faculties at 

universities. The aim here is for teachers to equip students to question how much of the 

information they see about history in the media is real and how much is fiction [7]. However, 

this course is not obligatory during the secondary and high school periods when the basic 

mentality of the youth is formed. Media literacy should also be compulsory in basic 

education. 
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Islamophobia is a concept that includes prejudice, discrimination, exclusion and physical 

violence against Muslims in general [11]. The media can prevent racism and marginalization 

with a meticulous language, as well as contribute to hate speech with news and posts [12]. As 

a result of the study, it was determined that some posts increased the hostility of Turks and 

Islam in foreign countries with completely unfounded and racist discourses. 

Mustafa Kemal Atatürk: "The one who does not know his/her past, cannot direct his/her 

future." based on his word; The importance of new media platforms is great for the formation 

of historical awareness. No matter how much we use these platforms, it is never enough. 

Young people should be made aware of the use of new media. 

The events have affected the whole world, regardless of the place where they took place. Most 

of the post numbers on the platforms in our country are related to Turkish History. Sharing 

about world history remained less in number. In order to increase this, it should be interesting 

to the public. 

The number of sources on Turkish History in foreign languages should be increased in order 

to inform foreigners correctly about Turkish history. 

Sellers should be made more interesting by publishing TV series and movies. 
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ALZHEİMER HASTALIĞI VE BEYİN YAŞLANMASINDA OKSİDATİF STRES 

*Aziza KULDASHEVA 1, **Enes AKYÜZ 2 

* Sağlık bilimleri üniversitesi, Buhara İbn-i Sina tıp fakültesi, Buhara, Özbekistan, 

drazizakuldasheva@gmail.com 

** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye,  enes.akyuz@sbu.edu.tr 

Özet: Alzheimer hastalığı (AH), beynin küçülmesine (atrofi) ve beyin hücrelerinin ölmesine 

neden olan ilerleyici bir nörolojik bozukluktur.  Bir kişinin bağımsız olarak işlev görme 

yeteneğini etkileyen düşünme, davranışsal ve sosyal becerilerde sürekli bir düşüştur. AH’de 

beyin proteinleri normal şekilde işlev göremez, bu da beyin hücrelerinin (nöronların) 

çalışmasını bozar ve bir dizi toksik olayı tetikler. Nöronlar hasar görür, birbirleriyle 

bağlantılarını kaybeder ve sonunda ölürler. Artan kanıtlar, oksidatif stresin yaşlanma ile hücre 

fonksiyonunda hasara neden olduğunu ve yaşa bağlı bir dizi bozuklukta rol oynadığını 

göstermektedir. En çok dikkat çeken nörodejeneratif bozukluk, beyin lipidlerinin, 

karbonhidratların, proteinlerin ve DNA’nın oksidasyonunda bir artışın meydana geldiği AH 

olmuştur. Oksidatif stres, serbest radikallerin ve ürünlerinin antioksidan savunma 

mekanizmalarını aştığı bir durumu ifade eder. Bu dengesizlik, artan serbest radikal üretiminin 

veya antioksidan savunmaların azalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu radikallere 

ve singlet oksijene reaktif oksijen türleri (ROT) denir. ROT,  fizyolojik işlev için gerekli olan 

ancak yüksek seviyelerde toksik olabilen metabolik yan ürünlerdir. Mitokondriyal işlevi bozar 

ve vücudun tüm bölümlerine, özellikle merkezi sinir sistemine zarar verir. Ortaya çıkan 

kanıtlar, birikmiş oksidatif stresin, bilişsel yaşlanmaya ve AH gibi nörodejeneratif hastalıklara 

neden olan anahtar mekanizmalardan biri olabileceğini düşündürmektedir. Burada, nöronal 

oksidatif stresin mitokondriyal disfonksiyon, DNA hasarı ve bilişsel yaşlanma ve AH  ile 

ilgili epigenetik değişiklikler üzerindeki etkisine ilişkin güncel literatürü sentezlenir. Ayrıca 

antioksidanlar, kalori kısıtlaması ve fiziksel aktivite gibi oksidatif stres terapötiklerinin 

oksidasyonu nasıl azaltabileceğini ve beyin yaşlanması ve AH’de bilişsel düşüşü nasıl 

önleyebileceği açıklanır. 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Alzheimer hastalığı, Beyin yaşlanması, Egzersiz, Biliş 

 

OXIDATIVE STRESS IN BRAIN AGING AND ALZHEIMER’S DISEASE 

Abstract: Alzheimer's disease (AH) is a progressive neurological disorder that causes the 

brain to shrink (atrophy) and brain cells to die. It is a constant decrease in thinking, behavioral 

and social skills that affects a person's ability to function independently. In AH, brain proteins 

cannot function normally, which disrupts the work of brain cells (neurons) and triggers a 

number of toxic phenomena. Neurons are damaged, lose their connection with each other and 

eventually die. Increasing evidence suggests that oxidative stress causes damage to cell 

function with aging and plays a role in a number of age-related disorders. The most noticeable 

neurodegenerative disorder has been AH, in which an increase in the oxidation of brain lipids, 

carbohydrates, proteins and DNA occurs. Oxidative stress refers to a condition in which free 

radicals and their products exceed antioxidant defense mechanisms. This imbalance can occur 

as a result of increased free radical production or a decrease in antioxidant defenses. These 

mailto:drazizakuldasheva@gmail.com
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radicals and singlet oxygen are called reactive oxygen species (ROT). ROT are metabolic by-

products that are essential for physiological function but can be toxic at high levels. It disrupts 

mitochondrial function and damages all parts of the body, especially the central nervous 

system. Emerging evidence suggests that accumulated oxidative stress may be one of the key 

mechanisms that cause cognitive aging and neurodegenerative diseases such as AH. Here, the 

current literature on the effect of neuronal oxidative stress on mitochondrial dysfunction, 

DNA damage, and epigenetic changes related to cognitive aging and AH is synthesized. It 

also explains how oxidative stress therapeutics such as antioxidants, calorie restriction and 

physical activity can reduce oxidation and prevent cognitive decline in brain aging and AH. 

Keywords: Oxidative stress, Alzheimer's disease, Brain aging, Exercise, Cognition 

1. GİRİŞ 

Nüfus yaşlanmaya devam ettikçe, bu trajik hastalığın vakaları artacak ve yaşa bağlı oksidatif 

stres için etkili tedaviler bulmayı kritik hale getirecektir. Serbest radikal yaşlanma teorisi en 

çok vücudun oksijeninin% 20'sini tüketen ve oksidatif strese karşı oldukça savunmasız 

olan merkezi sinir sistemi ile ilgilidir (1). Nöronlar bölünmedikleri için özellikle hassastırlar, 

mitotik hücrelerin sonrası ve hasar durumunda değiştirilemezler, bu da yaşamlarının 

sonlarında mitokondriyal disfonksiyona yol açmaktadır (2). Beynin oksidatif strese 

duyarlılığı, toksik metal seviyeleri, DNA hasarı ve protein metabolizmasındaki eksiklikler de 

dahil olmaktadır. Bu nedenle yaşla birlikte oksidatif biyobelirteçlerde bir artışa yol açar (3). 

AD beyni ayrıca aşırı reaktif oksijen türleri (ROS) ve amiloid betanın plaklara 

ve hiperfosforillenmiş tau'nun nörofibril karışıklıklara toplanmasınıteşvik edebilecek bakır, 

demir, çinko ve magnezyum gibi biyoaktif metaller ile işaretlenmiştir. Son olarak, oksidatif 

stres (antioksidanlar, kalorik kısıtlama mimetikleri ve fiziksel aktivite) ve yaşlı ve dejenere 

beyindeki oksidasyonu azaltma yetenekleri için mevcut terapötikleri incelenmiştir (4). Uzun 

süreli fiziksel aktivitenin, fizyolojik olarak gerekli düşük oksidasyon seviyelerini korurken 

beyindeki oksidatif stresi azaltmanın etkili bir yolu olduğu sonucuna varılmıştır. 

2. YÖNTEM 

Yaşlanma, stresörlerin koruyucu etkilerle karşı karşıya kalmadığı durum olarak 

tanımlanabilir. Gelişimde bir düzensizliğe yol açan işlevler, bu değişiklikler şu şekilde 

çevrilebilir: nöronal işleyişi azaltır davranış azalır, bu azalma eşlik edebilir (5). Hem 

insanlarda hem de hayvanlarda motor ve bilişsel performanstır. Genetik ile birleştiğinde 

değişiklikler, bu değişikliklerin nihai ifadesi Alzheimer gibi hastalıklarda görülür (6). Bu 

ilişkilendirme, bu bölümün son bölümünde ele alınacaktır. Bunda gözden geçirme 

yaşlanmaya bağlı davranışlardaki oksidatif stresin önemi anlatılır (7). Bu eksiklikler, oksidatif 

strese, iltihaplanmaya veya sinyalda önemli olarak, antioksidanlar, kalori kısıtlaması ve 

fiziksel aktivite gibi oksidatif stres terapötiklerinin oksidasyonunu örnek olarak kullanarak, 

şunu da göstermeye çalışılır. Bu hakaretlere duyarlılık, nörotransmitter reseptörleri arasında 

farklı şekilde ifade edilebilir. 

3. BULGULAR 

Oksidatif stres önemli bir patofizyolojik değişikliktir. Amiloid patolojisi ile yakından 

ilişkilidir ve kısır patofizyolojik döngüler oluşturarak tau patolojisi,mitokondriyal 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/central-nervous-system
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/protein-metabolism
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/reactive-oxygen-species
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neurofibrillary-tangle
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/caloric-restriction
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/alpha-oxidation
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disfonksiyonu indüklemek ve metali teşvik etmek zehirlilik. Oksidatif stres önemli bir 

patolojik belirteçtir. Ancak aynı zamanda potansiyel bir tedavi hedefi olarak da hizmet eder 

(8) 

4. SONUÇ 

Oksidatif stres beyin yaşlanmasının ve Alzheimer hastalığının ilerlemesinde kilit roloynar. 

Mitokondriler, solunumun bir yan ürünü olarak serbest radikaller üretir ve hem yaşlanma hem 

de AD'de işlevsizdir. Mitokondriyal kaskadri hipotezi, mitokondrilere zarar veren 

amiloid beta üretimini arttırır , kendisi toksikbir oksidatif stresördür. AD beynindeki çift 

iplikçik kırılmalarındaki şiddetli yükseklik, yaşlı beyindeki hasarı çok aşıyor ve işlevsiz DNA 

onarımı hastalığın ilerlemesine daha fazla katkıda bulunuyor. 

Oksidatif stresi hedefleyen gelişmekte olan terapötikler bilişi iyileştirme ve ROS seviyelerini 

azaltma yeteneklerinde değişiklik gösterir. Antioksidan tedavilerin hem yaşlı hem de AD 

hastalarında biliş üzerinde karışık etkileri vardır ve tutarlı faydalar sağlamak için dozaj, 

zamanlama, antioksidan kombinasyonları ve diyet dikkatle düşünülmelidir. Kalori kısıtlaması 

ile karşılaştırıldığında, uzun süreli egzersiz BDNF ve yaşam boyu hormetik koşulları teşvik 

etmek için daha pratik bir araçtır. 

Uzun süreli egzersiz üzerine klinik çalışmaların daha yaygın hale gelmesi umut vericidir; 

bununla birlikte, hem normal bilişsel yaşlanma hem de Alzheimer hastalığı için titiz, büyük 

ölçekli egzersiz müdahale denemeleri için ihtiyaç vardır. Çoğu klinik çalışma nispeten küçük 

ve homojen örnek popülasyonlara sahiptir ve egzersizin etkilerini sınırlı bir süre içinde 

inceler. Çalışmalar, hareketsiz yaşlı yetişkinlere kıyasla yaşam boyu egzersiz yapanların 

çalışmalarında olduğu gibi egzersiz çalışmalarının boyutunu, çeşitliliğini ve uzunluğunu 

artırmayı hedeflemelidir. gelişmelerdeki rollerini daha da netleştirmek için oksidatif stres 

belirteçlerini ölçmesi de kritik öneme sahiptir. Şu anda mevcut tedavilerden, uzun süreli 

fiziksel aktivite, optimal beyin fonksiyonu için gereken homeostatik stresör seviyelerini teşvik 

ederken oksidatif stresi azaltmak için en büyük potansiyeli göstermektedir. 
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KANSER HASTALARINDA İLAÇ TEDAVİSİ 

*Nodirbek JİYANBOEV1, **Enes AKYÜZ2 
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enes.akyuz@sbu.edu.tr 

Özet: Kanserin ılaçla tedavi edilmesi, kemoterapi demektir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar 

kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önleyerek onları hasara uğratır. Klasik 

kemoterapiler tek başına kullanıldıkları gibi bazı ilaç kombinasyonları ile uygulandığında 

daha fazla etki gösterebilmektedir. Cerrahi ve Radyoterapi (ışın tedavisi) ile birlikte tümör 

tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya tümörün 

büyümesi durdurulmaya çalışılmıştır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek 

uygulanmıştır. Bu nedenle, tümor cinsine ve hastanın özelliklerine göre değişik nedenlerle 

kemoterapi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında kemoterapide çeşitli ilaçlar kullanılmıştır. 

Bunların bir kısmı tümor hücrelerini yok etmeye yönelik kemoterapötik ilaçlar (sitotoksik), 

bir kısmı tümorün biyolojisine etki ederek tümorün gelişimini, önleyen (sitostatik) ilaçlardır. 

Diğerleri, hormonlar ve bağışıklık yan etkilerini azaltmak veya yok etmek amacıyla 

kullanılmıştır. Tedavi sırasında bazı ilaçların yan etkilerinin önlenmesi için fazla miktarda sıvı 

verilmesi önerilmektedir. Uzun süreli ve sık kemoterapi alanlarda bir süre sonra damar bulma 

sorunu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kateterle ve ilacın doğrudan doğruya kalbe yakın ana 

damara gitmesini sağlayan cihazlar takılarak kemoterapi yapılmıştır. Bir hastada kemoterapi 

sonrası herhangi yerinde kanama, ciltte oluşan morluklar, ateş yükselmesi, ani olarak gelişen 

uyuşma, kilo kaybı, halsızlık, yorgunluk, dışkıda bozukluk, kola da yayılabilen göğüs ağrısı 

ve başka yan etkiler gözlenmiştir. Bu nedenle hastaların mutlaka doktoruyla veya bir 

diyetisyenle ne zaman ne yiyeceğini konuşması gerekmektedir. Kemoterapi gören herkeste 

aynı etkiler görülmemiştir. Bu yan etkiler çoğu, tedavi bittiği zaman ortadan kaybolmuştur. 

Bazen kan hücrelerinde azalma görülebilir. Bu da yorgunluk, baş dönmesi gibi belirtilerle 

kendini göstermiştir. Hastalar beslenmelerine dikkatli olmalıdırlar, kötü alışkanlıklardan uzak 

durmalıdırlar, bol su içmelidirler.  

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kemoterapi, İlaç tedavisi. 

 

DRUG THERAPY IN CANCER PATIENTS 

Abstract: Treating cancer with medication means chemotherapy. The drugs used in 

chemotherapy prevent the growth and reproduction of cancer cells and damage them. 

Classical chemotherapies can be more effective when used alone or with some drug 

combinations. It is a very important part of tumor treatment together with surgery and 

radiotherapy (radiation therapy). With chemotherapy, tumor cells are killed or the growth of 

the tumor is tried to be stopped. Sometimes a single, sometimes several drugs have been 

administered by various means. Therefore, chemotherapy was applied for different reasons 

depending on the tumor type and the characteristics of the patient. Various drugs were used in 

chemotherapy within the scope of the study. Some of these are chemotherapeutic drugs to 

destroy tumor cells (cytotoxic), some are drugs that prevent the development of the tumor by 
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affecting the biology of the tumor (cytostatic). Others have been used to reduce or eliminate 

hormonal and immune side effects. During treatment, it is recommended to give a large 

amount of fluid to prevent the side effects of some drugs. After a while, the problem of 

finding a vein arose in those who received long-term and frequent chemotherapy. For this 

reason, chemotherapy was performed by inserting a catheter and devices that allow the drug 

to go directly to the main vein close to the heart. Bleeding anywhere, bruises on the skin, 

fever, sudden numbness, weight loss, weakness, fatigue, stool disorder, chest pain that may 

spread to the arm, and other side effects were observed in one patient after chemotherapy. For 

this reason, patients should definitely talk to their doctor or a dietitian when and what to eat. 

Not everyone who had chemotherapy had the same effects. Most of these side effects 

disappeared by the time the treatment was finished. Sometimes a decrease in blood cells can 

be seen. This manifested itself with symptoms such as fatigue and dizziness. Patients should 

be careful about their diet, stay away from bad habits, and drink plenty of water. 

Keywords: Cancer, Chemotherapy, Drug therapy 

 

1. GİRİŞ 

Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası olarak bilinen Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ 460-370) 

tarafından oluşturulmuştur. Kanser, küresel sağlığı etkileyen önemli bir faktördür ve şu anda 

dünya çapında ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Kanser, vücudun herhangi organ ya da 

dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık 

tablosudur. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. 

Kanserin nedenleri olarak bunlar görülür. Sigara ve aşırı alkol kullanımı, uzun süre ve 

tehlikeli saatlerde güneş altında kalma, aşırı dozda röntgen ışınına ve radyasyona maruz 

kalma, bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.), bazı virüsler, 

(HPV, Hepatit), hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlığı. 

 

Şekil 1. Kansere yakalanma nedenleri: Virüsler, aşırı güneşlenme, radyasyon geçirme, 

sigara içmek, alkol kullanımı, kirli hava, kötü beslenme. 
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2. YÖNTEM 

Kemoterapi, kanserin ilaçla tedavi edilmesi demektir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar kanser 

hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önleyerek onları hasara uğratır. Klasik kemoterapiler 

tek başına kullanıldıkları gibi bazı ilaç kombinasyonları ile uygulanabilmektedir. Kanserin 

tipine ve evresine göre hastalığı tedavi etmek, tümörün yayılımını önlemek, büyümesini 

yavaşlatmak, kanser hücrelerini öldürmek ve kanserin bazı belirtilerini iyileştirmek amacıyla 

kemoterapi uygulanır. 

 

Şekil 2. Kanser hücrelerinin ilaç tedavisi: Kanser hücreleri, kemoterapi, ilaçlar, iyileşmek 

üzere olan hücreler. 

Tedavinin yan etkileri. Kemoterapi nedeniyle bulantı ve kusma meydana gelebilir. 

Kemoterapide ilaçlara bağlı saç dökülmesi görülebilir. Kemoterapi alındığı dönemde 

bağışıklık zayıflayabilir ve kişi mikroplara karşı açık hale gelebilir. Kanser ve kanser 

tedavisine bağlı olarak, kanama ve pıhtılaşma sisteminde sorunlar oluşabilir. Bazı durumlarda 

ağız içi ve boğazda yara oluşabilir. Bu yutma güçlüğüne neden olabilir. 

Tedavi zamanında beslenme. Kemoterapi tedavisi sürecinde olan hastaların çok iyi 

beslenmesi gerekir. Paketlenmiş hazır veya dondurulmuş gıdalar tüketmemeli. İşlenmiş et ve 

et ürünlerinden (salam, sosis gibi) uzak durulmalı. Mevsimine uygun sebze ve meyve 

tüketmeye özen gösterilmeli. Aşırı tatlı ve şerbetli gıdalar yenmemeli. Özellikle protein 

yönünden zengin besinleri, kızartmadan ve tütsüleme yapmadan tüketilmeli. 

3. SONUÇ 

Bu sunum kanser için destek ihtiyaçlarını belirlemek için çalışılmıştır. Gelecekteki çalışmalar 

için yol gösterici olabilecektir. Sonuçlar sadece hastaların sağlığının ve esenliğinin 

iyileştirildiğini değil, aynı zamanda tümörü boyutuna ve ilacın dolaşım süresine bağlıdır. 

Kemoterapi sonucu kan değerleri düşen hastalara karadut suyu tevsiye edilmiştir. Sonuç 

olarak, günümüzde kemoterapi ile birlikte akıllı ilaçların da kullanıldığını belirtmek gerekir. 

Sonraki planlar akıllı ilaçlarla ilgili olacaktır. 
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AFET ETKİLERİNİN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB) İLE 

İLİŞKİSİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE İNCELENMESİ 

Tolga UÇ1 

1   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Acil Yardım ve Afet yönetimi Burdur/Türkiye  tolgauc.d@gmail.com 

Özet: İnsan ilişkilerinin gelişimi ve endüstriyel gelişmelerin (iş bölümü, ekonomik-politik 

sistem ve üretim ilişkileri) çevre üzerinde beraberinde getirdiği sistem değişimleri, doğal veya 

beşeri afet türlerinin oluşumu için koşullar yaratabilmektedir. Toplumun her bireyi, bu tarz 

koşullar sonucunda afetlere sebep olma potansiyeli olan çeşitli doğal veya beşeri tehlikeler ile 

yaşamında karşılaşmaktadır.  Yaşanabilecek olan herhangi bir Afet veya Acil Durum 

esnasında birey hem fiziki hem de ruhsal zarar görebilmektedir. Erişkin bireyler ruhsal 

tahribat sürecini çocuklara kıyas ile daha hızlı atlatabildiğinden bu konu üzerinde çocuk ve 

ergen yaş grubuna dahil olan bireyler çerçevesinde daha sık durulması gerekilmektedir. 

Çalışmanın amacı, Afet sebepli travmaların çocuk psikolojisi üzerinde ne gibi yıkımlara yol 

açtığını incelemek ve ebeveynlerin, çocuklarına karşı afet sonrası durumda ne gibi davranışlar 

bütünü sergilediklerinin derlenmiş bir analizini sunmaktır. Çalışma afet alanında önde gelen 

“International Journal of Disaster Risk Reduction” dergisinde bulunan yabancı kaynaklı 

derleme ve orijinal araştırma çıktıları kullanılarak hazırlanmıştır. Afetlerin oluşturduğu fiziki 

olmayan etkilerden biri ise travmadır. Travma, etkene maruziyet seviyesine göre aşaması 

değişken olabilen bir olgudur. Etkene Maruz kalma türleri, olayın kaynağına göre veya 

mağdurlar olarak doğrudan veya dolaylı olabilmektedir. Maruz kalma etkisi, tekrarlı şekilde 

gerçekleştiğinde yaşanan travmanın etkisini artırabilmektedir, bu nedenle bireyin fazla 

maruziyeti ile travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşama olasılığı artacaktır. 

Ebeveynlerin çocuklarının hem ruhsal hem fiziksel ihtiyaçlarını afet sonrası süreçte eksiksiz 

yerine getirmesi ve bunun devamında yaşanan afetin izlerini çocuk üzerinde rehabilitasyonu 

sağlayarak gidermesi, ayrıca bireyin toplumsal ve sosyal yaşamına tekrardan sağlıklı bir 

şekilde dönmesi için çalışmaları yürütmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, olası bir travmatik 

olayın yaşandıktan sonraki süreçte iyi yönetilmesi ve yeniden inşa basamağının eksiksiz 

şekilde gerçekleştirilmesi, afet psikolojisi çerçevesinde bireyin tekrardan sosyal yaşama geri 

dönmesi ve toplum genelinde iletişim bütünlüğünün bozulmaması için önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Afet, Maruziyet, Travma, Çocuk, Psikoloji 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF DISASTER EFFECTS AND PTSD 

ON CHILDREN 

Abstract: The development of human relations and the system changes brought about by 

industrial developments on the environment can create conditions for the formation of natural 

or human disaster types. Every individual of the society is faced with various natural or 

human hazards that have the potential to cause disasters as a result of such conditions. During 

any disaster or emergency that may occur, the individual may suffer both physical and mental 

harm. Since adults can overcome the psychological destruction process faster than children, 

this issue should be emphasized more frequently within the framework of individuals 

included in the child and adolescent age group. The aim of the study is to examine what kind 

of destructions disaster-induced traumas cause on child psychology and to present a compiled 
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analysis of what kind of behaviors parents exhibit towards their children in the post-disaster 

situation. The study was prepared by using the foreign-sourced compilation and original 

research outputs found in the leading "International Journal of Disaster Risk Reduction" in the 

field of disaster. One of the non-physical effects of disasters is trauma. Trauma is a 

phenomenon whose stage may vary depending on the level of exposure to the agent. The 

effect of exposure can increase the effect of the trauma experienced when it occurs repeatedly, 

so the probability of experiencing post-traumatic stress disorder (PTSD) will increase with the 

overexposure of the individual. Parents need to fulfill both the mental and physical needs of 

their children completely in the post-disaster period, and to remove the traces of the 

subsequent disaster by providing rehabilitation on the child, and also to carry out studies for 

the individual to return to his social and social life in a healthy way. As a result, good 

management of a possible traumatic event and performing the restructuring step in the process 

after it has been experienced are important in terms of returning the individual to social life 

within the framework of disaster psychology and maintaining the integrity of communication 

throughout the society.  

Keywords: Disaster, be exposed to, Trauma, Child, Psychology 

 

GİRİŞ 

Afetler doğal kaynaklı ve beşeri kaynaklı gerçekleşen ve sosyal hayatı durma noktasına 

getirebilen olgular bütünüdür. Bu zararı maddi manevi verebilmektedir. Zararın maddi yönü 

bir şekilde kapansa dahi manevi yönü uzun zaman süren bir rehabilitasyon çalışması 

sonucunda kapanabilmektedir. Bu çalışma, afet türlerinin toplumun bir parçası olan çocuk yaş 

grubu bireylerindeki psikolojik tahribat durumunu ve bu tahribat sonrası rehabilitasyon 

çalışmalarını incelemekte ve analiz etmektedir. 

AFETLERİN PSİKOLOJİK YÖNÜ 

Afetlerin etkileri, can ve mal kayıpları olarak değerlendirilmektedir; ancak ileri safhalarda 

ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal hasarlar önem arz etmektedir. Bu psikolojik sorunlarla yalnızca 

afete doğrudan maruz kalanlar değil, yardım ekipleri, afetzedelerin yakınları ve olaylara 

medya yoluyla şahit olanlarda karşı karşıya kalabilmektedir.  

Afetlerden etkilenenler farklı gruplara ayrılmakta, afet bölgesinde ikamet eden ve afeti 

doğrudan yaşayan kişiler “birincil mağdurlar” olarak adlandırılmaktadır. Birincil mağdurların 

aileleri ve yakın çevreleri ise “ikincil mağdurlar” olarak tanımlanabilmektedir. Afet 

bölgesinde yardım çalışmaları yürüten resmi görevliler ile sivil toplum kuruluşu mensupları 

ve gönüllü yardım edenler “üçüncül mağdurlar” olarak ayrılmaktadır. Son olarak diğer bir 

grup ise “dördüncül mağdurlar” olarak adlandırılan, afeti medyadan takip eden kişiler olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

AFET VE TRAVMA İKİLİSİ 

Kriz ortamı beraberinde psikolojik travmaları da getirmektedir. Ancak kriz ortamında oluşan 

travmaların etkisi psikolojik olarak, ortamda bulunan her bireyi aynı düzeyde 

etkilememektedir. Travma sonrası oluşan bu tepkisel davranışlar kalıcı nitelikte değildir. 
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Ancak travma sonrası oluşan psikolojik etkilenme, hayat kalitesini uzun bir süre etki altına 

almaktadır. Ayrıca ileriki yaşamda yaşanabilecek uzun dönem depresyon gibi farklı 

psikopatolojilerin görülmesine neden olabilmektedir. Afetlerin olası etkileri psikopatolojik 

boyutta bu şekilde değerlendirilebilir. 

Ayrıca afete maruz kalan bireylerin tepkileri afet sonrasında geçen süreye göre de farklılık 

göstermektedir. Bu tepkisel farklılaşma süreci ise dört bölüm üzerinde değerlendirilmiştir. 

Bunlar; 

1. Psikolojik şok dönemi: İlk yirmi dört saat veya daha uzun sürebilmektedir.  

a) Mantıklı düşünememe ve karar verememe sorunları,  

b) Ani fizyolojik uyarılma, aşırı hassasiyet ve kısıtlanma hissi,  

c) Görünen her durumun gerçek dışı görünmesi (dissosiyasyon),  

d) Hafızada tutma ve dikkati yoğunlaştırma sorunları,  

e) Duyguların taşlaşması (küntleşme) ve kısa süreli şok durumu yaşanmasıdır.  

2. Tepki dönemi: İki ile altı gün sonrasında görülmeye başlamaktadır.  

a) Bedensel tepkiler: Titreme, bulantı, kardiyak sorunları (çarpıntı vs.) ve yerinde 

duramamak temel tepkilerdir. 

b) Duygusal karmaşalar: Kaygı, öfke, sinirlilik, suçlama, güvensizlik, yalnız kalma 

korkusu duygularıdır.  

3. Zihinsel işlemleme ve olanları düşünme dönemi: Yaklaşık bir haftanın sonunda bu 

dönem başlamaktadır. 

a) Kaybedilenler için yas tutulmaya başlanır.  

b) Afetzede olayla ilgili konuşmak istemez.  

c) Kişiler arası ilişkilerde öfke hali ve çatışmalar yoğun olarak yaşanabilmektedir.  

d) Üzüntü ve özlem gibi güçlü duygular yoğun olarak yaşanabilir.  

e) Hafıza ve odaklanma sorunları oluşabilir.  

4. İyileşme ve yeniden uyum dönemi: Afet durumu üzerinde fazlaca zaman geçmiştir ve 

artık yaşama uyum sağlama dönemi başlamaktadır. 

 

a) Yaşanılan afet anıların bir parçası olur ve zihni ilk zamanlar gibi yoğun olarak meşgul 

etmez. 

b) Direnç gösterme yavaşlar ve yaşama uyum gösterme davranışları görülür.  

c) Duygusal iyi hissetme yaşanır ve gelecek planları kurulmaya başlanılır.  

 

AFET SONRASI ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE GÖRÜLEBİLECEK 

PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK TEPKİLER 

Psikofizyolojik tepkiler: İştah bozuklukları, altını ıslatma, konuşma ve artikülasyon 

bozuklukları, uyku bozuklukları vb.  

a. Psikolojik tepkiler: Huzursuzluk hali, yeni çevrelerden korkma, ayrılık kaygısı, 

suçluluk duygusu, olay tekrarlanacak endişesi, içine kapanma ve yas davranışları.  

b. Bilişsel tepkiler: Bilişsel karmaşa, odaklanma güçlüğü, öğrenme bozuklukları, okul 

başarısında düşme. 
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c. Davranışsal tepkiler: Davranışlarda gerileme (bebek gibi konuşma vs.), öfkeli ve 

saldırgan olma, içine kapanma, okula gitmek istememek, afet ile ilgili hikâye okuma 

ve resim yapma, söz dinlememe ve yetişkinlere güvenmeme davranışları sergileme.  

 

 

Şekil 1. Kübler-Ros’un Beş Aşamalı Yas kuramı 

 

REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ 

Yaşanan Travmanın etkisi kişiden kişiye değişken etkiler bıraktığından dolayı her bireye 

farklı rehabilitasyon yöntemi uygulanabilmektedir. 

a. Çocuk bireye afet sonrası süreçte sorun yok mesajı verilmesindense onu kendi ile bırakıp 

duygusunu yaşamasına izin verilmelidir. 

b. Çocuğa sorduğu sorulara olayın detaylarına inilmeden ve korkutmadan basitçe cevaplar 

verilmelidir. 

c. Günlük rutin hayata dönmeleri için sosyal yaşantısı ve günlük görevleri hatırlatılmalı ve 

bu sayede olayın etkisinden uzaklaşması sağlanmalıdır. 

İleri düzey rahatsızlık durumu ancak ilaçlı ve bilişsel rehabilitasyon yöntemleri ile 

tamamlanabilmektedir. 

İlaçlı Rehabilitasyon 

Bu tedavi bireyin fiziki ve mental özellikleri göz önüne alınarak mutlaka uzman gözetimi 

altında planlı bir şekilde geçekleştirilmelidir. Çocuk bireylerde ilaç kullanımından çok 

bilinçsel tedavi yöntemleri ile hastalığın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak gerektiği 

takdirde uzman kontrolü altında antidepresan kullanımına başlanmaktadır. 

Bilişsel Rehabilitasyon Yöntemi 
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Bu tedavide kişinin belirtilerinin sürmesine neden olan hatalı düşüncelerinin sağlıklı 

düşüncelerle değiştirilmesi amaçlanır. Ayrıca korku nedeniyle kaçındığı durumların üstüne 

gitmesi sağlanarak bu durumlarda yaşadığı korkunun azaltılması sağlanır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, olası bir afet olayının yaşandıktan sonraki süreçte iyi yönetilmesi ve yeniden 

inşa basamağının eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi, afet psikolojisi çerçevesinde bireyin 

tekrardan sosyal yaşama geri dönmesi ve toplum genelinde iletişim bütünlüğünün 

bozulmaması için önem arz etmektedir. Mevzubahis safhaların iyi yönetilebilmesi için 

birtakım hususların biliniyor olması gerekmektedir. Bu bilgileri hiçbir türlü ayrım yapmadan 

toplumun her bireyine olanaklar dahilinde verilmesi gerekmektedir. Çocuk ve Afet travması 

hakkında özellikle ebeveynlerin edinecekleri bu bilgiler ileride çocukların sosyal yaşantısı ve 

kendi psikolojik hayatları ve sağlıkları açısından önem arz etmektedir. 
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TASVİR SANATLARI PERSPEKTİFİNDE MATRAKÇI NASUH’UN TOPOGRAFİK 

RESSAMLIĞI 

Mehtap ARAZ*, Selda MANT MENAY ** 

*Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı,Kütahya, 

Türkiye,mehtaparaz@hotmail.com 

**Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı,Kütahya, Türkiye, 

selda.mant@dpu.edu.tr 

Özet: 16.yüzyılın Rönesans sanatçısı olarak nitelendirilen Matrakçı Nasuh (?-1564) bir 

Osmanlı entelektüelidir. İmparatorluğun dil, kültür ve inanç çeşitliliği, onun sanatçı 

kimliğinde varlık göstermiş, devrinin usta bir minyatür sanatçısı olmasında büyük rol 

oynamıştır.Minyatürün Osmanlı tasvir sanatları içinde bir yazma eser sanatı olarak yer alması, 

resim-metin ilişkisi içinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.Bu gereklilik göz 

önünde bulundurularak Matrakçı Nasuh’un şehir minyatürleri ile geliştirdiği topografik 

minyatür üslubunun “tasvir” kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Matrakçı 

Nasuh’un bazı şehir minyatürlerini metin kullanmadan direk fırça ile ifade etmesi onun 

minyatürdeki özgün yaklaşımını ve haritacılık ile ilgili bağlantısını ortaya koyması açısından 

oldukça önemlidir.Bu çalışmada literatür taramaları yapılarak,Matrakçı Nasuh’a ait yazma 

eserlerin ve portolan örneklerinin tıpkı basım eserlerine ulaşılmış,topografik özellik gösteren 

örnekler üzerinden betimsel analizleri yapılmıştır.Matrakçı Nasuh’un özellikle topografik kıyı 

ve liman kent tasvirlerinde “portolan” adı verilen, Akdeniz deniz haritalarından etkilenmiş 

olduğu düşünülmektedir.Nasuh bu üslubu geliştirerek taklitçiliğe gitmemiş, açık kompozisyon 

özelliklerini kullanarak onu çok boyutlu bir alan olarak kavramsallaştırmıştır. Sonuç olarak 

doğanın bir çok unsurunu kullanarak, tasvir ettiği bölgelerin mimari dokusu, bitki örtüsü ve 

canlıları hakkında gerçekçi bir dil kullanması, tarihi belge niteliği taşıması açısından oldukça 

önemlidir.Günümüzdeki mimari restorasyon faaliyetlerine ışık  tutması açısından 

değerlendirilmesi önerilir.Osmanlı tasvir sanatları içinde minyatür sanatında öncülük ettiği bu 

yeni üslup, kendinden sonraki nakkaşlara da örnek teşkil etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tasvir Sanatları, Minyatür,Topografya,Portolan 

TOPOGRAPHIC PAINTING OF MATRAKÇI NASUH IN THE PERSPECTIVE OF 

DEPICTION ARTS 

Abstract: Matrakçı Nasuh (?-1564) known as a Renaissance artist of the 16th century is an 

Ottoman intellectual. The empire’s diversity with different languages, cultures and religions 

showed its presence in his artistic identity and played a major role in his becoming a master 

miniature artist of his time. The fact that the miniature is a manuscript art in the Ottoman 

depiction arts reveals that it should be evaluated with in the picture-text relationship. 

Considering this necessity, it is aimed to evaluate the topographical miniature style developed 

by Matrakçı Nasuh with the city miniatures within the framework of the concept of 

"depiction". The factthat Matrakçı Nasuh expresses some city miniatures directly with a brush 

without using text is very important in terms of revealing his original approach in miniature 

and his connection with cartography. In this study, the literature was searched and the 

manuscripts and portolan samples of Matrakçı Nasuh were reviewed, and descriptive analyzes 
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were concluded on the samples with topographical properties. It is thought that Matrakçı 

Nasuh was influenced by the Mediterranean nautical charts called "portolan", especially in 

topographic coastal and port city depictions. By developing this style, Nasuh did not imitate 

it, he conceptualized it as a multidimensional space by using open composition features. 

While dealing with the concept of time and space in a realistic style in his city descriptions, he 

also succeeded in presenting the fiction in the world of dreams in the integrity of color and 

composition. In conclusion, it is very important to use a realistic language about the 

architectural texture, vegetation and living things of the regions he describes, and to include 

many elements of nature, in terms of his works being historical documents. It is recommended 

to be evaluated as a reference on today's architectural restoration activities. He pioneered in 

the miniature art among the Ottoman depiction arts with this unique style and has become a 

role model for his successors. 

Keywords: Descriptive Arts, Miniature, Topography, Portolan. 

2. GİRİŞ 

16.yüzyılın Rönesans sanatçısı olarak nitelendirilen Matrakçı Nasuh(?-1564) bir Osmanlı 

entelektüelidir.Matrakçı’nın kendi eserlerinde de belirttiği üzere asıl isminin “Nasuh bin 

Karagöz bin Abdullah el-Bosnevi” olduğu bilinmektedir.Tarihçi,matematikçi,hattat, ressam 

olan Nasuh’un Bosna’da doğduğu bilinmektedir.[1]Bir savaş oyunu olan Matrak oyununu 

icad etmesi ve bu oyundaki başarısından dolayı “Matrakçı” lakabını almıştır.Hatta Harp sanatı 

ve silahşörlük ile ilgili “Tuhfetu’l Guzat” (1529) isimli bir de eser yazmıştır.Eserinde 

silahşörlük konusunu beş fasıl olarak incelemiş ve konuları detaylandırarak açıklamalar 

yapmıştır.Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade Mustafa, Mehmed ve Selim için 

düzenlenen sünnet şöleninde kullanılan ve Nasuh tarafından yapılan yürüyen hisarların 

meşhur minyatürü de bu eserinde yer almaktadır.Matrakçı bu eserinde okçuluk, kalkan, kılıç 

ve at talimi gibi konuları bilimsel olarak incelemiş,bunları krokiler ile eserinde 

göstermiştir.Matematik ve tarih alanlarında da eserleri mevcuttur.[2]Minyatürün Osmanlı 

Tasvir sanatları içinde bir yazma eser sanatı olarak yer alması,resim-metin ilişkisi içinde 

değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.Bu gereklilik göz önünde bulundurularak 

Matrakçı Nasuh’un şehir minyatürleri ile geliştirdiği topografik minyatür üslubunun “tasvir” 

kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.[3-8] 
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Resim 1: Matrakçı Nasuh’un 936(1530) yılında At Meydanında kurduğu yürüyen hisarların 

tasviri (Tuhfetu’l-Guzat,Süleymaniye Kütüphanesi,Esad Efendi,2206,vr.33b-34a) 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada literatür taramaları yapılarak, Matrakçı Nasuh’a ait yazma eserlerin ve 

topografik özellik gösteren minyatür örneklerinin tıpkı basım eserlerine ve 26 adet lisansüstü 

tez çalışmasına ulaşılmış, şehir tasvirlerinin betimsel analizleri yapılmıştır. 

4. BULGULAR 

Matrakçı Nasuh’un,bazı şehir minyatürlerini metin kullanmadan direk fırça ile ifade etmesi, 

onun minyatür sanatında ki özgün yaklaşımını ve haritacılık ile ilgili bağlantısını ortaya 

koymaktadır.Topografik minyatürleri yazma eser geleneğinin en sıra dışı örnekleri olarak 

görülmektedir.Matrakçı Nasuh, topografik minyatürlerinde “portolan” denilen Avrupa deniz 

haritalarındaki  kent tasvirlerinden etkilenmiş olsa da, kale, kent ve limanları kendine özgü bir 

üslup bütünlüğü içinde ele almış, ona birden çok bakış açısı getirerek, perspektifi kendi isteği 

doğrultusunda kullanmış ve figürsüz betimlemeler yapmıştır.Minyatürlerinde kullandığı renk 

çeşitliliği (Pastel ve canlı renkler), coğrafi konumlarına göre betimlediği bitki ve hayvanların 

gerçekçi tasviri, dağların , tepelerin sıra dışı renklendirilmesi (pembe,mavi), kale ve liman 

kentlerinde kullandığı çizgisel üslup, perspektifi keyfi kullanması, onu taklitçilikten 

kurtararak gerçekçi ve inandırıcı tasvirler yapmasına yol açmıştır. 

 

 

 
Resim 2: Cenova, Matrakçı Nasuh, Süleymanname(Topkapı Sarayı Müzesi, H.1608,v.32B-

33A) 
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Resim 3: Toulon, Matrakçı Nasuh, Süleymanname(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 

H.1608,v.22B-23A) 

 

 

 
 

Resim 4:Marsilya, Matrakçı Nasuh, Süleymanname (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,H. 

1608,v. 24B-25A) 
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Resim 5:Bağdad,Matrakçı Nasuh, Beyan-ı menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han 

(İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,No:T.5964,v.47B-48A) 

 
 

Resim 6:İznik, Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han 

(İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,No:T.5964,v.14B) 

Bu minyatürlerde açık kompozisyon ve pastel renkler kullanılmıştır.Çizgisel anlatım 

egemendir.Dağlar arka arkaya çizilerek perspektif bir görünüm kazandırılmıştır.Minyatürler 

kısmen kuşbakışı, kısmen de yan cepheden çizilmiştir.Gemiler minyatürlerde yandan 

gösterilmiş ve yelkenleri ile oldukça estetik bir görünüme sahiptir.Dikkat çekici unsurlardan 

biri de aslan, geyik karaca ve tavşan gibi vahşi hayvanların tasvir edilmesidir.Duran, oturan, 

hareket halinde olan, koşan hayvanlar gerçekçi bir anlatımla resmedilmiştir.Açık 

kompozisyon özelliklerini kullanarak, onu çok boyutlu bir alan olarak 

kavramsallaştırmıştır.En önemli özelliklerinden biri de zaman ve mekan kavramını gerçekçi 

bir üslupla ele alırken, hayal dünyasında ki kurguyu renk ve kompozisyon bütünlüğü içinde 

vermeyi de başarmıştır. 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğanın bir çok unsurunu kullanarak tasvir ettiği bölgelerin mimari dokusu, bitki örtüsü ve 

canlıları hakkında gerçekçi bir dil kullanması, tarihi belge niteliği taşıması açısından oldukça 

önemlidir. Öyle ki Matrakçı, kendi dönemi şartları içinde günümüzde ki Google Earth 

görüntülerine benzer şekilde tasvir ettiği şehirlerin adeta fotoğrafını çekmiş gibidir. 

 
 

Resim 7: Matrakçı Nasuh’un, İstanbul Minyatürünün Galata Kulesi ve çevresindeki yerlerin 

Google Earth’a göre konumları 

 

  
 

Resim 8: İstanbul Galata Kulesi ve çevresindeki yerlerin Google Erath’e göre günümüzdeki 

konumları 

Günümüzdeki mimari restorasyon faaliyetlerine ışık tutması açısından değerlendirilmesi 

önerilir.Bunun için günümüz mimarisi ile karşılaştırmalı olarak minyatürleri incelenmeli ve 

belge özelliklerinin ortaya çıkarılması ile birlikte, ortaya çıkan sonuçların kent planlarında, 

sürdürülebilir mimari ve restorasyon çalışmalarında yardımcı belge olarak kullanılması 

mümkündür ve önerilir. 
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A FAILURE OF BILATERISM BETWEEN IRAN AND UNITED STATES IN THE 

REALISM PERSPECTIVE 

Aboubacar SISSOKO 

Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü, Muğla, Türkiye aboubacarsissoko96@gmail.com 

 

Abstract: Historically, in the mid-twentieth century, the United States was a truly close ally 

and a good friend with Iran. In fact, one of the most United States strategy was to control 

Iran’s oil production. Yet in 1979 the majority of the population was against the regime and 

wanted to end United States influence on their territory. Over time, the head of government, 

the Shah, was overthrown and the situation rapidly deteriorated. Moreover, the situation of the 

countries has become very tight and certain. The Islamic Republic of Iran and the United 

States have not had any official diplomatic relations since April 2018. In the realism 

perspective, states have different politics regarding to different matters but obviously most of 

the time the issues somehow can be resolved respectively. On the above of good diplomacy 

between the two countries, so they do not even represent themselves. This article, therefore, 

examines the historical, the political and the main relations between the two countries that 

will basically enlighten in more details and eventually the two countries are neither the same 

country nor sharing the same borders so how can these two countries influence each others in 

militarily, politically and bilaterally ? Finally, in August 2018, Ali Khameni did not allow 

direct talks with the United States. Therefore, the problems of the two countries perpetuate 

unsolved problems in the Middle East and pose a serious threat to international security. Since 

Iran and the USA have a different regime, it is difficult to have the same definition of state 

and the same understanding of state sovereignty. 

INTRODUCTION 

Since the radical Islamic revolution the tensions between Iran and United States has escalated 

repeatedly in the previous four decades and however they have been allies before. With the 

pressure of Western countries like USA and UK Mohammad Shah signed the consortium 

agreement in 1954 that give opportunity of USA , Iran and British companies 40% of Iran 

nationalized oil for 25 years. By the time the two countries signed the corporation concerning 

civil use of atoms agreement was the developing countries can receive the nuclear education 

and technologies from United States later USA provides Iran with a reactor and weapons to 

enrich uranium fuel. At the beginning of a revolution of 1979 this collaboration has 

unfortunately ended. This paper is going to examine the historically background of Iran and 

USA in the realism perspective and why the countries are enemies and when their relations 

start deteriorating . 

Faced with a ruthless enemy, USA mobilized a number of political instruments, which 

ultimately resulted in a complete political, military and economic containment of Iran . 

However, some exchanges continued through the first decade of the Revolutionary 

Administration, as did the occasional engagement efforts of the USA including then the 

Reagan era secret arms sales on the former president’s suggestion. The former President 

GEORGE BUSH stated ‘’ goodwill creates goodwill ‘’ when opening in Tehran, inclusive. 

Speaking of goodwill did not result in clear political decisions, and Iran’s policy, which 

mailto:aboubacarsissoko96@gmail.com
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changed after ceasefire with Iraq  following the death of the messianic leader of the revolution 

. Ayatollah Khomeini in 1989 did nothing to change Iran’s hostility. During the Kuwait led, 

USA led liberation, President CLİNTON faced an Iranian regime that used pragmatic  tactics 

such as constructive discord, but dogmatically adhered to the destruction of Israel and the 

acquisition of unconventional weapons.  

The Iranian conflict, particularly is the Arab Israeli peace process, has triggered stricter US 

sanctions under the little of ‘’ Double Containment’’ by the Clinton administration of Iran and 

Iraq. The president's laws and policies aimed at reducing government revenues effectively 

severed most of the remaining economic ties with Iran in the mid-1990s. Due to diplomatic 

pressure, in particular through the law of 1996 on Iran-Libya sanctions (ILSA), Washington 

sought to extend its adherence to its international embargo, which already threatened with 

secondary sanctions against those who insist on investing in Iran's energy sector. 

Although the United States of America efforts to isolate Iran economically cooperation 

between Europe and Iran's other trading partners have proven difficult but seriously 

undermined. Roughly 85% of Iranian government revenue sources originating from oil 

exports and given the volatility of the oil market, US sanctions have had a negligible impact 

on Iran's export earnings and limited impact on its development at macroeconomic era. 

Whereas Iran launched concerting international initiatives which enhances bilateralism and 

financial relations with Union European countries, Arab states, Japan and without the 

problematic policies with relaxing in the Persian Gulf. 

The historical background of Iran - US conflict started when the Islamic republic of Iran cut 

relations with British government over the control of its oil which was totally under the 

control of Britain as at the time oil was discovered in Iran and in retaliation for the blow 

suffered, they employed different tactics to drag United states to save them through CIA 

agents who did everything possible topple the democratically elected prime minister known as 

Mohamed Mosaddeq in 1953 and then imposed their stooge Shah as head of government of 

Iran for many years and this has led to the return of oil control back to the British government 

with full backing support of United states and its CIA agents, in the process Mohamed 

Mosaddeq was arrested, detained for more than 3 years and later died in  detention. The 

secular leader had sought to nationalize Iran's oil industry which would no longer benefit the 

interest of British government and the west because their economy depends solely on Iran's 

oil to develop its social infrastructure ,after the coup ,US government helped shah government 

to set up squads which are loyal to president shah and he was using them to victimize 

opponents to his government and after the people endured shah regime  for some years 

,revolution struck his government with the help of Islamic cleric known as Ayatollah 

Khomeini who returned from exile in 1979 as well as Iranian university students stormed 

United states embassy in Tehran and held 52 diplomats in hostage until the emergence of 

Ronan Regan who ensured their release from Iran. Particularly in 2002, the opposition 

divulged to the world power that Iran is developing a nuclear weapon facility and also more 

precisely including a uranium enrichment plant. With the accusation of USA against Iran of 

proliferation nuclear weapons in which Iran practically repudiates. More than a decade of a 

failed diplomatic relations between the two countries and stealthy Iranian engagement with 
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UN’s nuclear watching follows so not only that enormous round of sanctions are levied by the 

UN, therefore the United States and the European Union practically in opposition to ultra-

conservative at the head of state Mahmoud Ahmadinejad’s government. This causes Iran's 

currency to lose two-thirds of its value in two years and to be precise, since 1979 revolution 

Iran has been facing stiffer economic sanctions orchestrated by United states in order to 

punish Iran for his sin and despite that Iran has adopted to retaliate by spreading its proxy 

across the middle east in order to fight back the west from Lebanon, Yemen, Iraq, Syria, 

Palestine where they have militia group of fully armed, trained by Iran forces attacking us 

allies and its installations across the middle east and sometimes Iran has threatened to block 

the strait of Hormoz where 30% of world oil is passing in the Persian gulf. 

Astonishingly when a new president has been elected Hassan Rouhani, so after some weeks, 

he and the United President Barack Obama at that time speak on phone and historically it was 

the first top level conversation in more than three decades. 

After that in 2015, Iran accepts a long-term agreement to its nuclear program with a group of 

world leaders as knowing such France, United Kingdom, Germany, China, Russia and the 

United of America and this event occurred after a swirl diplomatic pursuit.  

During the tenure of Barack Obama administration based on the accord, Iran therefore accepts 

to restrict its nuclear weapon activities in order to permit the international inspectors in 

exchange for lifting the economy that Iran is faced, 

In May 2018, abruptly the president of American Donald Trump renounced before relocating 

economic sanctions directly against Iran and menacing to do the same to the countries, firms 

that carry on with buying its own oil. and thus, Iran’s economy decreased drastically and 

turned into a deep recession. The bilateralism between the two countries focusing on Iran’ s 

oil exports. Moreover, in response to the sanctions of USA, Iran therefore commences a 

counter pressure campaign exporting its own oil to sanction other countries like Venezuela, 

Syria and Yemen to offset us declared threat. Additionally, in May and June 2019, after the 

explosions hit badly six oil tankers in the Gulf of Oman and directly United States accuses 

Iran of doing without any tangible proof. Reciprocally On 20 June, Iran soldier forces shoot 

from up to down a US military drone over the Strait of Hormuz zone. 

Explosions hit six tankers in the Gulf of Oman in May and June 2019 and the United States 

blames Iran. 

A US military drone was shot down by the Iranian armed forces in the Strait of Hormuz on 

June 20. The US says it was over international waters, but Iran says it is over their territory 

and again there's tension on 3rd January 2020 when the US drone killed Iran's general Qassim 

Soleimani, and Iran retaliated by striking US base in Iraq as a way of showing capacity to 

target any US troops and its bases across the middle and Iran promised to expel all of the 

military forces in the middle as long as United states continue its aggression against Iran. 

Upon knowing that from realism perspective the goals of state is well oriented and so 

consistent hence USA are almost omnipresent around the world precisely in the middle east 

hence USA aim to preserve its interest even though there are no official relations between the 
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two countries. States as self agents, both countries have to survive in their own way so 

eventually they mhave to maximize their benefits too. 

CONCLUSIONS 

Actually, the main objective of United States of American intervention in Iran was to prevent 

nonproliferation of nuclear weapons and also to benefit from Iran. Historically these two 

countries were good friends and still they can become a good friends, instead the both 

nowadays decided to be enemies. Lifting the economic sanctions which is the biggest matter 

that Iran is faced, and their relations could be back and obviously Iran will also alter in 

foreign policy towards United States therefore the game will be win-win. According to the 

American Iranian Council, US deliver more sensible supposition regarding to Iran’s power 

and objective.  Eventually we need to understand that from realism perspective that there are 

no permanent allies, no permanent friends but only there are only permanent interests. 
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Özet: Kardiyak tümörler, veteriner hekimliğinde köpeklerde karşımıza çıkabilen onkolojik 

hastalıklardan birisidir. Yaygın kardiyak tümörler arasında hemanjiyosarkom (HSA), aortik 

gövde tümörleri (kemodektom ve paragangliyom) ve lenfom yer almaktadır. Bu tümörler, 

histolojik tipten bağımsız olarak hafiften şiddetliye kadar değişebilen ve yaşamı tehdit eden 

klinik belirtilere neden olabilir. Bu durum değişen kardiyovasküler fonksiyon ya da 

perikardiyal boşlukta lokal hemoraji/efüzyon ile ilişkili olabilir. Kardiyak tümörlerin tedavi 

yöntemleri cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi olarak ayrılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tümör, Hemanjiyosarkom, Aort Gövde, Kardiyovasküler 

CARDIAC TUMORS IN DOGS 

Abstract: Cardiac tumors are one of the oncological disease that can occur in dogs in 

veterinary medicine. Common cardiac tumors include hemangiosarcoma, aortic body tumors 

(chemodectoma and paraganglioma) and lymphoma. These tumors can cause life-threatening 

clinical signs that can range from mild to severe, regardless of the histological type. This 

status may be associated with altered cardiovascular function or local hemorrhage/effusion in 

the pericardial space. Treatment methods of cardiac tumors can be divided into surgery, 

chemotherapy and radiotherapy. 

Keywords: Tumor, Hemangiosarcoma, Aortic Body, Cardiovascular 

GİRİŞ 

Etiyoloji 

Kardiyak tümörler köpek popülasyonunda nadir görülürken, kedilerde kardiyak tümörlerin 

görülme sıklığı köpeklere nazaran daha da azdır (1). Veteriner Tıbbi Veritabanı (VMDB)’nın 

araştırmasında 729,265 köpekten 1383’ünde kardiyak tümör tespit edildiği (genel insidans 

%0.19) bildirilmiştir (1, 2). 

Tablo 1. Köpeklerde rapor edilen primer kardiyak tümörler (12)  

Hemanjiyosarkom 

Kemodektom 

Fibrom 

Fibrosarkom 

Hemanjiyom 
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Rabdomiyosarkom 

Kondrom 

Kondrosarkom 

Miksom 

Teratom 

Granüler Hücre Tümörü 

 

En sık görülen kalp tümörü tipi hemanjiyosarkom (HSA) olmakla birlikte, buna ek olarak 

aortik gövde tümörleri (kemodektom ve paragangliyom), lenfom ve ektopik tiroid karsinomu 

gibi tümörler de yaygın olarak rapor edilmiştir (2-5). Daha az sıklıkla; tiroid adenom, 

melanom, mast hücre tümörü, blastom, granüler hücre tümörü, mezotelyom, miksom, 

miksosarkom, mezenkimom, miyofibrolastik orijinli sarkom, fibrom, fibrosarkom, 

rabdomiyom, rabdomiyosarkom, leyomiyom, leyomiyosarkom, kondrosarkom, osteosarkom, 

paragangliyom, periferal sinir kılıfı tümörü, hamartom ve lipom tümör tipleri de rapor 

edilmiştir. Ayrıca, literatürlerde valvüler osteosarkom, valvüler miksosarkom ve yaygın 

histiyositik sarkomun valvüler metastazı da tanımlandığı bildirilmiştir (5). 

Kardiyak tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Hasta köpeklerin birincil ya da ikincil 

tümörlerin oranı, birçok rapora göre değişmektedir (6,7). Ware ve Hopper’a göre, köpek 

kalbinde tanımlanan tümörlerin yaklaşık %84’ ünün birincil olduğu ve sadece %16’ sının 

metastatik olduğu bildirilmiştir (2,6). Aupperle ve arkadaşlarının çalışmasında gözden 

geçirdikleri histolojik analize göre, çalışılan popülasyonun %41’ inde kardiyak tümörler 

olduğu ve bunların çoğu metastatik (%69 metastaz, %31 birincil) olduğu bildirilmiştir (6). 

Kardiyak tümörlerin yerleşimini değerlendiren bir çalışmada, birincil kardiyak tümörünün 

çoğunun sağ atriyum/sağ atriyal uzantıda (%63), ardından kalp tabanı (%18) ve sol 

ventrikülde (%9) yer aldığı rapor edilmiştir (6). Bununla birlikte, veriler esas olarak ölüm 

sonrası değerlendirmelerden türetilmiştir. Bu nedenle muhtemelen perikardiyal efüzyona veya 

daha şiddetli klinik belirtilere, buna bağlı olarak hastanın ölümüne neden olanlar da dahil 

olmak üzere daha agresif veya kötü huylu kalp tümörlerine yönelik bir önyargıyı yansıttığı 

açıklanmıştır (5). Sağ kulakçık/karıncıktaki kitlelerin çoğu (muhtemelen HSA), perikardiyal 

efüzyonla birlikte seyredip seyretmediğine bakılmaksızın metastaz eğilimi de dahil olmak 

üzere malign tümör özellikleri gösterir (5). Tersine, kemodektom gibi kalp tabanı kitleleri, 

düşük metastaz insidansı ve değişken perikardiyal efüzyon oluşumu ile sıklıkla daha iyi huylu 

davranış sergilerler (5). Aslında bazı köpeklerin tamamen asemptomatik olabilmesinden 

dolayı bu tip tümörler ölüm sonrası çalışmalarla saptanabilmektedir (5). Bildirilen diğer kalp 

tabanı tümörleri arasında adenomlar ve adenosarkomlar yer alır. İyi huylu tümör olan 

adenomlar en yaygın olanıdır (8, 9).  

Primer tümörlerin aksine, ölüm sonrası bildirilen metastatik lezyonların çoğu (%75); sol 

ventrikül serbest duvarının iç üçte birinde, ventriküler septumda veya her ikisinde bulunur (5). 

Metastatik tümörlerin sadece %25' i sağ atriyumda, sağ ventrikül duvarında veya her ikisinde 

bulunur (5,6). 



 

233 
 

 Proceeding Book 

 

Abstract Book 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Epidemiyoloji 

Kardiyak tümörler en sık orta yaşlı ila yaşlı köpeklerde (7 ila 15 yaş) görülmektedir (2). 

Kardiyak hemanjiyosarkom için yüksek risk altında ya da yatkın olduğu bildirilen ırklar 

arasında Alman Çoban Köpeği ve Golden Retriever yer almaktadır (1, 3, 13, 14). Aortik 

gövde tümörleri köpeklerde en sık görülen ikinci kalp tümörüdür (12). Aortik gövde tümörleri 

en yaygın yaşlı brakisefalik köpeklerde görülmekle birlikte; Boston Terrier, İngiliz Bulldog 

ve Alman Çoban Köpeği’ nde de görüldüğü bildirilmiştir (1, 3, 10, 11). Kronik hipoksinin 

hem insanlarda hem de köpeklerde kemoreseptör tümörlerinin gelişimini uyarabileceği ve bu 

faktörün brakisefalik ırklı köpeklerde de aortik gövde tümörlerinin oluşumunu arttıracağı öne 

sürülmüştür (10, 11). 

Patogenez 

Kardiyak tümörlerin davranışı, tümör tipine göre değişir ancak malignite derecesinden 

bağımsız olarak bu bölgedeki tüm tümörler, kalp fonksiyonuna müdahale yoluyla potansiyel 

olarak yaşamı tehdit eden sonuçlara sahiptir (12). Kalbi etkileyen tümörler; kalp tabanında, 

intrakaviter, intramural veya perikardiyal yerleşimlerde meydana gelmektedir (1). Birincil 

tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olabilir (1). Köpeklerde en sık görülen primer kardiyak 

tümör hemanjiyosarkomdur (1). HSA oldukça kötü huylu bir tümördür ve yaygın hematolojik 

yayılım, hastalığın erken evrelerinde meydana gelir (12). Primer tümör veya metastazların 

varlığı, yayılmış intravasküler pıhtılaşma için bir tetikleyici görevi görebilir (12). HSA 

çoğunlukla sağ kulakçıkta ya da sağ karıncıkta görülebilmekle birlikte, her ikisinde de yer 

alabilmektedir (1). Kardiyak hemanjiyosarkomlar sıklıkla hemorajik perikardiyal efüzyon, 

kardiyak tamponad ve metastatik hastalık ile ilişkilidir (1, 13, 14). HSA’yı aortik gövde 

tümörleri (kemodektom, paragangliyom) takip eder (1). Aortik gövdenin kemodektomu, 

kalbin tabanında (kalp tabanı tümörü) meydana gelir ve genellikle aortun tabanında veya aort 

ile pulmoner arter arasında bulunur (12). Aortik gövde tümörleri (kemodektom), boyundaki 

karotid arter bifurkasyonunun yakınında meydana gelir ve kraniyal servikal kitle gibi ortaya 

çıkar (12). Kemodektom, hemanjiyosarkomdan daha az agresiftir ve bazı kemodektomlar iyi 

huylu bir seyir izler (12). Ancak tümörlerin %40-50'si lokal invazyon ve infiltrasyon gösterir 

ve vakaların %22'sine kadarında (akciğerler, mediastinal lenf düğümleri, sol atriyum, 

perikard, böbrek, karaciğer, dalak ve diğer uzak bölgelere) metastaz meydana gelebilir (12). 

Tümörün histolojik görünümü klinik davranışla ilişkili görünmemektedir (12). 

Kemoreseptörler parasempatik sinir sisteminin bir parçasıdır ancak kedi ve köpeklerdeki 

tümörler işlevsel görünmemektedir (12). Bununla birlikte, eş zamanlı endokrin tümörler 

(testis, tiroid ve pankreas tümörleri dâhil) kemodektomlu köpeklerde oldukça yaygın 

görünmektedir (12). 

Klinik bulgular 

Kalpte oluşan tümörler, hafif ila şiddetli, yaşamı tehdit eden klinik belirtilere neden olabilir ya 

da sadece tesadüfi bir bulgu olabilir (5). Kardiyak tümörler, ortaya çıktıkları dokuların normal 

işlevini bozarak kardiyovasküler işlevin değişmesine neden olur (1). Genel olarak belirtiler; 

(I) kalbe veya kalpten çıkan kan akışının engellenmesine neden olan kitlenin fiziksel 

varlığından, (II)  kalbin dıştan sıkışmasına bağlı olarak dolumunu engellemesiyle (örnek, 

perikardiyal efüzyon ve bunun sonucunda kardiyak tamponad) ve (III) miyokard infiltrasyonu 
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meydana gelmesi ya da iskemi gelişmesine bağlı normal kalp ritminin veya kontraktilitesinin 

bozulmasından meydana gelir (15). Bu nedenle kardiyak tümörlerin neden olduğu klinik 

belirtiler, histolojik tiplerinden ziyade kesin anatomik konumlarıyla daha yakından ilişkilidir 

(1). Kardiyak hemanjiyosarkom ve köpeklerde sağ kalpte rapor edilen primer sarkomların 

çoğu, genellikle kardiyak tamponadın varlığı ve içeri akış tıkanıklığına neden olan sağ taraflı 

kitlelerin baskınlığı gibi durumlardan dolayı sağ kalp yetmezliği belirtileri gösterirler (1). Bu 

belirtiler; asites, plevral efüzyon, juguler venöz distansiyon, anormal juguler pulzasyonlar, 

egzersiz intolerans, dispne, nabız defisiti, boğuk kalp sesleri ve senkoptur (1). Kardiyak 

tümörlerde en sık olarak perikardiyal efüzyona ve kardiyak tamponada neden olan tümörler 

bildirilmiştir (2). Köpeklerde perikardiyal efüzyon vakalarının yaklaşık %60’ından kalp veya 

perikardiyal tümörler sorumlu olduğu bildirilmiştir (16). Perikardiyal efüzyona neden olan en 

yaygın tümörler; sağ atriyal hemanjiyosarkom, aortik gövde tümörleri ve mezotelyomdur 

(16). Kardiyak tamponadın sonucuna bağlı klinik belirtiler; eksternal kardiyak kompresyona, 

venöz konjesyona ve zayıf kalp debisine bağlı sınırlı ventriküler dolumu içerir (include). Kalp 

tabanı tümörleri en sık olarak perikardiyal tutulumu ve buna ek olarak perikardiyal efüzyon 

ile ilişkilidir (15). Ödem, asites, öksürük, dispne, kilo kaybı ve kusma köpeklerde aortik 

gövde tümörleri ile en sık bildirilen belirtilerdir (1, 15, 17). Kalp tabanı kitleleri, kraniyal 

vena kava üzerindeki üzerindeki tümör baskısı nedeniyle kraniyal vena kava sendromunun 

(baş, boyun ve ön ayaklarda ödem) yaygın nedenidir (1). Bazen bu tümörler klinik belirtilere 

neden olmadan oluşabilir veya nekropside tesadüfi bulgular görülebilir (1). Perikardiyal 

efüzyona neden olmayan kardiyak tümörler, kalpte veya büyük damarlarda kan akışını 

engelleyerek ve aritmileri uyararak konjestif kalp yetmezliği veya düşük kalp debisi 

belirtilerine neden olabilir (1). Efor ya da heyecanla birlikte görülen senkop ve halsizlik, 

kardiyak tümörlü hayvanlarda sık görülen belirtilerdir (1). Düşük kardiyak debinin bu 

belirtileri; kardiyak tamponad, kan akışı obstrüksiyonu, aritmiler, miyokardiyal fonksiyon 

bozukluğu ve kanamadan kaynaklanabilir (2). Tümör küçükse veya kardiyak işlevi 

etkilemeyen bir yerdeyse klinik belirtiler görülmeyebilir (1).  

Tanı  

Köpeklerde kardiyak neoplazinin teşhisi genellikle anamnez, fiziki muayene, radyografik ve 

ekokardiyografik bulgulara dayanır (1). Rutin hematolojik/biyokimyasal analizler, kardiyak 

tümörlerinin kesin tanısını koymada pek yardımcı olmaz ancak bu tür araştırmalar ayırıcı 

tanıları ekarte etmede yardımcı olabilir (12). Çoğu durumda, neoplazinin sitolojik veya 

histolojik doğrulaması ölümden önce elde edilemez; bununla birlikte, endike olduğunda ve 

teknik olarak mümkün olduğunda ince iğne aspirasyon veya biyopsi teknikleri kullanılabilir 

(1). Kardiyak tümörlerin histolojik tanısı genellikle eksploratori torakotomi veya ölüm sonrası 

incelemede alınan doku üzerinde yapılır (12). İnce iğne aspirasyonu ve şüpheli vasküler 

tümörlerin cerrahi olmayan biyopsisi yüksek riskler taşır ve tavsiye edilmez (12). Kardiyak 

tümör ile ilişkili bir efüzyonun sistolojik analizi genellikle neoplastik hücrelerin varlığını 

belirlemede başarısız olur ancak böyle bir analiz, enfeksiyon gibi diğer efüzyon nedenlerini 

elemede yararlıdır (18). Perikardiyal efüzyonlu olgularda, perikardiyal sıvının sitolojik 

incelemesinin tanısal değeri sınırlıdır (19). Kardiyak tümörlü hastaların elektrokardiyogramı 

normal olabilirken; bazen primer ya da metastatik tümörün altta yatan bölgesi ile korele 

olabilen, miyokardiyal iskemi veya hipoksiye sekonder oluşabilen çeşitli aritmilerden 
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herhangi birini gösterebilir (1). Perikardiyal efüzyonlu hayvanlarda düşük amplitüdlü QRS 

kompleksleri ve elektrik alternans görülebilir (20). Sinüs taşikardi kardiyak tamponad ile sık 

görülür (1). Büyük hacimli perikardiyal efüzyon görülen hayvanlarda yuvarlak (globoid) bir 

kalp silüeti olabilir (1). Daha küçük sıvı birikimleri, atriyal ve tümör silüetinin 

görüntülenmesine izin verilebilir (15). Göğüs radyografileri kardiyomegali veya kardiyak 

tamponad ile ilişkili efüzyonları ortaya çıkarabilir (1). Eğer kitle lezyonları görülürse, en sık 

sağ atriyum ve kalp tabanı alanlarında görülür (1). Akciğer metastazları da görülebilir (1). 

Kalp tabanı tümörleri, düz radyografilerde trakeanın dorsale doğru yer değiştirmesine neden 

olan kalbin tabanında kraniyal mediastına uzanan yumuşak bir doku kitlesi olarak 

görüntülenebilir (12). Düz torasik radyografiler metastazların değerlendirilmesinde 

kullanılabilir (12). Kontrast teknikleri (örnek anjiyografi), bir tümör kitlesinin daha iyi 

tanımlanmasına yardımcı olabilir (12). Perikardiyal efüzyonlu vakalarda, sağ atriyal kitleyi 

belirlemek için efüzyonun drenajını takiben pnömokardiyografi yapılabilir (12). Bununla 

birlikte, bu tür tekniklerin yerini ultrasonografi almıştır (12). Ekokardiyografi; kalp 

kitlelerinin varlığını, yerini, boyutuna belirlemek ve perikardiyal efüzyon ya da miyokardiyal 

infiltrasyon varlığını doğrulamak için en yararlı, invazif olmayan tekniktir (12). 

Ekokardiyografi ayrıca tümörün kalbin hemodinamikleri ve işlevi üzerindeki etkisi hakkında 

bilgi sağlayabilir (12). Ekokardiyografi tümör tipinin kesin tanısını sağlayamasa da; kardiyak 

kitlenin yeri histogenezinin önemli bir göstergesidir (12). Ultrason, soliter bir kitlenin cerrahi 

eksizyonunun fizibilitesini değerlendirmek ve potansiyel metastaz bölgeleri olarak lokal lenf 

düğümlerini incelemek için de kullanılabilir (12).  

Tedavi  

Kardiyak tümörü olan hastaların tedavisi, mevcut aritmileri ve varsa kalp yetmezliğinin klinik 

belirtilerini tedavi etmeye dayanmaktadır (1). Ne yazık ki, etkili antitümör tedavisi olmadan, 

kitlenin hemodinamik sonuçları genellikle tıbbi tedaviye dirençlidir (1). Kardiyak 

hemanjiyosarkomlu köpeklerde sağ kulakçık kitlelerinin cerrahi rezeksiyonu, yüksek 

metastatik hastalık olasılığı nedeniyle palyatif bir prosedür olarak düşünülmelidir (1). Az 

sayıda primer kardiyak tümörde cerrahi rezeksiyon endike olabilir (1, 13, 21). Tek başına 

doksorubisin, doksorubisin-siklofosfamid ve doksorubisin-siklofosfamid-vinkristin dahil 

olmak üzere doksorubisin bazlı kemoterapi protokolleri, kardiyak hemanjiyosarkom tedavisi 

için tek başına veya cerrahi tedavi ile kombinasyon halinde kullanılmıştır (1, 21). 

Hayvanlarda kardiyak tümörlerin tedavisinde radyoterapi kullanımına ilişkin çok az rapor 

vardır, ancak insanlarda radyasyon, opere edilemeyen veya tekrarlayan kemodektomu olan 

hastalarda palyatif bir önlem olarak kullanılabilir. Aortik gövde tümörlü dört köpeğin 

radyoterapiye iyi yanıt verdiği rapor edilmiştir (22), ancak bu tür tümörlerde radyoterapinin 

etkinliğini değerlendirmek için daha ileri çalışmalar gereklidir (12). 

SONUÇ 

Kardiyak tümörlerde en etkili sağaltım yöntemi kemoterapidir. 
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COVİD-19 ve ARDS HASTALARINDA PRONE POZİSYONU 

Özlem ÇAKMAK 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 

,Türkiye,ozlemckmk9@gmail.com 

Özet: SARS-CoV-2 enfeksiyonu salgını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırılmıştır. COVID-19 hızla birçok 

ülkeye yayılmıştır ve 11 Mart 2020 tarihinde 4000’den fazla insanın ölümüne yol açmasıyla 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu tarihte resmen pandemi olarak ilan edilmiştir (1). COVID-

19 hastalığı yeni bir koronavirüsün neden olduğu ve ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan 

şehrinde tespit edilen bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalık oldukça bulaşıcıdır.(6). 

Koronavirüs ateş, nefes darlığı ve akut solunum semptomları ile tanımlanan pnömoniye neden 

olur. Bu hastalık bazı hastalarda şiddetli yaşanır ve pulmoner ödem, çoklu organ yetmezliği 

ve akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) neden olur. COVID-19 hastaları arasında 

ARDS prevalansının% 17'ye kadar çıktığı bildirilmiştir. ARDS hastalarının yönetimi için 

sunulan tedavi yöntemleri arasında, prone  pozisyon (PP) bu hastalarda ventilasyonu 

iyileştirmek için bir adjuvan tedavi olarak kullanılabilir(1).  Prone pozisyonu COVID 19’ a 

bağlı olarak gelişen ve oksijen desteği gerektiren pnömoni tanısı alan uyanık durumdaki 

hastalarda kan oksijenlemesini hızla iyileştirmede uygulanabilir ve etkili bir yöntemdir (5). 

Genel olarak ARDS hastalarında pron pozisyonunun oksijenizasyonu arttırdığı ve mortaliteyi 

azalttığı kanıtlanmıştır. COVID-19 için Sepsiste Sağkalım Kılavuzunda da PaO2/FiO2 2<150 

olan (orta-ağır) ARDS hastalarında günde 12-16 saat pron pozisyonlama önerilmiştir. 

COVID-19 nedeniyle ağır pnömoni tablosunda olan hastalara da erken dönemde, entübasyon 

öncesinde, uygulanan pron pozisyonunun oksijenizasyonu iyileştirdiği bildirilmektedir. 

Oksijen ihtiyacında artış gözlenen hastalarda, uygun oksijen desteği yanı sıra pron pozisyon 

teşvik edilmelidir (6). Bu derlemede, COVID-19 hastalarının yönetiminde yüzüstü 

pozisyonun rolü ile ilgili literatürü gözden geçirdik. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ARDS, Prone pozisyon 

Abstract: The outbreak of SARS-CoV-2 infection has been named as Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) by the World Health Organization (WHO). COVID-19 spread rapidly to 

many countries and was officially declared a pandemic by the World Health Organization on 

March 11, 2020, causing the death of more than 4000 people (1). COVID-19 disease is a 

respiratory disease caused by a new coronavirus that was first detected in Wuhan, China in 

December 2019. The disease is highly contagious.(6) The coronavirus causes pneumonia, 

which is characterized by fever, shortness of breath, and acute respiratory symptoms. This 

disease is severe in some patients and causes pulmonary edema, multiple organ failure, and 

acute respiratory distress syndrome (ARDS). The prevalence of ARDS among COVID-19 

patients has been reported to be up to 17%. Among the treatment modalities offered for the 

management of ARDS patients, the prone position (PP) can be used as an adjuvant therapy to 

improve ventilation in these patients(1). The prone position is a viable and effective method 

for rapidly improving blood oxygenation in awake patients diagnosed with pneumonia that 

develops due to COVID 19 and requires oxygen support (5). In general, prone position has 

been proven to increase oxygenation and reduce mortality in ARDS patients. In the Sepsis 
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Survival Guidelines for COVID-19, prone positioning is recommended for 12-16 hours a day 

in ARDS patients with PaO2/FiO2<150 (moderate-severe). It has been reported that the prone 

position applied in the early period, before intubation, improves oxygenation in patients with 

severe pneumonia due to COVID-19. In patients with increased oxygen demand, prone 

position should be encouraged along with appropriate oxygen support (6). In this review, we 

review the literature on the role of the prone position in the management of COVID-19 

patients. 

Keywords: COVID-19, ARDS, Prone position 

GİRİŞ: 

2019'un sonlarında dünyaya COVID-19'a neden olan yeni bir virüs tanıtıldı. Virüs hızla tüm 

dünyaya yayıldı ve yüksek bir ölüm oranına yol açtı ve sağlık personeli için büyük bir zorluk 

haline geldi. SARS-CoV-2 virüsü ateş, nefes darlığı ve akut solunum semptomları ile 

tanımlanan ve COVID-19 olarak adlandırılan bir pnömoniye neden olur. Bu hastalık bazı 

hastalarda şiddetli yaşanır ve pulmoner ödem, çoklu organ yetmezliği ve akut solunum 

sıkıntısı sendromuna (ARDS) sebep olur. COVID-19 hastaları arasında ARDS 

prevalansının% 17'ye kadar çıkabildiği bildirilmiştir(1). Hastayı yüksek risk altına sokan 

koşullar orta ila şiddetli astım, kronik akciğer hastalığı, ciddi kalp rahatsızlıkları, bağışıklığın 

baskılandığı durumlar, kronik böbrek hastalığı, diyaliz, diyabet, karaciğer hastalıkları, ciddi 

anlamda obezite ve yaşlılıktır(3).  

 ARDS ilk olarak 1968'de akut hipoksemi, kardiyak olmayan pulmoner ödem, pulmoner 

uyumda azalma ve solunum çalışmasında artış gibi klinik sunumlarla tanıtıldı(1).ARDS: ciddi 

pnömonisi olan hastalarda karşımıza çıkabilen ve oldukça yüksek mortalite ile seyreden 

ARDS aşağıdaki kriterlere göre tanımlanır; 

1. Son bir haftada ortaya çıkan veya kötüleşen solunum sıkıntısı  

2. Radyolojik olarak volüm aşırı yükü, lobar veya akciğer kollapsı veya nodüller ile 

açıklanamayan bilateral opasiteler 

 3. Solunum yetmezliğinin tek başına kalp yetmezliği veya sıvı aşırı yükü ile açıklanamaması  

4. Hipoksemi 

 i. Hafif ARDS: 200 mmHg< PaO2 /FiO2 ≤300 mmHg (PEEP ≥5 cmH2 0)  

ii. Orta ARDS: 100 mmHg< PaO2 /FiO2 ≤200 mmHg (PEEP ≥5 cmH2 0) 

 iii. Ağır ARDS: PaO2 /FiO2 ≤100 mmHg (PEEP ≥5 cmH2 0)(4) 

ARDS hastalarının durumunun iyileştirilmesinde prone pozisyonunun  ana mekanizmaları, 

dorsal akciğer bölgelerinin kullanımını etkilemek, son ekspiratuar akciğer hacmini arttırmak, 

göğüs duvarı elastanını arttırmak, alveolar şantı azaltmak ve tidal hacmi iyileştirmektir. 

Hastaların uzun prone pozisyonu  seanslarıında kalması ölüm oranlarında azalmaya neden 

olur. Bununla birlikte, hastaların doğru seçilmesi ve prone  pozisyonlandırma için uygun 

tedavi protokolünün uygulanması, etkinliğinin anahtarıdır(1).  

Yapılan çalışmalarda COVID-19 hastalarında ARDS prevalansının %17 oranında görüldüğü 

ve oksijenasyonun sürdürülmesinin en büyük problem olduğu fark edildi. Takip ve 
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tedavilerde COVID19 pnömonisinde gelişen solunum yetmezliği ve ağır hipoksemi 

varlığında, ARDS tedavisinde kullanılan prone pozisyonunun adjuvan tedavi yöntemi olarak 

oksijenasyonun düzeltilmesi amacıyla kullanılabileceği ortaya konuldu. Prone pozisyonu 

oksijenasyonun kötüleşmesi (supine pozisyonuna göre PaO2 /FiO2 ’de %20 azalma), 

uygulamaya bağlı komplikasyonların gelişmemesi durumunda (bası ülserleri, brakial pleksus 

hasarı, korneal/konjuktival hasar, fasiyal/periorbital venöz kateter ile ilgili problemler gibi), 

PaO2 /FiO2 ≥150 mmHg, pozitif ekspirasyon sonu basınç ≤10 cm H22 O, FiO2 ≤0,60 olana 

kadar en az 4 saat süre ile supine pozisyonu ile dönüşümlü olarak uygulanabilir (2). 

Örneğin, bir meta-analizde, Munshi ve ark. Prone  pozisyonun, hastalara günde en az 12 saat 

uygulandığında şiddetli ARDS'li hastalarda ölüm oranında düşüşe yol açabileceğini ifade etti. 

Ek olarak, başka bir meta-analizde, prone  pozisyonun ARDS'ye bağlı mortaliteyi ancak 

hastalar düşük tidal hacim ile ventile edildiğinde azaltabildiği, tedaviye hastalığın 

başlangıcından sonraki ilk 48 saat içinde başlandığı ve hastalarda şiddetli hipoksinin olduğu 

ortaya çıktı.  Diğer bir deyişle, prone pozisyon, ölüm oranını ancak ciddi oksijenasyon 

bozukluğu olan hastalar için ilk saatlerde ve uzun süreler için reçete edildiğinde azaltabilir. 

(1).  Prone pozisyonu oksijenasyonun düzeltilmesi amacıyla ARDS tedavisinde sıkça 

kullanılan bir mekanik ventilasyon stratejisidir . Prone pozisyonunda oksijenasyonun 

düzelmesinin en önemli nedenlerinden biri kan akımının ventile olmayan alanlardan ventile 

olan alanlara redistribüsyonu ve böylece ventilasyon perfüzyon oranının düzelmesidir. Bu 

durum daha önceden atelektatik olan ancak sağlıklı alveollerin açılması ile açıklanmaktadır . 

Diğer bir mekanizma ise end ekspiratuvar akciğer volümünün pron pozisyonunda iken 

artmasıdır . Mekanizma ne olursa olsun pron pozisyonu ile ARDS hastalarının %60-70’inde 

oksijenasyonda iyileşme gözlenmektedir. Prone ve supine pozisyonlarında yapılan akciğer 

tomografisi incelemelerinde, dansitelerde yer çekimi ile ilgili bir değişiklik gözlenmiş ve bu 

değişim doku dansitesindeki değişime bağlanmıştır . Yapılan çalışmalarda entübe olmamış 

hastalarda entübe hastalara oranla pron pozisyonunun oksijenin düzeltilmesinde daha faydalı 

olabileceği böylece hem entübasyondan kaçınılacağı gibi entübasyonun ve mekanik 

ventilasyonun neden olabileceği olası komplikasyonlardan da kaçınılabileceği gösterilmiştir 

(2) 

Son zamanlarda, çok merkezli gözlemsel çalışmada, GuÃl'rin ve ark. ARDS'li hastaların 

sadece  % 13.7 sinin prone pozisyonununa  yerleştirildiğini gösterdi. Şiddetli ARDS'li 

hastalarda bile bu tekniği kullanma oranı % 32,9'du.(1) 

Prone pozisyonu COVID 19 a bağlı olarak gelişen ve oksijen desteği gerektiren pnömoni 

tanısı alan uyanık durumdaki hastalarda kan oksijenlemesini hızla iyileştirmede uygulanabilir 

ve etkili bir yöntemdir(5). 

COVİD-19 VE ARDS HASTALARI İÇİN PRONE  POZİSYONUN 

KOMPLİKASYONLARI 

Prone  pozisyonda ventilatör ile ventilasyon uygulanan hastalar, trakeal tüpün kazara 

çıkarılması, venöz yola sınırlı erişim, kateter ve göğüs tüpünün bükülmesi veya çekilmesi, 

basınç yarası, trakeal varlığı  nedeniyle ağız çevresinde morarma, göz çevresinde yüzde ödem, 

Gastroözofageal reflü, aşırı tükürük ve cilt yaralanmaları , bası yaraları gibi risklerle karşı 

karşıyadır. 
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COVİD-19 VE ARDS HASTALARI İÇİN PRONE POZİSYONU 

KONTRENDİKASYONLARI 

Prone pozisyonu için kontrendikasyonlar aşırı obezite, hamilelik, dengesiz omurga, nöbetler, 

artmış iç kafa basıncı, çene ve yüz ameliyatı, hemodinamik dengesizliği içerir ama bunlarla 

sınırlı olmayabilir. 

COVİD-19 ve ARDS HASTALARI PRONE POZİSYONUNDAYKEN DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR 

Basınçla ilişkili yaralanmaları azaltmak için hasta her 2 saatte bir yeniden pozisyonu 

değiştirilmelidir. 

Kornea hasarına karşı korumak için hastanın gözleri kayganlaştırılmalı ve bantlanmalıdır.  

Pronasyon prosedüründen önce ve sonra hatların ve tüplerin yönetimi için özel dikkat 

gereklidir. 

Prone pozisyonda trakeostomili hastalarda hava yolu tıkanmasını önlemek için omuzların 

altına bir rulo çarşaf veya yastık yerleştirilmelidir.  

Kornea ülserlerini önlemek için hastaların gözlerini kapatmak için infüzyon, göz pedleri 

kullanılmalıdır. 

 Bu hastaların durumu ve midelerinde basınç varlığı göz önüne alındığında sonda sonrası reflü 

olasılığı çok yüksek olduğundan mide içeriklerinin aspirasyonu açısından yakından 

izlenmeleri gerekir. 

Hasta prone  pozisyona getirildikten sonra hemodinamik bir dengesizlik dönemi beklenir ve 

bu süreç vazopressör ajanlarla kontrol altına alınır.  

En önemlisi de bir hastanın prone pozisyona getirilmesinin hastayı güvenli bir şekilde 

pozisyonlayabilmek için koordineli bir takım çalışması gerektirdiğidir (3). 

Prone Pozisyonu Uygulaması  İçin Tavsiyeler 

Hipoksemik solunum yetmezliği ve ARDS de prone pozisyonu Covid 19 lu hastaları da 

kapsayacak şekilde ARDS hastalarının tedavisinde gerekli ve standart terapatik bir müdahale 

haline gelmiştir. Kanıta dayalı protokoller perianestezi birimlerinde geliştirilerek hastaların 

prone pozisyona getirilmesi ve güvenli bir şekilde takip edilmeleri sağlanmalıdır. Hasta 

seçimi, gereken takım üyeleri, prosedürler için roller, prosedür öncesi hazırlıklar (göz 

koruması, deri koruması, giriş beslemesi..vb.) tüplerin, hatların ve havayollarının yönetimi, 

acil durumlar (kazara ekstübasyon, kardiyopulmoner dengesizlik veya kardiyak arrest) ilgili 

protokoller oluşturulmalıdır. Mevcut tecrübeler hastaları erken dönemde prone pozisyonda 

konumlamanın ARDS nin tedavisinde hastayı iyileştirmedeki etkisini göstermektedir. 0rta 

kademeden şiddetliye ARDS hastalarında bu gerekli müdahaleyi güvenli bir şekilde 

uygulamak için gerekli bilgi, yeterlilik ve yetenek yoğun bakım hemşireleri için mecburi bir 

halalmıştır(3).

SONUÇ: 
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Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak COVID-19 hastalarına erken dönemde uygulanan pron 

pozisyonu, oksijenasyonu düzelterek hastaların entübe edilmeden tedavisini mümkün 

kılmaktadır. Böylece hastalarda hem entübasyonun, hem de mekanik ventilasyonun neden 

olabileceği komplikasyonların önüne geçilebileceğini düşünülmektedir(2). Prone pozisyonu 

COVID 19 a bağlı olarak gelişen ve oksijen desteği gerektiren pnömoni tanısı alan uyanık 

durumdaki hastalarda kan oksijenlemesini hızla iyileştirmede uygulanabilir ve etkili bir 

yöntemdir (5). 

Akciğer tutulumu olan entübe edilmemiş COVID-19 hastalarında da prone pozisyonu 

uygulanmasının hipoksemi üzerine olumlu etkileri olmaktadır. Prone pozisyon, sönmüş 

alveolleri açmaktan çok pulmoner kan akışının yeniden dağıtlımın kolaylaştıran ve böylece 

şant oluşumunu azaltan bir manevradır. Pnömoni tablosundaki hastaların yarar gördüğü tespit 

edilmiş ise, serviste izlenirken bile, yatak içinde olabildiğince pron (yüzüstü) pozisyonda 

yatırılması uygulaması kolay bir yöntemdir. Entübe ARDS olgularında optimal mekanik 

ventilatör ayarlarına rağmen, hipoksemi düzelmemesi durumunda (PaO2 /FiO2 <150)        12-

16 saat prone pozisyon uygulanabilir. Prone pozisyon sırasında dikkat edilmesi gerekenler; 

bası yarası, kateter veya endotrakeal tüpün çıkması, hemodinamik instabilite ve brakial 

pleksus yaralanmasıdır (4). 
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ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİNİN TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI 

HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müjgan Elif KAPLAN* 

*Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 

mujganelifkaplan@gmail.com  

Özet: Çocuk Hukukunun temel ilkelerinden biri olan “çocuğun üstün yararı” ilkesi, çocuklara 

ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ve çocuğun sahip olduğu hakların tespitinde büyük 

bir öneme sahiptir. Gerek uluslararası hukukta gerekse Türk Hukukunda çocuklara ilişkin 

verilecek olan kararlarda çocukların haklarının öncelikli olarak gözetilmesi, “çocuğun üstün 

yararı ilkesi” ile bağlayıcı hale gelmiştir. Bu ilke gereğince çocukluğun başlangıcından sona 

erdiği ana kadar olan süreçte çocuğa ilişkin verilecek olan kararlarda ihtilafa düşülmesi 

halinde öncelikli olarak çocuğun yararının gözetilmesi amaçlanmıştır. Çocuğun üstün yararı, 

Türk Hukukunda Anayasa ve temel kanunlarla korunurken, uluslararası hukukta çeşitli 

uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Bu çalışmada çocuğun üstün yararı ilkesi 

açıklanarak uygulanma biçimi ve Türk Hukuku ile uluslararası hukuktaki dayanaklarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Üstün Yarar, Çocuk Hakları 

ASSESSMENT OF THE PRINCIPLE OF THE BEST BENEFIT OF THE CHILD 

UNDER TURKISH LAW AND INTERNATIONAL LAW 

Abstract: The principle of “best interests of the child”, which is one of the basic principles of 

Child Law, is of great importance in resolving legal disputes regarding children and 

determining the rights of the child. In both international law and Turkish Law, the priority of 

children's rights in the decisions to be made regarding children has become binding with the 

"best interests of the child" principle. Pursuant to this principle, in case of conflict in the 

decisions to be made regarding the child, it is aimed to take care of the best interests of the 

child as a priority. The best interests of the child are protected by the Constitution and basic 

laws in Turkish Law, and it is guaranteed by various international conventions in international 

law. In this study, it is aimed to explain the principle of the best interests of the child, to 

examine the situations in which this principle is applied and its bases in Turkish and 

international law. 

Keywords: Child, Best Interest, Child Law 

1.GİRİŞ 

Korunmasız olmaları ve toplumun temelini oluşturmaları sebebiyle çocukların haklarının 

gözetilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çocuklara ilişkin yapılan bütün hukuki 

düzenlemelerin temelinde çocukların hakları ve çıkarları ön planda tutulmaktadır. Ayrıca 

konusu çocuklar olan tüm sorunların çözümünde de yine çocuklar lehine karar verilmesi 

uluslararası hukukta ve Türk Hukukunda kabul edilen prensiptir. 

Çocuklara ilişkin verilecek olan kararlarda çocukların haklarının öncelikli olarak gözetilmesi, 

“çocuğun üstün yararı ilkesi” ile bağlayıcı hale gelmiştir. Çocuğun üstün yararı gerek hukuki 
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uyuşmazlıklarda hakimlere ve uzmanlara gerekse çocuklarla ilgili hukuki düzenlemeler 

yaparken kanun koyucuya yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde çocuk kavramı hem Türk Hukukuna hem de uluslararası hukuka 

göre açıklanmıştır. İkinci bölümünde ise çocuğun üstün yararı ilkesi açıklanarak uygulanma 

biçimi ve Türk Hukuku ile uluslararası hukuktaki dayanakları incelenmiştir. 

2.ÇOCUK KAVRAMI VE ÇOCUK HUKUKU 

2.1. Türk Hukukunda Çocuk 

Çocuk, toplumun korunmaya ve yardıma en çok muhtaç olan kesimini oluşturan; aynı 

zamanda manevi anlamda toplumun geleceğini ifade eden; bu nedenle toplum için gelişimi, 

yetiştirilmesi, korunması ve bakımının önemli olduğu ve birtakım genel ve özel nitelikli 

haklarla donatılmış bireylerini ifade eder. Çocuk kavramı bu nitelikleri itibariyle Türk 

Hukukunda önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda öncelikle çocuk kavramının izah edilmesi ve 

çocuk hukukunun içeriğinin belirtilmesi gerekmektedir. 

Çocuk kavramı, çocukların haklarına ilişkin en temel uluslararası metin olarak kabul edilen 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesinde “Bu Sözleşme 

uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 

on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” denilerek tanımlanmıştır. Bu tanıma uygun 

olarak Türk Hukukunda da 5395 sayılı Çocukları Koruma Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. 

maddesinde çocuk, “daha erken yaşta ergin olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak 

tanımlanmıştır [3]. Bu tanımlar göstermektedir ki çocuk kavramının tanımı yapılırken 

çocukluk sürecinin başlangıç ve sona erme anı büyük önem taşımaktadır.  

Çocukluğun başlangıcı Türk Hukukunda kişiliğin kazanılmasına yahut kazanılmış 

sayılmasına bağlanmıştır [3]. Bu anlamda kişiliğin kazanılma anı çocukluğun başlangıcı için 

önemlidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 28. maddesine göre kişilik, çocuğun sağ olarak 

tamamıyla doğduğu anda başlamaktadır. Bu hükme göre kişiliğin kazanılması tam doğum ve 

sağ doğum olmak üzere iki şarta bağlanmıştır. Tam doğum, çocuğun ana rahminden tamamen 

ayrılarak, ana rahminin dışında bağımsız bir varlık kazanması anlamına gelmektedir [4]. Sağ 

doğum ise çocuğun kısa bir süre de olsa anadan bağımsız yaşaması demektir [4]. Dolayısıyla 

çocukluğun başlayabilmesi için de bu iki şartın birlikte sağlanmış olması önemlidir. 

 

2.2. Uluslararası Hukukta Çocuk 

Uluslararası hukukun sürekli değişen ve gelişen dinamiği, devletleri hem iç hukuk 

sistemlerinde hem de yaptıkları iki taraflı veya çok taraflı sözleşmelerde daima yenilikler ve 

düzenlemeler yapma mecburiyetinde bırakmaktadır. Özellikle insan haklarına ilişkin 

uluslararası hukuk kaynaklarında ciddi düzenlemeler bulunmaktadır. Gelişen teknoloji, 

bilimsel çalışmalar, yaşanan savaşlar, göçler ve doğal afetler gibi faktörler farklı devletlerden 

insanların birbirleriyle etkileşimini artırmakta ve bunun sonucunda da insan haklarına ilişkin 

ihlaller ve korunma ihtiyacı doğmaktadır.  

İnsan haklarına ilişkin düzenlemelerin artmasıyla çocuk hakları da gündeme gelmiş ve 

özellikle devletler arasında yaşanan siyasi olaylar sebebiyle uluslararası boyutta çocuk 
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hukukuna ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılması önem kazanmıştır [5]. Bu nedenle devletler 

arasında çocuk haklarını farklı açılardan ele alan birçok iki taraflı veya çok taraflı sözleşmeler 

yapılmıştır [10].  

İnsan haklarına yönelik imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ekonomik Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi temel metinlerin içinde de çocuk 

haklarının korunmasına ilişkin hükümler yer almaktaysa da bu metinlerde geniş kapsamlı 

düzenlemelere rastlamak zordur. 

Çocuk haklarına ilişkin özel nitelikli ilk adımlar 1900’lü yılların başında çocukların fuhuş 

pazarına çıkarılmasını önlemek amacıyla atılmıştır [3]. Birinci Dünya Savaşının ardından 

Cenevre’de çocuk ticaretine ilişkin olan ilk uluslararası konferans düzenlenmiş ve çocuk 

haklarının ilk kez özel olarak korunduğu “1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi” kabul 

edilmiştir [3]. 

İkinci Dünya Savaşının ardından artan çocuk hakları ihlalleri, Birleşmiş Milletleri harekete 

geçirmiş ve özellikle çocuk ticareti, çocuk kölelik, küçük yaşta evlendirme, vatansızlık, çocuk 

mültecilik gibi birçok konuda deklarasyon ve karar çıkarılmasına sebep olmuştur [3]. Bununla 

birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1959 tarihinde “Çocuk Hakları 

Bildirisi” kabul edilmiştir. 

Çocuk haklarına ilişkin uluslararası hukukta yaşanan en önemli gelişme ise New York’ta 20 

Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen “Birleşmiş 

Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHDS)”dir [11]. Bu sözleşme çocuk hukukuna 

ilişkin uluslararası standartları belirleyen temel yasal metin olması sebebiyle “Çocukların 

Magna Charta’sı” şeklinde anılmaktadır [3]. 

ÇHDS ile tanınan haklardan çocukların yararlanabilmelerini sağlamak ve aile hukukundan 

kaynaklı sorunlara ilişkin çocukların adli ve idari konularda söz sahibi olabilmelerine imkân 

tanımak için 1996 yılında “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” 

imzalanmıştır [2].  

Çocuk haklarına ilişkin geniş ve dar kapsamlı olarak daha birçok iki taraflı veya çok taraflı 

uluslararası sözleşme imza altına alınmışsa da sözleşmelerin hükümlerinin devletler 

tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim mekanizmasının kurulamamış veya 

yetersiz kalmış olması sebebiyle çocuk haklarına ilişkin tam anlamıyla istenilen koruma 

sağlanamamıştır [9]. 

2.3. Çocuk Hukuku 

Hukuk, devlet tarafından düzenlenen ve uyulması kamu gücü ile yaptırıma bağlanmış olan 

toplumsal davranış kuralları olarak tanımlanmaktadır [8]. Çocuk hukuku ise çocuklara özgü 

hukuk kuralları ile çocuk haklarını düzenleyen hukuk dalıdır [8].  

Çocuklar, toplumun bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini henüz tamamlamamış bireyleri 

olarak sıcak, sevgi dolu bir ortamda, hassasiyetle büyümeye ihtiyaç duyarlar [8]. Onlara bu 

ortamı sağlayacak olanlar ise başta aileleri olmak üzere toplumdaki tüm yetişkinlerdir. 

Çocuğun bakımı, korunması ve yetiştirilmesi için birinci dereceden sorumlu olan aile, bunu 

üzerine düşen doğal bir ödev olarak yapmaktaysa da bu sorumlulukların hiç veya gereği gibi 

yerine getirilmediği durumlarda devletin çocuğa karşı sorumluluğu doğmaktadır [6]. Aynı 
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şekilde çocuğun ailesi dışındaki diğer bireylerin de çocuk hukuku gereği çocuğun haklarına 

özen gösterme yükümlülükleri vardır. Burada çocuğun üstün yararı devreye girmektedir. 

Buna göre devlet çocuğun yalnızca ailesi tarafından yetiştirilmesini ve korunmasını 

denetlemez; aynı zamanda çocuğun yaşamasını ve geleceğini garanti etmek, çocuğa 

ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklar sağlamak ve çocuğun toplumun hem bedenen hem de 

ruhen sağlıklı bir bireyi haline gelebilmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır [6]. Çocuk 

hukukunun toplumsal düzene ilişkin boyutu da devletin bu yükümlülükleri ile oluşmaktadır. 

3.ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ 

3.1. Çocuğun Üstün Yararı Kavramı, Amacı ve Uygulanması 

Çocuğun üstün yararı, çocukların her yönden gelişimlerinin desteklenmesi ve korunmasının 

öncelik taşıması demektir. Bu husus 1990 yılında New York’ta gerçekleşen “Dünya Çocuk 

Zirvesi” esnasında gündeme getirilerek ülkelere “çocuklara birinci öncelik” ilkesinin 

uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu ilke “çocukların temel gereksinimlerinin iyi günde, 

kötü günde gerek ulusal ve uluslararası düzeylerde gerekse aile içinde eldeki kaynakların 

tahsisi sırasında üst düzey bir öncelik taşıması gerektiğini” ifade etmektedir [1,6]. Bu ilke 

sayesinde çocuğun hakları ile diğer bireylerin haklarının çatıştığı durumlarda çocuğun 

haklarına üstünlük ve öncelik tanınacaktır [7].  

Daha önce de belirtildiği gibi çocuk, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini henüz 

tamamlamamış olması sebebiyle sıcak, sevgi dolu bir ortamda, hassasiyetle büyümeye ihtiyaç 

duymaktadır. Bu değerlere göre büyüyen çocuk, topluma kazandırılmış sağlıklı bir birey 

konumunda olacaktır. Bu anlamda çocuğun üstün yararı, toplumu oluşturacak çocuklar ve 

toplumun geleceği için gözetilmesi gereken önemli bir noktayı işaret etmektedir.  

Çocuğun üstün yararının gözetilmesindeki amaç, sosyal hayatta çocuğun karşılaşabileceği 

sorunların çözümünde öncelikli olarak gözetilmesi gereken değerlerin aileler, öğretmenler, 

uzmanlar, avukatlar ve diğer yargı mensupları tarafından tanınarak özümsenmesidir. Özellikle 

bu tarz durumlara dayalı hukuki uyuşmazlıklarda çocuğun üstün yararını göz önünde 

bulundurarak gözetmesi gereken taraf hakimlerdir. Bu nedenle çocuğun yararının tespiti 

hakimlerin takdir yetkisine bırakılmıştır. 

Çocuğun üstün yararı ilkesi, çocukla ilgili olan her türlü meseleye ilişkin 

uygulanabilmektedir. Bu anlamda hukuki uyuşmazlıklara varan meselelerin çözümünde 

özellikle avukatlar, hakimler ve pedagoglar gibi uzman kişilerce çocuğun gözetilmesi gereken 

üstün yararının belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken kullanılacak sınırlı sayıda 

ve önceden belirlenmiş ilkeler bulunmamaktadır. Bunun sebebi, çocuğun üstün yararının her 

türlü hukuki duruma göre değişkenlik gösterebilecek ve kişiden kişiye de değişebilecek 

olmasıdır. Bu anlamda her özel duruma ilişkin olarak, çocuğun kişisel özellikleri ve içinde 

bulunduğu durum ile bedensel, zihinsel, duygusal yapısı değerlendirilerek bir üstün yarar 

tespiti yapılmalıdır [2].  

Çocuğun üstün yararı ilkesinin uygulamada sağladığı işlevlerden söz ederken de çocuğa 

sağladığı fayda göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre küçük yaşlarda bir bireyin kendisini 

bekleyen tehlikelerden haberdar olamayacağı düşünüldüğünde, o kişiden kendisiyle ilgili 

kararlar vermesi de beklenemez. Bu nedenle çocuğun üstün yararı ilkesinin gözetilmesi, 
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çocukla alakalı en doğru kararların alınarak onun için en iyi ortamın sağlanmasına imkân verir 

[1]. Ayrıca tüm tehlikelere karşı güçsüz durumda olan çocuğun, kendisinden daha güçlülere 

karşı korumasını ve eşit konuma gelmesini sağlar. Çocuğun gerek aile içinde gerekse toplum 

içinde korunması ve yararının öncelikli olarak gözetilmesi, sağlıklı bir bireyin yetişmesini, bu 

vesileyle de sağlıklı aileler ve sağlıklı bir toplumun oluşmasını sağlamaktadır. 

3.2. Türk Hukukunda Çocuğun Üstün Yararı 

Türk Hukukunda çocuk haklarına ilişkin en temel düzenleme Anayasa’dır. Anayasa’da yer 

alan düzenlemeler ile 1982 Anayasası’nın temel ilkelerinin çocuklara da uygulanacağı, sosyal 

devlet ilkesinin çocuklar için de geçerli olacağı, bu ilke gereği güçsüzleri koruyarak sosyal 

adaletin ve toplumsal düzenin sağlanacağı, eşitlik ilkesinin de çocukların haklarının 

korunmasında dikkate alınacağı, ailenin korunması gayesiyle özellikle anne ve çocukların 

korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı, eğitim ve öğrenim hakkının bütün çocuklara 

gereği gibi tanınacağı, sosyal güvenlik bakımından korunmaya muhtaç çocukların topluma 

kazandırılması için her türlü önlemin alınacağı, çocuğun çalışma yaşamında istismar 

edilmesinin engelleneceği ve çocukların yargılanmalarında olumlu ayrımcılığın uygulanacağı 

teminat altına alınmıştır. Anayasa’nın 2010 tarihli değişikliği ile eklenen “Ailenin korunması 

ve Çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde “her çocuğun, korunma ve bakımdan yararlanma, 

yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve 

sürdürme hakkına sahip olduğu” düzenlenmiştir. Bunun yanında devletin, her türlü istismara 

ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alacağını hükme bağlamıştır. 

Türk Hukukundaki çocuk hakların ilişkin bir başka önemli düzenleme ise 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu (TMK)’dur. TMK ile çocuğun ailesiyle ilişkileri, velayeti, evlat edinilmesi 

gibi önemli hususlar çocuğun üstün yararı gözetilerek düzenlenmiştir. Örneğin TMK’nın 324 

ve 325. maddelerinde “kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve 

baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya 

çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma 

hakkının reddedilebileceği veya kendilerinden alınabileceği ile olağanüstü haller mevcutsa, 

çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkının 

diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabileceği” düzenlenmiştir. Ayrıca velayete ve 

evlat edinmeye ilişkin ise TMK’nın 182. maddesinin 2. fıkrasına göre “velayetin kullanılması 

kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle 

sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulacağı” ve 305. maddenin 2 fıkrası ile de 

“evlat edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının 

yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi gerektiği” düzenlenmiştir. 

Bunun yanında çocuk haklarına ilişkin olarak çocukların korunması hususunda Türk 

Hukukundaki en kapsamlı düzenleme 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK)’dur. Bu 

Kanunun amacı “korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasını, 

haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik 

ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek” 

olarak belirlenmiştir. ÇKK hükümleri çocuğun üstün yararı gözetilerek hazırlanmıştır. Buna 

göre çocuğun suç ve benzeri tüm sosyal risklerden uzak tutulabilmesi için koruyucu ve 

destekleyici tedbirlere büyük önem verilmiştir. 
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3.3. Uluslararası Hukukta Çocuğun Üstün Yararı 

Devletler arasında imzalanan iki taraflı veya çok taraflı bazı sözleşmelerde çocuğun üstün 

yararına dikkat çekilmiş ve birçok durumda çocuğun yararının öncelikli olarak gözetileceği 

hükme bağlanmıştır. Çocuk haklarının ilk kez özel olarak korunduğu uluslararası 

düzenlemenin “1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi” olduğundan daha önce de 

bahsedilmiştir [3]. 

İkinci Dünya Savaşının ardından artan çocuk hakları ihlalleri sebebiyle Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1959 tarihinde “Çocuk Hakları Bildirisi” kabul edilmiş ve 

bu Bildiri ile “çocuğun yüksek yararı” kavramından ilk kez söz edilmiştir [3,11]. Buna göre 

Bildirinin 2. maddesinde çocuğun üstün yararı, “Çocuk özel korumadan yararlanır ve özgür 

ve onurlu koşullarda sağlıklı ve olağan bir yolla fiziksel, zihinsel, ahlaksal, ruhsal ve 

toplumsal olarak gelişimini sağlamak için yasa veya başka araçlarla kendisine fırsatlar ve 

olanaklar tanınır. Bu amaçla çıkarılan yasaların uygulanmasında çocuğun yüksek yararı en 

üstün düşüncedir.” denilerek düzenlenmiştir.  

Çocuk haklarına ilişkin temel düzenleme olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme ise çocuğun üstün yararı ilkesinin uluslararası boyuttaki korunmasını sağlayan en 

temel düzenlemedir. Sözleşmenin 3. maddesinde çocuğun üstün yararı ilkesi,  

“1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama 

organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı 

temel düşüncedir. 

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu 

olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve 

korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.   

3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların; hizmet ve 

faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği 

açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.” şeklinde 

düzenlenmiştir. 

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ise çocuğun üstün yararı ilkesine 

çeşitli hükümlerinde yer vermiştir. Buna örnek olarak Sözleşmenin 6. maddesindeki 

“Çocuğun yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde, gerekirse kendine veya diğer şahıs 

ve kurumlar vasıtasıyla, çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun bir tarzda 

çocuğa danışmalıdır.” hükmü gösterilebilmektedir. 

Söz konusu sözleşmeler, çocuğun üstün yararını korumaya yönelik hükümler getirmiş olsalar 

da bağlayıcılığı bulunmadığından ülkeler nezdinde yalnızca tavsiye niteliğinde kalmaktadır. 

4.SONUÇ 

Çocuğun üstün yararı, çocuğun karşılaşabileceği tüm sorunlara yönelik üretilecek çözüm 

yollarında öncelikle gözetilmesi gereken ilke olarak kendini göstermektedir. Yaşı itibariyle 

hassas, duygusal, güçsüz ve korunmaya muhtaç olan çocuğu hem toplumdaki diğer bireylerle 

aynı savunma seviyesine ulaştırmak hem de çocuğun çıkarlarıyla yetişkin bir bireyin çıkarları 

çatıştığında çocuğun çıkarlarına üstünlük tanıyarak çocuğun kendisine sağlayamadığı güvenli 
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şartları sağlamak için çocuğun üstün yararı ilkesi kabul edilmiştir ve birçok alanda 

uygulanmaktadır. 

Çocuğun üstün yararı, taraflarından birinin çocuk olduğu hukuki uyuşmazlıklarda verilecek 

olan karara ilişkin hâkime de yol göstermektedir. Zira gerek hâkim gerek avukat gerekse 

adaletin tesisi için çaba sarf eden herkes öncelikle çocuğun üstün yararını göz önünde 

bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluk çocuğun küçüklüğü sebebiyle kendini etkili bir 

biçimde savunamayacak olmasından da kaynaklanmaktadır.  

Arz ettiği önem sebebiyle çocuğun üstün yararı ilkesi gerek Türk hukukunun iç hukuk 

düzenlemeleriyle, gerekse çocuk haklarına ilişkin uluslararası hukuk kaynaklarıyla koruma 

altına alınmıştır. Ancak özellikle uluslararası hukuk sözleşmelerindeki bu düzenlemeler, 

devletleri bağlayıcı nitelikte olmadığından istenilen korumayı sağlamamaktadır.   
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GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM) TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIM: 

GENTİSİK ASİT 

İbrahim GECILI1, Meriç Adil ALTINÖZ2, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU1 
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Özet: Aspirin hakkında yapılan epidemiyolojik çalışmalar aspirin tüketiminin, özellikle kolon 

adenomu ve karsinom için önemli olan tümör riskini azalttığını göstermektedir. Glial beyin 

tümörleri ve meme kanserleri için benzer gözlemler yapıldı, ancak sonuçlar tutarsızlık 

göstermiştir. Gentisik asit (GA), aspirinin küçük bir katabolitidir. Aspirini GA'ya katabolize 

edemeyen CYP2C9 varyantlarını taşıyan insanlar, kolon adenomunun önlenmesinde 

aspirinden fayda görmezler. GA, C6 glioblastomun büyümesini bloke ettiğini gösteren 

çalışmalar mevcuttur. Bilinmeyen birçok yönü olan gentisik asit çok ilgi çekici farmasötik 

ajan adayıdır. GA’nın etki mekanizmalarının aydınlatılmasıyla GBM tedavisinde etkili bir 

molekül olarak karşımıza çıkabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gentisik Asit, Glioblastoma Multiforme, MTT 

NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

(GBM): GENTICIC ACID 

Abstract: Epidemiological studies on aspirin show that aspirin consumption reduces the risk 

of tumors, which is especially important for colon adenoma and carcinoma. Similar 

observations were made for glial brain tumors and breast cancers, but the results were 

inconsistent. Gentisic acid (GA) is a minor catabolite of aspirin. People with CYP2C9 

variants that cannot catabolize aspirin to GA do not benefit from aspirin in the prevention of 

colon adenoma. There are studies showing that GA blocks the growth of C6 glioblastoma. 

Gentisic acid, with many unknown aspects, is a very interesting pharmaceutical agent 

candidate. With the clarification of the mechanism of action of GA, it may appear as an 

effective molecule in the treatment of GBM. 

Keywords: Gentisic Acid, Glioblastoma Multiforme, MTT 

GİRİŞ: Gentisik asit, basit moleküler yapıya sahip bir antioksidandır. Aspirin metaboliti, 

tirozin katabolizmasının yan ürünü olmasının yanı sıra, endojen bir anti-mikrobiyal siderofor 

olarak sentezlenmektedir. Gentisik asit birçok meyvede bol miktarda bulunur (1). Bitkilerdeki 

sialik asit gibi, gentisik asit de viral bitki patojenlerine karşı bağışıklık aktivitesine sahiptir. 

İnsanlar da dahil olmak üzere memeliler, meyve ve sebzelerle beslenerek bileşenlerindeki 

gentisik asiti bünyesine alır Ayrıca, Afrika ağacı Alchornea cordifolia’dan gentisik asit elde 

edilebilir ve özü yara iyileşmesinde etkilidir (2). Gentisik asit ile ilgili mekanizmalar yeterince 

ortaya çıkarılamamıştır. Farmasötik bir ajan olarak araştırma gerektiren ilginç bir hedeftir.  

Mortalitesi en yüksek ve en agresif primer beyin tümörü olan Glioblastoma Multiforme  

(GBM),  tedavisi neredeyse mümkün olmayan bir hastalıktır (3) Cerrahi müdahale, 

kemoterapi, adjuvan kemoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen hastalarda 

hayatta kalma süresi istenilen düzeyde uzatılamamıştır (4). GBM’nin tedavi edilmesindeki 

zorluklar tümörün yapısındaki karmaşıklıktan ve ilaç direncini oluşturan birçok mekanizmaya 
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dayanmaktadır (5). Dolayısıyla hastalıkla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesine ve 

yeni farmasötik ajanların keşfedilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Şekil 1: Glioblastoma multiforme 

AMAÇ: Glioblastoma multiforme maling beyin tümörüdür ve tedavisi oldukça zordur. 

Tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır. Amacımız GBM’nin tedavisinde kullanılacak yeni 

ajanlar elde etmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hücre 

Kültürü Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. T98 insan glioblastoma hücre hattı için %10 

fetal sığır serumu, %1 penisilin-streptomisin ve %1 L-glutamin içeren yüksek glukoz içerikli 

DMEM ortamı kullanıldı. Hücreler, %5 CO2 içeren bir ortamda 37°C'de inkübe edildi. İdeal 

düzeyde olan T98 insan kanser hücrelerine gentisik asit 100 ve 200 µM uygulandı ve 24 saat 

inkübasyona bırakıldı. Ardından hücre canlılık düzeyi metiltiyazol difenil tetrazolyum (MTT) 

analiz yöntemi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler One Way Anova testi ile yapılmıştır. 

P<0,01 altındaki değerler anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR: 24. saatte hücre canlılık oranları (% 68.8 (100 µM), % 60.9 (200 µM)) 

ölçülmüştür. Gentisik asitin kanser hücrelerinin canlılık oranlarını etkili şekilde azalttığı 

gözlemlenmiştir. 
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Şekil 2: 24. saat MTT değerleri 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmada T98 insan kanser hücre hatlarına 2 farklı dozda 

gentisik asit uygulanmıştır. GA 24. saatte 100 µM’de hücre canlılığını daha çok azalttığı 

görülmüştür. GA’nın kanser hücre hatlarında hücre canlılığını etkin bir şekilde azalttığı ortaya 

çıkarılmıştır. Sonuç olarak gentisik asit GBM’li hastalarda alternatif farmasötik bir ajan 

olarak kullanılabilir. 
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GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM) TEDAVİSİNDE ERUSİK ASİT’İN ROLÜ 

 

İbrahim GECİLİ1, Meriç Adil ALTINÖZ2, Fatma YEŞİLYURT3, İpek YILDIZ4, Öznur 

ALTUNLU5, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU6 
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Özet: Erusik asit (EA) transkripsiyon faktörü PPARδ’nın ligandıdır. PPARδ, miyelinasyonu 

indükleyen, oligodendrogliyal ve nöronal farklılaşmayı destekleyen ve anti-nöroinflamatuar 

özelliklere sahip olan bir nükleer reseptör ve transkripsiyon faktörüdür. PPARδ için hem pro-

tümörijenik hem de anti-tümörijenik etkiler tarif edilmiş olsa da, biz PPARδ'nin 

nöroektodermden kaynaklanan tümörlerde baskın bir antikanser rolü oynayabileceğini 

düşünmekteyiz. Glioblastomlarda EA'nın klinik olarak ulaşılabilir konsantrasyonlarda C6 

sıçan glioblastoma sferoid kültürlerinde DNA sentezini azalttığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erusik asit, GBM, MTT 

THE ROLE OF ERUSIC ACID IN THE TREATMENT OF GLIOBLASTOMA 

MULTIFORME (GBM) 

Abstract: Erucic acid (EA) is the ligand of the transcription factor PPARδ. PPARδ is a 

nuclear receptor and transcription factor that induces myelination, promotes oligodendroglial 

and neuronal differentiation, and has anti-neuroinflammatory properties. Although both pro-

tumorigenic and anti-tumorigenic effects have been described for PPARδ, we think that 

PPARδ may play a predominant anticancer role in tumors originating from the 

neuroectoderm. In glioblastomas, EA has been shown to reduce DNA synthesis in cultures of 

C6 rat glioblastoma spheroids at clinically achievable concentrations. 

Keywords: Erucic Acid, GBM, MTT 

1. Giriş: 

Erusik asit (EA) anti-oksidan, anti-enflamatuar özellikte olup miyelin sentezinden sorumlu 

genlerin ekspresyonunu başlatan PPAR-delta transkripsiyon faktörünün ligandlarından 

birisidir. Asya popülasyonları tarafından çokça tüketilen ve Çinli kadınların sütünde yüksek 

oranda bulunan yenilebilir bir omega-9 yağ asitidir. Çin popülasyonunda pediatrik beyin 

tümörü insidansının en düşük oranlara sahip olduğu hakkında epidemiyolojik kanıtlar 

bulunmaktadır. EA ayrıca, bir pediatrik demiyelinizan hastalık olan adrenolökodistrofiye karşı 

kullanılan Lorenzo yağının bir bileşenidir.  

Evre 4 beyin tümörü diğer adıyla Glioblastoma multiforme (GBM) en ölümcül ve en agresif 

primer beyin tümörüdür. Tedavi edilmeleri neredeyse mümkün değildir. Cerrahi girişimlerle, 

kemoradyasyonla, adjuvan kemoterapi ile tedavi edilmek istense de hastaların yaşam 

sürelerini uzatmada istenilen başarı gösterilememiştir.  
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Şekil 1: GBM  

2. Amaç:  

En hızlı büyüyen, en yaygın ve en ölümcül merkezi sinir sistemi kanseri olan GBM’yi tedavi 

edebilecek yeni farmasötik ajanlar keşfetmektir. 

3. Materyal ve Metot:  

Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hücre Kültürü 

Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. T98 insan glioblastoma hücre hattı için %10 fetal sığır 

serumu, %1 penisilin-streptomisin ve %1 L-glutamin içeren yüksek glukoz içerikli DMEM 

ortamı kullanıldı. Hücreler, %5 CO2 içeren bir ortamda 37°C'de inkübe edildi. İdeal düzeyde 

olan T98 insan kanser hücrelerine Erusik asit 100, 250, 500 µM uygulandı ve 24 saat 

inkübasyona bırakıldı. Ardından hücre canlılık düzeyi metiltiyazol difenil tetrazolyum (MTT) 

testi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler One Way Anova testi ile yapılmıştır. P<0,01 

altındaki değerler anlamlı kabul edilmiştir. 

4. Bulgular:  

Erusik asidin tüm dozları kanser hücrelerinin canlılık oranlarını etkili şekilde azalttığı 

gözlemlenmiştir. En etkili sonuç 24. Saatte 100 µM’de (% 68) görülmüştür. 
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Şekil 2: 24. saat MTT değerleri 

5. Sonuç:  

Çalışmada T98 insan glioblastoma multiforme hücre hattına 3 farklı dozda erusik asit 

uygulanmıştır. Erusik asidin kanser hücrelerinin canlılıkları üzerine etkileri incelemek için 24. 

saatte MTT testi yapılmıştır. Erusik asidin 100 µM dozda hücre canlılığını etkili şekilde 

azalttığı (Anova, p<0.01) gözlenmiştir. Böylelikle EA’nın kanser hücre hatlarında hücre 

canlılığını etkin bir şekilde azalttığı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak erusik asit GBM 

tedavisinde alternatif farmasötik bir ajan olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 

6. Anahtar Kelimeler: Erusik asit, Evre 4 Beyin Tümörü (GBM), MTT 

7. Kaynaklar: 
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1;294:107-117. doi: 10.1016/j.cbi.2018.08.024. Epub 2018 Aug 22. 

[2] F. Hanif at al. 2017. Glioblastoma Multiforme: A Review of its Epidemiology and Pathogenesis through Clinical 

Presentation and Treatment. Asian Pac J Cancer Prev. 2017; 18(1) 3–9. doi: 10.22034/APJCP.2017.18.1.3 

[3] E.J. Lim, at al. 2020. Crosstalk between GBM cells and mesenchymal stemlike cells promotes the invasiveness of GBM 

through the C5a/p38/ZEB1 axis. Neuro Oncol. 2020; 22(10): 1452–1462. Published online 2020 Mar 

17. doi: 10.1093/neuonc/noaa064. 

[4] Alagöz M. 2018. Glioblastoma Multiforma Tedavisinde Kanser Kök Hücrelerinin Temozolomide Karşı Oluşturdukları 
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BURSA TARİHİ MİSİ KÖYÜ OSMANLI EVLERİ 

Adil Mesut ACAR* 

*İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktorant, İstanbul, Türkiye, 

adilmesut.acar@ogr.iu.edu.tr   

Özet: Geleneksel Türk Evleri, halkımızın katkılarıyla oluşmuş kültürel değerler bütünüdür. 

Orta Asya’da ilk şeklini alarak zamanla gelenekselleşen ev tipleri, esas şeklini Anadolu’da 

bulmuştur. Türk örf ve adetleri ile İslamiyet’in getirdiği kurallar çerçevesinde planlanan 

evlerde iç ve dış mekânlar, bu kuralların getirdiği esaslara göre şekillenmiştir. Anadolu’da 

esas ve son şeklini alan bu evler, değişik bölgelerde görülen farklı iklim ve yöre özelliklerine 

göre, farklı nitelikler taşıyan malzemelerden yapılmıştır.  Marmara Bölgesi’nde de ahşap en 

çok kullanılan malzeme olmuştur. Bursa’ya bağlı Nilüfer İlçesi’ndeki, Mysler tarafından 

M.Ö. 2 binli yıllarda kurulan, eski adı Misi Köyü, günümüzdeki adıyla Gümüştepe Mahallesi 

evlerinin asıl malzemesi, bölgede yoğun kullanılan ahşaptır. Osmanlı döneminde de önemini 

koruyan ve önemli bir yerleşim yeri olan Misi’deki evler, yapıldığı dönemin kültürünü, sosyo 

– ekonomik yapısını gözler önüne sermektedir. Ayrıca, her ne kadar göz ardı edilmişlerse de, 

Misi’nin tarihi değerini artıran kültür varlıklarımızdır. Bu çalışma, Misi’deki araştırılabilen 

Osmanlı Evlerinin özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Misi’deki Geleneksel Türk Evleri, 

plan tiplerine göre (tipoloji) tasnif edilerek incelenmişlerdir. Evlerin geneli dış sofalı plan 

tipinde inşa edilmiştir. Ana malzeme ahşap olup, ahşapla birlikte, toprak, taş ve kerpiç 

malzeme de kullanılmıştır. Evler genellikle iki katlıdır. 19. yy.’a ait olsalar da evlerde balkon 

yapılmamıştır. Evlerin iç ve dış süslemeleri günümüze ulaşamamıştır. Sadece 1 adet evin 

önünde, evin ön cephesine bitişik, tipik 19. yy. çeşmesi vardır. Bazı evlerde kapı tokmakları 

mevcuttur. Bunlardan da üç tanesi aslına uygun olarak yenilenmiş, diğerleri ise orijinal bir 

şekilde durmaktadır. Bazı evlerin kapı, pencere, merdiven gibi bölümleri günümüz ihtiyaçları 

doğrultusunda yenilenmiştir. Bu çalışmada Bursa’da Tarihi Misi Köyü’nde var olan 

araştırılabilen Osmanlı Evleri özellikleriyle birlikte tanıtılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bursa, Misi, Geleneksel Türk Evi, Plan, Tipoloji.  

BURSA HISTORICAL MISI VILLAGE OTTOMAN HOUSES 

Abstract: Traditional Turkish Houses are a collection of cultural values formed with the 

contributions of our people. The house types, which took their first shape in Central Asia and 

became traditional over time, found their original shape in Anatolia. The interior and exterior 

spaces of the houses, which were planned within the framework of Turkish customs and the 

rules brought by Islam, were shaped according to the principles brought by these rules. These 

houses, which took their main and final shape in Anatolia, were made of materials with 

different qualities according to the different climate and local characteristics seen in different 

regions. Wood has been the most used material in the Marmara Region. Wood is extensively 

used as the main material of the houses in Misi Village, founded by Mysler and today as 

known as Gümüştepe Mahallesi located in the Nilüfer District of Bursa and established in the 

20th century BC. The houses in Misi, which was an important settlement and preserved its 

importance in the Ottoman period, reveal the culture and socio-economic structure of the 

period they were built. In addition, although they have been overlooked, it is our cultural 

assets that increase Misi's historical value. This study gives information about the 
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characteristics of the Ottoman Houses that can be researched in Misi. Traditional Turkish 

Houses in Misi have been studied by classifying them according to their plan types 

(typology). Most of the houses were built in plan type with outer sofa. Soil, stone and adobe 

were the materials used as well in these houses besides of wood as the main material. The 

houses usually have two floors. Although they belong to the 19th century, balconies were not 

built in the houses. The interior and exterior decorations of the houses have not survived. 

Only a single house has a typical fountain from 19th century that stands adjacent to the front 

of the house. Some homes have doorknobs. Three of them were renovated in accordance with 

the original, while the others remain in their original form. Parts of some houses such as 

doors, windows and stairs have been renewed due to today's needs. This study aims to 

introduce the researchable Ottoman houses in Historical Misi Village of Bursa with their 

characteristics.  

Keywords: Bursa, Misi, Traditional Turkish House, Plan, Typology.  

1. GİRİŞ 

Bölgeye de adını veren, M.Ö. 2 binlerde dünyada ilk defa batıdan doğuya göç eden Trakya 

kavimlerinden olan Mysler, önce Trakya’dan İstanbul’a ardından M.Ö. 1800’lü yıllarda 

Bursa’ya gelmişler ve bugünkü Misi Köyünün olduğu yerde Misipolis şehrini kurmuşlardır. 

Mysler önce Roma İmp. sonra da Doğu Roma İmp.’nun himayesi altında M.S. 5. yy.’a kadar 

yaşamışlardır [1]. 

M.S. 183 yılında Keşiş Alex 85 kişilik heyetiyle Misi Köyü’ne gelmiştir. Burada günümüzde 

kalıntıları olan Misipolis Manastırını inşa ettirmiştir. Manastırda o döneme kadar 3 defa 

yazılan İncil üzerine tartışmalar yapılmıştır. 183 yılından kalma İncilin Manastırda gömülü 

olduğu düşünülmektedir [2]. 

1316 yılına kadar Misi Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Orhan Gazi 

Bursa’nın fethini kolaylaştırmak amaçlı 1316 yılında, çevresindeki yerleşim alanları dâhil, 

Misi Köyü’nü fethetmiştir [3]. Misi fethedildikten sonra Misi’de kale inşa edilmiş ve 

Misi’nin, Bursa fethedilene kadar, 10 yıl süreyle başkentlik yaptığı söylenilmektedir [4]. 

Ancak buna dair herhangi bir delil veya bulguya rastlanılmamıştır [5]. Günümüzde bu kalenin 

kalıntıları mevcuttur. 

İskân politikası gereği Türkler buraya yerleştirilmiştir. 14. yy.’dan 19. yy.’ın ikinci yarısına 

kadar inşa edilen evler günümüze ulaşamamıştır. Misi Köyü’nde günümüze ulaşabilen 

Osmanlı Evleri, Bursa’nın 3’te 2’sini ne yazık ki yok eden, 1855 depreminden sonra 

yapılmışlardır. Bundan dolayı Osmanlı Evleri 19. yy. ile 20. yy. başına tarihlendirilmektedir 

[6]. 

2. YÖNTEM 

Çalışma ile ilgili alanlarda belge ve doküman toplanmış, benzer konularda yapılan çeşitli 

makaleler ve tezler incelenmiştir. Daha sonra tescil listesinde yer alan evlerin günümüzdeki 

durumları tespit edilmiştir. 
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Bölge Koruma Kurulu’ndan ve Nilüfer İlçe Belediyesi’nden belgeler elde edilmiş, ardından 

tescilli evlerin iç ve dış fotoğrafları çekilmiştir. Restore edilen evlerin projeleri mimarlık 

ofislerinden ve mimarlardan alınmıştır. En son evlerin çizimleri gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın başlıca kaynakları Sedat Hakkı Eldem’in Türk Evi [7], Leman Tomsu’nun 

Bursa Evleri [8], Engin Yenal’ın Osmanlı (Baş) Kenti Bursa [9], Engin Güneş’in Gümüştepe 

(Misi) Köyünde Yer Alan Sivil Mimarlık Örneklerinin İncelenmesi ve Restorasyon 

Araştırması [10] adlı eserleridir. 

3. MİSİ KÖYÜ OSMANLI EVLERİ 

Misi evleri caminin çevresine yerleştirilmiştir. Caminin etrafı halk arasında eski mahalle veya 

eski yerleşim yeri olarak isimlendirilmiştir. 

Yapılan araştırmalar neticesinde geçmişte yaşanılan olumsuz durumlardan dolayı Misi 

Köyünde yapılmış olan evlerden bazıları günümüze ulaşamamıştır. Günümüze ulaşabilen 

evler; 19. yy. ile 20. yy. başına tarihlendirilmektedir. Bu tarihlendirme hem Bölge Koruma 

Kurulu’nun tescil kararlarından hem de yapıların mimarisinden faydalanılarak yapılmıştır. 

Bursa Kültür Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu tarafından Misi Köyü Evleri 23.01.1991 

yılında tespitleri yapılmış ve tescil edilmişlerdir. 31 adet ev tescil edilmesine rağmen 

günümüze 22 adedi ulaşabilmiştir. 9 adet ev ne yazık ki yıkılmıştır. 9 adet evden 5 adedinin 

kalıntıları mevcuttur. 4 adet evden 3 adedi tamamen yıkılarak zeminleri arsa haline 

getirilmiştir. 1 adet ev ise dıştan ahşap bir görünüme sahip olmasından dolayı tarihi bir yapıyı 

anımsatsa da içten tamamen yıkılmış ve ahşap olan bölümleri betonarme şeklinde yeniden 

yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında 9 adet Osmanlı Evi incelenmiştir. Evlerden 5 adedi belediyeye 4 adedi 

özel mülkiyete aittir. Belediyeye ait 5 adet ev restore edilerek çeşitli işlevlik kazandırılmıştır. 

Bunlar; Nilüfer Edebiyat Müzesi, Nilüfer Çocuk Kütüphanesi, Misi Yazı Evi, Misi 

Konaklama Evi (günümüzde Mis Gibi Otel & Restaurant) ve Misi Koza Evi’dir. 

Özel mülkiyete ait 4 evden 3’ü genel olarak orijinal bir şekilde ayakta durmaktadır. 1 adet ev 

ise genel olarak yıkılmış olup, ilk ve ikinci katın bazı duvarları ayaktadır. 3 evden 1’isi 

günümüz ihtiyaçlardan dolayı ahşap olan bölümlerinden olan kapı, pencere, dolap, zemin ve 

tavan gibi kısımlar değiştirilmiştir. 2 ev ise herhangi bir değişikliğe maruz kalmadan, orijinal 

bir şekilde günümüzde varlığını sürdürmektedir. 

Nilüfer Edebiyat Müzesi, Nilüfer Çocuk Kütüphanesi, Misi Yazı Evi ve Misi Konaklama Evi 

(günümüzde Mis Gibi Otel & Restaurant) ile Özel Mülkiyetlere Ait 4 adet ev olmak üzere 

toplamda 8 adet ev dış sofalı iken Misi Koza Evi ise iç sofalıdır. 

Ahşap karkas tekniğinde inşa edilen evlerden Özel Mülkiyetlere Ait 4 adet ev, Nilüfer 

Edebiyat Müzesi ile Nilüfer Çocuk Kütüphanesi 2 katlı, Misi Yazı Evi, Misi Konaklama Evi 

ve Misi Koza Evi ise 3 katlıdır. Misi Konaklama ve Misi Koza evleri zemin ve iki kat 

şeklinde iken, Misi Yazı Evi ise bodrum, zemin ve 1. kat şeklindedir. 
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Evlerden Özel Mülkiyetlere Ait 2 adet ile Nilüfer Edebiyat Müzesi ve Misi Koza evleri tek, 

Özel Mülkiyete Ait 1 adet ev ile Nilüfer Çocuk Kütüphanesi, Misi Yazı ve Misi Konaklama 

Evleri çift ve Özel Mülkiyete Ait 1 adet ev ise üç cephelidir. 

Bölgede kolay ulaşılabilen ahşap başta olmak üzere, taş ve kerpiç malzeme olarak tercih 

edilmiştir. Zemin ve bazı duvar dolgularında toprak da kullanılmıştır. 

Misi’de ki Osmanlı Evleri 19. yy.’ın ikinci yarısından sonra yapıldığı için döneme özgü bir 

biçimde yapılmışlardır. Bunun da en önemli özelliği evlerin, önceki dönemlerin aksine, 

sokakla bütünleşmiş olmasıdır. Evlerde sokak, sofa, oda ve bahçe düzenlemesi mevcuttur. 

Misi evlerinde bahçe genelde arka cephede yer almaktadır. Ancak Osmanlı Evleri içinde 

Nilüfer Edebiyat Müzesi istisnadır. Evin hem giriş kısmı hem de bahçe kısmı sokak 

cephesinde yer almakta olup, bahçeye bir kapı yapılarak, eve bahçeden de giriş sağlanmıştır. 

Misi Osmanlı Evleri süsleme açısından oldukça sadedir. Bunun sebebi zamanında yaşanan 

olumsuzluklardan kaynaklanmıştır. Dıştan sade olan Misi Osmanlı Evleri’nde süsleme 

açısından tek örnek, evin ana cephesine konumlandırılmış olan, çeşmeli evdir. Bu ev özel 

mülkiyete aittir. Geçmiş dönemde hayrat amaçlı yapılmış olan bu çeşme, 19. yy.’ın bir 

özelliği olarak barok süslemelidir. Hem 19. yy.’ın hem de barok süslemenin bir özelliği olarak 

bu çeşmede çiçek motifi kullanılmıştır [11]. 

19. yy. ikinci yarısından sonra ile 20. yy. başlarına ait olan ve o dönemki belirleyici özellikleri 

taşıyan evler, Misi Köyündeki geleneksel ev mimarisini oluşturmuşlardır. 

 

ADI 

KAT 

SAYI SI 

CEPHE 

SAYISI 
MALZEME 

MEVCUT 

DURUMU 

PLAN 

TİPİ 

ODA 

SAYISI 
KONUM 

Nilüfer 

Edebiyat 

Müzesi 

2 1 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Restore 

edilmiş 

Dış 

Sofalı 
3 

Dere Sk 

No: 9 

Özel 

Mülkiyet 

Evi 1 

2 3 
Ahşap, taş, 

kerpiç 
Yıkılmış 

Dış 

Sofalı 
4 

Dere Sk 

No: 18 

Misi 

Yazı Evi 

3 2 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Restore 

edilmiş 

Dış 

Sofalı 
5 

İpekyolu 

Sk No: 11 

Özel 

Mülkiyet 

Evi 2 

2 2 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Orijinal 

Dış 

Sofalı 
6 

Maksem 

Sk 

No: 1 
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Özel 

Mülkiyet 

Evi 3 

2 1 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Orijinal 

Dış 

Sofalı 
3 

Maksem 

Sk 

No: 11 / A 

Özel 

Mülkiyet 

Evi 4 

2 1 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Orijinal 

Dış 

Sofalı 
2 

Maksem 

Sk 

No: 14 

Misi 

Konaklama 

Evi 

3 2 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Restore 

edilmiş 

Dış 

Sofalı 
8 

Nilüfer 

Cd. 

No: 5 

Nilüfer 

Çocuk 

Kütüphanesi 

2 2 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Restore 

edilmiş 

Dış 

Sofalı 
5 

Pınar Cd 

No: 1 

Misi 

Koza Evi 

3 1 
Ahşap, taş, 

kerpiç 

Ayakta, 

Restore 

edilmiş 

İç 

Sofalı 
8 

Misi Cd. 

No: 34 

Tablo 1: Misi Köyü Osmanlı Evleri Genel Özellikleri 

   

      Resim 1: Nilüfer Edebiyat Müzesi                     Resim 2: Özel Mülkiyete Ait Ev 1 
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         Resim 3: Misi Yazı Evi                                      Resim 4: Özel Mülkiyete Ait Ev 2 

 

     

     Resim 5: Özel Mülkiyete Ait Ev 2 Çeşme              Resim 6: Özel Mülkiyete Ait Ev 3 

    

       Resim 7: Özel Mülkiyete Ait Ev 4                    Resim 8: Misi Konaklama Evi 
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        Resim 9: Nilüfer Çocuk Kütüphanesi                    Resim 10: Misi Koza Evi 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma, tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanan, 1316 yılında Orhan Gazi tarafından 

fethedilen, Misi Köyündeki Osmanlı Evleri üzerine yapılmıştır. 

Evlerin ön cephesi sokakla bütünleşmiş, arka cephesinde ise bahçe yer almaktadır. Ahşap 

karkas tekniğinde, ahşap, kerpiç ve taş ile iki ve üç katlı olarak inşa edilmiş olan evler, Türk 

Evi plan mimarisi ve anlayışı içinde yapılmışlardır. Evlerde dış ve iç sofalı olmak üzere iki 

farklı plan tipi uygulanmıştır. Evlerin zemin katları kışlık, iki katlı evlerde ikinci katları, üç 

katlı evlerde ise ikinci ve üçüncü katları yazlık olarak tasarlanmıştır. 

Yapılan bu çalışma neticesinde evlerin, Anadolu’daki geleneksel evler ile plan, malzeme, 

cephe ve süsleme açısından kıyaslandığında, Geleneksel Türk Evi özellikleriyle inşa 

edildikleri görülmüştür. 

Sanat Tarihi açısından ilk kez incelenen evler, çalışmamızın amacına uygun olarak, hem 

Sanat Tarihi’nde hem Geleneksel Ev Mimarisinde hem de korunması gerekli kültür 

mirasımızda önemli bir yeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Misi Köyünde tescil edilmiş evler dışında henüz tescil edilmemiş evler de mevcuttur. Tescil 

edilmemiş evler hakkında gerekli araştırmalar yapılarak evlerin tescili gerçekleştirilmelidir. 

Yeni tescil edilecek evlerle birlikte hali hazırda tescil edilmiş evlerden kötü durumda olan, 

geçmiş dönemde yıkılıp günümüzde harabeleri olan ve yine geçmiş dönemde yıkılmış olup, 

zemini de arsa haline getirilmiş olan evler hakkında gerekli araştırmalar yapılmalıdır. En 

nihayetinde bu evler tadilat, restorasyon vb. işlemlerden geçirilerek orijinal haliyle ayağa 

kaldırılmalıdır. 

Evler yeniden ayağa kaldırılarak Misi’nin kültürüne, turizmine ve ekonomisine katkı 

sağlamak amaçlı çeşitli işlevlik kazandırılmalıdır. Eskiden köylerde var olan ve yabancıların 

konakladığı misafir evleri tarzında Misi evleri faaliyete geçirilebilir. Misafir evleri dışında 

Misi Konaklama Evi gibi butik oteller açılarak, her yıl Misi’ye gelen çok sayıdaki turistler 

için konaklamasında kolaylık sağlanabilir. 
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Nilüfer Çocuk Kütüphanesi gibi, tescilli veya tescil edilecek evlerden biri restore edilerek, 

Misi Köyü ve antik dönemdeki adıyla Mysia Bölgesi hakkında her türlü kitap, tez, makale vb. 

önemli bilgilerin yer aldığı eserlerin olduğu Mysia Kütüphanesi veya Misi Köyü Kütüphanesi 

vb. isimlerle herkesin rahatlıkla bilgi edinebileceği bir kütüphane yapılabilir. 

Yakın zamana kadar Misi Köyünün önemli gelir kaynaklarından biri olan Misi Üzümü 

vesilesiyle üzüm yetiştiriciliğine yönelik bağ evleri yapılarak, Anadolu’nun birçok bölgesinde 

uygulanmış olan geleneksel bağ bozumu şenlikleri vb. etkinlikler yapılıp, her yıl daha fazla 

turistin gelerek, Misi Köyünün kültür, turizm ve ekonomisine katkı sağlanmış olur. Böylece 

tarihi M.Ö. 2 binlere dayanan Mysia bölgesinin merkezi konumunda yer alan Misi Köyü çok 

daha önemli bir yer haline getirilmiş olur. 
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MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMLERİ KULLANARAK KONUT FİYAT TAHMİNİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MADRİD ÖRNEĞİ 

Mehmet ORAL*, Ersan OKATAN**, İsmail KIRBAŞ*** 

*Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Burdur, Türkiye, oralmehmet@gmail.com 

**Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri 

ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Burdur, Türkiye, ersanokatan@mehmetakif.edu.tr 

*** Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

Burdur, Türkiye, ismailkirbas@mehmetakif.edu.tr 

Özet: Gayrimenkul sektöründe alım satımın, ilgili tutarların çok yüksek olması nedeniyle 

önemli küresel, ulusal ve kişisel etkileri vardır. Sektörde profesyonel olarak çalışan firmaların 

fiyat belirleyebilmesi, fırsatları yakalayabilmesi ve değerleme uzmanlarının doğru 

fiyatlandırma yapabilmesi sektörle ilgili tüm aktörlerin ayakta kalabilmesi açısından 

önemlidir. Son yıllarda birçok alanda makine öğrenmesi yöntemlerinden artan beklentiler ile 

bu alanda da beklentiler artmıştır. Bu çalışmada konu ile ilgili yapılacak çalışmalara yol 

göstermesi açısından konut fiyat tahmini için çeşitli makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmış 

ve performans karşılaştırması yapılmıştır. Bir veri depolama platformundan alınan gerçek 

veriler farklı makine öğrenmesi algoritmalarında fiyat tahmini yapmak için kullanılmıştır. 

Konutlara ait 22 farklı özellik modellerin oluşturulması için kullanılmıştır. Farklı yöntemlerin 

denenmesi sonucu ortaya çıkan sonuçlardan en iyi performans değerine sahip yöntemler 

sırasıyla Bagged Trees Ensemble, Fine Tree, Exponential GPR, Wide Neural Network, 

Quadratic SVM olmuştur. Yapılan çalışmanın konut değerleme için kullanılan uygulamaların 

geliştirilmesine ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağaç Toplulukları, Konut Fiyat Tahmini, Makine Öğrenmesi, Yapay 

Sinir Ağları. 

A STUDY ON HOUSE PRICE PREDICTION USING MACHINE LEARNING 

METHODS: THE CASE OF MADRID 

ABSTRACT: Buying and selling in the real estate market has significant global, national and 

personal impacts because the amounts involved are so high. It is important for the companies 

working professionally in the sector to be able to determine prices, seize opportunities, and 

the valuation experts to make the right pricing for the survival of all actors in the sector. In 

recent years, with the increasing expectations from machine learning methods in many fields, 

expectations in this field have also increased. In this study, various machine-learning methods 

were used for house price prediction and performance comparison was made in order to guide 

the studies to be made on the subject. Real data from a data storage platform is used to make 

price predictions in different machine learning algorithms. As a result of trying different 

methods, the methods with the best performance values are Bagged Tress Ensemble, Fine 

Tree, Exponential GPR, Wide Neural Network, Quadratic SVM, respectively. It is thought 

that the study will contribute to the development of applications used for housing valuation 

and to scientific studies in this field. 

Keywords: Ensemble Trees, House Price Prediction, Machine Learning, Neural Networks 
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1.GİRİŞ 

Dünyada gayrimenkul sektör büyüklüğü 2020 yılında COVID-19’un küresel etkilerine 

rağmen 10,5 trilyon dolar hacme ulaşmıştır [1]. Böylesine büyük bir hacimde yapılan işlemler 

hem ülke, hem şehir hem de bölge ekonomisi için çok önemlidir. Bunun yanında insanların 

hayatları boyunca oluşturdukları birikimleri değerlendirmek için kullandıkları gayrimenkul 

alımları kişisel ölçüde çok büyük önem taşımaktadır[2]. İsteklere uygun bir konutu doğru 

fiyata alabilmek için büyük çaba sarf etmek gerekir. Bununla birlikte emlak sektöründeki 

firmaların aldıkları konutu uygun fiyatla alabilmesi, doğru fiyatla satabilmesi firmanın 

geleceği adına da büyük önem taşımaktadır. Büyük rakamlarla yapılan işlemler nedeniyle 

firmalar yanlış fiyatlandırma sonucu kısa sürede iflas edebilir.  Sadece alım satım yapan 

firmalar değil aynı zamanda inşaat sektöründeki firmalarında konutları doğru fiyata 

satabilmesi çok önemlidir[3]. İnşaat sürecinin uzun sürmesi nedeniyle fiyatlar süreç içerisinde 

sürekli değişebilmekte bazen ülke, bazen küresel çapta oluşan maliyet artışları nedeniyle, 

bazen de konutun bulunduğu bölgelerdeki ani talep artışları nedeniyle fiyatlar hızla 

değişmektedir. Satış için doğru fiyat belirlenmemesi düşük fiyatla satarak zarara ya da yüksek 

fiyat nedeniyle satışların gecikmesine neden olmaktadır. Fiyatlar bazı bölgelerde hızla 

değişebilmekte, talep alanları günler içerisinde farklılaşmakta, yerel politik gelişmelerle 

değişmekte ve alıcı ya da satıcıların değişimi takip edemeyip zararlarına yol açabilmektedir. 

Alım ve satım sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların daha az olması için de fiyat tahmin 

eden uygulamaların kullanılması yararlı olacaktır[3].  

Fiyat belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden biri Konut Fiyat Endeksi’ni kullanmaktır.  Bu 

endeks ev alım işlemlerinin banka kredisi ile yapılması durumunda hesaplanmakta ve 

ortalama olarak o bölgedeki fiyatı temsil etmektedir. Böylelikle genel olarak fiyatlardaki 

düşüş ve yükselişler izlenebilmektedir. Ancak ortalama olarak yapılan bu hesap ile bir evin 

detaylı özelliklerine göre fiyatlandırılması mümkün değildir [2]. Makine öğrenmesi 

yöntemleri kullanılarak konutların fiyatlarının belirlenmesi hem yeni iş modelleri 

oluşturulması hem de alıcı – satıcıların daha kolay karar verebilmesini sağlar. Ancak 

oluşturulacak modellerin kullanılabilmesi için etkin bir model oluşturulması çok önemlidir. 

Bu amaçla konut fiyat tahmini ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bir çalışmada 

Random Forest(RF), Light GBM ve XGBoost yöntemleri ve bunların çeşitli melez 

varyasyonları konut fiyatları tahmini için incelenmiştir, RF en iyi performansa sahip yöntem 

olarak bulunmuş ancak işlem süresi daha fazla olmuştur  [4]. Başka bir çalışmada RF, 

XGBoost ve Adaboost yöntemleri kullanılmış daha sonra lineer regresyon ile birleştirilerek 

performans artışı sağlanmıştır [5], ayrıca konut özelliklerinden tahmin sonucunda etkili 

olanlar belirlenmiştir. Lineer, Ridge, Lasso, Support Vector ve XGBoost regresyonlarının 

karşılaştırıldığı bir çalışmada XGBoost ile en iyi sonuç elde edilmiştir [6].  Başka bir 

çalışmada konut fiyat tahmini için farklı yöntemler karşılaştırılmış ve Stepwise – SVM en iyi 

yöntem olarak bulunmuştur [7]. Fan ve arkadaşları çalışmalarında konut fiyat tahmini için 

özellik seçimi ve kayıp veri tamamlama yöntemleri kullanılmıştır [8]. Jamil ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada yeşil binaların özelliklerini kullanarak fiyat tahmini yapmış, 5 farklı 

yöntemde en iyi performans sonucunu Karar Ağaçları yöntemi ile elde etmişlerdir [9]. Varma 

ve arkadaşları çalışmalarında bazı makine öğrenmesi yöntemlerini yapay sinir ağları yöntemi 

ile birlikte kullanarak daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir [10]. Lu ve arkadaşları Lasso ve 
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Gradient Boosting metotları ile oluşturulan hibrit bir yöntemle en iyi sonucu elde etmişlerdir. 

Hibrit modelde %65 Lasso ile %35 Gradient Boosting kombinasyonu kullanılmıştır [11]. 

Bu çalışmada konut fiyat tahmini için makine öğrenme yöntemleri incelenmiştir. Bunun için 

Madrid’de çeşitli dijital ortamlarda satış için ilan edilmiş bazı konutlara ait veriler, bir veri 

depolama platformundan alınmıştır. Madrid Gayrimenkul Piyasası adındaki bu veri kümesi 

gerekli bazı düzenlemeler yapılarak farklı makine öğrenme yöntemleri ile fiyat tahminleri 

gerçekleştirilmiştir. Veri kümesindeki verilerin bir kısmı eğitim bir kısmı test için kullanılmış, 

test için kullanılan verilerin gerçek değerleri ile tahmin değerleri arasındaki farktan 

yararlanılarak performans sonuçları elde edilmiştir. Performans sonuçları karşılaştırılarak 

konut fiyat tahmini ile ilgili yöntemlerin analiz edilmesi hedeflenmiştir. 

Bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm ’de konut fiyat tahmini konusunda bilgiler 

verilmiş, 2. Bölüm’ de veri kümesi ve düzenlenmesi ve kullanılan makine öğrenmesi 

yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. 3. Bölüm ‘de elde edilen bulgular verilmiş, son 

bölümde de ise bulgular ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.     

2.YÖNTEM 

Bu çalışmada bir veri kaynağından alınan emlak fiyatları ve özellikleri kullanılmış, veriler 

eğitim ve test için ayrılıp kullanılan algoritmalarla oluşturulan model test edilmiştir. 

 

2.1. Veri Kümesi ve Analizi 

Kullanılan veriler Kaggle veri depolama platformundan alınan Madrid Gayrimenkul Piyasası 

veri kümesidir. 2021 yılında Avrupa’nın en kalabalık 5. Şehri olan İspanya’nın başkenti 

Madrid ülkenin siyasi, ekonomik ve kültür merkezidir. Ekonomik üretimi, yüksek yaşam 

standardı ve pazar büyüklüğüne sahip Madrid şehrinin metropolit nüfusu yaklaşık 6,5 

milyondur. Şehir, ilçe adı verilen 21 idari bölüme ayrılmıştır. Bu veri kümesinde Madrid 

şehrindeki bu ilçelerde bulunan ve satışa çıkarılan konutların fiyatları, özellikleri ile birlikte 

verilmiştir [12]. Veri kümesinde 21742 kayıt bulunmaktadır. Her kayıtta 58 farklı özellik 

verilmiştir. Bu özelliklere oda sayısı, metrekare, banyo sayısı, cadde adı, cadde numarası, 

kiralama fiyatı, konut tipi, yapım yılı ve asansör, park alanı, yüzme havuzu gibi seçeneklerin 

bulunma durumu örnek olarak verilebilir. Veriler makine öğrenmesi algoritmalarında 

kullanılabilmesi için bazı ön işlemlerden geçirilmiştir. Bu işlemler şunlardır; 

• Tamamı veya büyük çoğunluğu eksik özelliklerin tamamen silinmesi (örneğin 

has_public_parking, portal, are_pets_allowed) 

• Tamamı tek bir değerden oluşan özelliklerin silinmesi (örneğin 

is_rent_price_known) 

• Anlamsız değer bulunan kayıtların silinmesi (örneğin negatif fiyat değeri içeren 

kayıtlar) 

• Birbirinin aynısı veya benzeri olan özelliklerden sadece birer tanesinin kullanılması 

diğerlerinin silinmesi (örneğin sq_mt_built saklanırken, sq_mt_allotment ve 

sq_mt_useful silindi) 
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• Verilerin derlendiği ilanlarda havuz, teras gibi ek özellikler sadece mevcut 

olduğunda belirtildiği için, girilmeyen değerlerin eklenmesi (örneğin sadece “true” 

değerleri bulunuyorsa kalan değerler “false” olarak belirlendi) 

• Kategorik değişkenler yerine kukla değişkenler eklenmesi (örneğin 

energy_certificate değişkeni)  

• Açık adres, ilan başlığı vb. gerekli olmayan özelliklerin silinmesi 

• Bölge ortalama metrekare fiyatı ilgili özelliklerden alınarak oluşturulması 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 8956 kayıt ve 22 özellikten oluşan veri kümesinde 

bulunan özellikler Tablo 1 de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 1: Konut özellikleri 

Özellik Adı Açıklama Özellik Adı Açıklama 

sq_mt_built Metrekare alanı has_fitted_wardrobes 
Gömme gardırop 

var mı? 

n_rooms Oda sayısı has_lift Asansör var mı? 

n_bathrooms Banyo sayısı has_garden Bahçe var mı? 

floor Bulunduğu kat has_pool Havuz var mı? 

average_sm_price 
Ortalama 

metrekare fiyatı 
has_terrace Teras var mı? 

rent_price Kiralama fiyatı has_balcony Balkon var mı? 

buy_price Satış fiyatı has_storage_room Depo var mı? 

house_type Konut tipi has_green_zones Yeşil alan var mı? 

is_renewal_needed 
Yenileme 

gereklimi 
energy_certificate Enerji sertifikası 

is_new_development Yeni yapı mı? has_parking Park alanı var mı? 

has_ac Klima var mı? is_orientation Cephe bilgisi 

 

Verilerin, modelleme için kullanılmasından önce analiz çalışması yapılmıştır. Konut 

özellikleri için korelasyon matrisi incelendiğinde en yüksek korelasyona sahip özellikler 

Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre satış fiyatında en çok kiralama fiyatı, konut metrekaresi, 

banyo sayısının etkili olduğu söylenebilir. Diğer korelasyon değerleri incelendiğinde beklenen 

değerlerin ortaya çıktığı görülmüştür. 
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Tablo 2:Korelasyon Değerleri 

 

 

Konut fiyatı için dağılım grafiği Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Fiyat dağılım grafiği 

 

Makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulanması için MATLAB programı kullanılmıştır. Fiyat 

değeri bağımlı değişken olarak belirlenmiş, diğer özellikler bağımsız değişkenler olarak 

kullanılmıştır.  

2.2 Model Seçimi ve Performans Kriterleri 

• Belirlilik katsayısı (𝑅2): 

Tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farkın ne kadar çok olduğuna bağlı 

olarak ortaya çıkan modelin performans ölçümünde kullanılabilecek bir değerdir.  Elde edilen 

sonuçlar gerçek değere ne kadar yakınsa o kadar iyi uyum sağlandığı kabul edilir. 𝑅2  

İfadesinde sonuç her zaman pozitiftir ve [0,1] aralığında bir değer alır. Sonucun 1’e yakın 

olması tahmin edilen değerin gerçek değerleri açıklamada yüksek doğruluğa sahip olduğunu 

ifade eder. Aşağıda Denklem 1’de ifadesi verilmiştir. 
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                                                         𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)

2
𝑖

∑ (𝑦𝑖−𝜇)
2

𝑖
                                                           

(1) 

 

• Mean Squared Error (MSE) – Ortalama Kare Hata: 

Ortalama Kare Hatası (MSE) tüm değerler için hataların karesini toplayıp ortalamasının 

alınması ile bulunmaktadır. Denklem 2’de gösterilmiştir. MSE değeri her zaman pozitif 

çıkacaktır. Verilerin farklı skaladaki değerlerle modele uygulanması durumunda sonuçlar 

değerlerin büyüklüğüne göre çıkacağı için hatalı karşılaştırmalara neden olabilir. 

Çalışmamızda değerler aynı skalada olduğu için bu değerlendirme kriteri kullanılabilir. 

 

                                                              𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ 𝑒𝑗

2𝑛
𝑗=1                                                                    

(2) 

 

Kare nedeniyle, büyük hataların MSE üzerinde küçük hatalardan daha fazla etkisi vardır. Bu 

nedenle MAE, kareden faydalanmadığı için aykırı değerlere karşı daha sağlamdır. 

Tahmin değerleri ile gerçek değerler arasındaki uzaklığın bulunmasında sıkılıkla kullanılan, 

hatanın büyüklüğünü ölçen RMSE bir nevi tahmin hatalarının standart sapmasıdır. RMSE 

ifadesi Denklem 3’te gösterilmiştir. Mutlak değerin kullanılması istenilmeyen durumlarda 

RMSE kullanılması tercih edilir. 

 

                                                         𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ 𝑒𝑗

2𝑛
𝑗=1                                                        (3) 

 

                                                             𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑆𝑀𝐸                                                          (4) 

 

Verilerde aykırı değer varsa ve bunları yok saymak istiyorsanız, MAE daha iyi bir seçenektir 

ancak bunları kayıp fonksiyonunuzda hesaba katmak istiyorsanız MSE yerine RMSE 

seçilmesi daha iyidir. 

3.BULGULAR 

Veri kümesi kullanılarak makine öğrenme metotları ile konutlara ait fiyat değerleri tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Veriler rastgele şekilde %75 eğitim için, %25 test için kullanılmıştır. 

Matlab programında bulunan çok sayıda makine öğrenme algoritmaları ile test edilmiştir. 

Bunlardan en iyi 𝑅2 değerine ulaşan 5 metot ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Performans sonuçları 

Model 
Quadratic 

SVM 

Wide 

Neural 

Network 

Exponential 

GPR 
Fine Tree 

Bagged 

Trees 

Ensemble 

RMSE 76130 68605 66661 66464 61526 
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𝑅2 0.93 0.95 0.95 0.95 0.96 

MSE 5.7958e+09 4.7066e+09 4.4436e+09 4.4175e+09 3.7855e+09 

MAE 33579 24886 31340 12206 25305 

Tahmin hızı: 

~ (obs/sec) 
10000 5300 5000 160000 10000 

Eğitim süresi: 

(sec) 
50.512 215.88 128.87 1.1873 12.209 

 

En iyi sonuç Bagged Trees Ensemble algoritması ile elde edilmiştir. Bagged Trees Ensemble 

algoritması ile yapılan tahmin sonucu oluşan grafik Şekil 2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2: Bagged Trees Ensemble algoritması ile elde edilen tahmin grafiği 

 

Fine Tree algoritması ile elde edilen sonuç Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3: Fine Tree algoritması ile elde edilen tahmin grafiği 

 

Exponential GPR algoritması ile elde edilen sonuç Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Exponential GPR algoritması ile elde edilen tahmin grafiği 

 

Wide Neural Network algoritması ile elde edilen sonuç Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 5: Wide Neural Network algoritması ile elde edilen tahmin grafiği 

 

Quadratic SVM algoritması ile elde edilen sonuç Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: Quadratic SVM algoritması ile elde edilen tahmin grafiği 

Kullanılan makine öğrenme yöntemleri ile elde edilen tahmin sonuçları grafiklerine 

bakıldığında küçük fiyat değerlerine sahip konutların değerlerinin daha iyi tahmin edildiği 

görülmektedir. 

4.SONUÇ 
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Bu çalışmada konut özellikleri ve fiyat değerleri içeren bir veri kümesi kullanılarak farklı 

makine öğrenme yöntemleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en iyi performans 

Bagged Trees Ensemble ile elde edilmiştir. Diğer performans sonuçlarının da yakın 

değerlerde olduğu görülmüştür.  

Yapılan çalışmanın konut fiyat tahmini ile ilgili çalışmalarda yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışma sayısı az olduğu için sonraki 

çalışmalarda Türkiye’de belirli bölgelerdeki konut fiyat tahmini üzerinde çalışmalar 

yapılabilir. Sonraki yapılacak çalışmalarda özellik seçimi ile ilgili detaylı araştırmalar 

yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Özet: Diabetes mellitus, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul 

edilmektedir.  Diyabet, genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan insülin 

sekresyonunun absolut ya da relatif olarak azalmasından kaynaklanan metabolik bir 

bozukluktur. Absolut ya da relatif insülin eksikliği, persistent hiperglisemi ve persistent 

glikozüriye neden olur. Hiperglisemi ile karakterize olan hastalıkta hasta, karbonhidrat, yağ 

ve proteinlerden yeterince yararlanamamaktadır. Kedilerde en sık rastlanılan form olan Tip II 

(insüline bağımlı olmayan DM), hastanın ihtiyacından daha az veya gecikmiş insülin 

salınımından kaynaklanır. Köpeklerde ise Diabetes mellitus daha çok pankreatik ß-

hücrelerinin immun kökenli hasar alması ve buna bağlı olarak geliştiği düşünülen insülin salgı 

yeteneğinin ortadan kalkması ile dışardan insülin alınması zorunlu hale gelen bir 

karakterdedir (Tip I insüline bağımlı DM).  Diabetes mellitusta, pankreas tarafından yetersiz 

insülin üretimi nedeniyle kan glikoz seviyesi yüksek seyreder. Yağ dokusunda üretilen 

inflamatuar mediatörlerle beraber yüksek kan glikoz seviyelerine verilen immun yanıtın bir 

sonucu olarak inflamatuar yanıt oluşur. Bu hafif ve kronik seyreden inflamasyon pankreas ß 

hücrelerine zarar verir ve hiperglisemiye neden olur. Diyabet oluşan hipergliseminin, immun 

yanıtta işlev bozukluğuna neden olduğu düşünülmektedir. Diabetes mellituslu (DM) hastalar, 

DM olmayanlara göre daha sık enfeksiyonlara yakalanırlar. Diyabetik hayvanlarda genellikle 

uzun süreli veya tekrarlayan enfeksiyonlar gelişmektedir. Ayrıca hipergliseminin düzeyi ile 

ilişkili veya ilişkisiz olarak kontrolsüz diyabet hastalarında T hücre fonksiyonları 

bozulduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Yapılan çalışmalar, minimum düzeyde yüksek 

kan şekeri seviyelerine sahip olanların bile enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiklerini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Hiperglisemi, İmmun sistem, Enfeksiyon 

Abstract: Diabetes mellitus is considered one of the most important health problems today. 

Diabetes is a metabolic disorder caused by the absolute or relative decrease in insulin 

secretion, which is usually caused by a combination of hereditary and environmental factors. 

Absolute or relative insulin deficiency causes persistent hyperglycemia and persistent 

glycosuria. In the disease, which is characterized by hyperglycemia, the patient cannot benefit 

from carbohydrates, fats and proteins sufficiently. Type II diabetes (non-insulin-dependent 

DM), the most common form in cats, results from insulin release that is less than the patient's 

needs or delayed. In dogs, diabetes mellitus is mostly caused by immune-mediated damage to 

pancreatic ß-cells. With the disappearance of the ability to secrete insulin, which is thought to 

develop as a result of this, it becomes necessary to take insulin from the outside (Type I 

insulin-dependent DM). In diabetes mellitus, the blood glucose level remains high due to 

insufficient insulin production by the pancreas. Inflammatory response occurs as a result of 
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the immune response to high blood glucose levels together with the inflammatory mediators 

produced in fat tissue. This low and chronic inflammation damages the pancreatic beta cells 

and leads to insufficient insulin production, which results in hyperglycemia. Hyperglycemia 

in diabetes is thought to cause dysfunction of the immune response. Patients with diabetes 

mellitus are infected more frequently than those without DM. Diabetic animals often develop 

chronic or recurrent infections. There are also studies showing the impairment of T cell 

functions in patients with uncontrolled diabetes, whether or not associated with the level of 

hyperglycemia. Studies show that even those with minimally high blood sugar levels are more 

susceptible to infections. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Hyperglycemia, Immune system, Infection 

1.GİRİŞ 

Diabetes mellitus, kedi ve köpeklerde insülinin üretimi ve etkisindeki eksikliğinden kaynaklı 

olarak kalıcı hiperglisemi ile karakterize yaygın bir endokrin bozukluktur. Tek bir hastalıktan 

ziyade heterojen bir sendromdur (2). Diabetes mellitus, karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizması bozukluğu ile karakterizedir (5) ve her 300 hastadan yaklaşık 1’inde 

görülmektedir. İnsanlarda diyabet, tip I insüline bağlı diabetes mellitus ve tip II insüline bağlı 

olmayan diabetes mellitus olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Ancak bu şekilde 

sınıflandırmanın veteriner hekimlikte çok faydalı olmadığı bildirilmiştir, çünkü nadir 

istisnalar dışında diabetes mellitus’lu köpeklerin neredeyse tamamı, hiperglisemilerini 

yönetmek için eksojen insülin tedavisine ihtiyaç duyarlar. Bunun yanı sıra kedilerde tip II 

diabetes mellitus hastalığın en sık görülen formudur ve hastaların yaklaşık %90’ını oluşturur. 

Klinik semptomları metabolizma bozukluğunun şiddetine göre değişmekle beraber genellikle 

asemptomatik veya polidipsi, poliüri, polifaji, kilo kaybı ve güçsüzlükle seyredebilir. 

Diyabette oluşan hiperglisemi, özellikle gözler, böbrekler, sinirler, kalp ve kan damarları 

olmak üzere çeşitli organlarda uzun süreli hasar, işlev bozukluğu ve yetmezlik ile ilişkilidir. 

(4). 

2. ETİYOLOJİ 

Diabetes mellitus, hem genetik hem de çevresel faktörleri içeren çok faktörlü bir hastalıktır. 

Kedilerde daha çok orta yaşlı ve yaşlı olanlarda hastalık bildirilirken, köpeklerde ise en çok 8 

yaş civarında görülmekle birlikte orta yaşlı köpeklerin bir hastalığıdır. Yavru köpeklerde 

nadiren görülmektedir. Keeshond ve Samoyedlerde diyabete genetik yatkınlık bulunmuştur. 

Dişi köpekler, erkek köpeklere göre kıyaslandığında diyabete daha sık yakalanmaktadırlar ve 

bu durum esas olarak GH’in progesteron veya progestojenler tarafından uyarılmasına bağlıdır. 

Dişi kedilere göre erkek kediler ve kısırlaştırılmamış kedilere göre kısırlaştırılmış kedilerde 

hastalık daha sık görülmektedir.  Genetik faktörlerle birlikte, diyet, fiziksel inaktivite, ilaçlar 

ve obesite hastalığın oluşumunda büyük rol oynar. Ayrıca bu hastalıktan pankreatitis önemli 

derecede sorumludur. Bunun yanı sıra kedi ve köpeklerde glukokortikoidin uzun süre 

uygulanması da Diabetes mellitusa predispozisyon oluşturabilir. Bazı subklinik diyabetlerin 

de sadece stres kaynaklı oluşabileceği görülmüştür. Bunun yanı sıra üreminin de insülin 

gereksinimini arttırarak diyabete neden olabildiği bildirilmiştir (2). 

3. PATOFİZYOLOJİ 
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Diabetes mellitus, pankreastaki bozukluklara bağlı olarak insülin salınımındaki yetersizlik 

sonucu meydana gelir (2). İnsülin eksikliği; glikoz, aminoasit ve yağ asitlerinin dokularda 

kullanımını azaltır ve hepatik glukogenezisin oluşmasını hızlandırır. Dolaşımda glikoz 

birikmesiyle beraber hiperglisemiye neden olur (1). Genellikle kan glukoz konsantrasyonları 

>180 ila 220 mg/dL seviyelerinde olduğunda, glikozüri meydana gelir (1). Glikoz kaynaklı 

ortaya çıkan ozmotik diürezis, poliüri, polidipsi ve vücut ağırlığında kayba sebep olur (10). 

Glikozu kullanamama, glikozüri yoluyla bir miktar kalori kaybı ve doku katabolizmasından 

kaynaklanan negatif kalori dengesi polifajiye yol açar (1). Serbest yağ asitlerinin karaciğere 

mobilize olmasıyla beraber hem hepatik lipidoz hem de ketogenezis ortaya çıkar (10).                

4. KLİNİK BULGULAR 

Diabetes mellitus’un başlangıcı genellikle sinsidir ve kronik olarak seyreder. Poliüri, 

polidipsi, polifaji ile birlikte kilo kaybı, köpeklerde katarakt hastalığın yaygın klinik bulguları 

arasındadır. Diğer klinik bulgular arasında hepatomegali, güçsüzlük ve diyabetik nöropati 

(esas olarak kedilerde) bulunur. (6) Hepatomegali, diyabetik kedi ve köpeklerde sık görülür. 

Karaciğer hasarı büyük olduğunda ya da pankreatitis varlığında sarılık ve abdominal sancı 

belirtiler arasında eklenebilir (2). Belirtiler genellikle haftalar veya aylar içinde yavaş yavaş 

ilerler. Diyabetik hayvanların, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı direnci azalmıştır ve 

sık sık sistit, prostat, bronkopnömoni ve dermatit gibi kronik veya tekrarlayan enfeksiyonlar 

geliştirirler (6). Kedilerde ayakların distal bölgelerinde nöropatik bozukluklar gelişebildiği 

bildirilmiştir.  Bu nöropatik bozukluklar sonucunda topallık, ayaklarda zayıflık ve patella 

refleksinde azalma meydana gelir. Bunlarla birlikte parestezi ve değişik derecede ağrı 

gelişebilir (2). Diyabetin tedavi edilmediği durumlarda keton cisimciklerinin birikmesine 

bağlı olarak hastada metabolik asidozis gelişir ve depresyon, zayıflık, kusma ve dehidrasyon 

görülebilir. Ciddi hipovolemi ve dolaşım bozukluğunda ölüm meydana gelebilir. (3) 

5. DİABETES MELLİTUS’UN İMMUN SİSTEM ÜZERİNE OLAN ETKİSİ 

Diabetes mellitusta, pankreastaki bozukluklardan kaynaklı yetersiz insülin üretimi nedeniyle 

kan glikoz seviyesi yüksek seyreder. Yağ dokusunda üretilen inflamatuar mediatörlerle 

beraber yüksek kan glikoz seviyelerine verilen immun yanıtın bir sonucu olarak inflamatuar 

yanıt oluşur. Bu hafif ve kronik seyreden inflamasyon pankreas ß hücrelerine zarar verir ve 

hiperglisemiye neden olur (7). Bu hiperglisemik ortam, belirli mikroorganizmaların 

virülansını artırabilir.  Oluşan hiperglisemi, immun yanıtta işlev bozukluğuna neden olur. 

Hiperglisemik ortamda  virülansı artan mikroorganizmaya örnek olarak Candida albicans 

verilebilir. Diğer bir örnek, kontrol altına alınmayan hastalarda bulunan glukozüri varlığıdır. 

Glukozürinin, muhtemelen diyabetik hastalarda artan idrar yolu enfeksiyonları insidansında 

rol oynayan farklı Escherichia coli suşlarının bakteri üremesini arttırdığı görülmüştür. (8) 

Oluşan işlev bozukluğundan dolayı diyabetik hayvanlar, olmayanlara kıyasla daha sık 

enfeksiyona yakalanmaktadırlar. Ayrıca bu enfeksiyonlar daha uzun süreli ve tekrarlayan 

şekilde gelişir. (7) Muhtemel nedenler arasında bağışıklıktaki kusurlar, diyabetik hücrelere 

mikroorganizmaların tutunmasının artmış olması, mikro ve makroanjiyopati veya nöropatinin 

varlığı olarak gösterilebilir (8). Hipergliseminin ayrıca reaktif oksijen üretimindeki 

yetersizlikler, nötrofil degranülasyon bozukluğu, immünoglobulin aracılı opsonizasyonun 

inhibisyonu, fagositozun azalması ve nötrofil ekstraselüler tuzak oluşum kusurları dahil 
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olmak üzere nötrofil işlev bozukluğuna neden olmaktadır. Ayrıca hipergliseminin düzeyi ile 

ilişkili veya ilişkisiz olarak kontrolsüz diyabet hastalarında T hücre fonksiyonları 

bozulduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Yapılan çalışmalar, minimum düzeyde yüksek 

kan şekeri seviyelerine sahip olanların bile enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiklerini 

göstermektedir. Hiperglisemi makrofajların işlevini de değiştirmektedir. Yapılan bir 

çalışmada, diyabetik farelerden alınan peritoneal makrofajlarda fagositoz yeteneğinin azaldığı 

gözlenmiştir. Bu, yüksek glikoz seviyelerine uzun süreli duyarlılaşmanın ardından azalan 

glikolitik kapasite ve makrofaj rezervi ile ilgili olabilir. M2 makrofajlarının zayıf mikrobisidal 

kapasiteye sahip olduğu göz önüne alındığında, bu bakteriyel enfeksiyona karşı bağışıklık 

tepkisini zayıflatabilir. (7) Ayrıca diyabetik hastaların monositlerinin hem bozulmuş 

kemotaksisi hem de fagositoz yeteneğinin azaldığı yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bir 

mikroorganizmanın mukozal veya epitelyal hücrelere tutunması, enfeksiyonların 

patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Diyabetik hastalarda da görülen bu artan yapışma, 

diğer mikroorganizmalar için de bir rol oynayabilir, bu durum Diabetes mellitus’lu hastalarda 

enfeksiyon prevalansının artmasını açıklayabilir. Ayrıca, bazı mikroorganizmalar yüksek 

glikoz ortamında daha öldürücü hale gelir. Sonuç olarak, diyabette, infeksiyöz hastalıklar ve 

bu hastalıklara bağlı gelişen sepsis ve mortalite riski diyabet hastalığı olmayanlara oranla iki 

kat artmıştır. Bu riskin nedeni, hem doğal hem de adaptif immün sisteminde çeşitli 

patojenlere karşı bozulmuş yanıtlar olduğu düşünülmektedir (9). Genel olarak, Diabetes 

mellitus’un kontrol altına alınması, hücresel fonksiyonun iyileşmesine yol açar (8). 

6. KAYNAKÇA 

[1] Ettinger, S. J., Feldman, E. C., Cote, E. Textbook of Veterinary Internal Medicine, Eight Edition. 

[2] Şimşek, A., İçen, H. (2008). Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1 (1), 

23-28. 

[3] Schaer, M., Gaschen F., (2019). Clinical Medicine of the Dog and Cat,(Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği). Çev: Altuğ, 

N. 3.Baskı, A: Ayrıntı Basım ve Yayın Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., s: 437-439. 

[4] (2010). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 34, S62-S69. Doi: 10.2337/dc11-s02.  

[5] Coşansu, G., (2015). Diyabet: Küresel Bir Salgın Hastalık. Okmeydanı Tıp Dergisi 31,1-6. Doi:10.5222/otd.2015.001 

[6] Bruyette, D., (2020). Diabetes Mellitus in Cats and Dogs. Erişim Adresi https://www.msdvetmanual.com/endocrine-

system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats 

[7] Berbudi, A., Rahmadika, N., Tjahjadi, A.I., Ruslami, R., (2020). Type 2 Diabetes and its Impact on the Immune System, 

Current Diabetes Reviews, 16, 442-449.   

[8] Suzanne E. Geerlings, Andy I.M. Hoepelman, Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM), FEMS 

Immunology & Medical Microbiology, Volume 26, Issue 3-4, December 1999, Pages 259–265, 

https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.1999.tb01397.x 

[9] Özden, G., Akçam, N.,Y., (2018). Erişkin Tip Diyabette Hücresel Immün Yanit: Prospektif Çalişma Adıyaman Üni. 

Sağlık Bilimleri Derg, 4, 808-821. 

[10] Tilley, L.P., Smith, F.W.K., (2020). Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline (Veteriner Hekimlikte 5 

Dakikada Konsültasyon: Kedi ve Köpek). Çev: Koç, B., Şenel, O.O., Ergin, İ., 6. Baskı, Ankara: Neyir Matbaacılık Tanıtım 

Hizmetleri, s: (270-273). 

  

https://www.msdvetmanual.com/endocrine-system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats
https://www.msdvetmanual.com/endocrine-system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats
https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.1999.tb01397.x


 

277 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
VETERİNER HEKİMLİKTE PROTOZOER ABORTUS ETKENLERİ 

Abdüllatif EMİRİKCİ1, Cansu GÖKTEPE2 

1. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye 

emirsultan1998@hotmail.com 

2. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 

Burdur, Türkiye cansugoktepe@outlook.com 

Özet: Fötüsün gebelik süresi tamamlanmadan canlı veya ölü olarak uterustan atılması olayı 

abortus olarak isimlendirilmektedir. Yavru ölümleri gebeliğin hangi döneminde gerçekleştiği 

farketmeksizin ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Abortusa sebep olan etkenler 

enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır. Paraziter etkenlerden olan 

protozoer kaynaklı abortuslar, enfeksiyöz abortuslar başlığı altında değerlendirilmektedir. 

Hayvanlarda abortusa sebep olan protozoer etkenlerin Toxoplasma gondii, 

Neospora caninum, Babesia türleri, Anaplasma türleri, Sarcocyst, Tritrichomonas foetus 

olduğu bilinmektedir.Bu derlemenin amacı veteriner hekimlik sahasında büyük ekonomik 

kayıplara sebep olan protozoon kaynaklı abortlar hakkında bilgi vermektir.  

Anahtar Kelimeler: Protozoer, Abort, Paraziter Enfeksiyon 

FACTORS OF PROTOSOER ABORTION IN VETERINARY MEDICINE 

ABSTRACT: The event that the fetus is expelled from the uterus, either alive or dead, before 

the gestation period is complete is called abortion. Regardless of the period of pregnancy, pup 

deaths cause serious economic losses. The factors that cause abortion are divided into two as 

infectious and non-infectious causes. Protozoan abortions, which are among parasitic factors, 

are evaluated under the title of infectious abortions. It is known that protozoan agents that 

cause abortion in animals are mainly from the families of Toxoplasmatidae, Sarcocystidae, 

Babesiidae, Rickettsiales, and Trichomonadidae. The purpose of this application is to give 

information about the protozoan, which is a big and small event in the field of medicine. 

Keywords: Protozoa, Abort, Parasitic Infection  

GİRİŞ 

Fötüsün gebelik süresi tamamlanmadan canlı veya çoğunlukla ölü olarak uterustan çıkarılması 

olayı abortus olarak isimlendirilmektedir. Normal gebelik süreleri inekler için 280 gün, kısrak 

için 336 gün, koyun-keçi için 150 gün, kedi ve köpek için yaklaşık olarak 65 gün olarak 

belirtilmektedir. İnekte 200, kısrakta 300, koyun ve keçide 130, köpekte 55, kedide 45 günden 

önce şekillenen doğumlar abortus olarak isimlendirilmektedir. Gebelik süresi tamamlanmadan 

şekillenen erken doğumlarda uygun şartlar ve bakım sağlanırsa yavrunun yaşama şansı 

artmaktadır. 

Embriyonik dönemde ölen yavrular anne tarafından genellikle rezorbe edilir. İnekler için suni 

tohumlamadan 12-13 gün sonra embriyonik ölüm şekillenirse bu kayıp seksüel siklusu 

etkilemez ve 21. günde tekrar normal bir östrus gösterir. Fötal dönemde oluşan yavru ölümleri 

ise genellikle abortus, nadiren de maserasyon ve mumufikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hangi dönemde gerçekleştiği önemli olmamakla birlikte yaşanan yavru ölümleri ciddi 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
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Abortusa sebep olan etkenler enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz sebepler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Enfeksiyöz abortus etkenleri içerisinde bulunan Paraziter abortus etkenleri 

ülkemizde ve dünyada önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu derlemenin amacı 

başlıca bu etkenleri inceleyip kayıplara olabildiğince dikkat çekmektir. Paraziter abortus 

etkenlerinin başlıca Toxoplasmatidae, Sarcocystidae, Babesiidae, Rickettsiales ve 

Trichomonadidae ailelerine mensup türlerden oluştuğu bilinmektedir.  

1. Toxoplasmatidae 

Bu aileye bağlı türler veteriner sahada büyük önem arz etmektedir. Fakat abortusa sebep 

olanları şu türler altında incelenmektedir.   

1.1. Toxoplasma gondii 

Toxoplasmosis, doku parazitlerinden olan Toxoplasma gondii’nin meydana getirdiği zoonoz 

bir hastalıktır. Bütün memeli hayvanlarda, kanatlı hayvanlarda ve insanlarda görüldüğü 

bildirilmiştir. 

Kesin konak kediler, ara konak ise koyun ve keçilerdir. Kedilerin dışkısı ile kontamine su ve 

otlar ile beslenen koyun ve keçiler ookistleri almaktadır. Takizoitler transplasental yolla 

fötusa aktarılmaktadır. Fötus takizoitlerin sindirilmesinden yaklaşık 14 gün sonra enfekte 

olmaktadır. Annede semptom görülmemektedir. Parazite karşı bağışıklığı bulunmayan 

koyunlarda gebelik durumunda abort ve prenatal kuzu ölümleri görülmektedir. Gebeliğin ilk 

55 gününden önce şekillenen abortlar, fötüs küçük olduğu için dikkati çekmemektedir fakat 

enfeksiyon gebeliğin ortalarında olursa çoğunlukla abort gözlenebilmektedir. Eğer ölmüş 

fötüs atılmazsa uterus içerisinde mumufiye olmakta ve daha sonra atılmaktadır. İleri gebe 

hayvanlarda gerçekleşen enfeksiyonda ise ölü veya canlı doğumlar gerçekleşebilmektedir. 

Doğumdan sonra hayatta kalma oranı düşüktür. Canlı doğan yavrular sağlıklı yavrulara göre 

zayıf kalabilir veya belirli bir süre içerisinde ölüm gözlenebilir.  

Kongenital toxoplasmosis olgularında yavruda hidrosefalus, ensefalitis, göz bozuklukları, 

deride kırmızı lekeler, hepatomegali ve sarılık görülebilmektedir. Atık yavrularda 

makroskobik lezyonlar görülmektedir. Lezyonlar kotiledonlarda şekillenmekte ve villuslarda 

1-2 mm boyutlarında sarı-beyaz renklerde fokal lezyonlar görülmektedir. Toksoplazmosis 

birçok ülkede koyunlarda gözlemlenen abortların ana nedenleri arasında olmaktadır. 

Çiftliklerde kontrol oldukça zordur. Fakat hayvan yemliklerinin örtülerek kediler tarafından 

kontamine edilmesi engellenebilir.  

1.2. Neospora caninum 

Etken Toxoplasmatidae ailesi içerisinde kabul edilip Neospora caninum olarak 

isimlendirilmektedir. Biyolojisi Toxoplasma gondii ile benzerlik göstermektedir ancak tam 

olarak biyolojisi bilinmemektedir. Yapı, genetik ve immünolojik özellikleri bakımından N. 

caninum ile T. gondii benzerlik göstermekle birlikte farklı enfeksiyon oluşturmaktadırlar. 

Heteroksen bir parazit olan N. caninum’un son konağı köpek, ara konağı ise sığırdır. Ancak 

köpeklerde prenatal enfeksiyonlarda ara konak olarak görev yapmaktadır. Koyun, keçi, at ve 

geyiklerin ara konak olduğu nadiren de olsa saptanmıştır.  
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Neospora caninum ineklerin en önemli abort etkenleri arasında gösterilmektedir. İneklerde 

abortun yanı sıra infertilite, rezorbsiyon, erken fötal ölüm, ölü doğum, süt verimi ve 

reprodüktif performansta azalma, yavruda sütten kesilme sonrası büyüme ve yemden 

yararlanma oranınında azalmaya sebep olmaktadır. 

Pek çok ülkede atılan inek fötüslerinin %12-42’sinin N. caninum ile enfekte olduğu 

bildirilmiştir. Canlı yavrularda klinik semptom gösteren ya da göstermeyen kronik enfekte 

doğumlar ile karşılaşılmaktadır. Ölü fötüslerde ise rezorbsiyon, mumifikasyon ya da ölü 

doğumlar şekillenebilmektedir. 

Gebeliğin ilk üç aylık döneminde gelişen enfeksiyon fötüsün immun sisteminin yeterli 

gelişememesi nedeniyle genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. Gebeliğin son üç aylık 

döneminde gelişen enfeksiyonda ise fötüs parazite karşı savunma geliştirebilmekte ve hayatta 

kalma oranı yükselmektedir. Esas tehlike gebelik döneminde anneden yavruya geçen 

parazitler sonucunda sağlıklı görülen enfekte buzağıların doğması ve bu buzağıların paraziti 

yaymaya devam etmesidir. Kongenital enfekte buzağıların düşük doğum ağırlığına ve 

nörolojik semptomlara sahip olduğu bildirilmektedir. 

Sığırlarda abortların kontrolü için herhangi bir hayvanın dışkısı ile su ve gıda kaynaklarının 

kontaminasyonunun önlenmesi, aborte fötüs ve plasentaların yakılarak imha edilmesi 

gerekmeketedir. 

2. Sarcocystidae 

Hayvanlarda ve insanlarda görülen 189 farklı tür barındıran protozoer bir hastalık olarak 

bilinmektedir. Tüm dünyada yaygın olarak görülebilmektedir. 

Bütün Sarcocyst türleri zorunlu iki konaklı bir yaşam siklusuna sahiptir. Son konakları 

karnivorlar, ara konakları ise herbivorlardır. Ara konakta şizogoni ve kist safhası, son konakta 

ise gametogoni ve sporogoni safhası görülmektedir. Ara konaklar son konakların dışkıları ile 

çıkardığı ookist veya sporokistleri ağız yolu ile alarak enfekte olmaktadırlar. Son konaklar ise 

ara konakların kistli kaslarını yiyerek enfekte olmaktadırlar.  

Enfeksiyon son konaklarda çoğunlukla asemptomatik seyretmektedir. Koyunlarda akut 

enfeksiyonlar iştahsızlık ve kaşeksi mevcuttur. Şiddetli enfeksiyonlarda gebe inek ve 

koyunlarda abort görülmektedir. İlerlemiş enfeksiyonlarda ölüm görülebilmektedir. 

Sığırlarda en patojen tür S. bovicanis koyunlarda ise S.tenella’dır. 

3. Babesiidae  

Babesiidae ailesine mensup Babesia soyundaki türler tarafından oluşturulan enfeksiyonlara 

babesiosis adı verilmektedir. İnsanlar ile evcil ve yabani hayvanlarda görülen keneler vasıtası 

ile bulaşan zoonotik bir kan hastalığıdır. Hastalık genellikle kenelerin aktif olduğu 

mevsimlerde seyretmektedir ancak bazen kış aylarında da ağır enfeksiyonlar halinde 

görülebilmektedir. Babesiosis, sığırlarda apikompleksan protozoonlar olan Babesia bigemina, 

Babesia bovis ve B.divergens  ile ilişkilidir.  

3.1. Babesia bigemina 



 

280 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
Büyük Babesia türlerinden olan Babesia bigemina eritrositler içerisinde bulunmaktadır. 

Türkiyenin hemen hemen her bölgesinde görülmektedir. Bu etkenin vektörlüğünü ülkemizde 

Boophilus annulatus, Haemaphysalis punctata ve Rhipicephalus bursa türleri yapmaktadır. 

Klinik belirtiler kene ile kontaminasyondan sonra 9-15 günlük periyot içerisinde ortaya çıkar. 

Hastalık yüksek ateş, iştahsızlık ile seyreder. Kıllarında kabarıklık taşikardi ve solunum 

güçlüğü göze çarpmaktadır. 

Kontrolde diğer bölgelerden getirilen hayvan çiftlik hayvalarının karantina ve kontrolü büyük 

önem arz etmektedir. 

3.2.Babesia bovis 

Küçük pleomorfik olan Babesia bovis sığır babesiaları arasında en patojenik olan türdür. Ateş 

anemi başlıca belirtilerinden olmakla birlikte anemi ve parazitemi seviyeleri orantılı değildir. 

Sebebi bilinmemektedir fakat eritrositlerin %1’den daha az bir kısmının enfeksiyonu ile 

birlikte hematokrit değer %20’nin altında olabilir. İnkoordinasyon, konvülziyon, depresyon, 

ölüm ve enfeksiyona bağlı abortus gözlenebilmektedir. 

Korunmada akarisidlerin düzenli püskürtülmesi ve banyo kenelerin sayısını ve bu doğrultuda 

Babesia bovis enfeksiyonlarınıda azaltabilir.    

3.3.Babesia divergens 

Küçük Babesia türlerindendir. Karakteristik olarak hastalık akut evresinde kenenin 

beslenmeye başlamasından 1-2 hafta sonra çıkar. Ateş ve hemoglobinüri (red water) ile 

karakterizedir. Müköz membranların rengi sararır solunum ve nabız sayısı artar sığırlarda 

ruminal hareketler durur ve abort gözlenebilir. 

Korunmada sürüye sonradan katılan hayvanların karantina süresi ve vektör mücadelesi önem 

taşımaktadır. 

4. Rickettsiales                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anaplasmosis hastalığının etkeni Ricketsia ailesinde yer alan Anaplasma türleridir. 

Anaplasmosis sığır, koyun, keçi ve yabani ruminantların eritrositlerinde yıkıma neden olan, 

kene ve kan emici artropodlarla bulaşan enfeksiyöz bir hastalıktır. Sığırlarda Anaplasmosis, 

Anaplasma marginale ile ilişkilidir. 

4.1.Anaplasma marginale 

Bu ailenin sığırlarda en patojen türü A.marginale’dir. Klinik belirtiler şiddetli anemi, 

depresyon ve halsizlik, ateş, dispne, konstipasyon ile birlikte dehidrayondur. Laktasyondaki 

ineklerde süt veriminde azalma ve gebe ineklerde abortus görülebilmektedir. 

Korunma ve kontrolde vektörle mücadele önem taşımaktadır.  

5- Trichomonadidae   

Bu ailedeki parazitler genellikle sindrim sisteminde bulunurlar. Fakat üreme sistemi ve diğer 

sistemlere yerleşen türleride vardır. Abortus açısından önem taşıyan türü ise Trichomonas 

foetus’tür. 

5.1. Trichomonas foetus 
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Trichomonas foetus enfeksiyonu genellikle sığırlarda üreme yolu hastalığı ya da kedilerde 

gastrointestinal sistem hastalığı etkeni olarak bilinen bir protozoondur. Dünyada yaygın bir 

enfeksiyon olarak bilinmektedir. Sığır trichomonasis’i cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Suni 

tohumlama uygulamanın artmasıyla birlikte enfeksiyonun yaygınlığının azaldığı 

bildirilmektedir fakat etkenler dondurulmuş sperma sıvısında da canlı kalabilmektedir. Ayrıca 

suni tohumlama uygulamalarında ya da genital organ muayenelerinde kullanılan kontamine 

aletlerle de bulaşma mümkündür. T. foetus boğaların preputium boşluğunda ve glans 

penisinde yaşamaktadır. Etkenler çiftleşme ile birlikte enfekte boğalardan ineğe geçmektedir. 

Öncelikle vaginaya girerek vaginitis oluşturmakta, daha sonra ise uterusa geçmekte ve 

metritis oluşturmaktadır. Uterusa yerleştikten sonra vaginada görülmemekte fakat daha sonra 

gebe kalan hayvanlarda plasentitis şekillendirmektedir. Gebe hayvanlarda akut dönemde en 

karakteristik belirtisi 1-16 haftalık erken abortların görülmesidir. Yavru henüz küçük olduğu 

için atıldığı fark edilmez ve inek tekrardan gebe kalabilmektedir. Bazen abort şekillenmez ve 

ölü fötüs uterusta masere olur ve bunun sonucunda pyometra şekillenir. Gerekli müdahale 

zamanında yapılmazsa ilerleyen dönemlerde infertilite ile karşılaşılabilmektedir. Sürüde 

abortların görülmesi ve tekrarlanan tohumlamaya rağmen hayvanların gebe kalmaması 

Trichomonas foetus’tan şüphe ettirir. Kesin teşhis boğadan alınan sperma, preputium yıkama 

sıvısı ya da dişilerden alınan uterus ve vaginal sıvının laboratuvara gönderilmesi ile 

konulabilmektedir. 

Kontrol noktasında yapılması gereken ise enfekte olmayan donölerlerden yapılan suni 

tohumlama uygulamalarının yapılmasıdır.  
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EVCİL HAYVANLARDA ANORMAL DAVRANIŞLAR VE NEDENLERİ 
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Özet: Evcil hayvanların içerisinde bulunmuş oldukları çevrede meydana gelen değişimlerin 

ilk göstergelerinden birisi davranıştır. Diğer bir ifade ile davranış̧, belirli uyarıcılara karşı 

verilen tepki olarak da tanımlanmaktadır. Korku, farklı ışık dalga boyu, farklı ses frekansları, 

sıcaklı ve stres gibi çeşitli uyarıcı ya da uyarıcıların vermiş oldukları farklı tepkiler sonunu 

değişik davranış sergilenmektedir. Sergilenen bu değişikler üzerinde; hem genetik hem de; 

çevresel faktörlerin etkisi altında edinilmiş davranışsal özelliklere etkisi olduğu 

belirtilmektedir. Yapılan bu çalışmada evcil hayvan olarak en çok tercih edilen kedi ve 

köpeklerde gözlemlenen anormal davranış ve nedenleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda 

köpeklerde sergilenen anormal davranışlar incelendiğinde; çevreye zarar verici davranışlar, 

kaprofaji, sosyal davranış, agonistik davranışlar ve saldırgan davranışlar (savunma) 

gözlemlendiği belirtilmektedir.  Özellikle saldırı çeşitleri incelendiğinde ise; statü ilişkili 

saldırı, erkekler arası saldırı (intermale), av güdülü saldırı (predatory), ı̇diopatik öfke saldırısı 

(idiopathic rage), korku kaynaklı saldırı (fear-induced), ağrı nedenli saldırı (pain induced), 

alan korumaya yönelik saldırı (territorial) ve ı̇çgüdüsel saldırı (maternal) davranışları olarak 

sergilendiği ifade edilmektedir. Kedilerde sergilene anormal davranışlar incelendiğinde ise; 

belirlenen yer dışına işeme veya dışkılama, ı̇drarla işaretleme, yün (kumaş) emme, eğitim 

faktörü, stres ve benzeri faktörler yer almaktadır. Ayrıca; doğa olayları sırasında kedilerde 

saklanma, dışarı çıkmayı reddetme, psikojenik şok gözlemlenirken; köpeklerde ise havlama 

alan savunması sahibini sürekli takip etme davranışları gözlemlenmektedir. Yapılan bu 

çalışmada; evcil hayvanlarda anormal davranışlar ve nedenleri hakkında bilgi vermek 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Evcil hayvan, anormal davranışlar, uyarıcı, tepki, kedi köpek  

ABNORMAL BEHAVIORS IN ANIMALS AND THEIR CAUSES 

Abstract: Behavior is one of the first indicators of changes in the environment in which pets 

live. In other words, behavior is also defined as a reaction to certain stimuli. Horror, different 

wavelengths of light, different sound frequencies, heat, various stimuli or stimuli, such as 

stress and different responses, cause different behaviors. On these exhibited changes; both 

genetic and; It is noted that there is an effect on the behavioral characteristics acquired under 

the influence of environmental factors. In this study, the abnormal behaviors observed in cats 

and dogs, which are the most preferred pets, and their causes were examined. When the 

abnormal behaviors exhibited in dogs were examined in the studies; It is stated that 

environmentally damaging behaviors, caprophagy, social behavior, agonistic behaviors and 

aggressive behaviors (defense) are observed. Especially when the attack types are examined; 

status-related attack, intermale attack, predatory attack, idiopathic rage attack, fear-induced 
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attack, pain induced attack, territorial protection attack (territorial) and instinctive attack 

(maternal) behaviors are expressed as exhibited. When the abnormal behaviors exhibited in 

cats are examined; urination or defecation outside the determined place, urine marking, wool 

(fabric) sucking, education factor, stress and similar factors are included. Also; when hiding 

in cats, refusal to go out, psychogenic shock is observed during natural events; In dogs, on the 

other hand, barking area defense behaviors are observed that constantly follow their owner. In 

this study; It is aimed to provide information about abnormal behaviors and causes in pets. 

Keywords: Abnormal behavior, cat and dog, stimulus, response, pet 

1.Giriş 

Davranış, belirli uyarıcılara karşıya karşı verilen tepki olarak tanımlanmaktadır. Uyarıcı ya da 

uyarıcıların vermiş oldukları farklı tepkiler sonunu değişik davranış sergilenmektedir (Eroğlu 

2000; Usal 1998). Sergilenen bu değişikler üzerinde; hem genetik hem de; çevresel faktörlerin 

etkisi altında edinilmiş davranışsal özelliklere etkisi olduğu belirtilmektedir (Stur 1987). 

Hayvanların içerisinde bulunmuş oldukları etiler doğrultusunda türe özgü, korku, farklı ışık 

dalga boyu, farklı ses frekansları, sıcaklı, stres,  gibi çeşitli genetiksel ve çevresel nedenlere 

bağlı olarak normal sergiledikleri davranışların aksine bir takım anormal davranışlar 

sergilemektedir (Sambraus 1998; Wechsler ve Lea 2007; Mormede 2005). Kedi ve 

köpeklerde özellikler saldırganlık, çevreye zarar verici davranışlar, kaprofaji,  yün (kumaş) 

emme, idrarla işaretleme gibi anormal davranışlar gözlemlenmektedir. Ayrıca; evcil 

hayvanlarda karşılaşılan anormal davranışlardan birside doğal afetler sırasında 

gerçekleşmektedir (Lee ve ark. 1976; Anonim 3.; Chapman ve Bartels 1940). Yapılan bu 

çalışmada evcil hayvan olarak en çok tercih edilen kedi ve köpeklerde gözlemlenen anormal 

davranış ve nedenleri incelenmiştir.  

1.1. Evcil Hayvanlarda Anormal Davranışların Nedenleri  

1.1.1. Genetiksel Faktörler  

Anormal davranışları önlemek için, öncelikle köpek ve kedi seçiminde, genetik olarak 

anormal davranış eğiliminde olanların seçilmemesi gerekir. köpek ırklarının davranış 

profillerini gösteren bir tablo yararlanarak uygun bir köpeğin ırkı seçilmelidir (Hart ve Hart 

1985). Irk seçiminda sinirlilik ve hiperaktivitelik gibi özellikler kalıtsal olabilir. Örneğin; 

obekçi ve ya  koruma amaçlı yetiştirilen köpeklerin gerektiğinde saldırma özelliğine de sahip 

olması gerekmektedir. Bazı köpek ırklarında ise yapılan seleksiyon çalışmaları ile Pointer ırkı 

köpeklerde sinirli ve sakin olmak üzere 2 hat geliştirilmiştir. Bu iki hat arasında davranış 

testlerinde önemli farklılıklar bulunmaktadır (Murphree ve ark. 1967). Özellikle dünya 

genelinde genetik olarak tehlikeli ve saldırgan sayılan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo 

Argentino, Fila Brasileiro gibi köpek ırklarını üretmek, sahiplenmek, ülkeye girişi ve satışı 

yasaklanmıştır (Anonim 2014). 

1.1.2. Cinsiyet Faktörü  

Evcil hayvanlarda cinsiyetin anormal davranışlar üzerine etkileri incelendiğinde; erkek 

hayvanaların anormal davranışları daha fazla sergiledikleri gözlemlenmektedir. Genel olarak 
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anormal davranışları alt seviyede tutmak isteyen kişilere dişi köpek ve kedi tavsiye etmektedir 

(Hopkins ve ark. 1976; Hart ve Ladewing  1979; O’Farrell 1989; O’Farrell 1987). 

Kısırlaştırma erkek kedilerde anormal davra- nışları önemli ölçüde azalttığı gibi anormal 

davranış gösteren hayvanlarda da genellikle iyileşme sağladığı belirtilmektedir (Hopkins ve 

ark. 1976; Hart ve Ladewing  1979; O’Farrell 1989; O’Farrell 1987). Erkek köpeklerin 

kısırlaştırılması ile genellikle başıboş gezinme önlenmiş veya azaltılmıştır. Ancak üstünlük 

kurma amaçlı saldırı, idrarla işaretleme ve seksüel aşım davranışları gibi olaylarda yalnız- ca 

%50-60 oranında azalma olduğu görülmüştür (Hopkins ve ark. 1976). Sentetik prostagenler 

(megesterol ve medroksiprogesteron) birçok davranış bozukluğunun tedavisinde yararlı 

olmaktadır. Ayrıca bunlar, kısırlaştırılmış köpeklerde ve kedilerdeki idrar püskürtme sıklığını 

azaltabilmektedirler. Aynı zamanda bunların genellikle kısırlaştırmadan çok daha etkili 

olduğu ve köpeklerdeki üstünlük kurmak için yapılan saldırganlığın tedavisinde yararlı 

olduğu bildirilmektedir (O’Farrell 1990). 

1.1.3. Yaş Faktörü  

Evcil hayvanlarda her yaş grubuna göre farklı davranışlar gözlemlenmektedir. Örneğin, 

köpekler ve kediler için 2-12 haftalık yaş periyodu çok kritik bir dönemdir. Bu dönem- de 

yavruların karakter özelliği ve davranış anormallikleri ortaya çıktığı gözlemlenmektedir (Scott 

ve Fuller 1965). Sokakta ve ev ortamında yetişen yavry hayvanların davranışları 

incelendiğinde ise ev ortamında yetişen köpek yavrularının, köpek çiftliklerinde yetişen 

yavrulara göre insanlara daha fazla güvendikleri belirtilmektedir (Scott ve Fuller 1965). 

Köpek ve kedi yavruları için sütten kesim yaşından sonrası diğer hayvan türlerine alışmaya 

başlandığı gözlemlenmiştir (Scott ve Fuller 1965). Köpekler üzerinde yapılan çalışmalarda da 

annelerinden çok erken yaşta ayrılan köpek yavruları yetişkin olduklarında diğer köpeklerle 

olan ilişkilerinde sorun yaşandığı belirtilmektedir (Scott ve Fuller 1965). 

1.1.4. Bakım ve Barınak Faktörü  

Hayvan sahiplerinin hayvanlarıyla hatalı bir şekilde iletişim kurmaya çalışmaları, 

anormal davranışları artırmaktadır. Bu olay kedilerden daha çok köpeklerde görülmektedir. 

Kedilerin davranışı sahiplerinin davranışlarından çok daha az etkilenmektedir (McCrave ve 

Voith 1986; O’Farrell 1990). Köpeklerde ise genel olarak araba yolculuğu sırasında 

huzursuzluk yaşarlar. Bu huzursuzluğu önlemek için araba yolculuğuna köpeklerin yavru iken 

alıstırılması gerekmektedir. Bazı köpekler kalabalık caddelere ya da trafiğe karşı da bir korku 

olarak algılaya bilir (McCrave ve Voith 1986; O’Farrell 1990).  

Davranış bozukluklarına karşı alınabilecek en iyi tedbirlerden biriside optimum sosyal 

çevre koşullarında yetiştirilen köpek ya da kedi yavrusu tercih edilelidir. Sosyalleşme 

periyodunda yavruların maruz kaldığı travmatik olaylar da önemli davranış bozukluklarına 

neden olabilir. Ayrıca hayvan barınaklarından alınan köpeklerin yeni sahiplerine aşırı bir 

bağlılık gösterdikleri bilinmektedir (McCrave ve Voith 1986; O’Farrell 1990). Hayvan 

sahipleri köpeklerini bebekleri yerine koyarak davranabilirler ve onların isteklerini ve ar- 

zularını yerine getirerek memnuniyet duyabilir fakat; bazı durular problemlere yol 
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açabilmektedir. Bu durumlara örnek olarak; köpeğinin istediği kadar beslenmesine izin verirse 

bu şekilde aşırı beslenmesi sonucunda köpekte obesite gibi bazı risklere neden olabilmektedir 

(McCrave ve Voith 1986; O’Farrell 1990). 

 2.Köpek görülen anormal davranışlar  

2.1.Saldırgan davranış (savunma) 

Saldırganlık genellikle, canlıların doğasında mevcut olan içgüdüsel davranışlar olarak 

saldırı (daha çok besin, barınak, yer ve eş bulma gibi durumlarda ortaya çıkmakta) ve 

savunma amaçlı (korku kaynaklı saldırı (fear-induced), koruma (bekçi, çoban köpekleri), ağrı 

nedenli saldırı (pain in- duced), alan korumaya yönelik saldırı (territorial) ve içgüdüsel saldırı 

(maternal) gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir (Eroğlu 2000; Usal 1998; Beaver 1983; 

Hart 1980; Houpt 1979; Blackshaw 1985). Hayvanların insana karşı saldırgan tutumu genel 

olarak bir tehlike karşısında olduklarını hissetmeleri, eziyet görmeleri ve sıkıştırılmaları gibi 

uygulamalar sonucunda acı duymaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Beaver 1994; Lockwood 

1995).  

2.1.1.Saldırı çeşitleri   

• Statü ilişkili saldırı: Sosyal grup üyesine (insan ya da köpek) karşı yapılan 

davranıştır. Bu davranış normal olarak vücut pozisyonunu ayarlayarak tehdit etme, 

saldırma ya da boyun eğme ve vazgeçme şeklinde olur. Statü ilişkili saldırı 

(dominantık), erkekler arası saldırı (intermale), av güdülü saldırısı (predatory) olarak 

sınıflandırıla bilmektedir (Beaver 1983; Hart 1980; Houpt 1979). 

• Erkekler arası saldırı (intermale): Erkek hayvanlarda daha çok testesteron 

hormonunun fazla salgılanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir davranış şeklidir 

(Blackshaw 1991).  

• Av güdülü saldırı (predatory): İçgüdüsel olarak harekete indeksli bir davranıştır. Bu 

davranış şekli doğal hayatta avlanma yeteneğinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir 

davranıştır (Beaver 1983).  

• İdiopatik öfke saldırısı (idiopathic rage): Bu tür saldırgan davranışların nedeni tam 

olarak bilinmemektedir. Fakat, genetik bozukluklardan kaynaklanan bir davranış 

bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir (Hart 1985; Blackshaw 1987).  

• Korku kaynaklı saldırı (fear-induced): genellikle hayvanın kaçması mümkün 

olmayan durumlarda hem erkek hem de dişi hayvanlarda gözlenmektedir (Blackshaw 

1985; Beaver 1983). 

• Ağrı nedenli saldırı (pain induced): Hayvanların herhangi bir ağrı ve acı hissi 

duyduklarında, özelikle tedavi amaçlı kliniklere götürülen hayvanlara ağrı oluşturan 

bir uygulama yapıldığında ortaya çıkmaktadır (Blackshaw 1985; Beaver 1983). 

• Alan korumaya yönelik saldırı (territorial): Hayvanların yaşadıkları alanların 

çevresini idrarla işaretleyerek fenomen kokuları ile çizerler. Belirledikleri alanın içine 

giren diğer hayvanlar, çocuk, ziyaretçi, postacı hizmet görevlileri gibi saldırı eğilimi 

göstermektedir (Blackshaw 1985; Beaver 1983).  
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• İçgüdüsel saldırı (maternal): Annelik içgüdüsünden kaynaklanan bir saldırı şekli 

olup, genel olarak yavruları koruma amacı gütmektedir (Saldırgı 2013). 

2.1.2.Çevreye zarar verici davranışlar  

Bu davranış daha çok sahibinin yokluğunda göstermektedir. Özellikle moedel evcil 

hayvan ile sahibi arasındaki bağ çok güçlü olması ve zamanın çoğunda beraber olmalarında 

görülmektedir. Buna ek olarak sahibi tarafından terk edilerek büyük bir travma geçiren 

köpeklerde de sık görülmektedir (McCrave ve Voith 1986). Bu tür davranış gösteren 

hayvanlara karşı önlem alınmadığı takdirde bahçe, ev, araba gibi çevrede bulunun eşyalara 

zarar vermektedir (Saldırgı 2013). 

2.1.3.Kaprofaji  

Hayvanın kendi dışkısını yeme davranışı anlamına gelmektedir. Özellikle domuz ve 

tavşanda sindirim olayını tamamlayan fizyolojik bir davranış iken; köpeklerde gibi diğer evcil 

hayvanlar için anormal bir davranıştır (Saldırgı 2013). Bu davranışın nedenleri arasında besin 

deneme merakı, açlık, ilgi çekme isteği, uzun süre kapalı ve dar ortamda tutulması, anemi ve 

sindirim bozukluğu gibi rahatsızlıklar ve dengesiz beslenme, bu davranışa eğilim oluşturan 

faktörlerdendir (Saldırgı 2013). 

2.1.4.Sosyal davranış 

Sosyal davranışlar iki veya daha fazla evcil hayvan arasındaki karşılıklı olarak etkileşim 

içinde olmasıdır. Bu etkileşim içinde üreme davranışları, ana yavru ilişkileri, grupdaşı ve 

yavrusunu koruma ve oyun davranışları gözlemlenmektedir. Sosyal etkileşimler, grup içinde 

bireyler arası sosyal düzenin oluşmasına katkıda bulunduğu gibi söz konusu davranışların 

sergilenmesi, var olan sosyal düzen tarafından belirlenmektedir. Bir evcil hayvanın diğer evcil 

hayvanı kabul etmesi ve sosyal düzenin kararlılığı sosyal hiyerarşinin tesisiyle mümkün 

olmaktadır (Saldırgı 2013). 

2.1.5.Agonistik davranış  

Agonistik davranışlar genellikle hayvanların birbirleriyle etkileşimleri sırasında 

gösterdikleri saldırma ve kaçma gibi davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Hayvanlar 

karşılarındaki canlıya karşı üstünlük kurmak, yavrusunu korumak, cinsel partnerini izole 

etmek, yem, su, gölgelik ve dinlenme alanı gibi kaynakları sahiplenmek amacıyla 

kavgalarında, saldırma, kaçma, korkutma, birbirinin yerini alma, aldatıcı bir tavır sergileme 

gibi türe veya bireylere özgü değişik kavga tekniklerini sergilemektedir (Dawkins 1976; 

Barroso ve ark. 2000). Genellikle agonistik etkileşimlerin, bireysel mesafe denilen bu alanın 

işgal edilmesiyle başladığı bildirilmektedir (Weckerly 1999).  Örneğin yapılan bir çalışmada;  

hayvanlar arasında küçük yaşlarda agonistik davranışların eksik birer kopyası olan oyun 

davranışlarını sergilediğini, ancak artan yaşla birlikte agonistik davranışların görülme 

olasılıkları ve düzeylerinin arttığını Cornetto ve ark. (2002) bildirmişlerdir. Yapılan bir başka 
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çalışma sonuçlarında ise; Hasegawa ve ark. (1997) ve Ishiwata ve ark. (2002) yaşlı bir 

hayvanın yanına gelen genç bir hayvana belli bir süre sonra kargaşa yaşanmasına neden 

olduğu gözlemlemişlerdir. 

3.Kedilerde Görülen Anormal Davranışlar  

3.1.Belirlenen yer dışına işeme veya dışkılama  

Bu davranış evcil hayvanın tuvalet kabı dışına idrar veya dışkılamak sık karşılaşılan 

anormal davranışlardan biridir (Tepeli 2007). Evcil hayvanda alan işaretleme amacıyla 

püskürtülen idrar ile normal ürinasyon arasındaki farkı bilmek gerekir. İdrarıyla işaret 

bırakma davranışı, idrarın çok küçük miktarlarda yapılmasıdır. Normal işeme davranışında ise 

kediler bir çömelme duruşuyla birlikte çok fazla miktarlarda idrarı bırakmaktadır. Belirlenen 

yer dışına işeme veya dışkılama davranışı sağlık problemleri, tuvalet kabıyla ilgili problemler 

ve stres’ten kaynaklanmaktadır (Tepeli 2007). 

3.2.İdrarla işaretleme  

Kedi sürekli olarak çevreye idrar püskürtüyorsa bu anormal bir davranıştır. Bu olayın 

daha çok stres kaynaklı olduğu bilinmektedir. Alan korumaya yönelik olarak yapıldığında ise 

normal bir davranış görülmektedir (O’Farrell 1990). Ayrıca, davranışın evde kedi sayısının 

artması, yabancı kedi ve insanların eve katılması ile arttığı belirtilmektedir (O’Farrell 1990). 

3.3. Yün (kumaş) emme  

Yün emme davranışı, yün emmenin yanı sıra kumaş ve plastik gibi değişik 

materyallerin emilmesi ve çiğnenmesini de kapsamaktadır. Yün emme davranışının 

gelişmesine katkıda bulunduğu öne sürülen faktörler arasında erken sütten kesim, ayrılık 

endişesi ve hatalı besleme metotlar yer almaktadır (Scott ve Fuller 1965). 

3.4.Saldırganlık  

Yavru (maternal) ve bölgesini korumak (territorial), çiftleşmek (intermale) ve avlanmak 

(preda- tory) gibi doğal hayatta ortaya çıkan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla 

davranışlar ev yaşamında da içgüdüsel olarak gerçekleştirebilmektedir. Ağrı ve korku 

kaynaklı veya statü ilişkili olarak bu davranışın görülmesi artmaktadır. İnsanlara karşı 

gösterilen saldırganlık ise genellikle oyun amaçlı veya yönlendirilme amaçlıdır (Tepeli 2007).  

3.5.Eğitim faktörü  

Köpekler özellikle etki tepki yoluyla anormal davranışları öğrenmeye meyillidirler. 

Sürekli ve rahatsız eden hareketlerle (yiyecek için yalvarma, sahibinin eşyalarını ısırması ya 

da kaçırması) meşgul olan ya da hiperaktif olan bir köpeğin davranışı sahibi tarafından 

köpeğin dikkatini çekerek önlene bilirliği belirtilmektedir (Houpt 1979). Bazı durumlarda 

davranışların öğrenilmesi yanlış şekilde ceza verilmesi sonucunda da olabilmektedir (Houpt 
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1979). köpekler ve kedilerin dışkı ve idrarlarını evin içerisine yapmaları klasik biçimde 

öğreniş bir davranıştır. Kedilerde gözlemlenen bir başka davranışta odaya geçici olarak 

kapatılırsa idrarını halı üzerine yapabilir. Ancak bu olayın tekrarlaması ya halının yapısıyla ya 

da halı üzerindeki eski idrarın kokusuyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Houpt 1979).Isırma 

eğilimi kontrol edilemeyen bir köpeğin sahibi, ziyaretçileri gelirken çıkardıkları sesi duyan ve 

kulaklarını dikleştiren köpeğini derhal çağırıp yanında oturmasını sağlamalıdır (Houpt 1979). 

3.6.Stres ve benzeri faktörler  

Stres faktörleri ısırma, yıkma, can- sız objelere ve insanlara aşma isteği, kendine zarar verme, 

seslere karşı hızla atlama veya koşma gibi anormal davranışların oluşumunu artırmaktadır 

(McCrave ve Voith VL 1986). Yapılan çalışmalarda kedilerde stres sonucu en çok rastlanan 

anormal davranışlar kendine zarar verme ve idrarla işaretleme olduğu tespit edildiği 

belirtilmektedir (McCrave ve Voith 1986). Köpeklerde en önemli stres faktörlerinden biri ise 

sahiplerinden ayrı kalmaları, cezalandırılma, ödüllendirilme gibi zıtlıkların anormal 

davranışlara neden olduğu belirtilmektedir (McCrave ve Voith 1986). Hayvanların korku 

uyarılarının en şiddetli versiyonuna maruz bırakılması da anormal davranışların artmasına 

sebeplerden birisidir (O’Farrell 1987). 

4.Evcil hayvanlarda doğa olayları sırasında gözlemlenen anormal davranışlar 

Evcil hayvanlarda deprem öncesinde meydana gelen fiziksel ya da kimyasal uyaranlara 

karşı duyarlıdırlar. Hayvanlarda görülen bu davranışın, deprem öncesinde meydana gelen 

manyetik alan değişimlerinin elektron düzeyinde enerji transfer etmesiyle oluşan hücresel 

cevabı değiştirmesi sonucu meydana geldiği belirtilmektedir. Evcil hayvanlara depremlerden 

önce görülen anormal hayvan davranışları incelendiğinde; kedilerde saklanma, dışarı çıkmayı 

reddetme, psikojenik şok gözlemlenirken; köpeklerde ise havlama alan savunması sahibini 

sürekli takip etme davranışları gözlemlenmektedir. Balıklarda ise sudan dışarı fırlama, hızlı 

dönüşler, yakamoz kovalama gözlemlenirken; domuzlarda birbirinin kuyruğunu ısırma gibi 

davranışlar gözlemlenmektedir. Farelerde Sallantılı yürüme ve kasılmalar Odyojenik nöbet 

gözlemlenirken; Sıçanlarda ise  Tetikte olma, endişe, dikey zıplamalar, Çömelir gibi 

hareketler, kas kasılmaları Yer avcılarına karşı alarm tepkisi, Akustik irkilme tepkisi 

gözlemlenmektedir (Lee ve ark. 1976; Anonim 3; Chapman ve Bartels 1940). 

5.Sonuç 

Evcil hayvanların uyarıcı ya da uyarıcıların vermiş oldukları farklı tepkiler sonunu 

anormal davranış sergilenmektedir. köpeklerde sergilenen anormal davranışlar 

incelendiğinde; çevreye zarar verici davranışlar, kaprofaji, sosyal davranış, agonistik 

davranışlar ve saldırgan davranışlar (savunma) gözlemlendiği belirtilmektedir.  Özellikle 

saldırı çeşitleri incelendiğinde ise; statü ilişkili saldırı, erkekler arası saldırı (intermale), av 

güdülü saldırı (predatory), ı̇diopatik öfke saldırısı (idiopathic rage), korku kaynaklı saldırı 

(fear-induced), ağrı nedenli saldırı (pain induced), alan korumaya yönelik saldırı (territorial) 

ve ı̇çgüdüsel saldırı (maternal) davranışları olarak sergilendiği ifade edilmektedir. Kedilerde 
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sergilene anormal davranışlar incelendiğinde ise; belirlenen yer dışına işeme veya dışkılama, 

ı̇drarla işaretleme, yün (kumaş) emme, eğitim faktörü, stres ve benzeri faktörler yer 

almaktadır. Ayrıca; doğa olayları sırasında kedilerde saklanma, dışarı çıkmayı reddetme, 

psikojenik şok gözlemlenirken; köpeklerde ise havlama alan savunması sahibini sürekli takip 

etme davranışları gözlemlenmektedir.  

6.Kaynaklar  

Anonim (2014): Erişim http://www. tbmm.gov.tr/kanunlar/ k5199.html Erişim Tarihi: 12.03.2014.  

Anonim 3. http://biology.about.com/od/ animalbehavior/a/aa123104a.htm. [Erişim 15.06.2006]  

Barroso, F.G., Alados, C.L., Boza, J. 2000. Social hierarchy in the domestic goat: effect on food habits and production. Appl. 

Anim. Behav. Sci. 69, 35-53. 

Beaver BV (1983): Clinical classi cation of canine aggres- sion. Appl. Anim. Ethol., 10.35-43.  

Beaver BV: The Veterinarian’s Encyclopedia of Animal Behaviour. Iowa State University Press, USA, 1994  

Blackshaw JK (1985): Human and animal inter-relation- ships. Review series: 4. Behavioural problems of dogs: Part II. Aust. 

Vet. Pract., 15: 114-118.  

Chapman, S., Bartels, J., 1940. Geomagnetism, Oxford University Press, London, 1049.  

Cornetto, T., Estevez, I., Douglass, L.W. 2002. Using artificial cover to reduce aggression and disturbances in domestic fowl. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 75, 325–336.  

Dawkins, R. 1976. Gen bencildir-The selfish gene, Oxford University Pres, Çeviri: Asuman Ü. Müftüoğlu, Tübitak popüler 

bilim kitapları 19, 4. Basım, Mayıs 2001.  

Eroğlu F: Davranış Bilimleri. Yayın No: 598, Eğitim Dizisi: 99, 5. Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul, 2000  

Hart BL (1980): Canine behaviour. Veterinary Practice, Publ. Co., Santa Barbara, CA, p.51.  

Hart BL, Hart LA (1985): Canine and feline behavioural terapy. Lea and Febiger, Philadelphia, PA, pp. 47, 188-193. 10. Hart 

BL, Ladewing J (1979): Serum testesteron of neonatal male and female dogs. Biol. Reprod., 21, 289  

Hasegawa, N., Nishiwaki, A., Sugawara, K., Ito, I. 1997. The effects of social exchange between two groups of lactating 

primiparous heifers on milk production, dominance order, behavior and adrenocortical response. Appl. Anim. Behav. Sci. 51, 

15–27.  

Hopkins SG, Schubert TA, Hart BL (1976): Castration of adult male dogs: Effect on roaming, aggression, urine marking and 

mounting. J. Am. Vet. Med. Assoc. 168, 1108. 

Houpt KA (1979): Aggression in dogs. The compendium on continuing education for the small animal practitioner, 1. 123-

128. 

Houpt, K.A., 1994. The ontogeny of behaviour in dogs and cats. In: T.G. Hungerford Refresher Course for Veterinarians – 

Animal Behaviour, Proceedings 214 Post-Graduate Committee in Veterinary Science, Uni- versity of Sydney, Australia. pp. 

89-98.  

Ishiwata, T., Uetake, K., Tanaka, T. 2002. Use of a box to prevent agonistic behavior after regrouping in isolated and non-

isolated pigs. J. Anim. Sci. 73, 287–292.  

Lee WHK., Ando, M., Kautz., WH., 1976. A Summary of the Literature on Unusual Animal Behavior Before Earthquakes." 

In Abnormal Animal Behavior Prior to Earthquakes. J.F. Evernden (ed.), National Earthquake Hazards Reduction Program, 

USGS, Menlo Park, CA, 23–24, 15–54.  

Lockwood R: The ethology and epidemiology of canine aggression. In, Serpell J (Ed): The Domestic Dog; Its Evolution, 

Behaviour and Interactions with People. Cambridge University Press, UK, 1995.  

McCrave EA, Voith VL (1986): Correlates of separa- tion anxiety in the dog. Paper given at Delta Society International 

Conference, Boston.  

Mormede, P. 2005. Molecular genetics of behaviour: research strategies and perspectives for animal production. Livestock 

Production Science 93: 15–21  



 

290 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
Murphree OD, Dykman RA, Peters E (1967): Genetically determined abnormal behaviour in dogs; Result of behav- ioural 

tests. Conditioned Re ex., 2, 199-205.  

O’Farrell V (1987): Owner attidutes and dog behaviour problems. J. Small Amin. Pract., 28, 1037-1045.  

O’Farrell V (1989): Problem Dog: Behaviour and Misbehaviour, Methuen, London.  

O’Farrell V (1990): Behavioural problems in companion animals, in Managing The Behaviour of Animals, chapter: 8, 

Chapman and Hall, rst ed. London. 

Saldırgı Y (2013): Hayvanlarda Davranış Bozuklukları (Ünite 5) s: 88-106. Hayvan Davranışları ve Refahı Kitabı. Ed: 

Salmanlıgil V, Ünal N. 2. Baskı, ISBN 978- 975-06-1006-6, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, Türkiye.  

Sambraus, H.H. 1998. Applied ethology-it’s task and limits in veterinary practice. Appl. Anim. Behav. Sci. 59: 39-48.  

Scott JP, Fuller JL (1965): Genetics and the Social Behaviour of the dog, University of Chicago Press, Chicago.  

Stur, I., 1987. Genetic aspects of temperament and behaviour in dogs. J. Sm. Anim. Pract. 28, 957-964. 

Tepeli, C (2007): Pet Hayvanlarında Görülen Davranış Bozukluklarının Giderilmesi. Ev ve Süs Hayvanları Satan İş Yeri 

Sahipleri ve Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Semineri. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 26-44. 2007  

Usal A, Kuşluvan Z: Davranış Bilimleri - Sosyal Psikoloji. Barış Yayınları, 2. Baskı, İzmir, 1998  

  



 

291 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
MORCHELLA ESCULENTA'NIN GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM)  

ÜZERİNE ETKİLERİ: İN VİTRO ÇALIŞMA 

İbrahim GECİLİ1, Hilal ÖZBEK2, Meriç Adil ALTINÖZ3, Ahmet 

HACIMÜFTÜOĞLU4 

1. Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, i.gecili@hotmail.com 

2. Atatürk Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, ozbek@atauni.edu.tr 

3. Acıbadem Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, maltinoz@gmail.com 

4. Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, hacimuftuoglu@gmail.com                                                 

Özet: Morchella esculenta (M. esculenta), değerli bileşenleri ile sağlık açısından önem arz 

eden lezzetli, yenilebilir bir mantardır. Polisakkaritler, polifenolik bileşikler, proteinler ve 

protein hidrolizatları dahil olmak üzere çeşitli biyoaktif bileşenleri bünyesinde barındırması 

M. esculenta'nın biyolojik aktivitelerine katkıda bulunmaktadır.  Antioksidan, anti-

inflamasyon, immünoregülasyon, hipoglisemik aktivite, ateroskleroz önleme ve antitümör 

yeteneği gibi çok sayıda biyoaktivitelere sahiptir. Yapısında barındırdığı polifenoller, protein 

hidrolizatları gibi diğer bileşenlerinin güçlü biyoaktiviteleri olduğu rapor edilmiştir.  M. 

esculenta ve metabolitlerinin besin ve ilaç takviyeleri olarak potansiyel uygulamaları 

mevcuttur. Biyolojik özellikleri arasında yer alan antioksidan, immünomodülasyon, anti-

kanser ve anti-inflamatuar etkileri sağlık alanındaki uygulamalar için umut vericidir. M. 

Esculenta’nın bünyesinde barındırdığı biyoaktif bileşiklerin ekstraksiyon koşulları ve 

kimyasal yapısı hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Antikanser 

özelliklerinin beyin tümörleri (GBM) üzerindeki etkilerinin de gün yüzüne çıkarılması önem 

arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Morchella esculenta, GBM, MTT 

EFFECTS OF MORCHELLA ESCULENTA ON GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

(GBM): IN VITRO STUDY 

Abstract: Morchella esculenta (M. esculenta) is a delicious, edible mushroom that is 

important for health with its valuable components. The presence of various bioactive 

components including polysaccharides, polyphenolic compounds, proteins and protein 

hydrolysates contributes to the biological activities of M. esculenta. It has numerous 

bioactivities such as antioxidant, anti-inflammation, immunoregulation, hypoglycemic 

activity, atherosclerosis prevention and antitumor ability. It has been reported that other 

components such as polyphenols and protein hydrolysates in its structure have strong 

bioactivities. M. esculenta and its metabolites have potential applications as nutritional and 

drug supplements. Antioxidant, immunomodulation, anti-cancer and anti-inflammatory 

effects, which are among its biological properties, are promising for applications in the field 

of health. More research is needed on the extraction conditions and chemical structure of the 

bioactive compounds contained in M. Esculenta. It is important to reveal the effects of 

anticancer properties on brain tumors (GBM). 

Keywords: Morchella esculenta, GBM, MTT 

Giriş: Morchella esculenta doğada yetişen, Asya toplumları tarafından geleneksel olarak 

tüketilen ve ilaç olarak kullanılan yenilebilir bir mantardır.  
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Karbonhidrat ve protein açısından zengindir. Organik asitler, fenolik bileşikler ve tokoferoller 

gibi biyoaktif bileşikler içerir. Çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir (1). 

M. esculenta nöroprotektif, antioksidan, antitümör, antimikrobiyal, antialerjik ve 

antiinflamatuar gibi farmakolojik özelliklere sahiptir. Ayrıca yara iyileşmesi ve genel halsizlik 

için de kullanılabilir (2). 

 

Şekil 1: Morchella esculenta 

Mortalitesi en yüksek ve en agresif primer beyin tümörü olan Glioblastoma Multiforme  

(GBM),  tedavisi neredeyse mümkün olmayan bir hastalıktır (3) Cerrahi müdahale, 

kemoterapi, adjuvan kemoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen hastalarda 

hayatta kalma süresi istenilen düzeyde uzatılamamıştır (4). GBM’nin tedavi edilmesindeki 

zorluklar tümörün yapısındaki karmaşıklıktan ve ilaç direncini oluşturan birçok mekanizmaya 

dayanmaktadır (5). Dolayısıyla hastalıkla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesine ve 

yeni farmasötik ajanların keşfedilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Şekil 2: GBM 

Amaç: En yaygın, en hızlı büyüyen ve en ölümcül merkezi sinir sistemi kanseri olan GBM’yi 

tedavi edebilecek yeni farmasötik ajanlar keşfetmektir. 

Yöntem: Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hücre Kültürü 

Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. T98 insan glioblastoma hücre hattı için %10 fetal sığır 

serumu, %1 penisilin-streptomisin ve %1 L-glutamin içeren yüksek glukoz içerikli DMEM 
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ortamı kullanıldı. Hücreler, %5 CO2 içeren bir ortamda 37°C'de inkübe edildi. İdeal düzeyde 

olan T98 insan kanser hücrelerine Morchella esculentanın hekzan ekstresi dmso ile çözüldü 

ve 250, 500, 750, 1000, 1250 µg/ml kuyucuklara ilave edildi. 24 saat inkübasyona bırakıldı. 

Ardından hücre canlılık düzeyleri metiltiyazol difenil tetrazolyum (MTT) testi ile 

değerlendirildi. 

                                                                        

Şekil 2: 24. saat MTT değerleri 

Bulgular: Morchella esculenta’nın hekzan ekstresi kanser hücrelerinin canlılık oranlarını 

özellikle 750, 1000, 1250 µg/ml konsantrasyonlarında etkili şekilde azalttığı (% 16.9, % 6.8, 

% 7.9) gözlemlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç:T98 kanser hücre kültüründe Morchella esculenta ile yapılan çalışmada 

MTT sonuçlarına göre kanser hücre canlılığını azaltan en iyi sonuç 1000 µg/ml 

konsantrasyonda görülmüştür. Hücre canlılığını etkili bir şekilde azalttığı bulunmuştur. Bu 

sonuca göre Morchella esc. anti-kanser özelliğe sahiptir ve GBM hastalığında farmakolojik 

ajan olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Morchella Esculenta, Glioblastoma Multiforme, MTT 
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HAYVANDAN İNSANA DOKU VE ORGAN NAKLİ (XENOTRANSPLANTASYON) 

Emre AYDEMİR*, Cuma DEMİR** 

*Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Antalya/Türkiye 

aydemir1825@gmail.com 

ORCID NO: 0000-0002-2451-8248 

**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Elazığ/Türkiye 

cumademirmehmetakif@gmail.com 

ORCID NO: 0000-0003-3361-8547 

Özet: Dünya genelinde her geçen gün organ nakli bekleyen kişi sayısı artmaktadır. Bu 

sebeple organ nakli bekleyen kişi kendisine uygun donerin bulunması için çok uzun süre 

beklemektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için yapılan çalışmalar gösteriyor ki transgenik 

hayvanlardan insanlara organ nakli yapılabilmektedir buna xenotransplantasyon denir. Yani 

Xenotransplantasyon bir türden diğerine organ ve doku transferi anlamına gelmektedir. Organ 

ve doku transferi sırasında bir türe ait genin aynı veya başka bir türe aktarılmasında özellikle 

son yıllarda yaygın olarak transgen teknolojisi kullanılmaktadır. Transgenik teknolojinin 

kullanım alanlarından biriside ksenotransplantasyon ve diğer biyomedikal kullanımlar için 

insan antijenleri veya proteinlerini içeren organ, doku veya hücrelerin üretimidir. Yapılan 

çalışmalarda kullanılan bu teknolojinin bazı avantaj ve dezavantajları bulunduğu 

belirtilmektedir. Organ naklinin kısa sürede gerçekleşmesi, rekombinant protein üretimi, 

lojistik ve finansal avantajları arasında yer alırken, yapılan bazı xenotransplantasyon 

çalışmaları incelendiğinde ise transgenik hayvanlardan elde edilen organların transferi 

sonrasında organ retti, insan ve hayvan dokusu arasındaki fizyolojik uyumsuzluklar, 

hayvanlardan insanlara geçebilecek yeni hastalık riskleri dezavantajları arasında yer 

almaktadır. Bu çalışmanın amacı transgenik hayvanlardan insanlara doku ve organ transferi 

hakkında bilgi vermektir.  

Anahtar Kelimeler: Transgenik hayvanlar, transgen teknolojisi, xenotransplantasyon 

ANİMAL TO HUMAN TİSSUE AND ORGAN TRANSPLANTATİON 

(XENOTRANSPLANTATİON) 

Abstract: The number of people waiting for organ transplants increas day by day around the 

world. For this reason, the person waiting for an organ transplant waits for a very long time to 

find the appropriate donor. Studies to prevent this show that organ transplantation can be done 

from transgenic animals to humans, this  called xenotransplantation. In other words, 

Xenotransplantation means the transfer of organs and tissues from one species to another. 

Transgene technology has been widely used in the transfer of a gene of one species to the 

same or another species during organ and tissue transfer, especially in recent years. One of the 

uses of transgenic technology is the production of organs, tissues or cells containing human 

antigens or proteins for xenotransplantation and other biomedical uses. It stated in the studies 

that some advantages and disadvantages of this technology are used. While organ 

transplantation takes place in a short time, recombinant protein production is among its 

mailto:aydemir1825@gmail.com
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logistical and financial advantages, when some xenotransplantation studies are examined, 

organ rejection after the transfer of organs obtained from transgenic animals, physiological 

incompatibilities between human and animal tissue, and new disease risks that can pass from 

animals to humans are among the disadvantages. The aim of this study is to provide 

information about tissue and organ transfer from transgenic animals to humans. 

Keywords: Transgenic animals, transgene technology, xenotransplantation 

1.Giriş  

Son yıllarda transplantasyonun farklı bir türü olarak popülaritesi yükselen 

xenotransplantasyon, ‘yabancı’ anlamına gelen Yunanca kökenli ‘xeno’ kelimesinden 

türetilmiş olup günümüzde farklı türler arasında, özellikle de hayvandan insana hücre, dokuya 

da organların naklini tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir (Anonim 1. 2005). Organ nakli 

denince genelde ilk akla gelen böbrek, karaciğer, kalp gibi tam bir organın naklidir. Fakat; 

hücre doku gruplarının da insandan insana ya da hayvandan insana nakli söz konusudur 

(Anonim 1. 2005). Dünya genelinde her geçen gün organ nakli bekleyen kişi sayısı artmasıyla 

birlikte yeni arayışlar başlamıştır. Örneğin; domuzlar, kolaylıkla üretilen evcil hayvanlar 

olmalarının yanında anatomi ve vücut fonksiyonları açısından insanlara çok benzemeleri ve 

genetik modifikasvon için uyarlanabilir olmaları gibi nedenlerle, organ ve doku nakli için en 

uygun insan dışı kaynaklar olarak kabul edilip, xenotransplantasyon yapılmaktadır (Anonim 

2. 2003; Anonim 1. 2005). Yıllar içerisinde şempanze, babun, koyun gibi farklı model 

hayvanlar hayvanlarda kullanılmıştır. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, 22 Mayıs 2004 

tarihinde 57. Dünya Sağlık Assemblesi sonrasında üye ülkelere yalnızca ulusal sağlık 

otoriteleri tarafından etkili biçimde düzenlenen ve kontrol edilen xenotransplantasyon 

çalışmalarına izin verilmesini; zoonogenik enfeksiyonların oluşumunu ve uluslararası 

yayılımını engelleme konusunda küresel uygulamaların uyumu için rehber önerilerin 

oluşturulmasını; enfeksiyonların seyrinin kontrolü ve engellenmesi açısından uluslararası 

işbirliğine destek olunmasını önermiştir (Anonim 1. 2005). Ayrıca; Dünya Sağlık Örgütü 

28.10.1997’de özellikle enfeksiyon riski üzerine bir rapor yayınlamış; birçok ülke de (ABD, 

İngiltere, Kanada, Fransa, İsviçre, Avustralya, Yeni Zellanda…) konuya dair raporlar 

yayınlayarak, ulusal düzenlemeler geliştirmiş; Avrupa Konseyi oluşturduğu komisyonlarla bu 

çalışmaların etik ve yasal sınırlamalar yapılmıştır (Mortensen 2005; WHO 1997).  

2. Transgenik Hayvanların Kullanımı 

Özellikle son yıllarda transgenik organizmaların insan antijenleri veya proteinlerini içeren 

organ, doku veya hücrelerin üretimi için xenotransplantasyon alanında kullanımı dikkat 

çekmektedir (Wheeler ve ark., 2003, Morita ve ark.,2004). Bunun nedenlerinden bazı 

incelendiğinde; onkogenik virüsler ve kanser gelişiminde rol alan genlerin hareketinin 

anlaşılmasında; bağışıklık sisteminde hücreler arası etkileşim mekanizmalarının 

anlaşılmasında; insan genetik hastalıklarının anlaşılması için model organizma olarak gibi pek 

çok alanda kullanılabilmesidir (Wheeler ve ark., 2003). Ayrıca; bu tür canlılar, gelişim 

biyolojisi ve gen düzenlenme mekanizmalarının çalışılması için yeni olanaklar sağlamaktadır.  

2.1. Transgenik Organizmaların oluşturabileceği dezavantajlar  
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• Genlerin düzenli olmayan anlatımı sonucunda gen ürünlerinin üretiminde artış veya 

azalışa neden olma. 

• Kopya sayının aşırı derecede artması sonucunda ürünlerin anlatımında da artış. 

• Hüyüme hormonu verilmiş transgenik domuzda eklem iltihabı, iskelet büyümesinde 

değişim, kardiyomegali, dermatitis, gastrik ülserler ve renal hastalıklar gibi yan 

etkilerinin görülmesi.  

• İnsertional mutasyonlar sonucunda bazı biyolojik süreçlerin değişime uğraması. 

•  “Y”kromozomuna transgenin iletimi ile sadece erkek bireyin transgen yapıyı taşıması.  

• Hayvandan alınan doku ve organların reddi. 

• İnsan ve hayvan dokusu arasındaki fizyolojik uyumsuzluk. 

• Hayvan dokularının daha uygun oluşturulmasına ilişkin deneylerin etik yönleri. 

• Hayvanlardan geçerek insanlığı tehdit edebilecek yeni hastalıkların ortaya çıkması 

riski. 

• Toplumsal dini ve kültürel bakışlardaki farklılık. 

• Hayvan hakları savunucularının doğal endişe ve tepkileri 

• Uygulanacak teknolojinin pahalı olması nedeniyle tüm insanlar arasında adil dağılımı 

konusundaki ekonomik baskılar 

• İnsanın doğanın yapısına müdahil olup olmama hakkı konusundaki farklı felsefi 

görüşler. 

• Kaliteli ve sağlıklı bir organ elde etmek için hayvanların genetik yapısını değiştirme 

boyutunda yaşanan etik sorunlar. 

• Ekonomik açıdan maliyeti yüksek olması.  

• Tıbbi, yasal, dini ve etik açıdan birçok sorun taşıması. 

• Zoonogenik enfeksiyonların oluşum tehlikesi 

2.2. Transgenik Organizmaların oluşturabileceği avantajlar  

• Donör olarak kullanıla bilmesi. 

• Üretiminin hızlı olması. 

• Lojistik ve finansal avantajlar. 

• İnvazif nitelik taşıyan cerrahi girişimlere duyulan gereksinimin de azalacağı. 

• Hayvanın anatomik, fizyolojik ve genetik özelliklerinin insanlara yakın olması 

yanında laboratuvar koşullarında kolay üretilebilir olmaları. 

• İnsanlarda görülen HIV, AIDS gibi hastalıkların taşınması riskinin azalması. 

• İnsan organlarının ticaretinin yapılamaması gibi potansiyel avantajlarının azalması. 

• Elde edilecek organ sayısının fazla olması.  

• Bekleme süresinin kısa olması. 

• Nakil öncesi transplantasyonun kapsamlı test edilme olanağı.  

3. Yapılan çalışmalar  

Yirminci yüzyıl başlarında, hayvandan insana organ nakli girişimleri, tıbbın 

olanaklarının çok geri olması ve transplantasyon immünolojisinin bilinmemesi gibi nedenlerle 

bağlı olarak başarısız sonuçlar elde edilmiştir (Stoye 1997). Bunun yanında; yapılan bazı 
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çalışmaların sonuçları incelediğinde ise enfeksiyonla karşılaşılmayan birçok araştırmacı 

xenotransplantasyon sonrasında yeni bir enfeksiyonun gelişme riskinin çok düşük olduğunu 

ileri sürülmüştür (Hene ve ark. 1998; Stoye 1998). Buna karşın yapılan bir çok çalışmanın 

sonuçlarında yüksek risk taşıyan bir sorun olduğu belirtilmektedir (Patience ve ark. 1998; 

ravelingien 2007). Welin (2000) ve Bach ve ark. (1998) gerçekleştirmiş  oldukları 

çalışmalarda 1960’lardan 1990’ların erken dönemlerine dek yapılan başarısız girişimler 

hayvandan insana tam organ nakli için henüz büyük engeller bulunduğunu; örneğin: immün 

reaksiyon ve fizyolojik sorunların çözümü konusu ciddi bir sorun teşkil ettiğini 

bildirmişlerdir. Buna karşın; Hopkins (1999), Cozzi ve Ancona (2003) tarafından yapılan 

çalışmalarının sonuçlarında; organ reddine neden olan immün yanıt oluşumu ve sonucunda da 

erken, geç organ ya da hücre reddinin engellenmesinin başarılmasıyla birlikte bu engelin de 

bir süre sonra aşılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca; yapılan bazı çalışmalarda ise psikolojik 

sorunlara neden olduğu da belirtilmektedir. Örneğin; kalp transplantasyonunda alıcının 

göğsünde bir domuzun kalbini taşıdığını her nabız vuruşunda hatırlayacağı, bunun da sonraki 

dönemde psikolojik sorunlara yol açabileceği belirtilmektedir (Hammer 2003; Blumer 2003). 

Yapılan bir başka çalışmada ise Zanjanı ve ark. (1996) model hayvan olarak koyunu 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada Zanjanı ve ark. (1996) 9015 insan hücreleri ve 9085 

hayvan hücrelerine sahip koyun Kimerayı oluşturduklarını bildirmişlerdir. Reemstsma ve ark. 

(1994) tarafından yapılan çalışmada ise şempanzeden böbrek nakli yaptıkları bir hastanın 2 ay 

sonra öldüğü belirtilmiştir. 1984 yılında babundan alınan kalb bebeye nakil edilmiştir. Fakat; 

birkaç hafta içinde ret reaksiyonu gelişerek bebeğin hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Groth ve 

ark. (1994) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 10 diyabetik hastaya domuzdan nakil edilen 

pankreas hücreleri ile yaşam sürelerini uzattıklarını bildirmişlerdir. Starliz ve ark. (1993) 

yapmış oldukları çalışmada ise HIV ve Hepatit B’ye bağlı kronik aktif hepatili bir hastaya 

babundan nakledilen karaciğer ile 70 gün boyunca belirgin bir ret reaksiyonu olmadan yaşam 

süresini uzattıklarını belirtmişlerdir.  

 

4. Sonuçlar 

 

Özellikle son yıllarda gelişen Transgenik teknolojisiyle birlikte hayvandan insanlara 

doku ve organ nakli dikkat çeken konular arasında yer almaktadır. Bu konu üzerine yapılan 

çalışmalarda kullanılan bu teknolojinin bazı avantaj ve dezavantajları bulunduğu 

belirtilmektedir. Organ naklinin kısa sürede gerçekleşmesi, rekombinant protein üretimi, 

lojistik ve finansal avantajları arasında yer alırken, yapılan bazı xenotransplantasyon 

çalışmaları incelendiğinde ise transgenik hayvanlardan elde edilen organların transferi 

sonrasında organ retti, insan ve hayvan dokusu arasındaki fizyolojik uyumsuzluklar, 

hayvanlardan insanlara geçebilecek yeni hastalık riskleri dezavantajları arasında yer 

almaktadır. Fakat; kesin ve net sorunların olmamasından dolayı bu alan da yapılan 

çalışmaların yetersiz olduğunun göstergelerindendir. Hayvandan insana doku ve organ nakli 

(xenotransplantasyon) üzerine yapılan çalışmaların arttırılması hem yeni çalışmalara literatür 

kaynağı hem de; yapılacak çalışmalara şekil verecektir.  

 

5. Kaynaklar  
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TEMSİLİ DEMOKRASİNİN ALTERNATİFİ: DOĞRUDAN DEMOKRASİ 

BAĞLAMINDA E-YASAMA 
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* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler 
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** Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü, Muğla, Türkiye, damla.esmer96@gmail.com 

Özet: Temsili demokrasi, günümüzde demokrasinin en yaygın uygulama biçimi olmakla 

beraber çoğu siyaset bilimci tarafından demokratikliği sorgulanmış bir sistemdir. Her geçen 

gün artan bireysel ve siyasal hak ve özgürlükler kapsamında temsili demokrasinin işlevsellik 

açısından zayıflıkları ön plana çıkmaktadır. Bahsedilen zayıflıklar yeni bir kavram arayışını 

da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada demokrasinin çıkış noktası Antik Yunan olan, 

doğrudan demokrasi kavramı, temsili demokrasi yerine önerilmektedir. Doğrudan 

demokrasinin gerekliliği olan halkın yasamaya doğrudan müdahalesi, günümüz çok nüfuslu 

toplumlarında ancak teknoloji yoluyla gerçekleştirilebileceği varsayılmaktadır. Bu nedenle E-

Yasama konsepti yoluyla kanun tekliflerinin halka bir platform üzerinden sunulabilirliği 

tartışılacaktır. E-yasama kavramının geçerliliği açısından daha önce denenmiş ve günümüzde 

uygulanan E-Oy sisteminden yararlanılacaktır. E-Oy sistemi incelenirken daha önceleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde denenmiş olan ve günümüzde Estonya’da uygulanan 

elektronik oy sisteminin etkileri ve geliştirme önerileri dikkate alınacaktır. İncelenen 

konuların sonucunda ulaşılan bulgular her ne kadar bazı yönlerden eleştirilere maruz kalsa da 

doğrudan demokrasinin uygulanabilirlik açısından temsili demokrasiden daha demokratik 

olduğu ortaya konmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: temsili demokrasi, doğrudan demokrasi, elektronik oylama, yasama, 

halk 

Abstract: Although representative democracy is the most common form of democracy today, 

it is a system that has been questioned by most political scientists. Within the scope of 

increasing individual and political rights and freedoms, the weaknesses of representative 

democracy in terms of functionality come to the fore. The mentioned weaknesses bring along 

the search for a new concept. In this study, the concept of direct democracy, the starting point 

of which is Ancient Greece, is suggested instead of representative democracy. It is assumed 

that the direct intervention of the people in legislation, which is a necessity of direct 

democracy, can only be realized through technology in today's highly populated societies. For 

this reason, the possibility of presenting legislative proposals to the public on a platform 

through the concept of e-Legislation will be discussed. In terms of the validity of the e-

legislative concept, the E-Voting system, which has been tried before and applied today, will 

be discussed. While examining the e-Voting system, the effects and development proposals of 

the electronic voting system, which was tried in Europe, the United States of America and 

India and is currently applied in Estonia, will be taken into account. Although the findings 

obtained as a result of the examined subjects are subject to criticism from some aspects, it is 

revealed that direct democracy is more democratic than representative democracy in terms of 

applicability.  
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GİRİŞ 

Siyasal sistemleri karşılaştırmalı siyaset bakımından incelediğimizde, toplumun ve halkın 

genel iyiliği için en uygun sistemin demokrasi olduğunu görürüz. Demokrasi, çoğunluğun 

azınlığı yönettiği bir sistem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Çoğunluğun istekleri baskın 

çıkarken azınlığın isteklerinin ne olacağı konusu hala tartışma içermekle beraber bugüne 

kadar uygulanmış siyasal sistemler arasında en eşitlikçi yaklaşımı barındıran sistemdir. 

Demokrasi, Antik Yunan polis devletlerinde ortaya çıkmış ve zaman içinde toplum yapılarına 

göre dönüşüm geçirmiştir. 18. Yüzyılda ulus-devletlerle beraber uygulanmaya başlayan 

temsili demokrasi zaman içinde eleştirilere konu olmuş ve artan hak ve özgürlükler 

çerçevesinde “Nasıl daha eşitlikçi ve adil bir sistem yaratılabilir?” sorusu gündeme gelmiştir. 

Bu çalışmada bu soru üzerinden gidilerek temsili demokrasiye alternatif olarak doğrudan 

demokrasiyi sunma ve uygulanabilirlik düzeyi tartışılmaya çalışılacaktır.  

1. Temsili Demokrasi ve Doğrudan Demokrasi Modelleri  

Demokrasinin en saf ve yalın biçimi olarak gösterilen doğrudan demokrasi modelinin M.Ö. 4. 

ve 5. yüzyıllarda eski Yunan Şehir Devletlerinde uygulandığı ve kararların doğrudan doğruya 

halkın katılımıyla alındığı görülmektedir. Ancak zamanla doğrudan demokrasi modelinin 

uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, demokrasinin biçim değiştirmesine neden olmuştur. 

Bu süreçte etkinliğini arttırmaya başlayan ve ulus-devlet anlayışının temel unsurlarından birisi 

haline gelen temsili demokrasi, vatandaşların siyasi haklarını temsilcileri aracılığıyla 

kullandıkları bir demokrasi modeli olarak ortaya çıkmıştır (Nacak, 2014: 195). Bahsedilen 

sorunlar, nüfusun artmasıyla beraber karmaşıklaşan toplum yapısıdır. Ülkelerdeki artan nüfus 

doğrudan demokrasinin uygulanmasını olanaksız hale getirmiştir. Günümüzde ise teknolojide 

yaşanan dönüşümler yurttaşların devlet yönetimine katılması bağlamında yeni imkanlar 

yaratmaktadır. Online karar alma olarak adlandırabileceğimiz bu imkanlar, demokrasiyi bir 

dönüşüm sürecine zorlamaktadır (Dinçkol, 2019: 716).  

2. Temsili Demokrasi Modelinin Eleştirileri 

Demokrasi, halkın egemenliğini anlatır. Halkın egemenliği kavramını ise basitçe halkın kendi 

kendini yönetmesi olarak açıklayabiliriz. Günümüzde demokrasinin kullanım şekli olan 

temsili demokraside ise halk seçimler yoluyla temsilcilerini seçerek aslında egemenlik 

yetkisini dönemsel olarak bu temsilcilere devretmiş olmaktadır. Jean-Jacques Rousseau, 

Toplum Sözleşmesi kitabında temsili demokrasi ile alakalı görüşlerini “Egemenlik hangi 

nedenlerden ötürü başkasına aktarılamazsa yine aynı nedenlerden temsil de edilemez. İngiliz 

halkı kendini özgür sanıyorsa da aldanıyor … o ancak parlamento üyelerini seçerken 

özgürdür: Bu üyeler seçilir seçilmez İngiliz halkı köle olur. Siz ey zamanımızın halkları! 

Köleleriniz yoktur ama, asıl sizler kölesiniz; kölelerin özgürlüğünü kendi özgürlüklerinizle 

ödüyorsunuz.” şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca başka bir makalede egemenlik sorununa 

“Temsili demokrasilerin karşı karşıya olduğu en temel sorunların başında, halkın seçimler 

yoluyla temsilcilerini seçmesi uygulamasının geldiği görülmektedir. Çünkü her ne kadar 

temsili demokrasilerde egemenliğin gerçek sahibi halk olmakla birlikte halk, bu hakkın 

kullanımını belirli bir süreliğine seçtiği temsilcilerine devretmekte ve seçim dönemleri dışında 
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genellikle pasif bir rol üstlenmektedir” (Nacak, 2014: 197) şeklinde yaklaşılmıştır. Demokrasi 

modelinde vatandaşların temsilcilerine, bir sonraki seçimlere kadar müdahale edememeleri, 

temsilcilerin kendilerini seçen vatandaşlardan tamamen bağımsız bir şekilde hareket 

edebilmelerine olanak tanımaktadır. Dahası temsili demokrasi modelinde vatandaşların talep 

ve beklentileri ile onlar adına alınan kararlar arasında gittikçe artan bir farklılaşmanın olduğu 

gözlemlenmektedir (Nacak, 2014: 198). Bir diğer yönden, siyaset bilimine temel yaklaşımlar 

adı altında ele alabileceğimiz “demokratik elitizm” teorisi, halkın seçimlerde, yani arka 

planda yönetime katılmasıyla beraber, yöneticiler ve temsilcilerin elitlerden oluştuğuna vurgu 

yapmaktadır. Elitler, diğer insanlar tarafından itibarlı görülen, güç ve saygınlık kazanmış olan 

azınlıktaki insanlardır (KARADAŞ, 2018: 1). Bu durumda özellikle temsili demokrasi bir 

grup azınlık elitin yönetimidir; bu da demokrasinin kendi ilkelerini gerçekleştiremediğinin bir 

kanıtı olarak sunulabilecek niteliktedir. Elitlerin yönetimi altındaki demokrasi, bir demokrasi 

değil oligarşidir. Bahsedilen oligarşiye yüklenebilecek tek demokratik özellik, elitlerin 

dönemsel olarak değiştirilebilmesidir.  

3. E-Yasama 

E-Yasama kavramını tanımlamaya çalışmadan önce “yasamanın” ne olduğuna değinmek 

yerinde olacaktır. Yasama; devletin, toplum hayatını düzenlemek maksadıyla hukuk kuralları 

koyması anlamına gelmektedir (VURAL, 2011: 180). Egemen bir devlette belli başlı üç 

fonksiyon vardır: Yasama fonksiyonu, yürütme fonksiyonu ve yargı fonksiyonu. Devlet bu 

fonksiyonlarını belli işlemler yapmak suretiyle yerine getirir. Nitekim yasama fonksiyonu 

yasama işlemleriyle, yürütme (idare) fonksiyonu idarî işlemlerle ve yargı fonksiyonu da yargı 

işlemleriyle yerine getirilir (ÇEKİÇ, 2009: 108). Yasama organı meclistir. Temsilciler, yine 

temsilciler tarafından sunulan yasa tasarılarını oy çokluğu ile kabul etmekte ya da 

reddetmektedir. Yasa yapma ve kabul edilme durumu başlı başına başka bir makale konusu 

olabilecek kadar uzun ve karmaşık bir niteliktedir. Bundan dolayı makalenin bu bölümünde 

“e-yasama” olarak adlandırdığımız öneriyi açıklamaya çalışacağız.  

Daha önce belirttiğimiz gibi, gelişen teknoloji ve e-devlet gibi uygulamalar halkın 

demokrasiye katılımını daha mümkün hale getirmektedir. Bürokratik işlemlerimizin çoğunu 

yapabildiğimiz e-devlet uygulaması; demokrasiye, yasamaya ve hatta yargıya yön veren 

kamuoyu gibi etkenler “Neden halk bir uygulama üzerinden kendi kendisini yönetemesin?” 

sorusunu akla getirmektedir. Denetim ve yasa yapma sürecinin yine meclise ait olduğu ancak 

yasa tekliflerinin, temsilcilerin değil, halkın oy çokluğu ile kabul veya reddedileceği bir 

sistem mevcut demokrasi anlayışımız ve uygulamalarımızdan daha demokratik olacaktır.  Bu 

şekilde halk, demokrasinin gerekliliği olan yönetime katılma ilkesini daha gerçekçi bir 

düzlemde gerçekleştirmiş olacaktır. E-yasama kavramı henüz bir taslak olup üzerine 

araştırmalar, anketler yapılması gerekmektedir. Çünkü negatif yönüyle e-yasama, internet 

üzerinden olmasıyla beraber siber saldırı gibi etkenlere açıktır. Ayrıca halkın, oy sonuçlarına 

ne kadar güvenebileceği ve bu güven sorununun yasalar hakkında bir meşruluk krizi 

doğurabilme ihtimali de unutulmamalıdır. E-yasama, daha önce incelenen bir konsept 

olmadığı için uygulanabilirlik açısından aşağıda e-oy sistemi incelenecektir.  

4. E-Oy 
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E-oy, kısaca tanımlamak gerekirse; elektronik cihazların desteklediği oylamadır (DİNÇKOL, 

IŞIK, 2019: 718). Daha önceleri farklı ülkelerde denenmiş olmasına karşın ilk defa 2005 

yılında Estonya’da yerel seçimlerde kullanılmış ve 2007’de genel seçimlerde kullanılmıştır. 

Estonya'da e-oylama süreci yedi gün boyunca devam eder ve süreç sandık oylamasından on 

gün önce başlar. Tartışmalara mahal vermemek için internet üzerinden oy kullanıldıktan sonra 

seçmenler ayrıca gidip sandıkta da oy kullanabilmektedir. Bu şekilde seçmenlere ayrıca 

oylarını değiştirebilme hakkı da sunulmaktadır. İnternet üzerinden A partiye oy veren bir 

seçmen sandıkta B partiye oy verdiğinde sandık oyu geçerli sayılmaktadır. Bu şekilde iki 

aşamalı olarak gerçekleşen seçim sistemi siber saldırılara da bir önlem olmaktadır. E-oy 

sisteminin, demokrasiye katılımı arttırabileceği varsayılmaktadır. Ancak bazı güvenlik 

problemlerine de konu olabileceği unutmamalıdır. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri 

başkanlık seçimlerinde teknoloji denenmiş olup usulsüzlükler ve tartışmalı oy sayım 

sistemlerinden dolayı farklı sistemlere yönelim gerçekleşmiştir. Yine Amerika’da başkanlık 

seçiminden önce 2020 yılı Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde mektupla oy verme 

ile ilgili yapılan bir araştırma Covid-19 salgınından kaynaklı oluşan durumun da etkisiyle 

mektupla oy vermenin seçmenlere oylarını kullanmak konusunda kolaylık sağladığı, katılım 

oranını ılımlı bir şekilde arttırdığını ortaya koymuştur (GÜLER, 2021: 215). Ancak yine 2020 

yılı ABD seçimleri en çok dava açılan seçim süreci olmuştur.  

SONUÇ 

E-oy sisteminin demokrasiye katılımı arttırmakla beraber birçok güvenlik problemine konu 

olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak e-yasama sisteminin de güvenlik ve meşruluğu 

tartışmaya açıktır. Ancak her gün gelişen teknoloji ile birlikte birden fazla aşamalı güvenlik 

sistemleri, internette kimlik doğrulaması gibi sistemler yaygınlaşacaktır. Güvenlik 

sistemlerine ve internete olan güven zamanla artacaktır, şu anda da oy sayım sisteminde 

aslında insanlara “güvenmekte” ve insan sayımının hata payını yok saymaktayız. Yukarıda 

bahsedilen gerekçelerden dolayı e-yasama doğrultusunda bir doğrudan demokrasiye geçiş 

yapmak gerçek demokrasinin uygulanmasını sağlayacaktır. Bugün, temsili demokrasi 

gerekçelerini kaybetmiştir ve hala temsili demokraside diretiyor olmak, bizler için, elitlerin 

yönetimini yani oligarşiyi destekliyor olmaktır. Çoğu siyaset bilimci temsili demokrasi 

krizinin farkında olup temsili demokrasi yerine katılımcı demokrasi, gizli demokrasi vb. gibi 

alternatifler sunmaktadır. Biz de bu makalemizde temsili demokrasinin sorunlarına 

değinmeye çalışıp doğrudan demokrasiyi ve doğrudan demokrasinin teknolojiyle 

bağdaştırmasını yapmaya çalıştık. Her ne kadar güvenlik problemleri açığa çıksa dahi 

doğrudan demokrasi daha eşitlikçi ve adil bir siyasi sistemdir.  
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Özet: Moleküler genetik alanındaki ilerlemeler, hayvan yetiştiriciliği açısından çeşitli fırsatlar 

sunmaktadır. Bu bağlamda; hayvan yetiştiriciliğinde genom düzenleme tekniklerinin 

ekonomik önemi olan verim özelliklerinin iyileştirilmesi noktasında önemli potansiyeli 

bulunmaktadır. CRISPR/Cas9 sistemi, hayvan yetiştiriciliğinde son dönemlerde kullanılmaya 

başlanan tekniklerden biri olarak işaret edilmektedir. CRISPR/Cas9; TALEN ve ZFN gibi 

genom düzenleme tekniklerine kıyasla daha düşük maliyetli, uygulaması kolay ve etkinliği 

yüksek olan bir tekniktir. CRISPR-Cas9 ile; genom üzerinde istenilen gen bölgelerinde 

yüksek bir spesifite ile mutasyonlar oluşturulabilmektedir. Bu teknik, istenen özelliklere sahip 

genetik olarak düzenlenmiş hayvanların yetiştirilmesi ve verim özelliklerinin klasik yetiştirme 

yöntemlerine kıyasla daha hızlı iyileştirilmesi noktasında bazı avantajlar sunmaktadır. Koyun, 

keçi, sığır ve domuz gibi farklı türlerde yapılan çalışmalar, bu tekniğin hayvan 

yetiştiriciliğinde başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir. Öyle ki; bu 

çalışmalarda CRISPR/Cas9 tekniği ile; büyüme özellikleri, et verimi, et kalitesi, süt kalitesi 

gibi ekonomik önemi olan verim özelliklerinin iyileştirilmesinin mümkün olabileceği ortaya 

konulmuştur. Bunun yanı sıra; CRISPR/Cas9’un, hastalık modellerinin oluşturulması, 

cinsiyeti belirlenmiş yavruların elde edilmesi, hastalık direnci yüksek hayvanların 

yetiştirilmesi ve hayvansal ürünlerde alerjen maddelerin elimine edilmesi gibi hususlarda 

kullanılabileceği bildirilmektedir. Sonuç olarak; CRISPR/Cas9 tekniğinin avantajları, bu 

tekniğin hayvan yetiştiriciliğinde daha yaygın olarak kullanımına olanak sağlayabilecek ve 

yetiştiricilikte ekonomik önemi olan verim özelliklerinin iyileştirilmesine önemli katkılar 

sunabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: CRISPR/Cas9, çiftlik hayvanı, genom düzenleme, verim özellikleri 

APPLICATION AND POTENTIAL CONTRIBUTIONS OF CRISPR/CAS9 IN 

LIVESTOCK BREEDING 

Abstract: Advances in molecular genetics offer many opportunities for animal husbandry. 

Genome editing techniques have significant potential to improve economically important 

traits in farm animals. The CRISPR/Cas9 system is pointed out as one of the genome editing 

techniques that has recently been used in animal husbandry. Compared to genome editing 

techniques such as TALEN and ZFN, it is a low-cost, easy-to-apply, and highly effective 

technique. Mutations can be created with high specificity in the desired gene regions on the 

genome by CRISPR/Cas9. This technique offers some advantages in raising genetically 

engineered animals with desired traits and improving yield traits faster than conventional 

breeding methods. Studies in different species such as sheep, goats, cattle, and pigs show that 

this technique can be applied successfully in farm animals. In these studies, It has been 

demonstrated that it is possible to improve economically important yield traits such as growth 
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characteristics, meat yield, meat quality, milk quality by CRISPR/Cas9. In addition, it is 

reported that CRISPR/Cas9 can be used for creating disease models, obtaining sexed 

offspring, breeding animals with high disease resistance, and eliminating allergenic 

substances in animal products. In conclusion; the advantages of the CRISPR/Cas9 technique 

will enable more widespread use of this technique in farm animals and may make significant 

contributions to the improvement of economically important yield traits. 

Keywords: CRISPR/Cas9, farm animal, genome editing, yield traits 

1. GİRİŞ 

Genom düzenleme, genlerin fonksiyonlarının düzenlenmesine olanak tanıyan önemli bir 

genetik mühendisliği yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sayesinde spesifik bir lokasyonda insersiyon 

ve delesyon mutasyonlarının oluşturulması ve fonksiyonel gen bölgelerinin değiştirilebilmesi 

mümkün olabilmektedir (1). Genom düzenleme yaklaşımlarında genomik DNA dizisinin 

yüksek bir spesifite ile değiştirilmesi ve hedef dışı bölgelerin en az düzeyde etkilenmesi 

amaçlanmaktadır (1). Genom düzenleme amacıyla geliştirilmiş farklı teknikler bulunmaktadır. 

Bu teknikler; transkripsiyon aktivatör-benzeri efektör nükleazlar (transcription activator-like 

effector nucleases; TALEN) (2), çinko parmak nükleazlar (zinc finger nucleases) (3) ve 

düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar dizileri (clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats; CRISPR)/Cas9’dur (4). 

CRISPR sisteminin bakterilerde bulunan ve bakterilerin kendilerini virüs ve plazmidlere karşı 

korumak amacıyla kullandığı bir sistemdir. Bu sistemde; virüs veya plazmide ait spesifik bir 

genomik bölge bakteriyel genoma eklenmektedir. Bakteri, etkenle bir sonraki karşılaşmasında 

CRISPR/Cas9 sistemi ile yabancı genetik materyali tanımakta ve çift zincir kırığı oluşturarak 

kendisini savunmaktadır (5,6).  

Bakterilerdeki bu savunma stratejisinin keşfedilmesinden sonra, CRISPR/Cas9 sistemi ile 

ökaryotik canlılarda da çift zincir kırığı oluşturabileceği düşünülmüş ve bu teknik ökaryotik 

canlılar için modifiye edilmiştir (1). CRISPR/Cas9 sisteminin uygulamasının kolay olması, 

maliyetinin düşük olması ve spesifitesinin diğer genom düzenleme tekniklerine kıyasla 

yüksek olması, bu yöntemin çiftlik hayvanları da dâhil olmak üzere pek çok alanda 

kullanımına olanak tanımıştır (1). 

2. CRISPR/Cas9 SİSTEMİNİN MEKANİZMASI 

CRISPR sisteminde, dizayn edilen bir kılavuz RNA (guide RNA; gRNA) aracılığıyla genom 

üzerindeki hedef bölge spesifik olarak seçilebilmektedir. gRNA hedeflenen bölgeye spesifik 

olan yaklaşık 19-24 nükleotid uzunluğunda bir RNA dizisidir. Cas9 proteini DNA’nın çift 

zincirli yapısını açmakta ve gRNA’nın hedef DNA dizisi ile eşleşmesi durumunda çift hedef 

zincir kırığı oluşturmaktadır (6). Protoaralık bitişik motif (protospacer adjacent motif; PAM) 

adı verilen özel diziler, Cas9 proteinin hedef bölgeyi tanımasına yardımcı olmaktadır. PAM 

dizilerinin olamaması durumunda Cas9 proteini hedef bölgeye başarılı bir şekilde 

bağlanamamakta veya hedef bölgede çift zincir kırığı oluşturamamaktadır (7). CRISPR/Cas9 

ile çift zincir kırığı oluştururken, genellikle genlerin kodlama yapan bölgeleri hedef 

alınmaktadır. Hedef bölgede çift zincir kırığı oluştuktan sonra DNA, homolog rekombinasyon 
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(homolog recombination; HR) veya homolog olmayan uç birleştirme (non-homologous end 

joining; NHEJ) yoluyla tamir edilmektedir. Homolog olmayan uç birleştirmede hedef DNA 

bölgesinde insersiyon veya delesyon mutasyonları oluşmaktadır. Bu mutasyonlar hedef gen 

bölgelerinin susturulması ile sonuçlanmaktadır (8). Homolog rekombinasyon mekanizması ile 

de bir gen bölgesindeki hedef dizinin değiştirilmesi yoluna gidilebilmektedir (1). 

Cas9 proteini dizayn edilen gRNA'ya bağlı olarak farklı lokasyonlarda çift zincir kırığı 

oluşturabilmektedir. Bu nedenle, gRNA’nın spesifitesinin arttırılması ve sadece hedef 

bölgelerin etkilenmesine yönelik yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemler, gRNA'nın 

spesifitesini arttıran ve genom üzerinde olası etkilenen bölgelerin tahmin edilmesine olanak 

tanıyan biyoinformatik algoritmalardır. Bu amaçla, geliştirilmiş çok sayıda algoritma 

bulunmaktadır (1). 

3. ÇİFTLİK HAYVANLARINDA CRISPR/Cas9 UYGULAMALARI 

CRISPR/Cas9 sisteminin çiftlik hayvanlarında da kullanılabileceği düşünülmüş ve yapılan 

çok sayıda çalışmada ekonomik önemi olan verim özelliklerinin daha hızlı bir şekilde 

iyileştirilmesinde kullanılabileceği ispatlanmıştır (9, 10, 11 12). Bu noktada; CRISPR/Cas9 

sisteminin uygulamasının kolay olması, maliyetinin düşük olması ve etkinliğinin yüksek 

olması çiftlik hayvanlarında bu yöntemin uygulanması noktasında önemli bir avantaj 

sunmaktadır (1). CRISPR/Cas9 sisteminin; ekonomik önemi olan verim özelliklerinin 

iyileştirilmesinin yanı sıra cinsiyeti belirlenmiş yavruların elde edilmesi, hastalık ve stres 

direnci yüksek hayvanların yetiştirilmesi, hayvansal ürünlerde alerjen maddelerin elimine 

edilmesi ve çiftlik hayvanlarında refah koşullarının iyileştirilmesi gibi hususlarda 

kullanılabileceği bildirilmektedir (1). 

3.1. Kas Büyüme ve Gelişiminin Hızlandırılması 

Çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde, büyüme özellikleri iyi olan hayvanların yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu durum, büyüme özelliklerini etkileyen genleri CRISPR/Cas9 için 

potansiyel birer hedef haline getirmektedir (1). 

Miyostatin (myostatin; MSTN) çiftlik hayvanlarında büyümenin kontrolünde rol oynayan 

temel düzenleyici genlerden biridir. MSTN kas gelişiminin negatif regülasyonunda rol 

oynamaktadır (13). MSTN geninde doğal olarak meydana gelen mutasyonlar kas lifi sayısı ve 

çapında önemli bir artışa neden olmaktadır. Öyle ki; Belçika Mavisi sığır ırkında MSTN 

genindeki 11 bazlık delesyon sonucunda çift kaslılık (double muscling) olarak isimlendirilen 

durum ortaya çıkmaktadır (14). Bu nedenle; MSTN genine yönelik yapılacak genetik 

manipülasyonların çiftlik hayvanlarında kas büyüme ve gelişimini etkileyeceği 

düşünülmüştür.   

Farklı türlerde CRISPR/Cas9 ile MSTN geninde delesyonlar oluşturulmuştur.  Örneğin; 

Wang ve  ark., (2015) (15) domuzlarda yaptıkları çalışmada MSTN geninde CRISPR/Cas9 ile 

mutasyon oluşturmuşlardır. Benzer şekilde; Bi ve ark., (2016) (16) domuzlarda CRISPR/Cas9 

sistemi ile başarılı bir şekilde mutasyon oluşturmuşlardır. Bu iki çalışma sonucunda; kontrol 

gruplarına kıyasla MSTN geni susturulan domuzlarda sırt bölgesinden elde edilen et 

miktarının daha yüksek olduğu ve yağ toplanmasının daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Domuzlarda yapılan bir başka çalışmada da; MSTN geni susturulmasının büyümeyi ve kas 
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gelişimini hızlandırdığı belirlenmiştir (12). Küçük ruminantlarda yapılan çalışmalarda da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Koyun (9) ve keçilerde (10) CRISPR/Cas9 ile MSTN geni 

susturulmuş ve mutasyonlu hayvanlar ile kontrol grubunda yer alan hayvanların büyüme 

özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu iki çalışma sonucunda hem koyun hem de keçilerde MSTN 

geni susturulmuş hayvanlarda doğum ağırlığı, 30. gün, 60. gün, 90. gün canlı ağırlık, günlük 

canlı ağırlık artışı gibi büyüme özelliklerinin kontrol grubundaki hayvanlara göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, cidago yüksekliği, göğüs derinliği ve göğüs genişliği de daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Koyunlarda yapılan bir başka çalışmada ise; CRISPR/Cas9 ile 

MSTN geninin susturulması sonucunda kas hücrelerinin gelişiminin hızlandığı ve sayılarının 

arttığı belirlenmiştir (17). 

Yapılan bazı çalışmalarda ise; MSTN ile birlikte farklı bazı genlerde hedef alınmaktadır. 

Wang ve ark., (2015) (15) yaptıkları bir çalışmada keçilerde MSTN ile birlikte fibroblast 

büyüme faktörü 5 (fibroblast growth factor 5; FGF5) genini CRISPR/Cas9 ile hedef almışlar 

ve doğan yavrularda MSTN ve FGF5 geninde mutasyon oluştuğunu belirlemişlerdir. Benzer 

şekilde; Ni ve ark., (2014) (18) keçilerde yaptıkları çalışmada MSTN geni ile birlikte 

betalaktoglobulin (beta lacto-globulin; BLG), prion protein (PRP) ve nükleoproin genini 

hedef almışlar ve 4 gende de başarılı bir şekilde mutasyonlar oluşturmuşlardır.  

CRISPR/Cas9 ile MSTN geninin susturulmasının negatif sonuçları olduğu da bildirilmektedir. 

Zou ve ark., (2018) (19), MSTN geni susturulmuş domuzlarda doğum sonrasında kas motor 

fonksiyonlarının bozulduğunu ve ölümler gözlendiğini bildirmişlerdir. Aynı çalışmada; kas 

gelişimi ile ilişkili başka bir gen olan F-box protein 40 (FBXO40) geni CRISPR/Cas9 ile 

hedef alınmış ve domuzlarda motor fonksiyonların bozulduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde; 

Wang ve ark., (2015)’da (15) keçilerde CRISPR/Cas9 ile MSTN geninde oluşturdukları 

mutasyon sonrasında doğan yavrularda ölümlerin şekillendiğini gözlemlemişlerdir. 

3.2. Et Kalitesi  

Çiftlik hayvanlarında CRISPR/Cas9 ile et kalite parametrelerinin iyileştirilmesinin mümkün 

olduğu bildirilmektedir. Domuzlarda yapılan bir çalışmada; insülin-benzeri büyüme faktörü 2 

(insulin like growth factor 2; IGF2) geninde CRISPR/Cas9 ile oluşturulan mutasyonlar 

sonucunda; et kalitesinde bir değişim olmadığı ancak fötal ve postnatal büyümenin hızlandığı 

belirlenmiştir (20). Keçilerde yapılan bir çalışmada ise; CRISPR/Cas9 ile MSTN geninin 

susturulması sonrasında yağ asidi metabolizması ve doymamış yağ asidi biyosentezinden 

sorumlu genlerde transkripsiyonel düzeyde değişim olduğu ve MSTN geninin bu genlerin 

ekspresyonunun düzenlenmesinden sorumlu olduğu belirlenmiştir (10).  

Yağın kas lifleri arasında depolanması (intra muscular fat; IMF) önemli bir et kalite 

parametresi olup etin lezzetini artırmaktadır. IMF, önemli bir et kalite parametresi olan etin 

mermerleşme skoru ile yakından ilişkilidir. Peroksidaz proliferatör-aktive reseptör γ 

(Peroxisome proliferator-activated receptor γ; PPARγ) lipogeneziste rol oynayan önemli bir 

gendir. Gu ve ark., (2020) (21) domuzlarda yaptıkları çalışmada PPARγ geninde 

CRISPR/Cas9 ile oluşturulan mutasyonların kas dokuda bu genin ekspresyonunu artırdığını  

belirlemişlerdir. Ayrıca; IMF ve mermerleşme skorunun PPARγ mutant domuzlarda daha 

yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Yapılan bu çalışmalardan elde edilen bulgular, 
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CRISPR/Cas9’un çiftlik hayvanlarında et kalitesinin artırılması noktasındaki potansiyeline 

işaret etmektedir. 

3.3 Hastalık Direnci 

Hastalık direnci; bir canlının patojen mikroorganizmalar nedeniyle ortaya çıkan patolojik 

durumu veya enfeksiyonları engelleme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır (22). Hastalıklara 

karşı canlıların direncinde bireysel farklılıklar olabilmektedir. Bu bireysel farklılıklar büyük 

oranda genetik varyasyondan kaynaklanmaktadır. Genetik varyasyonlar nedeniyle canlının 

immun sistemi, enfeksiyonlara değişen düzeylerde yanıt oluşturmaktadır (22). Farklı çiftlik 

hayvanı türlerinde yapılan çalışmalarda, CRISPR/Cas9’un yüksek hastalık direncine sahip 

hayvanların yetiştirilmesi amacıyla kullanılabileceği ortaya konulmuştur.  

Domuz reprodüktif ve respiratör sendromu (porcine reproductive and respiratory syndrome; 

PRRS) domuzlarda önemli ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalıktır. Bu hastalık PRRS 

virüs enfeksiyonu veya aşılama nedeniyle ortaya çıkmaktadır. PPRS virüsünün hücre 

içerisinde girişine bir hücre yüzey reseptörü olan CD163 aracılık etmektedir. Whitworth ve 

ark., (2016) (23) domuzlarda yaptıkları çalışmada; CRISPR/Cas9 ile CD163 genini hedef 

alarak susturmuşlar ve bu sayede PPRS enfeksiyonunun oluşumunun engellenebileceğini 

tespit etmişlerdir. Gao ve ark., (2017) (24) sığırlarda CRISPR/Cas9 ile fötal fibroblast 

hücrelerine doğal dirençle ilişkili makrofaj proteini (natural-resistance–associated 

macrophage protein 1; NRAMP1) genini hedef alarak sığırlarda tüberküloz direncinin 

artırılabileceğini ortaya koymuşlardır. Bevacqua ve ark., (2016) (25) spongiyoz ensefalopati 

gibi fötal bozukluklara neden olan prion proteini kodlayan PsPSc genini sığır embriyolarında 

CRISPR/Cas9 ile hedef alarak bu genin susturulabileceğini ortaya koymuşlardır. Menchaca ve 

ark., (2018) (26) koyunlarda hyaluronidaz 2 (hyaluronidase 2; HYAL 2) genini CRISPR/Cas9 

ile hedef almışlardır. Bu genin koyunlarda pulmoner adenokarsinoma neden olan Jaagsiekte 2 

retro virüsün hücre içerisine alınmasında rol oynadığı bildirilmektedir. Çalışma sonucunda 

HYAL 2 geni baskılanan koyunlarda bu hastalığa karşı direncin şekillendiği tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde; çiftlik hayvanlarında önemli ekonomik kayıplara sebep olan brucellaya karşı 

direncin artırılmasında da CRISPR/Cas9’un kullanılabileceği bildirilmektedir (27). 

3.4. Hayvan Refahı 

CRISPR/Cas9 tekniğinin çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde refah şartlarının iyileştirilmesi 

amacıyla kullanılabileceği bildirilmektedir. Çiftliklerde boynuzlu bir fenotipe sahip olan 

inekler hayvanlarda yaralanma riskini artırmaktadır. Ayrıca bakıcılar ve hayvan sahipleri için 

de bir risk oluşturmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için çiftliklerde yenidoğan buzağılarda 

boynuz köreltme yoluna gidilmektedir (1). Bu noktada; CRISPR tekniğinin boynuzsuz 

fenotipe sahip sığırların yetiştirilmesi amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir. Schuster ve 

ark., (2020) (28) sütçü sığırlarda yaptıkları bir çalışmada CRISPR tekniği ile boynuzsuz 

sığırlar yetiştirilebileceğini ortaya koymuşlar ve çiftlik hayvanlarında bu sayede boynuz 

köreltme işleminin ortadan kaldırılabileceğini ortaya koymuşlardır.  

Domuzlarda; CRISPR/Cas9 tekniğinin soğuğa karşı olan direncin artırılması amacıyla 

kullanılabileceği bildirilmektedir. Domuzlarda ayrıştırma proteini 1 (uncoupling protein 1; 

UCP1) geni bulunmamaktadır. UCP1 adipogenezis ve ısı düzenlenmesinde rol oynayan bir 
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gendir.  Bu nedenle düşük hava sıcaklığı domuzlarda önemli bir refah problemine neden 

olmaktadır. Ayrıca domuzlarda yüksek yağ depolanmasının, UCP1 geninin bulunmamasından 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir (29). Zheng ve ark., (2017) yaptıkları bir çalışmada fare 

UCP1 genini CRISPR/Cas9 ile domuzlara nakletmişlerdir (knock-in). Bu çalışmada UCP1 

knock-in domuzlarda yağ depolanma kapasitesinin azaldığını ve ayrıca sırt bölgesinden elde 

edilen et miktarının arttığını tespit etmişlerdir. Çalışmalardan elde edilen bulgular CRISPR 

tekniğinin çiftlik hayvanlarında refah koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılabileceğini 

ortaya koymaktadır. 

3.5. Süt Kalitesi 

Süt içerisinde bulunan bileşenlerin kompozisyonu süt kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Yetiştiricilikte, sütte bulunan değerli bileşenlerin miktarının artırılması, alerjen maddelerin ise 

elimine edilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada CRISPR/Cas9 tekniği, süt bileşenlerine 

müdahele edilmesine olanak tanımaktadır. Yapılan farklı çalışmalarda; CRISPR tekniği ile 

sütte bulunan bileşenlere müdahele edilebileceği ortaya konulmuştur. Beta-laktoglobulin 

(beta-lactoglobulin; BLG) sütlerdeki başlıca alerjen maddelerden biridir. Zhou ve ark., (2017) 

(30) keçilerde yaptıkları çalışmada CRISPR/Cas9 ile BLG genini başarılı bir şekilde 

susturmuşlardır. Benzer şekilde; Silaeva ve ark., (2020) (31) sığırlarda CRISPR/Cas9 ile BLG 

genini hedef almışlardır. Bu iki çalışma sütlerde alerjen maddelerin elimine edilebileceğini 

ispatlamaktadır. Yapılan bir başka çalışmada ise; Ma ve ark., (2017) (32) CRISPR/Cas9 ile 

koyunlarda arilalkilamin N-asetiltransferaz (arylalkylamine N-acetyltransferase; AANAT) ve 

asetilserotonin metiltransferaz (acetylserotonin methyltransferase; ASMT) knock-in 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda bu iki geni taşıyan koyunların daha fazla miktarda 

melatonin ürettiğini belirlemişler ve CRISPR/Cas9 tekniğinin melatonin yönünden zengin süt 

üretmek için kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Keçilerde ise; yağ asidi metabolizmasından 

sorumlu stearoil-CoA desaturaz 1 (stearoyl-CoA desaturase 1; SCD1) geninin CRISPR/Cas9 

ile susturulması sonucu yağ asidi biyosentezinden sorumlu genlerin ekspresyonunun azaldığı 

belirlenmiştir (33).  

3.6. CRISPR/Cas9’un Hayvan Yetiştiriciliğinde Diğer Kullanım Alanları 

CRISPR/Cas9 tekniği hastalık modellerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. İnsanlarda 

zika virüs kaynaklı fetal enfeksiyonlar şiddetli konjenital nörolojik semptomlara neden 

olmaktadır. Zika virüse karşı direncin oluşmasında Tip I interferonlar önemli rol 

oynamaktadır. İnterferon α ve β reseptörleri (IFNAR) yönünden yetersiz farelerin zika virüse 

karşı hassas olduğu bildirilmektedir (34). Fan ve ark., (2017) (35) koyunlarda yaptıkları 

çalışmada CRISPR/Cas9 ile IFNAR genini baskılamışlardır. Bu genin baskılanması nedeniyle 

koyunların zika virüse karşı hassas olduğunu tespit etmişlerdir. Fan ve ark., (2018) (36) 

koyunlarda yaptıkları bir başka çalışmada CRISPR/Cas9 ile kistik fibrozis modeli 

oluşturmuşlardır. Kistik fibrozis (cystic fibrosis; CF) akciğer ve diğer organları etkileyen 

kalıtsal bir bozukluktur. Koyunlarda yapılan bu çalışmada; CF transmembran iletim 

regülatörü geninin baskılanması sonucu koyunlarda insanlardaki kistik fibrozise benzer 

fenotipin oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Koyunlarda yapılan bu çalışmalar CRISPR/Cas9’un 

büyük hayvanlarda hastalık modeli oluşturulması amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde verim özelliğine göre erkek veya dişi bireylerin yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Besi sığırı yetiştiriciliğinde erkek olması istenirken, süt sığırı yetiştiriciliği 

amacıyla ise dişi hayvanlar yetiştirilmektedir. Bu bağlamda cinsiyeti belirlenmiş spermalar et 

ve süt yetiştiriciliği açısından önem taşımaktadır (1). CRISPR/Cas9’un spermalarda cinsiyetin 

belirlenmesi amacıyla kullanılabileceği gösterilmiştir. Zhao ve ark., (2020) (37) mandalarda 

yaptıkları çalışmada CRISPR/Cas9 yeşil floresan bir proteini kodlayan gen bölgesini Y 

kromozomuna nakletmişlerdir. XY embriyolarda yeşil floresan ışıma gözlemlendiğini ve bu 

sayede XY ve XX embriyoların birbirinden ayrılabileceğini ortaya koymuşlardır. 

4. SONUÇ 

Diğer genom düzenleme tekniklerine kıyasla uygulaması daha kolay olan CRISPR/Cas9; ZFN 

ve TALEN’e göre daha etkili bir moleküler tekniktir. CRISPR/Cas9’un spesifitesinin 

artırılması bu yöntemin çiftlik hayvanlarında daha güvenilir bir şekilde kullanılabilmesine 

olanak tanıyacaktır. Böylece çiftlik hayvanlarında ekonomik önemi olan verim özelliklerinin 

daha hızlı ve etkili bir şekilde iyileştirilmesi mümkün olabilecektir. 
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Özet: Günümüz internet dünyası gittikçe büyüyen kullanıcı sayısı, olanakları ve ekonomisi ile 

kendi sınırlarına sığamaz hale gelmiştir. Öyle ki her geçen gün kendi kuralları, kanunları ve 

işleyişi bulunan yeni evrenler kurulmakta ve bu evrenler kullanıcıların gerçek dünyadan 

uzaklaşarak kendilerini rahat ve mutlu hissettikleri birer sanal gerçeklik haline gelmektedir. 

Gitgide hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz bu evrenler birer “ikinci hayat” olmaları 

sebebiyle de kendi ekonomilerini kurmaları son derece olağandır. İşte tüm bu gerçek ve sanal 

evrenleri bir araya getirecek olan Metaverse, Metavers’ün ekonomisinin bel kemiğini 

oluşturacak olan ve blokzincir teknolojisi üzerine inşa edilmiş NFT’ler kritik birer konu 

haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında metaverse ortamında NFT teknolojilerinin hangi 

şekillerde kullanılabileceği ve yakın gelecekteki muhtemel kullanım alanları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metaverse, NFT, Blokzincir, Etherium, Arttırılmış Gerçeklik 

 USAGE OF NFT TECHNOLOGIES IN METAVERSE ENVIRONMENT AND ITS 

APPLICATIONS IN THE NEAR FUTURE 

Abstract: Today's internet world, with its ever-growing number of users, possibilities and 

economy, has become beyond its limits. So much so that new universes with their own rules, 

laws and functioning are being established every day, and these universes become virtual 

reality where users feel comfortable and happy by moving away from the real world. Since 

these universes, in which we spend most of our lives, are "second lives", it is quite normal for 

them to establish their own economies. The Metaverse, which will bring all these real and 

virtual universes together, and NFTs built on blockchain technology, which will form the 

backbone of the Metaverse economy, have become a critical issue. Within the scope of this 

study, the ways in which NFT technologies can be used in the metaverse environment and 

their possible usage areas in the near future are examined. 

Keywords:  Metaverse, NFT, Blockchain, Etherium, Enhanced Reality 

 

Blokzincir (Blockchain) 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından, Bitcoin için halka açık 

işlem defteri olarak kullanılması amacıyla geliştirilmiştir. Blokzincir, en basit şekliyle, belirli 

kayıtların sıralı bir listesini içeren ve bu kayıtların zincir adı verilen bağlantılar aracılığıyla 

birbirlerine bağlandığı dağıtık bir veritabanı olarak tanımlanabilir[1].  Blokzincir kimliği ve 

erişilebilirliği konusunda, halka açık veya daha az yetkili, gizli veya yetkili ve işbirliği olarak 

üç ana ölçüt bulunmaktadır[2]. Blokzincir, sürekli büyüyen veriler içermesi, belirli kurallara 

ve düzenlemelere bağlı olması açısından, ülkemizde bir muhasebe aracı olarak kullanılan 

Defter-i Kebir’e, halk arasında biline adıyla “Büyük Defter”e de benzetilebilir. 
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Dağıtık yapısı, düğümler tarafından oluşturulmuş, sayıları her geçen gün artmakta olan ve 

düğümlerin merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymadan direkt olarak birbirleriye haberleşebildiği 

bir P2P (Peer-to-Peer) ağ olmasının sonucudur. Şu anda yalnızca Ethereum ekosisteminde 

5980 düğüm (node) bulunmaktadır[3]. Blokzincir ağları sabit birer ağ değildirler, isteyen 

düğüm istediği zaman ağdan ayrılabilir ya da yeni bir düğüm ağa katılabilir[4]. Blokzincirin 

temel işlevi;  istenilen verileri, blok adı verilen ve değiştirilemeyen gruplar oluşturmaktır. Bir 

blok, yeterli veri ile dolduğu zaman kalıcı bir kayıt haline gelebilmesi için, bir dizi oldukça 

karmaşık işlemden geçer. 

 

Şekil 3. Ethereum ana ağındaki düğüm sayısı[3] 

Blokzincir teknolojisi iki temel kavram üzerine inşa edilmiştir; bloklar ve blokları oluşturan 

kayıtlar. Kayıtlar; blokzincirin tasarımına bağlı olarak her türlü içerik bilgisi olabilir. Bu 

bilgiler, tedarik zinciri, para hareketleri, müşteri kayıtları gibi birçok veri olabilir. Bloklar ise, 

kayıtların birleşip, belirli aralıklarla içerisine yazıldığı yapılar olarak ifade edilebilir. 

Blokların kapsamı, boyutu ve tabi tutulacağı işlemler gibi bilgiler yine o blokzincirin 

tasarımına bağlıdır. Ancak tüm bloklar için şunu söyleyebiliriz ki, bir bloğun 

oluşturulabilmesi için dijital imza ve şifreli özet algoritma yöntemi  (encrypted hash 

algorithm) kullanılması gereklidir. Şifreli özet algoritma; veri uzunluğu ne olursa olsun bu 

veriyi sabit bir uzunluğa dönüştüren ve aynı girdi ile hep aynı çıktıyı veren tek yönlü 

fonksiyonlar olarak tanımlanabilir. Veri içerisinde yapılacak olan en ufak bir değişiklik 

metnin özetini tamamen değiştirecektir. Bu nedenle, bütünlük kontrolü açısından büyük bir 

öneme sahiptir. Blokların özet değerleri alınırken bir önceki bloğun özet değeri de veri 

içerisine eklendiğinden kendisinden önceki tüm blokların verisini de içerisinde 

barındırmaktadır. Bu yönüyle bu özet algoritma, tüm blokları birbirine bağlayan bir zincir 

görevi görmektedir. Bu sebeple, teknolojinin adı, zincirlerle bağlı bloklar anlamına gelen 

blokzincir olmuştur. 
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Blokzincire yeni bir işlem eklemek, ağdaki bir takım düğümler tarafından doğrulama 

gerektirir. Ethereum platformu, düğümlerin karmaşık matematik işlemleri çözmesini 

gerektiren, hesaplama açısından da çok maliyetli olan İşlem-Kanıtı (Proof-of-Work) uzlaşma 

protokolünü kullanmaktadır[5]. Bu hesaplama işleminin zorluğu, verinin kurcalanması 

ihtimalini de imkânsız kılmaktadır. 

Bu teknoloji, diğer birçok faydasının yanı sıra, tasarımına bağlı olarak, dijital dünyada değer 

atfedilen varlıkların işlem geçmişlerinin kayıtlarını saklayabilmektedir.  Bitcoin ve Ethereum 

gibi sanal para birimleri için bu kayıtlar, para transferi bilgilerinden oluşmaktadır.  

Blokzincir teknolojisinin sağladığı en önemli avantajlar; 

    • Tasarımına bağlı olarak, tam mahremiyet 

    • Dağıtık güven yapısı sayesinde, merkeziyetsizlik 

    • Otorite bağımsızlığı sebebiyle, sürdürülebilirlik 

olarak sıralanabilir. 

Blokzincir teknolojisi yaygın olarak, Ethereum ve Bitcoin gibi sanal paraların var olmasını 

sağlayan teknoloji olarak bilinse de sağladığı olanaklar sayesinde bankacılık, FinTech, değerli 

belge oluşturma ve saklama, e-ticaret ödemeler, kişiden kişiye borçlanma, E-Noter, güvenli 

bulut depolama ve oy kullanımı gibi birçok alanda kullanım imkânı sunmaktadır.  

Günümüzde IOT (Internet of Things) cihazlarının gittikçe yaygınlaşması IOTA gibi 

organizasyonların kurularak IOT cihazlar yardımıyla blokzincir teknolojisi üzerinde bazı 

yenilikler getirmesine olanak sağlamıştır. 2015 yılında kurulan IOTA, yine aynı yıl IOT cihaz 

temelli olan Tangle isimli teknolojilerini duyurmuştur[6]. Bitcoin işlem onayı, geleneksel 

yöntemlerle 3-7 saniye sürüyorken, Tangle sayesinde bu süre saniyede 500 işleme 

çıkabilmiştir[7]. 

Ethereum, Bitcoinden sonra ikinci en büyük piyasa değerine sahip, akıllı sözleşme desteği 

olan, programlanabilir, açık kaynak kodlu ve merkeziyetsiz bir blokzincir olarak 

tasarlanmıştır. Akıllı sözleşme desteği olan blokzincirler sıkça programlanabilir blokzincirler 

olarak ifade edilir (Bitcoin programlanabilir blokzincir değildir)[5]. Ethereum, dağıtık bir 

büyük defter değil, dağıtık bir durum (state) makinesidir[8]. Ethereum protokolünün var olma 

amacı, bu özel durum (state) makinesinin sürekli, kesintisiz ve değiştirilemez şekilde 

Şekil 4. Ethereum blokzincir yapısı 
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çalışmasını sağlamak amacıyla mevcuttur; tüm Ethereum hesaplarının ve akıllı sözleşmelerin 

yaşadığı ortamdır[8]. 

Ethereum, merkezi olmayan, Ethereum Sanal Makinesi (Ethereum Virtual Machine (EVM)) 

kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu sanal makine, bloklar arasında yeni geçerli bir durum 

(state) oluşabilmesi için hesaplama kurallarını tanımlar. Ethereum'un durumu (state), yalnızca 

tüm hesapları ve bakiyeleri değil, aynı zamanda önceden tanımlanmış bir dizi kurala göre 

bloktan bloğa değişebilen ve rastgele makine kodunu çalıştırabilen bir makine durumunu 

(state) da tutan büyük bir veri yapısıdır[8]. 

 

Şekil 5. Ethereum Sanal Makinesi (EVM) 

Ethereum blokzincirini diğer blokzincirlerden ayıran en önemli özelliği akıllı sözleşmelerdir. 

Akıllı sözleşme kavramı ilk kez Nick Szabo tarafından icat edilmiştir[5]. Akıllı sözleşmeler 

geleneksel sözleşmeler gibi kuralları belirler ancak geleneksel sözleşmelerden farklı olarak 

kodları aracılığıyla otomatik olarak zorlanırlar. Akıllı sözleşmeler; Ethereum blokzincirinde 

çalışan bir programdır[9]. Kaynak kodu; sözdizimi Javascripte oldukça benzerlik gösteren 

Solidity ile yazılır[5].   Bu kaynak kod derlendiği zaman EVM tarafından çalıştırılacak olan 

bytecode şeklini alır. Ethereum blokzincirinde tutulan kısım da bu bytecode kısmıdır. 
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Şekil 6. Solidity ile yazılmış bir akıllı sözleşme örneği 

Akıllı sözleşmeler sadece iki taraflı değil çok taraflı sözleşmeler için de kullanılabilir. Bu 

yapısı sayesinde 2016 yılında Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar (Decentralized 

Autonomous Organizations (DAO)) ortaya çıkmıştır[10]. DAO kavramını daha basit şekliyle 

örneklersek, yöneticileri olmayan sadece çalışanlarının ortak olarak yönettiği bir şirkete 

benzetilebilir. Şeffaf, organizasyon üyeleri tarafından kontrol edilen ve merkezi bir otoriteyi 

yok sayan yazılımsal kurallarla yönetilmektedir. İlk DAO olan The DAO, kodlamasında 

bulunan ve aklıllı sözleşmenin kendi hesabını kontrol edemeden önce peş peşe DAO 

jetonlarının (token) çekilebilmesine olanak sağlayan bir açık yüzünden, 3.6 milyon ETH kötü 

niyetli kişiler tarafından çalındı. Bu sorunun düzeltilebilmesi ancak Ethereum 

geliştiricilerinin, blokzincire müdahalesi sonucu olabilmişti ki bu durum da Ethereum 

kullanıcıların büyük bir kısmını rahatsız etti ve sonucunda, 20 Temmuz 2016 tarihinde 

Ethereum Classic hayata geçirildi. 

NFT (Non-Fungible Token) Ethereum akıllı sözleşmesi ile türetilmiş bir çeşit kripto 

paradır[11]. Eşi olmayan dijital nesneler için sahiplik temsil eden jetonlar olarak da ifade 

edilebilir veya türünün tek örneği ve sertifikalı dijital varlık olarak tanımlanabilmektedir.  
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ERC-721 (Ethereum Request for Comments 721) standardı ile tanımlanmaktadır. Günümüzde 

kullanım alanı, ağırlıklı olarak dijital sanatlar olsa da bu, kullanım alanlarından sadece bir 

tanesidir. Çünkü NFT’ler sadece dijital sanat eserleri için değil, herhangi bir oyun içi nesne, 

dijital bir koleksiyon parçası, bir makale ya da alanadı gibi dijital olan her varlıktan 

üretilebilir. Bir NFT’nin Ethereum blokzincirinde sadece bir sahibi olabilir ve kimse 

tarafından değiştirilemez ya da çoğaltılamaz[12]. NFT’ler, eşsiz özellikleri olmaları sebebiyle 

ekonomik olarak herhangi bir karşılıklıları olmadığından “Karşılıksız” (Non-Fungible) olarak 

ifade edilmektedirler. NFT desteği olan Ethereum, Binance, Cosmos gibi blokzincirlerin 

kendilerine ait belirli standartları mevcut olmakla birlikte günümüzde çoğu NFT Ethereum 

blokzincirinin parçası durumundadır.  

Satışı gerçekleşen ilk NFT, Kevin McCoy’a ait olan Quantum isimli eser olup, bu eser, 2014 

yılında Anil Dash isimli Amerikalı bir teknoloji yöneticisi tarafından 1.4 milyon dolara satın 

alınmıştır[13]. Sonrasında “Beeple” olarak tanınan Mike Sinklemann isimli dijital sanatçı, 

"Everydays - The First 5000 Days" isimli eserini 69 milyon dolara satmıştır. Yine Ülkemizde 

de ünlü oyuncu, yazar ve komedyen Cem Yılmaz, yarattığı 151[14] NFT’den 45 tanesini 

satarak 2021 yılı içerisinde 76.28 ETH gelir elde etmiştir[15].  

 

Şekil 7. Son bir yıla ait günlük NFT işlem sayısı[16] 

İlk NFT satışından sonraki yıllarda CryptoKitties isimli, oyuncularının sanal kedi yavruları 

evlat edip takaslayabildikleri çevrimiçi oyun sayesinde bilinirliği hızla artan NFT, 2021 

yılında yaşadığı büyük patlamayla birlikte, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık 

bir pazar haline gelmiştir[17]. 
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Şekil 8. Son bir yıla ait günlük NFT işlem hacmi[16] 

Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü üzere NFT satışları Kasım ayında rekor seviyeye ulaşmıştır. 

Kasım ayında NFT satışlarının bu denli artmasının ardında yatan en büyük sebep Metaverse 

konusuna artan ilgi olarak gösterilebilir[18]. Satış rakamlarının bu seviyeye çıkmasında 

Decentraland[19] ve The Sandbox[20] isimli satışları büyük oranda sanal arazi olan bu iki 

metaverse etkili olmuştur. 

Herhangi biri ya da bir yapay zekâ tarafından üretilmiş olsa bile her dijital varlık birer NFT’ye 

dönüştürülebilir. NFT üretme işlemine kısaca basma (mint) denilmektedir. Bu süreç herhangi 

bir bilgisayar kullanıcısı için dahi oldukça kolay bir süreçtir. Kolay bir süreç olmasına rağmen 

NFT oluşturma işlemi öncesinde bilinmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.  

Bunlardan biri hangi blokzincir kullanılacağı, diğeri de bir şifreli cüzdana (crypto wallet) 

sahip olma gerekliliğidir. Basacağınız NFT bir blokzincirin parçası olacağı için hangi 

blokzincirin seçileceğine karar vermek oldukça önemlidir. NFT sanatçıları ve yaratıcıları 

arasında en yaygın kullanılan blokzincir Ethereum blokzinciridir. Diğer yaygın kullanılan 

blokzincirler arasında Binanca, Cosmos, Tezos ve Polkadot bulunmaktadır. Ethereum 

blokzincirini kullanabilmek için ERC-721 standardını destekleyen bir cüzdan gereklidir. Bu 

standardı destekleyen cüzdanlar MetaMask, Trust Wallet veya Coinbase Wallet aracılığıyla 

edinilebilmektedir. Sırada aracı market seçimi bulunmaktadır. Günümüz teknolojisi ile 

herhangi bir dijital sanatçı ya da içerik üreticisi bir aracı olmadan NFT oluşturamaz ya da 

satamaz. Bu işlemler için en popüler pazarlar arasında OpenSea, Rarible, Makersplace ve 

Mintable örnek gösterilebilir. OpenSea için örneklemek gerekirse, hesap oluşturup oturum 

açtıktan sonra, sağ üst köşede bulunan Oluştur (Create) simgesine tıklanır ve NFT’ye 

dönüştürülmek istenen dijital içerik ile ilgili bilgiler girilerek gönderilir (upload). 

$0,00

$5,00

$10,00

$15,00

$20,00

$25,00

$30,00

$35,00

$40,00

$45,00

$50,00

13.12.2020 11.02.2021 12.04.2021 11.06.2021 10.08.2021 9.10.2021 8.12.2021

İşlem Hacmi (MilyarUSD)



 

319 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 

 

Şekil 9. NFT oluşturma süreci 

Gönderim işleminden sonra da istenirse metadata ve adet bilgisi gibi ilave veriler eklenebilir. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra aşağıda bulunan Oluştur (Create) düğmesine basılarak 

NFT basım işlemi tamamlanmış olur. Artık NFT satışa çıkmaya hazır durumdadır. Satış için 

belirlenecek rakam için herhangi bir ölçü ya da standart bulunmadığından sanatçı veya içerik 

üreticisi istediği miktarı yazabilir. Satış işlemi için genel olarak üç yöntem bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, sanatçının ya da içerik üreticisinin NFT’sini sabit bir fiyat ile satışa 

sunmasıdır. Bu yöntemde herhangi bir zaman ve miktar sınırlaması yoktur. İkinci yöntem 

olan süreli açık arttırma yönteminde sanatçı ya da içerik üreticisi bir alt limit ve süre 

belirleyerek NFT’sini satışa çıkarır. Üçüncü ve son yöntem ise sınırsız süreli acık arttırma 

yöntemidir. Bu yöntemde ise sanatçı ya da içerik üreticisi sadece alt limit belirleyerek satış 

işlemini başlatır ve ne zaman isterse açık arttırmayı sonlandırabilir. 

Metaverse kavramı; öte veya ötesi kelimesi ile evren kelimelerinin birleşiminden oluşan ve ilk 

kez Neal Stephenson tarafından yazılan, 1992 yılında yayımlanan “Snow Crash” adlı romanda 

kullanılmıştır[21]. Bu roman daha sonra Steven Spielberg tarafından “Ready Player One” 

ismiyle filme alınmış, gerçek ve birçok sanal evrenin nasıl bir araya gelebileceğine dair etkili 

bir öngörü sunmuştur. Metaverse; gerçek evren ile sanal evrenlerin arasındaki sınırları iyiden 

iyiye zayıflatacak olan, birçok teknolojik gelişimin (arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik v.b.) 
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bir araya gelmesi ile gerçekleşebilecek ve bu evrenlerin tümünü içerisinde barındıran 

çevrimiçi evrenler topluluğunu ifade eder. 

Metaverse kavramı, Facebook CEO su Mark Zuckerberg'in, “Facebook” adını Metaverse 

kavramından esinlenerek “Meta” olarak değiştirdiğini açıklamasından sonra teknoloji 

dünyasının odak noktası haline gelmiştir. Google, Facebook, Microsoft, Apple, Epic Games 

gibi dünyanın teknoloji devi şirketleri için yeni pazarlar anlamına gelse de deyim yerindeyse 

henüz şantiyesinin kurulma sürecindedir.  

Metaverse için, sınırlar ve tanımlar çok belirgin olmamakla beraber, kullanıcı erişimi, yasal 

tanımlar ve çerçeveler, sahiplikler ve anonimlik gibi netleşmesi gereken birçok konu 

bulunmaktadır. Bunun da ötesinde henüz bu sanal evrenler üstü evreni oluşturabilecek 

seviyede bir grafik motorunun mevcut olup olmadığı bile tartışma konusudur.  

 

Şekil 10. 1 Nisan 2021 tarihinden bugüne Metaverse kapsamında işlem sayısı[16] 

En büyük soru işaretlerinden birisi de Metavers’ün büyük bir kısmını oluşturacak olan sanal 

varlıkların birer NFT (Non-Fungible Token) olup olmaması durumu ve bu varlıkların 

evrenlerarası dolaşımı durumudur. Örneğin Fortnite ya da Roblox evreni içerisinde 

mikroişlemler neticesinde satın alınan herhangi bir nesne hem birden fazla kişi tarafından 

satın alınabileceği için NFT gibi türünün tek örneği olamayacak hem de kendi evrenleri 

dışında kullanılıp kullanılamayacağı da belirsizdir. Metaverse, kendisini oluşturan gerçek ve 

dijital evrenler bütünü olması nedeniyle, içeriğinin büyük bir kısmının da dijital değerler 

tarafından oluşturulması beklenen en olası durumdur. Buradan hareketle, NFT’ler 

blokzincirlerde saklanan sahiplik kayıtları olduğundan metaverse ekonomisinin kilit noktası 

haline gelmesi kaçınılmazdır[22].  

0

20

40

60

80

100

120

140

1.04.2021 31.05.2021 30.07.2021 28.09.2021 27.11.2021

İşlem sayısı (Bin)



 

321 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 

 

Şekil 11. 1 Nisan 2021 tarihinden günümüze Metaverse kapsamında işlem hacmi[16] 

Dijital dünyada değerli olan her varlığın birer NFT olması durumu metaverse ekonomisi için 

de, blokzincir teknolojisinin vadettiği merkeziyetsiz ve adil bir ekonomi oluşmasının temeli 

olacaktır. Gittikçe artan işlem hacmi, Metavers’ü dev şirketler için de yeni bir pazar 

durumuna getirmiştir. Gün geçtikçe yeni firmalar metaverse içerisinde NFT denemeleri 

yapmaktalar. Gıda, moda, film yapım ve dağıtım gibi farklı sektörlerden firmalar bu yeni 

pazar için çalışmalarını hızlandırmış durumdalar. Bu firmalar ve ürettikleri NFT’lerden 

bazıları aşağıdaki gibidir. 

Pizza Hut tarafından dünyanın ilk NFT pizzası olarak lanse edilerek üretilen NFT pizzanın ilk 

dilimi 0.0001 ETH liste fiyatı koyularak satışa çıkarıldı. Firma şu anda rarible.com üzerinde 

NFT satışlarına devam etmektedir[23]. 

 

Şekil 12. Pizza Hut'ın ilk NFTsi[23] 

Bu yıl Temmuz ayında, Coca-Cola, aşağıda gösterilen “Coca-Cola Bubble Jacket” adlı 

NFT’sini opensea.io platformu üzerinde açık arttırma yoluyla satışa sunmuştur[24]. 
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Şekil 13. Coca-Cola'ya ait ilk NFT’lerden bir tanesi[24] 

 Yine Warner Bros. Matrix markası için Aralık ayında gösterime girmesi beklenen “The 

Matrix Ressurrections” filmi öncesi, tanesi 50 dolar olan yüz bin adet avatar NFT’yi, 

niftys.com üzerinden satışa çıkarmış ve tamamını satmıştır[25]. 

 

Şekil 14. Warner Bros. tarafından “The Matrix Ressurections” filmi için üretilmiş bir 

NFT [25] 

earth2.io isimli platform, ikinci dünya adıyla, gezegenimizin birebir ölçekte kopyasını 

çıkararak oluşturduğu evren içerisinde, kullanıcılarının satın alabileceği, takaslayabileceği ya 

da satabileceği araziler üzerinde sanal yapılar inşa edebilmesine olanak sağlayabilecek. 
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Şekil 15. earth2.io üzerinde satın alınmış Burdur şehir merkezinde arazi[26] 

NFTler ve kullanım alanları her ne kadar sınırsız gibi görünse ve gelecek ile ilgili çok ciddi 

potansiyel barındırıyor olsa da, tamamen sanal olması, teknolojik bir altyapıya ihtiyaç 

duyması ve daha şimdiden büyük bir ekonomi olması gibi durumlar sebebiyle barındırdığı 

bazı dezavantajlar bulunmaktadır. 

Bunların başında, neredeyse tamamıyla teknoloji temelli olması ve bu sebeple anlaşılmasının 

ve kullanımının zorluğu gösterilebilir. Bilgisayarını, tabletini veya cep telefonunu neredeyse 

sadece günlük işlerinde kullanan çoğu kullanıcı için anlaşılması güç ve ürkütücü 

görünmektedir.  

Diğer bir dezavantaj olarak tamamen spekülatif bir pazar olması sayılabilir. Herhangi bir 

dijital varlığın pahası konusunda hiçbir kısıt ya da sınır olmaması bu varlıklara aşırı değer 

atfedilmesi anlamına gelebilmektedir.  

Bu belirsizlikler beraberinde oluşan aşırı heyecan veya endişeyi de yanında getirmektedir.  

Altyapısını oluşturan blokzincir teknolojisi yüksek hesaplama gücü gerektirdiğinden[4] 

yüksek elektrik tüketimine sebebiyet vermektedir. Bu da günümüzde yaygın enerji üretim 

aracı olan fosil yakıtların çevreye verdiği zararın artmasına sebep olmaktadır.  

Sanal birer varlık olmaları ve dijital olarak saklanıyor olmaları, kötü niyetli kişiler için adeta 

birer hazine niteliğinde olmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Herhangi bir bilgisayar korsanı 

herhangi birine ait NFT ya da dijital cüzdanları çalabilme şansına sahiptir.  

NFTler ve diğer sanal paralar ile ilgili neredeyse tüm alış-veriş işlemleri aracılar tarafından 

yapılmak zorunda olduğu için hem aracı firmaların hem de kullanıcıların güvenlik konusunda 

bilinçli olmamız ve alınabilecek her türlü önlemi alması elzemdir. Aracı firma ya da pazaryeri 

zorunluğu da beraberinde kontrolün tamamen elimizde olmadığı anlamına gelmektedir. 

Son olarak da birer arkauç (backend) bileşeni oldukları için günlük kullanıcılar erişimin kısıtlı 

ve zor anlaşılır olması[27] söylenebilir. 



 

324 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
Avantajlarına gelecek olursak, dijital içeriklerin tümünün lisanslanmasını sağlayabilecek 

olması sebebiyle dijital sanatçılar ve içerik üreticiler için telif problemlerini ortadan 

kaldırabilecek potansiyele sahiptir. Bu sayede dijital sanatçılar ve içerik üreticiler için NFTler 

sayesinde yeni bir gelir kaynağı olabilecektir.  

Diğer bir avantajı ise kolleksiyonerleri direkt olarak ilgilendirmektedir. Koleksiyon eşyaların 

en büyük eksi yönü zamanla eskiyip yıpranmalarıdır. Dijital varlıklar olmaları sebebiyle asla 

eskimeyecek, yıpranmayacak dolayısıyla da en ufak değer kaybına uğramayacaklardır.  

Metaversün büyük bir kısmını oluşturacak olan oyun evrenleri içerisinde oyna-kazan modeli 

sayesinde sadece oyun oynayarak NFT kazanabilme şansı sunmaktadır. Bu model sayesinde 

oyun şirketleri, oyuncularının oyunlarında daha fazla zaman geçirmelerini sağlayabilirken, 

oyuncularını da oyunlarını ne kadar çok oynarsa o kadar ödül kazanmalarını sağlamaktadır. 

Bu sayede hem oyun şirketi hem de oyuncu kazançlı çıkmaktadır. Axie Infinity, Gods 

Unchained, Splinterlands gibi oyunlar bu modeli sunan oyunlardan bazılarıdır.  
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DANIEL DEFOE VE ROMANI 

Buse ÇINAR* 

*Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Konya, Türkiye, cnrbuse7@gmail.com 

Özet: 18. yüzyıl İngiltere için büyük değişimlerin yüzyılıdır. Bu yüzyılda ortaya çıkmış olan 

roman, belirli bir ortamda bir grup insanı içeren bağlantılı bir olaylar dizisi aracılığı ile insan 

deneyimlerini ele alan, kayda değer uzunlukta, belirli bir karmaşıklıkta icat edilmiş bir 

düzyazı anlatıdır. Bu anlatı türünün tarihe damgasını vurmuş önemli temsilcileri vardır. 

Daniel Defoe da bunlardan birisidir. Defeo, 18. Yüzyıl orta sınıfını tam anlamıyla temsil eder. 

Püritenlerin etkisiyle Defoe, her ne kadar gerek önsözlerde gerekse yazdıklarında gerçekleri 

yazdığını söylese de, onun gerçek anılar izlenimi vererek aslında uydurma hikayeler yazdığını 

savunan eleştirmenler de vardır. O, okumaya alışkın olunmayan özellikle kadın karakterler 

kullanarak aslında bir yenilik yapmıştır ve topluma bir ders vermek istemiştir. Peki,  romana 

neden ihtiyaç duyuldu? Ve roman türü neden bu kadar geç gelişti? Daniel Defoe, bu tür bu 

kadar geç gelişmesine rağmen nasıl bu kadar başarılı olabildi? 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Roman, Orta Sınıf, İngiltere, 18.yüzyıl. 

DANIEL DEFOE AND HIS NOVEL 

Abstract: The 18th century is a century of great changes for England. The novel that emerged 

in this century is an invented prose narrative of considerable length, of a certain complexity, 

that deals with human experiences through a connected storyline involving a group of people 

in a given setting. This type of narrative has important representatives who have left their 

mark on history. Daniel Defoe is one of them. Defeo literally represents the 18th century 

middle class. Despite the fact that Defoe, under the influence of the Puritans, says that he 

writes the truth both in his prefaces and in his writings, there are also critics who argue that he 

actually wrote fabricated stories by giving the impression of real memories. He actually made 

an innovation by using especially female characters who are not used to reading and wanted 

to give a lesson to the society. Alright, Why was the novel needed? And why did the novel 

genre develop so late? How did Daniel Defoe become so successful in this genre, despite its 

late development? 

Keywords: Women, Novel, Middle Class, England, 18th Century 

Asıl soyadı Foe olan, sonradan Fransız asıllı bir soylu gibi soyadına “De” eklemiş ve bir de 

bu “De”yi Foe’dan ayırarak bazı eserlerini böyle imzalamış Daniel Defoe, roman türünün 

öncüleri arasındadır. O dönemlerin sayıca yükselen ve üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılan 

orta sınıfının alt kısmından olan Daniel Defoe, her ne kadar bu durumdan utanmasa, hatta 

sınıfını anlatma ve övme fırsatı kovalasa da yine de soyadını bu şekilde değiştirerek bizlere 

daha yüksek sınıfta olma isteğini göstermiştir. Belki de Jonathan Swift ve Alexander Pope 

gibi yüksek orta sınıfa ait olan önemli yazarlar tarafından ötekileştirilmesi onu buna 

sürüklemiştir.  

Defeo, 18. Yüzyıl orta sınıfını tam anlamıyla temsil eder. Daha önce de söylediğim gibi, her 

bulduğu fırsatta alt orta sınıf değerlerinden bahsetmek ve onları övmek ister. The Complete 

English Tradesman ve The Complete English Gentleman yayımlarında bu övgüyü sıkça 

mailto:cnrbuse7@gmail.com
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görürüz. Bunu Robinson Crusoe adlı eserinde, Crusoe’un babasının savunmasında da görürüz. 

Onlar, orta sınıfın huzur içerisinde, erdemli bir hayat yaşadıklarını savunurlar.  

Hayatıyla ilgili çok da ayrıntılı bilgiye ulaşılamayan Daniel Defoe, damadının deyimiyle "to 

hide himself in mists" yani "kendisini sisler içerisinde saklar". Fakat onun hakkında 

bildiğimiz şeyler de vardır. Örneğin, kendisini ve ailesini geçindirmek için yapmadığı iş 

kalmamıştır. Girişimlerinde bazen başarılı olmuştur, bazen iflas etmiştir. Yaşamının varlıklı 

dönemlerinde neler hissettiğini de pek bilmesek de yoksulluk zamanlarını Mina Urgan’ın59 

deyimiyle “şiirsellikten uzak olan şu şiiriyle” ifade etmiştir: 

“No man has tasted differing fortunes more, 

And thirteen times I have been rich and poor.” 

“Ve 13 kere batıp çıkan ben kadar  

Hiç kimse tatmamıştır değişik talihsizlikler.” 

Ömrü boyunca hayatını kazanmak için çalışan Defoe, altmışından sonra düşüncelerini ve 

öykülerini satmaya karar verir fakat yine de yoksulluk içinde ölür. O, aslında tüccardır ve 

yazdıklarını satmayı da bir ticaret olarak görür. Belki de girişimlerinin herhangi birinden 

tatmin olacağı bir para kazansaydı, bugün Moll Flanders, Roxana gibi önemli eserlere sahip 

olamayacaktık. Bir insan ömrü boyunca bir amaç için yaşayıp, çoğu kez erişip ve onu tekrar 

ve tekrar kaybedip en sonunda da o amaç olmadan ölmeyi bence hak etmez. Sırf bu sebepten 

ötürü bile önemli bir insan olan Defeo’nun özellikle edebiyat alanında da önemli sayılmasının 

bazı nedenleri vardır: Karakterleri gerçek İngilizlerdir, yabancı yazarlardan taklide yer 

vermemiştir, daha önce var olmayan bir tür geliştirmiş ve bu türde önemli gelişmelere imza 

atmıştır, romanları gelişigüzel ve plansız yazılmıştır. Romanlarının plansız yazılmasıyla ilgili 

Ian Watt60, daha sonradan ele alacağımız Defoe'nun Moll Flanders adlı eserinin yankesiciler 

ile ilgili olan bir bölümü için şöyle bir eleştiride bulunmuştur:  

"Görünen o ki Defoe paragrafı yazmaya başladığında sonunu nasıl bağlayacağını 

galiba kafasında şekillenmemişti ve başka bir hadise aklına gelene kadar açıklayıcı bir 

geçiş uydurmakla yetinmişti." 

Defoe da gelecek bu eleştirileri bilircesine ve kabul edercesine, belki de en fazla gurur 

duyduğu eser olan The True-Born Englishman (Safkan İngiliz) adlı eserinin önsözüne şu 

satırları yazmıştır: 

 "...daha şimdiden şunları söyleyebilirim ki, eserimdeki bayağı üslup, kaba 

 nazım ve hatalı dil yüzünden -bunlar daha titiz olmam gereken konulardı- epey 

 eleştirileceğim..." 

Defoe, her ne kadar gerek önsözlerinde gerek ise yazdıklarında gerçekleri yazdığını söylese 

de, onun gerçek anılar izlenimi vererek aslında uydurma hikayeler yazdığını savunan 

eleştirmenler de vardır. Örneğin William Minto, Defoe hakkında "büyük ama hakikaten 

                                                 
59İngiliz Edebiyatı Tarihi, sayfa 751 
60 Romanın Yükselişi kitabı, sayfa 112 
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büyük bir yalancı, belki de gelmiş geçmiş en büyük yalancı"61 der. Defoe ise, Moll Flanders 

adlı eserinin önsözünde eserinin önsözüne şu satırları yazmıştır: 

“Who was Born in Newgate, and during a Life of continu'd Variety for Threescore 

Years, besides her Childhood, was Twelve Year a Whore, five times a Wife (whereof 

once to her own Brother), Twelve Year a Thief, Eight Year a Transported Felon in 

Virginia, at last grew Rich, liv'd Honest, and dies a Penitent. Written from her own 

Memorandums …” 

“Newgate'de doğan, çocukluğunun dışında, 60 senelik farklı hayatlar yaşayan: 12 yıl 

hayat kadını, beş defa eş ( biri kendi kardeşi olmak üzere), 12 yıl hırsız, 8 yıl 

Virginia'da bir suçlu olan; nihayetinde zengin olup dürüst yaşayan ve tövbekar olarak 

ölen Moll.” 

Defoe'nun bu satırları yazma sebebi, biraz da dönemin saygın isimlerinin ve çoğu insanın 

Püriten olmasından kaynaklanır. Püritenler, İngiliz Kilisesi'nden ayrılmış, Tanrı tarafından 

seçilmiş olduklarına inanan, kendi inanış biçimleriyle yaşamayı seçmiş ve seçilmeyenleri 

kurtarmayı amaç edinmiş bir gruptur. Bu grup dinlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Öyle ki, kurmaca 

hikayelerin yazılmasına ve okunmasına günah olarak bakarlar. Daniel Defoe, bu önsözü 

yazarak anlattığı karakterin aslında gerçekten yaşamış bir insan olduğunun, bu karaktere 

"Moll Flanders" takma adını vererek karakterin hayatını anlattığının altını çizmek ister. Bu 

satırları yazmadaki amacı, kurmaca hikaye anlatmadığını söylemek dolayısıyla günah 

işlemediğini söylemek ve günahkar bir kadını anlatarak, kötü bir örnek yazarak topluma ders 

vermektir. O, aslında hiç kimseyi karşısına almadan, sadece hayatını kazanma derdindedir. 

Defoe'nun kurmaca mı yazdığının yoksa gerçek karakterler mi yazdığının kararını vermek 

sanırım eserlerini okuyan ve onun hayatını bilenler olarak bizlere düşüyor.  

Defoe'yu daha iyi anlamak için, 18.yüzyıl İngilteresi’nin tarihi arka planına da göz atmamız 

gerekir. Siyasi olarak İngiltere, 1707'de İngiltere ve Galler (ki bunlar zaten birleşmişti), 

İskoçya ile birleşerek Birleşik Krallık kurulduğunda ortaya çıkmıştır. İngiltere 1701'den, 

1714'e kadar süren bir çatışmada İspanya ile savaş halindedir. 1715-16'dan İskoçya'nın 

Birleşik Krallık'tan ayrılmasını isteyen İskoç isyancılarla savaş vardır. 1742-48 arasında, 

Fransa ve Almanya ile savaştadır. 1756-63 arasında (ki bu Yedi Yıl Savaşı olarak bilinir) tüm 

Avrupa, İngiltere'nin ve Fransa'nın diğerlerine önderlik ettiği şekliyle savaştadır. Yedi Yıl 

Savaşı, beş kıtaya yayılan küresel bir çatışmadır. Yerli Amerikalılarla (1763-6) ve Mysore 

Kızılderilileriyle (1766-9) bir savaş vardır. 1775-83 Amerika, bağımsızlık için İngiltere'ye ve 

1780-84'ten Hollanda'ya karşı savaşmıştır. 1775-92 arası dönemin büyük bir bölümünde 

Hindistan'da savaş şiddetle devam ederken Avustralya Aborjinlerine karşı 1788'de, Fransa ile 

1793-1801'de yeniden savaş çıkar ve 1789-9'da Hindistan'da daha fazla savaş çıkar. Kısacası, 

18. yüzyılın büyük bir bölümünde İngiltere savaştadır. Tüm insanlık tarihinin en etkili 

devrimi Britanya'da başlar: Sanayi devrimi. Aynı zamanda buhar motoru icat edilir. İngilizler, 

bir madenden su pompalamak için buharla çalışan bir cihaz kullanırlar. Bu, ticari olarak 

başarılı ilk motordur. Avrupa'da yeni mallar -pamuk, kahve, baharat, çay vb. yüksek talep 

görürdü. Bu, köleliğin artışına sebep olmuştur. Köle kurbanlar avlanıp yakalanırlar, korkunç 

koşullarda Atlantik Okyanusu'nda taşınıp istismar edilirler. Kötü muamele görürler, satılırlar 
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ve birilerinin malı olurlar. Tüm bunların yanında, 18. yüzyılda İngiliz siyasi sistemini kral ve 

Parlamento arasındaki güç paylaşımı oluşturur. Temelde parlamento seçkinlerin elindedir. 

Yasaları onlar yaptılar ve onları -çoğunlukla- kendi çıkarları için yaparlar. 

Eğitim esas olarak, yetimler için hayır okulları ve alt sınıf ailelerin çocukları için ayrıcalıklı, 

kadın okulları; orta derecede zenginler için yatılı okullar ve üst sınıflar için evde eğitim 

yoluyla sağlanmaya devam etti. Teorik olarak, bekar kadının yasal statüsü 18. yüzyılda bir 

erkeğinki ile aynıydı. Kadınların bahçeye bakmaları, aile için yemek pişirmeleri, çocuklara 

bakmaları ve kocalarının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaları bekleniyordu. Kadınlar oy 

kullanamıyorlardı. Kısacası 18. yüzyıl büyük değişimlerin, savaşın ve imparatorluğun, 

üretimin makineleşmesinin, pazarların büyümesinin, kentsel toplumun gelişiminin yüzyılıydı. 

Ancak, önemli bir sosyal reformun olduğu ve insan haklarının ilerlediği bir dönem değildi. 

Birtakım icat ve keşiflerin gerçekten şekillenmeye başladığı bir çağ nedeniyle 19. ve 20. 

yüzyıllara zemin hazırlamıştır. Bu yüzyılda yaşanan değişimler, keşifler, buluşlar ve bilimsel 

devrimin yanı sıra özellikle açık denizlerde ticaret ve seyahatteki genişlemenin gelişmesi, 

modern dünyada olan şeylerin çoğunun arka planını oluşturur. 

Konumuz Defoe ise ve özellikle Defoe'nun roman yazarlığını inceliyorsak, roman nedir ile 

başlamamız icap eder. Roman, belirli bir ortamda bir grup insanı içeren bağlantılı bir olaylar 

dizisi aracılığıyla, insan deneyimlerini ele alan, kayda değer uzunlukta, belirli bir 

karmaşıklıkta icat edilmiş bir düzyazı anlatıdır. 18. yüzyıla kadar roman, aşk ve macera 

hakkında destansı eserler olan romansların aksine, özellikle kısa aşk ve entrika kurgularına 

atıfta bulunuyordu. 18. yüzyıl boyunca roman, eski romantizmin özelliklerini benimsedi ve 

başlıca edebi türlerden biri haline geldi. İlk roman örnekleri İngiltere'de 1700'lerin başında 

ortaya çıkmaya başladı, bu nedenle diğer edebi türlere kıyasla yavaş bir gelişme gösterdi. 

Peki, roman türü neden bu kadar geç gelişti? 

Romanın geç gelişmesinin üç ana nedeni vardır: Sözlü edebiyat ve şiire dayalı kültürel ve 

edebi gelenekler, şiirin kısa ve etkileyici olması nedeniyle dini ve ahlaki öğretileri yaymak 

için bir araç olarak kullanılması ve kağıt ve matbaa gibi araçların yetersiz olması. Aynı 

zamanda, Sanayi Devrimi, Birleşik Krallık'ın sosyo-ekonomik ve kültürel durumu üzerinde 

derin bir etkisi olan tarım, imalat, madencilik ve teknolojide büyük değişiklikler getirdi. 

Sanayi devriminden sonra İngiliz romanını ortaya çıkaran bir etken de orta sınıfın 

yükselişidir. Bu sınıf iktidara yükseldi ve ekonomik olarak iyileşti. Aristokrat sınıfın boş 

zamanları için epik romantizm ve drama vardı ancak orta sınıfın zaman geçirebileceği hiçbir 

şey yoktu. 18. yüzyılda orta sınıf güç kazanırken, boş zamanlarında okumak için kendilerine 

ait bir türe sahip olmak istediler ve bu, romanın tanıtıldığı zamandı.  

Roman yazılmaya başlandı, belirli bir kitleye de ulaştı. Peki, romanın yükselişinde rol 

oynayan faktörler nelerdi? 1700'lerden önce tiyatro baskın sanat biçimiydi, okuma yazma 

bilmeyen bir toplum vardı ve tiyatro yapıldığında insanlar okur yazar olmak yerine dinleyip 

izleyebiliyordu. Ancak Püritenlerin etkisiyle tiyatrolar azalmaya hatta kapanmaya başladı. Bu 

boşluğu doldurmak isteyen oyun yazarları, romancılara dönüştü. Aynı zamanda, bu zaman 

diliminde eğitim zorunlu hale geldi ve okuma eğitim sürecinin bir parçası oldu, Böylece 

okuma yazma bilmeyen toplum, kitap okumak için okur yazar bir topluma dönüştü. Bu 

sayede 18. yüzyılda okuma yazma oranı arttı. 1447 yılında Alman matbaacı Johannes 
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Gutenberg tarafından matbaanın icadı ile Avrupa'da matbaacılık endüstrisinde yeni bir dönem 

başlamıştır. Böylece iletişim yaygınlaşır ve farklı yeni fikirler geniş kitlelere ulaşır. Batı 

toplumlarında düşünce alanındaki ciddi değişimler 16. yüzyılda Rönesans'ın ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu nedenle, matbaa evrensel okur yazarlığa doğru ilerlemeye yol açtı, çünkü 

insanlar kitapçıklar gibi her türden yazılı edebiyata ve elbette roman gibi daha uzun yazılara 

daha fazla erişime sahip olurlar. Taşınabilir kütüphaneler, taşınabilen halk kütüphaneleridir ve 

özellikle yöredeki halk kütüphanesinden çeşitli nedenlerle yararlanamayan kırsal kesimdeki 

insanlara hizmet vermektedir. Böylece şehirdeki bir vatandaş ile köydeki bir vatandaşın aynı 

haklara sahip olmasını sağlarlar. Tüm bu romanın yükseliş nedenlerinin yanı sıra, en önemli 

faktör kadındır. Gündüzleri kocaları işteyken, evde yardımcıları olan ve ev işi yapmak 

zorunda olmayan orta sınıf kadınları, zamanlarını okuyarak geçirmeye başlarlar. Bu 

dönemlerde aşk evlilikleri de fazla olduğundan, kadınlar romanlarda kendilerini buldular. 

Aphra Behn, Charlotte Smith, Sophia Lee ve Eliza Heywood; Daniel Defoe gibi romancıların 

ilk öncüleri idir. 

Peki, romana neden ihtiyaç duyuldu? Orta sınıfa mensup insanlar neden romanlara bu kadar 

talepkar davrandılar? Romanslardan farklı olarak, 18. yüzyıl romanları gerçeği anlatır. 

Karakterler, orta sınıftandırlar, günlük rutin işler yaparlar ve gelişebilirler. Romanlarda 

zaman, takvim ile gösterilebilir ve kronolojik olarak izlenebilir. Romanda detaylı bir anlatım 

vardır ve gerçek mekanlar kullanılır. Ayrıca romanın belirli bir zirveye giden spesifik bir 

konusu vardır. Ek olarak, orta sınıf insanlar okuyucu kitlesi olarak baz alındığından, dil sade 

ve orta sınıfın gündelik kullandığı dildir. Romansta ise, karakterler olağanüstü güçlere 

sahiptirler, burjuva sınıfına mensupturlar yani toplumda önemli bir yerleri vardır ve değişim 

göstermezler, ne iseler odurlar. Romanslarda zaman kavramı ya yoktur ya da belirsizdir. Aynı 

zamanda mekanlar da belirsizdir ya da bahsediliyorsa bile kaleler, büyülü veya gizemli yerler 

gibi herkesin ulaşamayacağı yerlerdir. Ek olarak, romansların okuyucu kitlesi üst sınıf 

insanlar olduğundan, dil süslü ve kasıntıdır, sembolizm sıkça görülür. Orta sınıfa mensup 

insanlar, artık romanslardan sıkılmışlardı. Daha doğrusu, toplumu üst sınıfların 

yönetmesinden ve şekillendirmelerinden sıkılmışlardı. Artık kendileri de bu toplumda birer 

birey olduklarını hissetmek ve göstermek istiyorlardı. Aslında romanın işte böylesine derin bir 

yarayı onarma gibi bir gücü de vardır.  Biz o dönemde yaşayan bir orta sınıf insanı olsak, 

eminim bizler de bize daha yakın olan, bizleri anlatan romanları okumayı tercih ederdik.  

Konu Daniel Defoe ve eserlerine geldiğinde ise söylenecek çok fazla söz vardır. Defoe'nun 

romanı ile ilgili yapılabilecek en önemli tespit, onun karakterleri aracılığıyla aslında kendi 

yaşamını anlattığıdır. Buna kanıt olarak eserlerin birinci tekil şahıs ağzından anlatılması ve 

onun - anlattığım gibi - hayatını kazanmak uğruna yapmayacağı şey olmadığını bilmemizdir. 

Aslında bu söylem, onun yaptıklarının yanında biraz da kuru kalır. Gerçekte o, dönemin 

gerçeklerini, eğilimlerini ve isteklerini anlatır. Karakterler bu eğilimleri ve istekleri 

gerçekleştirir, belki de birçok okuyucudan farklı olarak. Defoe’nun döneminde okunmasının 

sebeplerinden biri de budur. İnsanlar onun eserlerini okuyarak gidemedikleri yerlere giderler, 

yapamadıkları suçları işlerler, olamadıkları yerlerde olurlar. 

Büyük İngiliz romanlarından biri olarak kabul edilen Moll Flanders’da, hapishanede 

doğumdan nihai refaha kadar Moll, aşkı, hırsızlığı ve fahişeliği kâr ve zarar açısından 

değerlendirir ve olağanüstü bir karakter olarak ortaya çıkar. 1722'de yayınlanan Moll 
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Flanders, en eski İngiliz romanlarından biridir. Pek çok erken dönem romanı gibi, birinci tekil 

şahıs ağzından anlatılır ve gerçek bir anlatım olarak sunulur, çünkü o zamanlar uzun, gerçekçi 

bir kurgu eseri fikri henüz yenidir. Bu eser, sadece eğlenceli ve aksiyon dolu bir hikaye 

değildir, aynı zamanda toplumun canlı bir resmini çizer. Moll, yaratıcılığı ve sıra dışı yaşamı 

nedeniyle istisnai ve alışılmadık bir karakter olmasına rağmen, Moll'un yüzleri, toplumuna 

sağlam bir şekilde kök salmıştır. Moll, bir mahkumun kızı olarak hayata büyük bir 

dezavantajla başlıyor: tüm çocukların ihtiyaç duyduğu şeylere erişimi sınırlı olduğu için, 

özellikle kadınlar için gerekli olan aile ve arkadaş destek sisteminden yoksun. Onları 

koruyacak herhangi bir sistem olmadığından, hükümlülerin çocukları, hiçbir eğitim almadan, 

hiçbir umutları olmadan dünyaya atılır. Sonradan ya açlıktan ölürler ya da ebeveynleri için 

kötü sonuçlanan suçlardan birini işleyerek doğdukları yere geri dönerler, tıpkı Moll gibi. 

Fakat Moll’ün başka bir seçeneği yoktur. Genç bir kızken, hizmetçilik yaptığı yıllarda 

öğrendiği yegane şey, iyi bir yaşam sürmesi için evlenmesi gerektiğidir. 48 yaşında dul 

kaldıktan sonra ise, evlilik ile ilgili umutları söndüğünden kendisini hırsızlık yaparken bulur. 

O dönemlerde iş gücü çok ucuz olduğundan, Moll’ün çocuklarına bakabilmek adına 

yapabileceği başka hiçbir çıkar yolu yoktur. Tüm bu zorluklara ve tehlikelere rağmen, 

Defoe'nun verdiği tablo tamamen siyah değildir. Umut ve çıkar yol, her zaman vardır. Belki 

de Moll Flanders'a ve temsil ettiği topluma bu kadar canlı ve yoğun bir nitelik veren biraz da 

tehlikenin çekiciliğidir. Aynı zamanda, Defoe, yalnızca ilk romanı Robinson Crusoe’da değil, 

Moll Flanders adlı eserinde de yine o dönemlerde var olmayan bir kelimeyi çalışmıştır: 

Feminizm. 

Daniel Defoe’nun hayatını kazanmak için yazdığını söylemiştim. Bunun en güzel karşılığını 

Robinson Crusoe adlı eserinin best-saller olması ile alır. İçerisinde tam bir kapitalist ve 

emperyalist karakterleri barındıran ve bireyciliğin önemli bir örneği olan Robinson Crusoe, 

gezi yazısı türünde yazılmış gibi görünse de, pikaresk bir yanı da vardır, tıpkı Moll Flanders 

adlı eserin pikaresk olmasının yanında biyografi olması gibi. Bireycilik sözcüğünün bile 

İngilizce’ye 19.yüzyılda girdiğini düşünürsek, 18.yüzyılda var olmayan bir kavram üzerine 

güzel bir örnek yazısı yazmak, Daniel Defoe’nun bugün konumuz olması sebeplerinden 

biridir. Bu eserde, tıpkı diğer eserlerde olduğu gibi ekonomik bireycilik vardır: karakter, 

ekonomik bağımsızlığını kazanmak, hem bireysel hem toplumsal gerçeklerinden kaçmak için 

bir adaya seyahat eder. Evi ve aileyi terk etmek ve var olan düzene bir şeyler ekleme çabası, 

bireyciliğin temel özelliklerinden biridir. Bu bilgiye dayanarak şunları söyleyebiliriz, 

Robinson Crusoe, bireyci bir karakterdir. Daniel Defoe, diğer eserlerinde de olduğu gibi, 

çıkarları doğrultusunda aile bağına çok da önem vermez. Eserlerindeki bu tavrı, “Aile 

Eğitmeni” adlı eserindeki tutumuyla çelişse de, romanlarında bize teoriyi değil pratiği 

yansıttığının bir kanıtıdır. Defoe, romantik aşka düşmanlıkla bakar, cinselliği küçümser, 

evliliği ise çıkar anlaşması olarak görür. Sonuç olarak, Defoe’nun romanlarında ve özellikle 

bu eserde duygular, ekonomik çıkarlarla çevrelenmiş durumdadır.  

Robinson karakteri, bir orta sınıf mensubu yani yönetilen olarak, dönemin getirdiği alt-üst 

ilişkilerinden memnun değildir. Onu adaya sürükleyen sebeplerden biri de devlettir. Bu da, 

Defoe’nun aslında “devlet” kavramına karşı olduğunun bir göstergesidir. Robinson, bu ilişkiyi 

sevmemesine rağmen, adada yalnızlık zamanlarında istediği gibi bir erkek köle olan Cuma’ya 

onun ustası gibi davranır. Bu da, adadaki kapitalizmin ve sömürgeciliğin önemli 
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örneklerinden biridir. Örnek vermek gerekirse, o dönemlerde tıpkı İngiltere’nin Hindistan’ı 

sömürmesi gibi, Robinson da Cuma’yı her açıdan sömürür çünkü onun ustası, efendisidir. 

Cuma’nın Hintliler gibi çat pat İngilizce konuşabilmesi de, bu benzetmenin doğruluğunu 

bizlere gösterir. Aslında bu durum, bizlere insanın yönetici olma eğiliminde olduğunu da 

gösterir. Robinson karakteri, tam anlamıyla benmerkezcidir. Yırtıcı doğayı ve Cuma’yı dize 

getirdiğini düşünerek mutlu olması, benmerkezciliğinin en büyük kanıtıdır. Robinson 

Crusoe’nun adada yarattığı yeni düzen, onun için bir ütopyadır. Fakat sonu başından belli bir 

ütopya… Robinson, İngiltere’yi birçok yönden sorgular fakat yine kendisini öğrendiklerinden 

yola çıkarak yarattığı bir İngiltere’de bulur.  

1724’te yayımlanan Roxana or the Fortunate Mistress, oldukça ilginçtir. Tam anlamıyla 

ustaca kurgulanmış bir pikaresk romandır. Öyle ki Virginia Woolf bile bu romanı İngiliz 

edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak görür. Bu olayı, Woolf’un feminizmi ile 

açıklayabiliriz. Çünkü, romanın ana karakteri, erkeklerin egemen olduğu bir dünyada 

erdemlice ve gönlünce bir hayat yaşayabilmek için hayata direnen ve tutunmaya çalışan bir 

kadındır. Özellikle hem Moll hem de Roxana adlı kahramanlar ile Defoe, kendi kaderinin 

sorumluluğunu üstlenmeye zorlanan ve hayatta kalabilmek için hırsızlık ve fuhuş da dahil 

olmak üzere yasadışı ve bazen suç teşkil eden uygulamalara başvurmak zorunda kalan bir 

kadının deneyimini araştırıyor. Roxana, genellikle Defoe'nun başlıca eserlerinin hem 

psikolojik olarak en karmaşık hem de en karanlık olanı olarak görülür. Defoe, dünyada 

hareket ederken Roxana'ya ne olduğuna değil, iç dünyasının bu deneyimlerle nasıl 

şekillendiğini keşfetmek için daha fazla zaman harcar. O, ayrıca bu romanı daha sert bir 

şekilde bitirir ve diğer iki kahramanın aksine Roxana'nın çeşitli kabahatlerinden dolayı 

pişman olduğunu ima eder. Bu öyküde Defoe, okuyucuyu kişisel özgürlüğü için savaşan bir 

18. yüzyıl kadınının hayatına götürür. Roxana karakteri, ilk kocası ailenin servetini 

mahvettikten sonra sokaklara düştüğü için zorlu bir hayat yaşar ve sonradan Roxana, onu 

kalan küçük mülkü elinde tutmaya iten güçlü bir güç hisseder. Bakması gereken çocuklarla 

birlikte kendini çözmesi gereken bir çıkmazın içinde bulur. Ailesini barındırmak ve kişiliğini 

yönetme hakkını korumak için, yeni bir adama eş olmaktansa ev sahibine fahişelik yapmayı 

seçer. Defoe, hikaye aracılığıyla, evliliğe tutkuyla karşı çıkan bir karakteri canlandırarak, 18. 

yüzyılda kadınlar için sosyal kurallara meydan okuyan feminist bir felsefe sergiler. 18. 

yüzyılda, yasalar ve sosyal davranış, bir kadının dünyadaki yeteneklerini kısıtlamak için çaba 

sarf ederken, kadınlara tatmin edici bir varoluş sürdürmeleri için çok az seçenek sunulmuştur. 

Defoe, Roxana boyunca emsallerine özgü güçlü bir konum sunar: kadınları savunan bir 

konum. Roxana karakteri, kadınların özgürlüklerini tartışması konusunda zamanının 

ilerisindedir ve nadiren özgürlüğe izin veren bir toplumda bir kadının özgürlüğü bulmak için 

izlemesi gereken yolun bir resmini çizer. Bekar bir kadın olarak itibarını koruyarak, 

özerkliğine ek olarak finansal güç de bulur. Bugün bir fahişe olarak yaşamaya hayran 

olunmasa da, Roxana'nın çabaları ve toplumun erkek üyeleri için bir kukladan daha fazlası 

olma özgürlüğü duygusunu sürdürmedeki başarısı alkışlanabilir. 

Daniel Defoe’nun romanın babası mı yoksa yüz karası mı olduğu konusu, eleştirmenler 

tarafından halen tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, eleştirmenler arasında fikir ayrılıkları ve 

anlaşmazlıklar doğurmaktadır. Virginia Woolf ve Samuel Taylor Coleridge gibi hayranları 

olmasına karşın, Mark Schroerer ve William Minto gibi Defoe'yu suçlayan ve eserlerinde 
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ahlak yetersizliği olduğunu söyleyenler de vardır. Şüphesiz, emin olunan tek şey, Defoe'nun 

yaşadığı zamanlarda amacını gerçekleştirip eserlerinden para kazanabilmiş olmasıdır. İyi ya 

da kötü, bir şekilde kendisinden bahsettirmeyi başarmıştır.  
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MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA 

Sultan Ümran KAYA*, Nurdan ORAL KARA** 

* Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Burdur, Türkiye 

sultanumrankayaa@gmail.com 

** Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Burdur, Türkiye 

nokara@mehmetakif.edu.tr 

Özet: Bu çalışma; öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını demografik faktörler 

açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerden kendilerini COVID-19 

öncesi ve COVID-19 sürecinde sağlıklı yaşam biçimi davranışı değişikliklerini belirtmeleri 

istenmiştir. Araştırmanın evreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari 

Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. 

Veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada evrenin tamamına ulaşmak için örneklem seçimine gidilmemiş olup araştırma 

örneklemi %95 güven aralığında ±5 hata payında 227 kişiye ulaşılmıştır. Çalışma kesitsel 

nitelikte bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde katılımcılara yönelik sosyo-demografik sorular, ikinci bölümde katılımcıların 

COVID-19 öncesinde sağlıklı yaşam biçimi davranışı ve COVID-19 sürecinde sağlıklı yaşam 

biçimi davranışını ölçmeye yönelik 12 soru yer almaktadır. Son bölümde ise Walker ve 

arkadaşları (1987) tarafından geliştirilen, 1996 yılında yeniden revize edilen (Walker & Hill-

Polerecky 1996), Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması, Bahar ve arkadaşları (2008) 

tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (HLSB-II) kullanılmıştır. 

İstatistiksel analizler Jamovi programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 

%38,8’inin (88) 20 yaş ve altı; %67’si (157) kadındır. Katılımcıların %46,7’sinin (106) genel 

sağlık durumunun iyi; %11,9’unun (27) ise kronik hastalığı vardır. Farklılıkları belirlemek 

için yapılan bağımsız örneklem T Testi ve ANOVA testine göre katılımcıların; düzenli 

egzersiz yapma durumuna, herhangi bir alanda hobisi olma durumuna, alkol kullanma, sigara 

kullanma, katılımcıların kendisinin ya da ailesinin sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı 

farklılık gösterdiği bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlıklı yaşam biçimi davranışı, öğrenciler. 

HEALTHY LIVING BEHAVIORS OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS AND 

DETERMINATION OF AFFECTING FACTORS: AN APPLICATION AT BURDUR 

MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY 

Abstract: This work; It aims to evaluate students' healthy lifestyle behaviors in terms of 

demographic factors. In addition, students were asked to indicate their changes in healthy 

lifestyle behavior before and during the COVID-19 period. The universe of the research 

consists of students studying in the Department of Health Management, Faculty of Economics 

mailto:sultanumrankayaa@gmail.com
mailto:nokara@mehmetakif.edu.tr
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and Administrative Sciences, at Burdur Mehmet Akif Ersoy University. As a data collection 

method, scanning method, one of the quantitative research designs, was used. In the study, 

sample selection was not made in order to reach the entire universe, and the research sample 

was reached 227 people with a margin of error of ±5 in the 95% confidence interval. The 

study is a cross-sectional study. The questionnaire used in the research consists of three parts. 

In the first part, there are socio-demographic questions for the participants, in the second part, 

there are 12 questions to measure the healthy lifestyle behavior of the participants before 

COVID-19 and the healthy lifestyle behavior during the COVID-19 period. In the last part, 

the Turkish validity and reliability study, which was developed by Walker et al. (1987) and 

revised again in 1996 (Walker & Hill-Polerecky 1996), and the Healthy Lifestyle Behaviors 

Scale (HLSB-II) conducted by Bahar et al. (2008) II) was used. Statistical analyzes were 

performed using the Jamovi program. 38.8% (88) of the participants were 20 years old or 

younger; 67% of them are women. The general health status of 46.7% (106) of the 

participants was good; 11.9% (27) of them have a chronic disease. According to the 

independent sample T-Test and ANOVA test performed to determine the differences, the 

participants; It was found that there were significant differences according to regular exercise 

status, having a hobby in any field, alcohol use, smoking, socio-economic level of the 

participants themselves or their families. 

Keywords: Covid-19, Healthy lifestyle behavior, students.   

1.GİRİŞ  

Sağlık, en genel şekilde “sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin 

bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali”  olarak tanımlanır (URL1).   Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, “sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir 

bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklar (WHO, 2006). Sağlık 

davranışı, bireyin günlük yaşamında sağlıkla kalbilmek ve hastalıktan korunabilmek için 

planladığı, yaşamına uyum sağladığı ve bu davranışları yaşamında gerçekleştirdiği bu 

davranışların bütünü olarak kabul edilmektedir (Yalçınkaya vd., 2007).  Sağlıklı yaşam biçimi 

davranışı, bireyin sağlığını etkileyebilecek tüm olumlu ya da olumsuz davranışları kontrol 

edebilmesi, günlük aktivite ve egzersiz alışkanlıklarını planlayabilmede kendi sağlık 

davranışına uygun hareket edebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır (Esin, 1997). Sağlıklı 

yaşam biçimi davranışı, beslenme, stres yönetimi, egzersiz yapma, manevi gelişimi, kişiler 

arası ilişkileri ve sağlık sorumluluğu bileşenlerinden oluşmaktadır. Walker ve diğerleri 

(1987), sağlıklı yaşam biçimi davranışını “kişinin sağlığını etkileyen ve sağlığı üzerinde 

önemli etkisi olan faktörlere karşı kontrol edilebilen tüm davranışlar” olarak tanımlamıştır 

(Walker vd., 1987). COVID-19 salgınının insan yaşamını olumsuz yönde etkilediği, 

insanların hareket kabiliyet ve alanlarını sınırlandırdığı bilinmektedir. COVID-19 salgını 

içinde salgın öncesine göre bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değiştiği 

düşünülmektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışının kazanılması kronik hastalıkların 

engellenmesinde, kronik hastalıkların ortaya çıkması durumunda da yaşam kalitesinin 

artırılmasında ve sağlıklı yaş alma konusunda büyük önem taşımaktadır (Cindaş, 2001). Tüm 

bu açıklamalar bağlamında sağlıklı yaşam biçimi davranışı bireylerin sağlığı açısından önem 

arz etmektedir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 

Yönetimi bölümü öğrencilerinin öğrencilik yıllarından itibaren sağlıklarını geliştirmenin 

önemini kavramaları, davranışlarıyla topluma model olmaları beklenmektedir. 

Amaç 

Bu çalışma; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 

Yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve bu 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen demografik faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılacaktır.  

Araştırmanın Hipotezleri  

H1. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi yaşa göre farklılık 

göstermektedir. 

H2. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

H3. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi sınıf düzeyine göre farklılık 

göstermektedir. 

H4. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi sosyo-ekonomik düzeyine 

göre farklılık göstermektedir. 

H5. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi düzenli egzersiz yapma 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H6. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi sigara kullanma durumuna 

göre farklılık göstermektedir. 

H7. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi alkol kullanma durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H8. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi genel sağlık durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H9. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi vücut kütle endeksine göre 

farklılık göstermektedir. 

H10. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi kronik hastalığı olma 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H11. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi günlük ortalama uyuma 

süresine göre farklılık göstermektedir. 
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H12. Araştırma grubunun sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyi herhangi bir alanda hobisi 

olma durumuna göre farklılık göstermektedir. 

 2.YÖNTEM  

Veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemi 

kullanılmıştır.  Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışmanın Tipi 

Çalışma kesitsel nitelikte bir araştırmadır.  

Çalışmanın Evreni ve Örneklemi  

Çalışmanın evrenini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesi sağlık yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada 

evrenin tamamına ulaşabilmek amacıyla örneklem seçimine gidilmemiş ve toplamda 227 

öğrenciye ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Araçları  

Çalışmanın verileri, 30 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihleri arasında yüz yüze toplanmıştır.  

Araştırmada kullanılan anketin başına araştırmanın amacını açıklayan bilgilendirmiş onam 

formu eklenmiştir ve katılımcıların araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarına ilişkin bir onam 

vermeden ankete başlayamayacakları bildirilmiştir.  

Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara yönelik yaş, cinsiyet, sınıf 

düzeyi, boy, kilo, sosyo-ekonomik düzeyi, düzenli egzersiz yapma, katılımcının kendi sağlık 

durumuna göre algısı, kronik hastalığı olup olmadığı, ilgilendiği bir hobi olup olmadığı, 

ortalama uyku saati, alkol ve sigara kullanma durumuna yönelik sorulara yer verilmiştir. 

İkinci bölümde ise katılımcıların COVID-19 öncesinde sağlıklı yaşam biçimi davranışı ve 

COVID-19 sürecinde sağlıklı yaşam biçimi davranışını ölçmeye yönelik 12 soru yer 

almaktadır. Son bölümde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (HLSB-II) 

kullanılacaktır.  

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (HLSB-II) 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği, Walker ve arkadaşları (1987) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek 1996 yılında yeniden revize edilerek Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği-II olarak adlandırılmıştır (Walker & Hill-Polerecky 1996). Türkçe 

geçerlik ve güvenirlik çalışması, Bahar ve arkadaşları tarafından 2008 yılında yapılmıştır 

(Bahar ve ark, 2008). Ölçek 52 madde ve altı faktörden oluşmaktadır. Bunlar; sağlık 

sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres 

yönetimidir. Ölçek derecelendirmesi 4’lü likert tipindedir. Hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık 

(3), düzenli olarak (4) kabul edilmektedir. Ölçeğin tamamından alınabilecek en düşük puan 
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52, en yüksek puan 208’dir. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin Cronbach 

Alpha katsayısı 0.92'dir.  

Verilerin Analizi  

İstatistiksel analizler Jamovi programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

analizi aşamasında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (yüzde, ortalama, standart sapma gibi) 

kullanılmış, farklılıkları belirlemek için bağımsız örneklem T-Testi ve tek yönlü ANOVA ve 

ölçme aracının ne kadar tutarlı bir ölçüm yapıldığını test etmek için güvenirlik analizi 

yapılmıştır.  

Veri temizleme olarak da bilinen veri düzenleme aşamasında uç ve aşırı uç değerler 

belirlenmesi halinde 3 anket formu analiz dışı bırakılmıştır.  

3. BULGULAR  

Tablo1: Tanımlayıcı İstatistik Tablosu  

Değişken  Frekans  Yüzde  

Yaş  

20 yaş ve altı  88 %38,8 

20 yaş üzeri  139 %61,2 

Cinsiyet 

Kadın  152 %67 

Erkek  75 %33 

Sınıf düzeyi  

Birinci  17 7,5 

İkinci  74 32,6 

Üçüncü  57 25,1 

Dördüncü  79 34,8 

Beden kitle endeksi puanı (BKE=Kilo(kg)/Boy2(m)) 

Zayıf  28 12,3 

Normal kilolu  158 69,6 

Şişman / fazla kilolu  31 13,7 

Obez / aşırı kilolu  9 4 

Sosyo – ekonomik düzey  

Düşük  35 15,4 

Orta  183 80,6 

Yüksek  8 3,5 

Genel sağlık durumu  

İyi  106 46,7 

Orta  111 48,9 

Kötü  10 4,4 

Kronik hastalığı olma durumu  
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Var  27 11,9 

Yok  198 87,2 

Düzenli egzersiz yapma  

Evet  38 16,7 

Hayır  188 82,8 

Herhangi bir alanda hobi olma durumu  

Var  166 73,1 

Yok  59 26 

Sigara kullanma  

Sık sık  58 25,6 

Ara sıra  24 10,6 

Nadiren  12 5,3 

Hiç  132 58,1 

Alkol kullanma  

Sık sık  8 3 

Ara sıra  48 21,1 

Nadiren  38 16,7 

Hiç  133 58,6 

Günlük Ortalama Uyku Süresi 

7 saat ve altı  80 35,2 

8 saat ve üzeri  140 61,7 

 

Tablo1’e göre katılımcıların %38,8’inin (88) 20 yaş ve altı, %61,2’sinin (139) ise 20 

yaş ve üzeri olduğu; %67’sinin (152) kadın, %33’ünün (75) ise erkek olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %7,5’inin (17) birinci sınıf, %32,6’sının (74) ikinci sınıf, 25,1’inin (57) üçüncü 

sınıf ve %34,8’inin (79) ise dördüncü sınıf olduğu; %12,3’ünün (28) beden kitle endeksi 

puanının zayıf, %69,6’sının (158) normal kilolu, %13,7’sinin (31) şişman/fazla kilolu ve 

%4’ünün (9) ise obez/aşırı kilolu olduğu görülmüştür. Katılımcıların %15,4’ünün (35) düşük, 

%80,6’sının (183) orta ve %3,5’inin (8) yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğu; 

%46,7’sinin (106) genel sağlık durumunun iyi, %48,9’unun (111) orta ve %4,4’ünün (10) ise 

kötü olduğu görülmektedir. Katılımcıların %11,9’unun (27) kronik hastalığı olduğu, 

%87,2’inin (198) ise kronik hastalığı olmadığı; %16,7’sinin (38) düzenli olarak egzersiz 

yaptığı, %82,8’inin (188) ise düzenli olarak egzersiz yapmadığı görülmektedir. Katılımcıların 

%73,1’inin (166) herhangi bir alanda hobisi varken, %26’sının (59) herhangi bir alanda hobisi 

olmadığı; %25,6’sının (58) sık sık, %16,6’sının (24) ara sıra, %5,3’ünün (12) nadiren sigara 

kullandığı görülürken; %58,1’inin (132) hiç kullanmadığı görülmüştür. Katılımcıların 

%3’ünün (8) sık sık, %21,1’inin (48) ara sıra, %16,7’sinin (38) nadiren alkol kullandığı 

görülürken; %58,6’sının (133) hiç kullanmadığı görülmektedir. Katılımcıların %35,2’sinin 

(80) günlük ortalama 7 saat ve altı uyku süresine sahip olduğu görülürken, %61,7’sinin (140) 

ise günlük ortalama 8 saat ve üzeri uyku süresine sahip olduğu görülmektedir. 

 

Bağımsız Örneklem T testi ve Anova Sonuçları 
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Yapılan bağımsız örneklem T testine göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışı düzeyinin; yaşa (p=0,643), cinsiyete (p=0,197), kronik hastalığı olup olmadığına 

(p=0,410), günlük ortalama uyku süresine (p=0,086),  göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermedği görülmektedir (p>0,05).   

Tablo2. Egzersiz Yapma Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 Egzersiz 

yapma  

N Ortalama  SD SE F P  

Sağlıklı 

Yaşam 

Biçimi 

Davranışı  

Evet   38 2,6902 0,42381 0,06875 1,824 0,001 

Hayır  188 2,4657 0,37238 0,02716 

 

Yapılan bağımsız örneklem T testine göre sağlıklı yaşam biçimi davranışı düzeyinin 

egzersiz yapma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir 

(p<0,05). Düzenli egzersiz yapan katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı düzeyinin 

düzenli egzersiz yapmayan katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir (x̄=2,6902). 

Tablo3. Herhangi Bir Alanda Hobisi Olma Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı 

Düzeyi 

 Hobisi 

olma 

durumu  

N Ortalama  SD SE F P  

Sağlıklı 

Yaşam 

Biçimi 

Davranışı  

Var  166 2,5429 0,38423 0,02982 0,172 0,013 

Yok  59 2,3959 0,38990 0,05076 

 

Yapılan bağımsız örneklem T testine göre sağlıklı yaşam biçimi davranışı düzeyinin 

herhangi bir alanda hobisi olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmektedir (p<0,05). Herhangi bir alanda hobisi olan katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışı düzeyinin hobisi olmayan katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir 

(x̄=2,5429). 

Yapılan ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeylerinin sınıf düzeyine (p=0,411), vücut kütle endeksine (p=0,712) göre  istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05).  

Tablo4. Alkol Kullanma Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 Alkol 

kullanma 

durumu  

N Ortalama  SD SE F P  

Sağlıklı 

yaşam biçimi 

Sık sık 8 2,5511 0,55464 0,19609 4,222 0,006 
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davranışı Ara sıra  48 2,3408 0,40747 0,05881 

Nadiren  38 2,4766 0,35695 0,05790 

Hiç  133 2,5661 0,36592 0,03173 

 

Yapılan ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeylerinin alkol kullanma durumuna göre  istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmektedir (p<0,05).  

Varyansların homojenliği testine göre varyanslar homojen dağılım gösterdiği için 

post-hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır (p>0,05).  

Tablo5. Tukey Post-Hoc Test – Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

(I) Alkol (J) Alkol Mean Difference (I-J) SE P 

Sık sık Ara sıra 0,21030 0,14544 0,472 

Nadiren 0,07456 0,14815 0,958 

Hiç -0,01499 0,13864 1,000 

Ara sıra Sık sık -0,21030 0,14544 0,472 

Nadiren -0,13574 0,08270 0,358 

Hiç -0,22529* 0,06413 0,003 

Nadiren Sık sık -0,07456 0,14815 0,958 

Ara sıra 0,13574 0,08270 0,358 

Hiç -0,08954 0,07006 0,578 

Hiç Sık sık 0,01499 0,13864 1,000 

Ara sıra 0,22529* 0,06413 0,003 

Nadiren 0,08954 0,07006 0,578 

 

Ara sıra alkol kullanan katılımcılar ile hiç alkol kullanmayan katılımcılar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hiç alkol kullanmayan katılımcılar ile 

ara sıra alkol kullanan katılımcılar arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  

 

Tablo6. Sigara Kullanma Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 Sigara 

kullanma 

durumu  

N Ortalama  SD SE F P  
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Sağlıklı 

yaşam biçimi 

davranışı 

Sık sık 58 2,3945 0,43064 0,05655 2,919 0,039 

Ara sıra  24 2,4346 0,45040 0,09194 

Nadiren  12 2,5944 0,44454 0,12833 

Hiç  132 2,5556 0,34397 0,02994 

 

Yapılan ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeylerinin sigara kullanma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0,05).  

Varyanslar homojen dağılım gösterdiği için post hoc testlerinden Tukey testi 

kullanılmıştır (p>0,05).  

 

Tablo7. Tukey Post-Hoc Test – Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 

(I) Sigara (J) Sigara Mean Difference (I-J) SE P 

Sık sık Ara sıra -0,04013 0,09345 0,973 

Nadiren -0,19988 0,12210 0,360 

Hiç -0,16108* 0,06065 0,042 

Ara sıra Sık sık 0,04013 0,09345 0,973 

Nadiren -0,15975 0,13613 0,644 

Hiç -0,12095 0,08544 0,491 

Nadiren Sık sık 0,19988 0,12210 0,360 

Ara sıra 0,15975 0,13613 0,644 

Hiç 0,03880 0,11609 0,987 

Hiç Sık sık 0,16108* 0,06065 0,042 

Ara sıra 0,12095 0,08544 0,491 

Nadiren -0,03880 0,11609 0,987 

 

Sık sık sigara kullanan katılımcılar ile hiç sigara kullanmayan katılımcılar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hiç sigara kullanmayan katılımcılar ile 

sık sık alkol kullanan katılımcılar arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

Tablo8. Sosyo-ekonomik Düzeye Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 Sosyo-

ekonomik 

N Ortalama  SD SE F P  
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düzey  

Sağlıklı 

yaşam biçimi 

davranışı 

Düşük  35 2,3232 0,41070 0,06942 5,360 0,005 

Orta  183 2,5298 0,37461 0,02769 

Yüksek  8 2,6978 0,43234 0,15286 

 

Yapılan ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeylerinin sosyo-ekonomik düzeye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmektedir (p<0,05).  

 Varyanslar homojen dağılım gösterdiği için post hoc testlerinden Tukey testi 

kullanılmıştır(p>0,05).  

 

Tablo9. Tukey Post-Hoc Test – Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 

(I) Sosyo-

ekonomi (J) Sosyo-ekonomi Mean Difference (I-J) SE P 

Düşük Orta -0,20659* 0,07052 0,010 

Yüksek -0,37462* 0,14980 0,035 

Orta Düşük 0,20659* 0,07052 0,010 

Yüksek -0,16803 0,13807 0,444 

Yüksek Düşük 0,37462* 0,14980 0,035 

Orta 0,16803 0,13807 0,444 

 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan katılımcılar ile; orta ve yüksek olan katılımcılar 

arasında, orta olan katılımcılar ile düşük olan katılımcılar arasında; yüksek olan katılımcılar 

ile düşük olan katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.  

 

Tablo10. Genel Sağlık Durumuna Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

 Genel 

sağlık 

durumu  

N Ortalama  SD SE F P  

Sağlıklı 

yaşam biçimi 

İyi  106 2,5900 0,37809 0,03672 6,886 0,001 
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davranışı Orta 111 2,4455 0,37601 0,03569 

Kötü  10 2,2183 0,42708 0,13505 

 

Yapılan ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeylerinin genel sağlık durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmektedir (p<0,05).  

Varyanslar homojen dağılım gösterdiği için post hoc testlerinden Tukey testi 

kullanılmıştır (p>0,05). 

Tablo11. Tukey Post-Hoc Test – Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeyi 

(I) sağlık durumu (J) sağlık durumu 

Mean Difference 

(I-J) SE P 

İyi Orta 0,14452* 0,05149 0,015 

Yüksek 0,37168* 0,12543 0,009 

Orta İyi -0,14452* 0,05149 0,015 

Yüksek 0,22716 0,12519 0,167 

Yüksek İyi -0,37168* 0,12543 0,009 

Orta -0,22716 0,12519 0,167 

 

Sağlık durumu iyi olan katılımcılar ile orta ve yüksek olan katılımcılar arasında; sağlık 

durumu orta olan katılımcılar ile iyi olan katılımcılar arasında; sağlık durumu yüksek olan 

katılımcılar ile iyi olan katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Tablo12. Covid-19 Salgını Öncesi ve Covid-19 Sürecinde Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışı Ortalamaları  
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Katılımcıların vermiş oldukları beyana göre; COVID-19 salgını öncesinde sağlık 

sorumluluğu ortalamaları 2.44, fiziksel aktivite ortalamaları 2.28, beslenme ortalamaları 2.36, 

manevi gelişim ortalamaları 2.31, kişiler arası ilişkiler ortalamaları 2.55, stres yönetimi 

ortalamaları 2.07’dir. Katılımcıların COVID-19 salgın sürecinde sağlık sorumluluğu 

ortalamaları 2.31, fiziksel aktivite ortalamaları 1.85, beslenme ortalamaları 2.21, manevi 

gelişim ortalamaları 2.01, kişiler arası ilişkiler ortalamaları 1.99, stres yönetimi ortalamaları 

1.7’dir.  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER  

Katılımcıların Covid-19 salgını öncesinde sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, 

beslenme, manevi gelişim, kişiler arası ilişkiler, stres yönetimi boyutlarının Covid-19 salgını  

sürecine göre daha yüksek olduğu; Covid-19 salgını sürecinde bu boyutların ortalamalarının 

düştüğü görülmüştür.  

Katılımcıların genel olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ise orta düzeyin 

üzerinde (x=2,504) olduğu görülmüştür. Katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeyi; düzenli egzersiz yapma, herhangi bir alanda hobisi olma, katılımcıların kendisinin ya 

da ailesinin sosyo-ekonomik düzeyi, genel sağlık durumu, sigara ve alkol kullanma durumu 

değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). 

Araştırma sonuçları; başta dekanlık, bölüm başkanlığı ve üniversiteyle ilgili diğer 

birimleriyle paylaşılıp bu bağlamda ilgili mecralardan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi 

davranış düzeylerini yükseltebilmek adına özellikle uzaktan eğitim merkezi sistemi üzerinden 

eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.  

Katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının alkol ve sigara kullanma 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Alkol ve sigara kullanan 

katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Bu 

bağlamda bağımlılık ile mücadele eden YEŞİLAY tarafından bu konularda broşürler, 

kitapçıklar dağıtması, ya da üniversite bünyesinde bilinçlendirici eğitimler verilmesi 

önerilmektedir.  

Araştırmada düzenli egzersiz yapan katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

düzeyinin egzersiz yapmayan katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların düzenli egzersiz yapma oranının %17,2’dir. Bu bağlamda şehir merkezine, 

öğrenci yurtlarının yakınlarında bulunan yerlere öğrencilerin fiziksel aktivitelerini arttırıcı 

faaliyet alanlarının yapılması önerilmektedir.  
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EKLEMPSİ 
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Özet: Eklempsi; köpek ve nadiren de olsa kedilerde görülen kandaki düşük kalsiyum 

seviyesinden kaynaklı akut ve hayati öneme sahip bir hastalıktır. Eklempsinin nedenleri 

yetersiz beslenme, düşük albümin seviyesi, aşırı süt tüketimi ve paratroid bezi hastalığıdır. 

Hastalığın teşhis edilmesinde iyi bir anemnez, hastalığın geçmişi ve hastalığın laboratuvar 

testleri ile doğrulanması sonucunda konulur. Kalsiyum ve D vitamini içeren diyet takviyeleri, 

hastalığın tedavisi ve nüksetmesinin önlenmesinde faydalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Eklempsi, Köpek, Kalsiyum, Yetersiz Beslenme 

Abstract: Eclampsia is an acute, life-threatening disease caused by low blood calcium levels 

(hypocalcaemia) in dogs and more rarely in cats. The causes of Eclampsia are poor nutrition, 

low blood level of albumin, excessive milk production and disease of parathyroid gland. In 

the diagnosis of the disease, a good anamnesis is made as a result of the history of the disease 

and the confirmation of the disease by laboratory tests. Dietary supplements containing 

calcium and vitamin D are useful in treating the disease and preventing its recurrence. 

Keywords: Eclampsia, Dog, Calcium, Malnutrition 

1.GİRİŞ 

Eklempsi; köpek ve nadiren de olsa kedilerde görülen kandaki düşük kalsiyum seviyesinden 

kaynaklı akut ve hayati öneme sahip bir hastalıktır (2). En sık laktasyonun en çok olduğu 

doğumdan sonraki 2 ve 4.  Haftalarda görülür. Ancak hamileliğin son dönemi ile doğumdan 

45 gün sonrada görülebilir (7,11). Doğumdan 45 gün sonra görülmesi genellikle dişi kedilerde 

görülür. Eklemspsi her köpek ırkında ortaya çıkabilmesine karşın küçük ırklarda daha çok 

ortaya çıktığı bildirilmiştir (4). Kedilerde ise böyle bir durum bildirilmemiştir. Hasta 

hayvanlarda serum kalsiyum seviyeleri 7mg/dl’nin altına düşmüştür (6). 

2.SEMPTOMLAR 

Eklempsi ciddi bir hastalıktır fakat tanı konulması oldukça kolaydır. Tanısı genellikle hasta 

sahibi tarafından verilen anamnez ve hastada bulunan klinik belirtilere dayalı olarak konulur 

(1,8). Köpeklerde klinik belirtiler oldukça hızlı bir şekilde ilerler. Başlangıçta hasta köpekler 

huzursuz ve gergindirler. Etkilenen hayvanlarda yalpalama şeklinde bir yürüyüş gözlenir. 

Sonuçta hasta yürüyemeyebilir, bacaklarda sertleşme görülebilir (4,6). Ayrıca kas titremeleri, 

göz seyirmeleri, hızlı nefes alıp vermede gözlenebilir. Kas aktivitelerine bağlı olarak vücut 

sıcaklığı yükselir. Solunum sayısı artmıştır. Bu noktada tedavi edilmez ise ölüm gözlenebilir 

(7). 

3. HASTALIĞIN NEDENLERİ 

3.1. BESLENME 

mailto:abdortkardes@mehmetakif.edu.tr
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Birçok vakada bu faktör predispozedir.  Hasta sahipleri gebe hayvanlara dengesiz diyetler 

uygular ve ekstra proteinin yararlı olduğunu düşünürler. Bu durumda da normalde kalsiyumun 

fosfora oranı düşer ve diyetteki kalsiyum miktarı azalmıştır (7). 

3.2. DÜŞÜK ALBUMİN SEVİYESİ 

Vücuttan aşırı albümin kaybı, düşük kalsiyum seviyelerine neden olur. Bu durum bazı böbrek 

hastalıklarında görülmektedir (7,8). 

3.3. AŞIRI SÜT ÜRETİMİ 

Yavruların aşırı süte ihtiyaç duymaları kandaki kalsiyum tuttulmasını zora sokar. Yavrular 

büyüdükçe günlük toplam süt alımları artar ve bu durumda anneyi daha fazla süt üretmesi için 

zorlar. Aşırı süt üretimi de kanda kalsiyum düzeyinin düşmesine neden olur (3,7). 

3.4.PARATROİD BEZİ HASTALIKLARI 

Paratroid bezinde meydana gelen hastalıklar kedi ve köpeklerde eklempsiye neden olduğu 

düşünülmektedir. Bu durum oldukça nadir gelişmektedir (7). 

4.TEDAVİ 

Tedavide öncelikli olarak iyonize olmuş kalsiyum konsantrasyonlarını düzeltmek amaçlanır. 

İlk tedavi, organik kalsiyum bileşenlerinin (%20 kalsiyum boroglukonat veya %10 kalsiyum 

glukonat) köpeklerde 1-1.5   mL/kg kedilerde ise 2.5 mL/kg olacak şekilde 10-30 dk boyunca 

yavaş infüzyon intravenöz uygulanmasını içermektedir (6). Ekstravazsyon meydana gelirse 

eğer korozif perivasküler etkilerden dolayı kalsiyum klorür vermekten kaçınılmalıdır. 

Kalsiyum uygulaması sırasında oluşabilecek kardiyak etkilerden dolayı oskültasyon ya da 

EKG ile kardiyak monitorizasyona dikkat edilmelidir (5). Bradikardi oluşması, Q-T 

dalgalarının kısalması veya aritmiler; kalsiyum uygulama hızının çok hızlı olduğunu ve geçici 

olarak kesilmesi gerektiğini gösterir. Daha sonrasında yavaş infüzyonda verilmeye devam 

edilmelidir (6). 

Hastalar tedaviye kısa sürede cevap verirler fakat nüks etmemesi yönünden takip edilmelidir. 

Orijinal doz tekrar uygulanabilir (11). Klinik belirtileri gidermek için kalsiyum glukonat 

dozu, normal salin solüsyonunda 1:1 oranında seyreltilebilir veya subkutan uygulama için %5 

dekstroz 24-48 saat içinde üç eşit doza bölünebilir (10). Ağır vakalarda ise normal kalsiyum 

seviyelerini korumak için kalsiyum infüzyonu 1-3 mg/kg/saat’ten verilebilir. Kalsiyum 

tuzlarının çökmesini engellemek için sülfat, fosfat veya bikarbonat içeren solüsyonlara 

kalsiyum ilave edilmemelidir (6,8). 

Tedavi sonrası prognoz iyidir ancak laktasyon sonrasında nüksler gelişebilir. Nüks riskini 

azaltmak için yavrular anneden ayrılmalı ve elle süt takviyesi ile beslenmelidir (9). Eklempsi 

yaşayan annelere 100mg/kg dozda kalsiyum karbonat veya kalsiyum laktat oral olarak 

öğünlere bölünerek verilmelidir (9).  Hipokalseminin devam etmesi bekleniyorsa D 

vitaminine erken dönemde başlanmalıdır çünkü intestinal kalsiyum taşınmasının 

düzenlenmesi birkaç gün sürebilir (6).  

5.KORUNMA 
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Gebeliğin ikinci yarısında ek vitamin veya mineral takviyesi olmadan dengeli bir beslenmeyi 

içermelidir. Ayrıca bu diyetler %1.0 ile %1.8 arasında kalsiyum ve %0.8 ile 1.6 arasında 

fosfor içermelidir. Diyetteki kalsiyum fosfor magnezyum dengesini bozduğu ve eklempsi 

oluşmasına neden olacağı için gebelik sırasında herhangi bir süt ürünlerini diyetlere 

eklememek gerekir (10). 
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PALYATİF BAKIM UYGULAMASINDA ENGELLER 

Ünzile EREN*, Canan Demir BARUTCU** 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık ve Biyomedikal Bilimler Anabilim Dalı, 

Burdur, Türkiye, unzile1992@icloud.com 

**Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Burdur, Türkiye, 

cdemir@mehmetakif.edu.tr 

Özet: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı, yaşamı tehdit eden hastalıklarla baş 

etmeye çalışan hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen bir 

yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşımda ağrı ve acı semptomlarını indirgeme 

çalışmalarının yanı sıra fiziksel, sosyal, psikolojik ve spiritüel bakımı da kapsadığını 

bildirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Palyatif bakımın hedefinin ölümü hızlandırmak ya da 

ertelemek olmadığını bildirmektedir. Sosyal yapı değişiklikleri, bağımlı yaşlı nüfusunda artış, 

hastalıkların tıbbi çalışmalar sonucunda kronikleşmesi, ev nüfus sayılarında azalmalar, 

kadınların iş hayatına atılmasında ki artış gibi birçok sebeplerle, kronik süreçteki hastalar için 

profesyonel bakım ihtiyacı doğmaktadır. Palyatif bakımın felsefesinde; yaşamının son 

günlerine gelen hastaların ihtiyacı olan bakım ve desteğin profesyonel kurumlarda verilmesi, 

ölümün de olağan yaşamın bir parçası olduğu anlayışına dayanması, bakımın fiziksel, 

psikososyal ve spiritüel yönlerini birleştirerek yaşam kalitesinin artırılması, profesyonel ve iyi 

organize olmuş ekip işbirliğiyle hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılanması görüşü 

bulunmaktadır. Motor nöron hastalıkları ve ilerleyici nörolojik hastalıklar, ileri dönem organ 

yetmezlikleri, tedaviye yanıt vermeyen kanserler, HIV/AIDS ve çocuklarda genetik ya da 

konjenital, ilerleyici hastalıklar en çok palyatif bakıma ihtiyaç duyulan hastalıklardır. 

Gelişmiş ülkelerde olduğu üzere ülkemizde de palyatif bakımın gelişmesinde engel ve 

gecikme yaşanmaktadır. Bunlardan birkaçı: sağlık çalışanlarının iş yükünün fazlaca olması, 

hasta ve ailesinin palyatif bakım konusunda farkındalığının az olması ve semptom 

yönetiminde yetersiz kalması, palyatif bakım kanun, mevzuat ve destek sistemleri konusunda 

bilgi eksiklikleri, evde bakım hizmetlerinin sigorta kurumlarınca desteklenmemesi, yeterli 

maddi desteğin sağlanamaması, hastalara tedavi odaklı yaklaşılması, hastanelerin fiziki 

yetersizlikleri, semptom kontrolünde standart uygulamaların oturtulamaması gibi nedenler 

sayılabilir. Bu çalışmada palyatif bakım sürecinde karşılaşılan engeller açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, yaşam kalitesi, engel 

BARRIERS IN PALLIATIVE CARE PRACTICE 

Abstract: The World Health Organization (WHO) defines palliative care as an approach that 

aims to increase the quality of life of patients and their relatives who are trying to cope with 

life-threatening diseases. He reports that this approach includes physical, social, psychological 

and spiritual care as well as efforts to reduce pain and suffering symptoms. The World Health 

Organization reports that the goal of palliative care is not to hasten or delay death. The need 

for professional care for patients in chronic process arises due to many reasons such as 

changes in social structure, increase in the dependent elderly population, chronic diseases as a 

result of medical studies, decrease in the number of households, and increase in women's 

employment. In the philosophy of palliative care; There is an opinion that the care and 
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support needed by the patients who are in their last days of life should be given in 

professional institutions, that death is based on the understanding that death is a part of 

ordinary life, that the quality of life is increased by combining the physical, psychosocial and 

spiritual aspects of care, and that the needs of the patients and their relatives are met with the 

cooperation of a professional and well-organized team. Motor neuron diseases and 

progressive neurological diseases, advanced organ failures, cancers that do not respond to 

treatment, HIV/AIDS and genetic or congenital, progressive diseases in children are the 

diseases that require palliative care the most. As in developed countries, there are obstacles 

and delays in the development of palliative care in our country. A few of them are: high 

workload of healthcare professionals, low awareness of patients and their families about 

palliative care and inadequate symptom management, lack of knowledge about palliative care 

laws, regulations and support systems, not supporting home care services by insurance 

institutions, insufficient financial support to patients, treatment-oriented approach, physical 

inadequacies of hospitals, and the inability to establish standard practices in symptom control. 

In this study, the obstacles encountered in the palliative care process were tried to be 

explained. 

Keywords: Palliative care, quality of life, disability 

GİRİŞ 

Palyatif sözcüğü Latincede örtü ve perde anlamında olan “pallium” dan türemiştir. Köken 

olarak Latince “palliare” ve İngilizce “palliate” kelimelerinden gelmektedir. Bu kelimeler 

örten hafifleten ve gideren anlamlarında kullanılmaktadır (1). Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 

tanımına göre, palyatif bakım; yaşamı tehdit eden hastalıklarla baş etmeye çalışan hasta ve 

hasta yakınlarının yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen bir yaklaşım türüdür. Bu 

yaklaşımda ağrı, acı semptomlarını indirgeme çalışmaları ile birlikte fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve ruhsal (manevi) bakım da bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü; palyatif bakımın 

yaşamı onayladığını ölümün de olağan yaşamın bir parçası olduğunu ifade etmektedir. 

Bununla birlikte palyatif bakımın ölümü hızlandırma ya da erteleme amacında olmadığını 

vurgulamaktadır (2). Palyatif bakım, hastalara beslenme desteğinin sağlanması, psikolojik 

anlamda destek olunması, hastanın konforunun sağlanması ve öz bakımının yapılması, hasta 

ve bakım verenlerin hastalık ve bakım konusunda eğitimler verilerek hastanın mevcut iyilik 

halinin pozitif anlamda artırılmasına odaklanan ve yaşamı tehdit eden bir hastalığın 

problemleriyle karşılaşan hasta ve ailesinin ağrı ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi 

problemlerinin erken tanınması, kusursuz bir değerlendirme ve tedavi ile acı çekmenin 

önlenmesi ve hafifletilmesi yoluyla yaşam kalitesini geliştiren bir yaklaşımdır. Palyatif bakım 

süreci, hastanın hayatını tehdit etmekte olan mevcut hastalık tanısının konulduğu an başlar ve 

ölüm sonrası hastanın ve ailesinin yas sürecinde desteklenmesi ile sona ermektedir. Palyatif 

bakımda amaç, hastanın yaşam süresinden çok yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Palyatif 

bakım sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşamın sonuna yaklaşan kişilerin yaşam 

kalitesini yükseltir, onurunu geliştirir, aile ve arkadaşlarına destek olmayı sağlar (3). Yaşam 

kalitesi, öznel bir durumdur. Sözcük anlamı olarak yaşamdan doyum almak, yaşamdan 

memnuniyet duymak, hayattan zevk alma ve mutlu olma sözcükleriyle eş anlamlıdır. Tıbbi 

terim olarak anlamı ise kişinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması, hayattan zevk alması, benlik 

saygısının korunması, sosyal ve kişilerarası ilişkilerinde kendi değer ve kültürü içerisinde 
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yeterli olması durumunu ifade eder (4). Palyatif bakım kritik hastalıklarda erken dönemde 

uygulanmaya başlandığında hastanın klinik tablosu ve yaşam kalitesi açısından 

değerlendirildiğinde daha fazla iyilik hali sağlamaktadır (5). Yapılan çalışmalarda, erken 

dönemlerde verilen palyatif bakım uygulamasının yaşam kalitesini artırdığı, semptom 

kontrollerinde daha etkin olunduğunu, hasta ve yakınlarının memnuniyetinin arttığı 

bulunmuştur (6). 

Palyatif bakıma; sosyal yapı değişiklikleri, bağımlı yaşlı nüfusunun artması, 

hastalıkların kronikleşmesi, ev nüfusunda azalma, kadınların iş hayatına atılması gibi 

nedenlerle hastaların aileler tarafından verilen bakım ihtiyacı karşılanamamakta ve 

profesyonel bakıma ihtiyaçları artmaktadır (7). 

Palyatif bakım bir ekip işidir ve palyatif bakım ekibinde hastalığın öznel durumuna göre 

değişmekle birlikte; doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, uzman 

terapist, inancına bağlı olarak din görevlisi, farmakolog, gibi profesyonel personeller 

bulunmaktadır (8-10). 

Motor nöron hastalıklarıyla ilerleyici nörolojik hastalıklar (Alzheimer, ALS), ileri dönem 

organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, beyin),tedaviye yanıt vermeyen 

kanserler, HIV/AIDS, çocuk genetik ve konjenital hastalıklar palyatif bakım ihtiyacı doğuran 

başlıca hastalıklardır (8). Palyatif bakım ihtiyacı olan hastaların en çok ağrı şikâyeti 

olmaktadır. Palyatif bakım ilk ağrı şikâyeti olmak üzere onunla birlikte hastanın ilerleyen 

hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan diğer semptomlarını gidermeye ve indirgemeye 

çalışmaktadır. En çok görülen fiziksel ve emosyonel semptomlar şunlardır; ağrı-acı, dispne, 

bulantı-kusma, iştahsızlık, halsizlik-yorgunluk, uykusuzluk, ciltte değişiklik, konstipasyon, 

deliryum- depresyon, stomatit (11). 

Palyatif Bakım Uygulamasında Yaşanan Engeller 

Gelişmiş diğer ülkelerde olduğu üzere ülkemizde de palyatif bakım konusunda bazı engel 

ve gecikmeler yaşanmaktadır. Bunlar:  

• Palyatif bakımın yeteri kadar kanun ve mevzuatla desteklenmemesi, 

• Palyatif bakım eğitimi almış sağlık personelinin olmaması, 

• Palyatif bakım sektöründe çalışan sağlık çalışanlarının iş yükünün fazlaca olmasıyla 

birlikte sayılarının da eksik olması, 

• Hastalara tedavi odaklı yaklaşılması,  

• Hastane odalarının fiziki yeterliliğinin uygunluğunun düşük olması, 

• Kaynakların dağılımındaki eşitsizlik, 

• Semptom kontrollerinde standart uygulamaların oturtulamaması, 

• Hasta ve yakınlarının semptom yönetiminde aceleci davranması, 

• Evde bakım hizmetlerinin sigorta kurumları tarafından karşılanmaması,  
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• Yeterli ekonomik desteğin olmaması, 

• Palyatif bakımla ilgili düzenlemelerin eksikliği, 

• Toplumun ve sağlık personelinin palyatif bakım konusunda farkındalığının olmaması, 

• Antitümör tedavilerinin palyatif bakımdan ayrı sayılması,  

• Opioid türevi ilaçlara kolay ulaşamama,  

• Hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım uygulamaları konusundaki bilgi eksiklikleri 

(12,13) . 

Kaliteli bir palyatif bakım uygulanması için sağlık personellerin eğitimli ve dinamik 

olması gerekmektedir. Sadece hastalık anında değil ölüm anı ve ölüm sonrası süreci iyi 

yönetebilmeleri, hasta yakınları bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir. Sağlık personelleri 

palyatif bakımın amaç ve ilkeleri, disiplinler arası işbirliği, yasal ve etik konular, hasta ve 

hasta yakınlarının kültür ve değerlerine duyarlılık, şefkat, ilgi, empatik yaklaşım, hasta ve 

yakınlarının kronik hastalık ve ölüm tanımları, tamamlayıcı ve alternatif ilaç, yaşam kalitesi, 

evde bakım, manevi ve psikososyal bakım, olumsuz haberlerin iletimi, ölüm, keder, yas, ölüm 

sonrası bakım gibi konularda destekleyici girişimlerde bulunmalıdır (adli tabip, morg, ölüm 

belgesi) (14). Hasta yakınlarının palyatif bakımdan beklentileri ise; semptom yönetiminde 

başarılı olma, bakım veren kişiye duygusal olarak destek olma, yapılan uygulamalar ve hasta 

bakımı hakkında eğitim alma, sağlık ekibi ile etkili iletişim içinde olma, hasta ile ilgili 

verilecek kararlarda söz sahibi olma, hastaları ile birlikte sosyalleşebilme ve güzel vakit 

geçirme gibi istekleri bulunmaktadır (15). 

SONUÇ VE ÖNERİ 

Günümüzde teknoloji-tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak, beklenen yaşam süresi 

artmıştır. Yaşlı nüfusun artması palyatif bakım hizmetlerine olan ihtiyacı gündeme getirmiştir.  

Sosyal yapıda olan değişiklikler,  hane nüfus sayısında ki değişiklikler, kadınların çalışma 

oranının artması gibi sebeplerden dolayı bakıma muhtaç bireylere yakınları tarafından gerekli 

bakım sağlanamamakta ve profesyonel yardım ihtiyaçları doğmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi ülkemizde de palyatif bakım sisteminde engeller bulunmaktadır. Engelleri çözüm 

odaklı incelediğimizde bir çoğunun ana temelinde hem toplumda hem de sağlık 

personellerinde palyatif bakım farkındalığının olmadığı, palyatif bakıma yönelik 

düzenlemelerin, kanun ve esasların, ekonomik desteğin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Palyatif bakım sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için hasta ve yakınları ile birlikte 

sağlık çalışanlarına da farkındalık oluşturmak amaçlı kaliteli eğitimler verilmelidir. Palyatif 

bakım ile ilgili düzenlemeler, kanun ve mevzuat gözden geçirilmeli, yeterli ekonomik destek 

sağlanmalıdır. İyi bir palyatif bakım bireyin yaşam kalitesini artıracaktır. Yaşamdan doyum 

alan her birey topluma geri kazandırabilir.  
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VERTEBRAL KALP SKALASI DEĞERLENDİRMESİNDE GÜNCEL VERİLER  
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Özet: Vertebral Kalp Skalası (VHS), orta torasik omurların ölçü birimi olarak kullanılarak 

kalp boyutunun vücut boyutuna endekslenmesiyle bulunan; kalp büyüklüğünü 

değerlendirmek için kullanılan objektif bir yöntemdir. VHS köpeklerde ilk kez Buchanan ve 

Bücheler (1995) tarafından uygulanmıştır. Bu yöntem ekokardiyografiye güvenmek yerine 

toraksın lateral radyografilerinden yararlanılarak kardiyak büyüklüğü objektif olarak 

değerlendirmenin bir yolunu sağlamıştır. Bu yöntemde köpeğin laterolaeral pozisyonda 

çekilen toraks radyografisinde iki eksen çizgisi kullanılmaktadır. Lateral radyografik 

görüntülerde, kalbin uzun ekseni, sol ana bronşun ventral sınırından, kardiyak apeksin ventral 

dış hattına kadar ölçülür. Kalbin maksimal kısa ekseni ise orta üçüncü bölgede kalbin yatay 

olarak en geniş olduğu kısımda, uzun eksene dik olacak şekilde ölçülür. İki uzunluk daha 

sonra, dördüncü torasik omurun kraniyal kenarından başlayarak, vertebral kanala paralel 

olacak şekilde torasik omur üzerinde yeniden konumlandırılır. Farklı ırklardan, 100 adet, 

klinik olarak normal yetişkin köpeğin lateral radyografisinden elde edilen ortalama 9.7±0.5 

vertebra’lık (v) bir VHS, köpeklerde normal kalp boyutu için üst sınır olarak kabul edilmiştir; 

8.7 ile 10.7 v arasındaki değerler genellikle fizyolojik kabul edilir. Kediler için ortalama VHS 

değerleri 7.5 ± 0.3 v (aralık, 6.7 ila 8.1 v) olarak ifade edilmiştir. VHS ölçümleri, köpek 

ırkları arasındaki çeşitli torasik konformasyonlardan etkilenir. Buchanan ve Bücheler 

tarafından belirlenen orijinal referans aralığının, birkaç ırk için yanlış olduğu gösterilmiştir. 

Çalışma, ırk tutarsızlıklarının muhtemel olduğunu ve daha kesin değerleri belirlemek için her 

bir ırkın sayıca çok olduğu çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vertebral Kalp Skalası, Radyografi, Kardiyomegali. 

CURRENT DATA ON THE EVALUATİON OF VERTEBRAL HEART SCALE 

Abstract: Vertebral Heart Scale (VHS), calculated by indexing the heart size to body size 

using the middle thoracic vertebrae as the unit of measurement; It is an objective method used 

to evaluate heart size and perform radiographic measurement in dogs of different sizes and 

breeds. VHS was introduced by James Buchanan (Buchanan and Bucheler 1995) to provide 

veterinarians with a way of objectively evaluating cardiac size using lateral radiographs of the 

thorax instead of having to rely on echocardiography.  In thıs method; lateral radiographic 

views, the long and short axes of the heart are measured, using the vertebral scale system. The 

long axis of the heart is measured from the ventral border of the left main bronchus to the 

ventral contour of the cardiac apex. The maximal short axis of the heart in the central third 

region, perpendicular to the long axis, are measured. The two lengths were then repositioned 

over the thoracic vertebrae, parallel to the vertebral canal, beginning with the cranial edge of 

the fourth thoracic vertebra. A mean VHS of 9.7±0.5 v from lateral radiographs of 100 

clinically normal dogs of different breeds was considered a clinically useful upper limit for 
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normal heart size in dogs; values between 8.7 and 10.7 v are generally considered 

physiological. Mean VHS values for cats are expressed as 7.5 ± 0.3 v (range, 6.7 to 8.1 v). 

VHS measurements are affected by various thoracic conformations between dog breeds. The 

original reference range determined by Buchanan and Bücheler has been shown to be 

incorrect for several breeds. The study concluded that breed inconsistencies are likely and 

studies with large numbers of individual breeds are needed to determine more precise values. 

Keywords: Vertebral Heart Scale, Radiography, Cardiomegaly. 
 

1. GİRİŞ 

Vertebral Kalp Skalası (VHS), orta torasik omurların ölçü birimi olarak kullanılarak kalp 

boyutunun vücut boyutuna endekslenmesiyle bulunan; farklı boyut ve ırklardaki köpeklerde 

kalp büyüklüğünü değerlendirmek ve radyografik ölçümü gerçekleştirmek için kullanılan 

objektif bir yöntemdir [2].  

Köpek ırklarının göğüs yapılarındaki farklılıklar, daha önce kalp büyümesini tespit etmek için 

ölçüm kullanımını sınırlamıştı. Planimetri ve çeşitli kardiyotorasik oranların kullanıldığı 

çalışmalar rapor edilmiştir, ancak bu yöntemlerin genel klinik kullanım için uygunluğu 

kanıtlanmamıştır [1]. Sırasıyla derin ve geniş göğüs kafesine sahip köpekler için 2.5 ila 3.5 

interkostal boşluk kılavuzu 1968’de ortaya kondu, hala birçok radyolog ve kardiyolog 

tarafından lateral radyografilerden normal kalp boyutunun belirlenmesinde kullanılıyor. Bu 

yöntemin sınırlamaları arasında kalbin eksenindeki varyasyonlar, göğüs kafesinin yapısı, 

solunum fazı, kaburgaların radyografik görüntüde üst üste binmesi ve belirsiz ölçüm noktaları 

bulunur [5]. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için anatomik olarak uygun olduğu 

düşünülen, kullanımı ve açıklanması basit çeşitli alternatif kalp iskelet oranları araştırılmıştır. 

Kalp boyutu ve vertebral uzunluk karşılaştırılmaları üzerinde durulmuştur çünkü her iki değer 

de toraks radyografilerinden ölçülebilir, kalp boyutu ve vücut uzunluğu arasında iyi ilişki 

olduğu bilinmektedir [1]. 

VHS köpeklerde ilk kez Buchanan ve Bücheler tarafından uygulanmıştır. Bu yöntemde kalbin 

uzun ve kısa ekseni toraks grafisinde ölçülür daha sonra torasik vertebralar ile karşılaştırılır. 

Bu yöntem ekokardiyografiye güvenmek yerine toraksın lateral radyografilerinden 

yararlanılarak kardiyak büyüklüğü objektif olarak değerlendirmenin bir yolunu sağlamıştır 

[7]. VHS değerleri dünya çapında yüzlerce makale ve ders kitabında kardiyomegalinin 

varlığını veya yokluğunu belirtmek ve kalp boyutundaki ilerleyici değişikliği tanımlamak için 

bildirilmiştir [1]. 
2.ÖLÇÜM YÖNTEMİ 

Bu yöntemde (Şekil 1) köpeğin laterolaeral pozisyonda çekilen toraks radyografisinde iki 

eksen çizgisi kullanılmaktadır [12]. Lateral radyografik görüntülerde, kalbin uzun ekseni, sol 

ana kök bronşun ventral sınırından, kardiyak apeksin ventral dış hattına kadar ölçülür [15]. Bu 

ölçü, sol atrium ve sol ventrikülün birleşik boyutunu ifade eder [1]. Kalbin maksimal kısa 

ekseni ise orta üçüncü bölgede kalbin yatay olarak en geniş olduğu kısımda uzun eksene dik 

olacak şekilde ölçülür. İki uzunluk daha sonra, dördüncü torasik omurun kraniyal kenarından 

başlayarak, vertebral kanala paralel olarak torasik omur üzerinde yeniden konumlandırılır 
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[16]. Kısa ve uzun eksenler daha sonra birbirine eklenir. Kalbin toplam boyutu böylece en 

yakın 0.1 vertebraya kadar toplam omur uzunluğu birimleri olarak ifade edilir ve vertebral 

kalp boyutu olarak adlandırılır [1]. Belirgin sol atriyal genişleme ve sol bronşun yukarı doğru 

yer değiştirmesi olan köpeklerde, uzun eksen ölçümü, sol atriyal genişlemeyi dahil etmek için 

kardiyak apeksten, yukarı doğru yer değiştirmiş bronşun ventral sınırına kadar yapılır [13]. 

                                          

                                    

                    Şekil 1: Lateral yatış pozisyonunda Vertebral Kalp Skalası ölçüm yöntemi (köpek).
 

Kedi kalbi genellikle köpeklere göre sternuma daha paralel uzanır ve trakeal karina sıklıkla 

sol atriyumun dorsal sınırını göstermez. Sonuç olarak, kardiyak apeksten, karinanın hemen 

altındaki sol apikal venin ventral sınırına kadar uzun eksen ölçümleri yapılır (Şekil 2) [13]. 

                                    

                   Şekil 2: Lateral yatış pozisyonunda Vertebral Kalp Skalası ölçüm yöntemi (kedi). 

Dorso-ventral (DV) veya ventro-dorsal (VD) radyografilerinde uzun eksen sağ atriyum ve sol 

ventrikülü içerir. Maksimal kısa eksen uzun eksene dik ölçülür ve sağ ve sol kalp yapılarını 

içerir. Eşlik eden bir lateral radyografide omur sayısı olarak kaydedilir [13]. VHS metodu, 

kedilerde kalp boyutunun objektif olarak değerlendirilmesi için uygundur, çünkü kediler 

köpeklere kıyasla nispeten tek biçimli göğüs şekillerine sahiptir [4]. Kedilerde DV veya VD 

radyografileri, kalbin daha önden düzlem oryantasyonu nedeniyle köpeklere göre daha 
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güvenilirdir. Sternal kompresyondan kaçınmak için VD konumlandırma tercih edilir [13]. 

Bununla birlikte, subjektif değerlendirme raporları, kalbin görünümünün DV görünümünde 

daha tutarlı olduğunu ileri sürmüştür [4,22]. 

3.VERTEBRAL KALP SKALASI’NI ETKİLEYEN KARDİYAK OLMAYAN 

SEBEPLER 

VHS değerleri kardiyak olmayan sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebepler 

arasında; gözlemciler arasındaki değişkenlikler, anormal vertebralar, perikardiyal efüzyon, 

uzun süreli orta-şiddetli anemi, sol veya sağ lateral yatış pozisyonları gösterilebilir [3].  

Gözlemciler arasındaki değişkenlik VHS’yi etkileyen başlıca sebeplerden biridir. Farklı 

deneyimlere sahip 3 gözlemcinin (deneyimli bir veteriner radyolog, tıp asistanı, veteriner 

hemşire) olduğu bir çalışmada, gözlemciler benzer ortalama değerler kaydettiler fakat 

maksimum olası fark 1.0 v’dan büyüktü [18]. 4 farklı deneyim grubundan 16 gözlemciyle 

yapılan bir çalışmada; 50 radyograf setinin her biri için VHS değerleri karşılaştırıldığında 16 

gözlemci arasındaki ortalama fark 1.0 ± 0.3 v. En küçük fark 0.5 v ve en büyük fark 1.9 v idi. 

Ancak, bir gözlemci diğer gözlemcilere göre sürekli olarak daha düşük VHS ölçüyordu. 

Sürekli olarak düşük VHS ölçen gözlemci çıkartıldığında, ortalama fark 0.9 ± 0.2 v ve 

gözlemciler arasındaki en büyük fark 1.3 v olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada farklı 

deneyim grupları arasındaki ortalama VHS hemen hemen aynıydı [26]. 

Kondrodistrofik köpeklerde artan VHS’nin olası bir açıklaması hemivertebra varlığına bağlı 

olarak kardiyak ölçümlerin kapsadığı omur sayısındaki yapay bir artış olabilir. Hemivertebra 

gibi anormal vertebralar Boston teriyer ve Bulldog gibi ırklarda yaygındır. Yapılan bir 

çalışmada vertebral anormalliklerin Bulldoglar ve Boston Terrier ırklarında yapay olarak 

VHS'yi artırabileceğini, ancak diğer ırklarda VHS'yi değiştirmeyebileceğini göstermektedir 

[2]. 

Perikardiyal efüzyonun (PE) artmış VHS sonucuna neden olduğu gösterilmiştir [3). Yapılan 

bir çalışma kalp silüetinin, PE’li köpeklerde PE’siz kardiyak bozukluğu olan köpeklere 

kıyasla daha büyük ve yuvarlak olduğunu doğrulamıştır [27]. Aynı çalışmada, perikardiyal 

efüzyonu olan köpeklerin çoğunda VHS >12.0 v idi [3]. 

Kedi ve köpeklerde uzun süreli orta-şiddetli aneminin telafi edici sol taraflı kardiyomegaliye 

ve VHS ölçümlerinde artışa neden olduğu gösterilmiştir [3].  

Sağ veya sol yatış pozisyonları da VHS’yi etkileyebilir. Sağ ve sol yatış pozisyonlarının 

VHS’ye etkisini araştıran bir çalışmada sağ lateral yatış pozisyonundaki VHS değerleri daha 

yüksekti. Yazarlar bu yüksek değerlerin, ışın demeti sapmasından ve sağ lateral yatışta kalp 

ve kaset arasındaki daha büyük mesafeden kaynaklanabileceğini öne sürmüşlerdir [21].  

Bununla birlikte ırklar üzerinde yapılan birkaç çalışma sol veya sağ yatış pozisyonları 

arasında herhangi bir değişiklik olmadığını gösterirken, diğerleri sağ yatış pozisyonundaki 

köpeklerin daha yüksek bir VHS değerine sahip olduğunu göstermiştir [3].  

Kardiyak ve solunum döngülerinin VHS’ye etkisini araştıran bir çalışmada, diyastolik VHS, 

aynı solunum döngüsü evresinde sistolik VHS'den önemli ölçüde (P <0.05) daha büyüktü. 

İnspiratorik sistolik VHS, ekspiratorik sistolik VHS'den anlamlı olarak daha büyüktü. Diğer 
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taraftan, inspiratorik diyastolik VHS ve ekspiratorik diyastolik VHS arasında kayda değer bir 

fark yoktu [19].   

Yavru köpeklerle yapılan bir çalışmada 3 aylıkta 3 yaşına kadar VHS değerlerinde önemli bir 

değişiklik yoktu. Çalışma 3 aylıktan büyük köpeklerde vertebra uzunluğu ile orantılı olarak 

kalp boyutunun değişmediğini ve vertebral skala sisteminin yetişkinlerin yanı sıra yavru 

köpeklerde de uygulanabileceğini göstermiştir [15]. Bununla birlikte 3 aylık yavru kedilerin 

radyografilerinde, 3 ay ve 6 ayda normal kedi aralığının biraz üzerinde VHS değerleri vardı, 

ancak 9 aylıkken normal aralığa düştü [13]. 

8 farklı ırkla (Pug, Pomeranian, Yorkshire Terrier, Dachshund, Bulldog, Shih Tzu, Lhasa 

Apso, and Boston Terrier) yapılan bir çalışmada, Lhaso Apso ırkında, yüksek Vücut 

Kondisyon Skoru (VKS) grubu köpeklerde düşük VKS grubu köpeklere kıyasla daha yüksek 

bir VHS tespit edilmiştir. Vücut kondisyon puanı, tüm köpek ırklarında VHS ile anlamlı (P = 

0.015), ancak zayıf bir korelasyona (R2 =0.03) sahipti [2].  

Daschundlarla yapılan bir çalışmada dişiler her iki yatış pozisyonunda da erkeklere göre daha 

yüksek VHS değerlerine sahipti. Dişilerdeki bu yüksek VHS’nin nedeni belli değildir, 

yazarlar dişilerin daha yaşlı olmasının buna sebep olmuş olabileceğini söylemişlerdir. 

İnsanlarda, epikardiyal yağ birikiminin ilerleyen yaşla birlikte arttığı gösterilmiştir. 

Köpeklerde de benzer bir bulgu ortaya çıkarsa, sonuç yaşla birlikte VHS'de artan bir eğilim 

olabilir. Bu olasılığı araştırmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır [9].  

 

4. VERTEBRAL KALP SAKALASI’NI ETKİLEYEN KARDİYAK SEBEPLER 

Kalp hastalığının radyografik tanısı, kalp siluetinin anormal boyutu ve şekli, pulmoner 

damarların anormal boyutu veya şekli ve pulmoner ödem veya asites gibi belirtilerin 

tanınmasına dayanır. Konjestif kalp yetmezliği olmayan hayvanlarda, kalp hastalığının 

radyografik muayenesi, kalp siluetinin boyut ve şeklinin değerlendirilmesine odaklanır [18]. 

Radyografilerde kardiyak silüetin boyutunun ve şeklinin değerlendirilmesi, köpeklerde kalp 

hastalığının ciddiyetinin teşhis ve değerlendirilmesinde esastır [17]. VHS, lateral, 

dorsoventral ve ventrodorsal torasik radyografilerde standartlaştırılmış ölçümler kullanılarak 

vücut boyutuna göre radyografik kalp boyutunun objektif olarak değerlendirilmesini sağlar 

(11). VHS, kalp hastalığından şüphelenilen bir hastanın izlenmesinde veya zamanla ilerleyici 

kalp hastalığındaki değişikliklerin izlenmesinde faydalıdır [3]. 

Yapılan bir çalışmada VHS’nin Mitral Kapak Yetmezliği (MVD) olan köpekler için 

öksürüğün kardiyojenik, pulmoner veya karışık orijinli olup olmadığını belirlemede faydalı 

olduğu gösterilmiştir [3, 6]. Bu çalışmada, kardiyak veya karışık orijinli öksürüğü olan 

köpeklerin ortalama VHS değerleri, öksürüğü kardiyak kaynaklı olmayan köpeklerin VHS’si 

ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur [6]. 

Farklı kalp rahatsızlıkları olan 50 köpeği diğer göğüs hastalıkları olan veya hiçbir klinik kalp-

solunum hastalığı belirtisi olmayan köpeklerle karşılaştıran bir çalışmada, 10.7'nin üzerinde 

bir VHS, orta derecede doğru bir kalp hastalığı belirtisiydi [18, 6]. Yine aynı çalışmada, kalp 

hastalığı olan köpekler hem lateral hem de DV radyografilerinde normal köpeklerden daha 

yüksek bir ortalama VHS'ye sahipti [18]. 
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Akut solunum sıkıntısı olan 67 kedi ile yapılan başka bir çalışmada, altta yatan kalp 

hastalığının dispne nedeni olmasının pek olası olmadığı bulunmuştur [23]. 

Kalp kurdu olan 28 kedi ve 25 köpekle yapılan bir çalışmada, köpeklerde bulunan radyografik 

değişiklikler kedilerdekine göre daha tekdüze ve tahmin edilebilirdir, bu nedenle köpek vücut 

büyüklüğündeki geniş varyasyona rağmen, VHS yöntemi kalp kurdu bulaşmış köpeklerde de 

yararlıdır. Bu çalışmada lateral yatış pozisyonunda alınan torasik radyografilerde kalp kurdu 

ile enfekte hayvanlarda kalp boyutunun büyüdüğü bulunmuştur [25].  

5. VERTEBRAL KALP SAKALASI DEĞERLERİ 

Farklı ırklardan, 100 adet, klinik olarak normal yetişkin köpeğin lateral radyografisinden elde 

edilen ortalama 9.7±0.5 v'lik bir VHS, köpeklerde normal kalp boyutu için klinik olarak 

faydalı bir üst sınır olarak kabul edilmiştir; 8,7 ile 10,7 v arasındaki değerler genellikle 

fizyolojik olarak kabul edilir [1). Kediler için ortalama VHS değerleri 7.5 ± 0.3 v (aralık, 6.7 

ila 8.1 v) olarak ifade edilmiştir. [4]. Tipik olarak, kedilerde <8 değeri kolaylık sağlamak için 

kullanılır (aralık, 6.7-8.1 v). >8 değeri, altta yatan patolojiyi gösterebilecek kardiyomegaliyi 

gösterir [3]. 

 

Tablo 1: Irklara özgü VHS değerleri [13, 2, 8, 9, 14, 16, 20, 24] . 

Irk Pozisyon  VHS 

Yorkshire Terrier Sağ lateral 9.7 ± 0.5 

Cavalier King Charles Spaniel - 

Sağ lateral 

10.8 ± 0.5 

10.6 ± 0.5 

Doberman Pincher Sağ lateral 10.0 ± 0.6 

Poodle Sağ lateral 10.1 ± 0.5 

Beagle Sol lateral 10.2 ± 0.4 

Greyhound  - 10.5 ± 0.4 

Labrador Retriever Sağ lateral 10.5 ± 0.1 

Whippets (show pedigree) Sol lateral 

Sağ lateral 

10.5 ± 0.6 

10.8 ± 0.6 

Whippets (racing pedigree) Sol lateral  

Sağ lateral 

11.1 ± 0.4 

11.4 ± 0.4 

Boxer  Sol lateral  

Sağ lateral 

10.89 

11.51 

Daschund  Sağ lateral 9.7 ± 0.5 

Bulldog  Sağ lateral 12.7 ± 1.7 

Lhasa Apso Sağ lateral 9.6 ± 0.8 
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Pug  Sağ lateral 10.7 ± 0.9  

Shih Tzu Sağ lateral 9.5 ± 0.6 

Turkish Sepherd Sol lateral 9.7 ± 0.67 

Chihuahua - 10.0 ± 0.6 

İndian Spitz Sol lateral 

sağ lateral 

10.03 ± 0.11 

10.21 ± 0.23 

Australian Cattle Dog Sağ lateral 

Sol lateral 

10.5 ± 0.5 

10.3 ± 0.5 

Norwich terriers - 10.6 ± 0.6 

Pomeranian Sağ lateral 10.0 ± 0.9 

 

VHS ölçümleri, köpek ırkları arasındaki çeşitli kardiyak konformasyonlardan etkilenir. 

Buchanan ve Bucheler tarafından belirlenen orijinal referans aralığının birkaç ırk için yanlış 

olduğu gösterilmiştir [9]. Çalışma, ırk tutarsızlıklarının muhtemel olduğunu ve daha kesin 

değerleri belirlemek için her bir ırkın sayıca çok olduğu çalışmaların gerekli olduğu sonucuna 

varmıştır. O zamandan beri, ortalama VHS değerlerinin Buchanan ve Bücheler tarafından 

bildirilen referans değerlerden daha yüksek veya daha geniş aralıklara sahip olduğu ırklar 

hakkında birçok çalışma rapor edilmiştir (Tablo 1) [14]. Daha yakın tarihli bir çalışmada, 

10.7'den büyük bir VHS değerinin, normal köpeklere kıyasla kalp hastalığı olan köpeklerde 

kardiyomegali tanımlamak için daha doğru bir değer olduğu öne sürülmüştür [9,17]. 

6. SONUÇ 

Sonuç olarak, Vertebral Kalp Skalası kardiyomegalinin belirlenmesinde oldukça önemli bir 

ölçüm yöntemidir. VHS köpekler arası torasik konformasyonlardan etkilendiği gibi; 

gözlemciler arası değişkenlikler, anormal vertebralar (hemivertebra), uzun süreli orta-şiddetli 

anemi, sol veya sağ yatış pozisyonları, vücut kondisyon skoru, kardiyak ve respiratorik 

döngüler, cinsiyet, yaş gibi kardiyak olmayan sebeplere bağlı da değişebilir; VHS’nin ırklara 

özgü değerlerine, kardiyak ve kardiyak olmayan sebeplere bağlı değişimlerine güncel verilerle 

değinilmeye çalışılmıştır. 

7. ÖNERİLER 

VHS ölçümleri yapılırken ırklar arasındaki farklılıklar ve VHS değerlerinin kardiyak olmayan 

sebeplere bağlı değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve ölçümler buna göre 

yapılmalıdır. 
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YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMLARIYLA GÜN ÖNCESİ GÜNEŞ IŞINIMI TAHMİNİ 

Buğra GÜZEL1, Ersan OKATAN2, İsmail KIRBAŞ3 

1 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 

Burdur, Türkiye bguzel@mehmetakif.edu.tr 
2 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ve 

Bilişim Sistemleri Bölümü, Burdur, Türkiye, ersanokatan@mehmetakif.edu.tr 
3 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

Burdur, Türkiye ismailkirbas@mehmetakif.edu.tr 

Özet:Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri güneş enerji sistemleridir. 

Güneş enerji sistemlerinin şebekeye entegrasyonunda üretilecek enerjinin tahmin edilmesi 

kritik önem arz etmektedir. Bu çalışmada enerji üretiminin öngörülebilmesi için, geçmiş 

meteorolojik verilerle bir gün önceden güneş ışınımı değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

Bu amaçla günümüzde yaygın olarak kullanılan makine öğrenmesi tekniklerinden olan Yapay 

Sinir Ağları (YSA) ile zaman serisi analizi yapılmıştır. Zaman serisi analizi için NAR ve 

NARX yöntemleri kullanılmıştır. Veri kümesi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 

alınan Isparta iline ait 2016 – 2020 yıllarını kapsayan meteorolojik veriler kullanılmıştır. 

Farklı zaman gecikmesi değerleri arasında performans karşılaştırılmış, meteorolojik veriler 

arasında özellik seçimi yapılarak farklı kombinasyonlarla elde edilen sonuçlar analiz 

edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin güneş santrallerinin kurulumu ve işletmesine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Işınımı Tahmini, Makine Öğrenmesi, NAR, NARX, Zaman 

Serisi Analizi 

DAY BEFORE SOLAR RADIATION PREDICTION WITH ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE APPROACHES 

Abstract: One of the most important renewable energy sources is solar energy systems. 

Estimating the energy to be produced in the integration of solar energy systems into the grid is 

critical. In this study, in order to predict energy production, solar radiation values were tried 

to be predicted one day in advance with the previous meteorological data. For this purpose, 

time series analysis has been made using Artificial Neural Networks (ANN), which is one of 

the widely used machine learning techniques today. NAR and NARX methods were used for 

time series analysis. As the data set, meteorological data covering the years 2016 – 2020 

belonging to the province of Isparta, obtained from the General Directorate of Meteorology, 

were used. Performance was compared between different time delay values, and the results 

obtained with different combinations were analyzed by selecting features among 

meteorological data. It is thought that the findings will contribute to the installation and 

operation of solar power plants. 

Keywords: Machine Learning, NAR, NARX, Solar Radiation Prediction, Time Series 

Analysis 

1.GİRİŞ 

Dünyada artan enerji ihtiyacı ile enerji kullanımının 2050 yılında 1,5-3 kat daha fazla olacağı 

düşünülmektedir. Yeni gelişen ülkelerde nüfus artışı ile enerji talebi de hızla artmaktadır. 
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Artan bu talep ile eski yöntemler hem enerji ihtiyacını karşılamamakta hem de yaşam 

kalitesini düşüren ve çevreye zarar veren yapıları nedeniyle tercih edilmemektedir [1]. Bunun 

yerine tercih edilen yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi son yıllarda yatırım 

maliyeti düşen fotovoltaik (PV) sistemlerdir. 

PV sistemleri ile yapılan elektrik üretiminin kararlılığını ve sürekliliğini sağlamak için günlük 

üretilecek enerjinin önceden tahmin edilmesi oldukça önemlidir [2]. Bunun için PV 

sistemlerinin üretim kapasitesine doğrudan etki yapan güneş ışınım miktarının tahmin 

edilmesi gerekir [3]. Yapılacak tahmin için son yıllarda yaygın olarak kullanılan makine 

öğrenme algoritmaları kullanılabilir. 

Güneş ışınımı tahmini için makine öğrenme algoritmalarından farklı şekillerde 

yararlanılmıştır. Meteorolojik olaylar güneş ışınımı üzerinde yüksek oranda etkilidir [3]. Bu 

nedenle yapılan bazı çalışmalarda bağımlı değişken olarak meteorolojik veriler kullanılmıştır. 

Bazı çalışmalarda ise güneş ışınımı ve meteorolojik verilerin geçmiş değerlerini kullanılarak 

zaman serileri tahmini yapılmıştır.  

Kerem ve ark. bir başka yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi için, üniversite 

kampüsüne kurdukları ölçüm istasyonu verilerini kullanarak 8 farklı model ile meteorolojik 

verilerden rüzgâr hızı tahmini yapmışlardır. Performans sonuçlarında doğrusal olmayan 

otoregresif eksojen (NARX) modelinin daha başarılı olduğu görülmüştür [4]. Karasu ve ark. 

doğrusal olmayan otoregresif (NAR) modeli ile rüzgâr hızı tahmin modeli oluşturmuşlardır. 

Bir dakikalık zaman serileri kullanılan çalışmada oluşturulan NAR modelinin, filtreleme 

yöntemlerine göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür [5].  Bir başka çalışmada 

Kırbaş, matlab app designer ile, NAR tabanlı zaman serisi analizi ve tahmini yapan yazılım 

geliştirmiştir [6].  

Mohammed ve ark. güneş ışınımı tahmini için Ürdün’ün Amman şehri verilerini kullanarak 

NARX modeli oluşturmuşlardır. Modelde 2004 – 2007 yıllarına ait veriler öğrenme için, 2008 

yılı verileri test için kullanılmıştır [7]. Rubio ve ark. güneş ışınımını, evrişimsel sinir ağları 

yardımıyla tahmin etmişlerdir. Meteorolojik yer istasyonları verilerinin özellikle 

kullanılmadığı çalışmada sadece uydu verileri kullanılmıştır [8]. Meenal ve Selvakumar ise 

güneş ışınımı tahmini için SVM, YSA ve ampirik modelleri farklı giriş verileriyle 

kıyaslamışlardır [9]. Al-Rousan ve ark. çalışmasında beş ana kategoride ele aldığı makine 

öğrenme tekniklerini güneş ışınımı tahmini için kullanarak her kategoride en iyi performans 

sağlayan yöntemi analiz etmişlerdir [10]. Bounoua ve Mechaqrane çalışmalarında 

meteorolojik veriler ve ışınım verisi ile Yapay Sinir Ağları (YSA) türlerinden olan MLP ve 

NARX algoritmalarını kullanmışlardır [11]. 1, 2 ve 3 günlük NARX denemeleri ile MLP için 

benzer performans sonuçlarına ulaşmışlardır. Boussaada ve ark. ölçüm yapılan noktaya ait 

teorik ışınım ve bulutluluk değerlerini hesaplamış, ölçülen küresel ışınım değerini de 

kullanarak NARX ile tahmin değerlerine ulaşmışlardır [12]. Ulutaş ve ark. YSA kullanmış, 

ağı eğitmek için geçmiş 90 gündeki meteorolojik verilerden, tahmin edilecek güne en çok 

benzeyen günleri kullanmışlardır [13]. Bağımsız değişkenler benzer güne ait saatlik ışınım 

değerleri, çıkış değerleri ise tahmin edilecek güne ait saatlik ışınım değerleri olmuştur. Çevik 

ve ark. ise yine YSA ile, benzer gün algoritması kullanarak bir yıllık veriler ile eğiterek, 

benzer gün seçimi için meteorolojik verileri kullanmışlardır [14]. Bir başka çalışmada Şeker 

meteorolojik veriler ile birlikte gün, ay, saat ve dakika değerlerini YSA eğitimi için 

kullanmış, elde edilen ağı kullanarak belirli günler için ışınım tahmin performansını 
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incelemiştir [3].  Sridharan çalışmasında aylık meteorolojik veriler, enlem, boylam, 

değerlerini kullanarak farklı yerlere ait ışınım değerlerini Genelleştirilmiş Regresyon Yapay 

Sinir Ağı (GRNN), bulanık mantık ve YSA kullanarak tahmin etmiş ve GRNN kullanarak en 

iyi performans değerlerine ulaşmıştır. Sarı ve ark. NARX’te bir yıllık sıcaklık, nem, yağış 

verilerini ayrı ayrı kullanmış ve ışınım değerini tahmin etmeye çalışmış, sıcaklık değeri ile en 

iyi sonuçlara ulaşmıştır [2].    

Bu çalışmada zaman serisi analizi kullanılarak bir sonraki güne ait ışınım değerleri tahmin 

edilmiştir. Işınım verilerinin tahmininde NAR ve NARX yöntemleri karşılaştırılmış, sıcaklık, 

bağıl nem ve bulutluluk verileri harici veri olarak kullanılmıştır. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nden alınan Isparta iline ait 5 yıllık veriler, eğitim ve test için kullanılmıştır. 

Birinci bölümde alanda yapılan çalışmalar anlatılmış çalışma ile ilgili genel bilgiler verilmiş, 

ikinci bölümde kullanılan veri kümesi ve yöntemler açıklanmış, üçüncü bölümde yapılan 

çalışma ile elde edilen değerler ve performans sonuçları verilmiş, dördüncü bölümde ise 

sonuçlar ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.  

2.YÖNTEM 

Bu çalışmada Isparta iline ait günlük ortalama sıcaklık, bağıl nem ve bulutluluk ile saatlik 

toplam küresel güneş ışınımı verileri derlenerek, NAR ve NARX yapay sinir ağları modelleri 

ile ışınım tahmini yapılması amaçlanmıştır. 

2.1 Veri Kümesi 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan Isparta iline ait 2016-2020 yıllarını kapsayan 

saatlik sıcaklık, bağıl nem, bulutluluk ve toplam küresel güneş ışınımı değerleri bir araya 

getirilerek 43848 adet kaydın tamamı modelde kullanılmıştır. Beş yıla ait tüm ışınım 

değerlerinin grafiği Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 16 2016-2020 yılları arası Isparta’ya ait ışınım grafiği 

 

Bir sonraki günün 24 saatine ait ışınım verilerinin tahmini için model oluşturmak amacıyla 

saatlik sıcaklık, bağıl nem ve bulutluluk değerleri günlük ortalama değerlere dönüştürülerek 
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her bir özellik 1827 adet yeni kayda indirgenmiştir. Işınım verileri de buna uygun olarak 

tekrar düzenlenmiştir. Beş yıla ait günlük ortalama sıcaklık, bulutluluk ve bağıl nem değerleri 

Şekil 2’de verilmiştir.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Şekil 17 2016 – 2020 yıllarına ait günlük ortalama  değerler. (a) Sıcaklık, (b) Bulutluluk, 

(c) Bağıl nem 

 

Ayrıca kullanılan veri kümesine ait en yüksek, en düşük, ortalama ve standart sapma değerleri 

Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 4 Veri kümesine ait istatistiksel değerler 

 En Düşük En Yüksek Ortalama Standart 

Sapma 
Işınım (W/m2) 0 61251 11613.49 16763.62 

Sıcaklık (⁰C) -7.93 29.46 13.42 8.40 

Bulutluluk (Okta) 0 7.79 2.60 2.12 
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Bağıl Nem (%) 21.17 98.62 60.67 15.85 

 

2.2 Yapay Sinir Ağları ve Zaman Serileri 

YSA, insan beynindeki milyarlarca sinir ağının problem çözme yapısını taklit ederek, 

karmaşık problemleri çözmek için ortaya çıkmış makine öğrenmesi yöntemidir. YSA’ları 

meydana getiren hücrelerin giriş verilerini, tıpkı insan beyninde meydana gelen öğrenmedeki 

gibi genel hatlarıyla öğrenip benzer problemlere tutarlı sonuçlar türetmesi beklenir [15].  

YSA ile benzer şekilde zaman serisi problemlerine sonuç türetmek mümkündür. Işınım 

değerlerinin tahmin edilmesi gibi lineer olmayan zaman serisi problemlerinde, elimizdeki 

verilere göre NAR ve NARX yöntemleri kullanılabilir [16]. NAR modeline ait YSA örneği 

Şekil 3’te verilmiştir [13].  

 

Şekil 18 NAR modeline ait YSA proses şeması 

 

Burada Y değişkenleri tahmin edilen günün saatlik ışınım değerlerini ifade ederken, X 

değişkenleri ise tahmin için kullanılan bir önceki güne ait ışınım değerlerini ifade etmektedir. 

NAR yönteminde sadece hedefe ait tek bir değişken fonksiyonu giriş için kullanılırken, 

NARX yönteminde hedefe ait fonksiyonla birlikte farklı giriş fonksiyonları da çıktı 

katmanındaki tahmin değerlerini güçlendirmek için kullanılabilir. Oluşturulan NAR modeline 

ait fonksiyon denklemi Denklem 1’de verilmiştir. 

𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑦(𝑡 − 1), … , 𝑦(𝑡 − 𝑑))                                                            (1) 

Burada 𝑦(𝑡), 𝑓 fonksiyonunun bir sonucu olarak zaman serisinde 𝑡 anına ait tahmin edilecek 

çıkış değerini ifade ederken, 𝑑 değeri ise zaman gecikmesini ifade eder. 𝑓 fonksiyonunun 

içinde bulunan 𝑦(𝑡 − 1), … ,𝑦(𝑡 − 𝑑) ifadesi de tahmin edilecek çıkış değerinin, 𝑑 zaman 

gecikmesine kadar olan önceki tüm giriş değerlerini ifade eder [17].  
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NAR modelinde sadece tahmin edilecek hedef özelliğe ait geçmiş değerler kullanılırken 

NARX modelinde ise ek özellikler kullanılır. NARX modelinde yeni eşitlik Denklem 2’deki 

gibi gösterilebilir [18]. 

𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡 − 1),… , 𝑥(𝑡 − 𝑑), 𝑦(𝑡 − 1),… , 𝑦(𝑡 − 𝑑))                 (2) 

Burada ise NAR modelinden farklı olarak 𝑥(𝑡 − 1),… , 𝑥(𝑡 − 𝑑) ifadesi ile, kullanılan ek 

özelliklerin  𝑑 zaman gecikmesine kadar olan geçmiş değerleri de 𝑓 fonksiyonuna dahil edilir. 

Şekil 4’te, oluşturulan NAR ve NARX modellerinin örnek proses şeması verilmiştir. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 19 NAR ve NARX modellerine ait örnek proses şeması. (a) 1 zaman gecikmeli 

NAR modeli, (b) 1 zaman gecikmeli NARX modeli 

Bu çalışmada NAR ve NARX yöntemleri kullanılarak oluşturulmuş farklı YSA modelleri ile 

hedef güne ait saatlik ışınım verileri tahmin edilmeye çalışılmıştır. NAR modelinde hedef 

günden 1, 4 ve 7 gün önceye ait saatlik ışınım verileri kullanılırken, NARX modelinde sadece 

1 gün önceye ait ışınım verileri ile birlikte sıcaklık, bağıl nem ve bulutluluk verileri de farklı 

kombinasyonlarda kullanılmıştır. Oluşturulan tüm modeller ve özellikleri Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 5 Kullanılan tüm modeller ve özellikleri 

Model No Model Tipi Zaman Gecikmesi Ek Özellikler 

1 NAR 1 - 

2 NAR 4 - 

3 NAR 7 - 

4 NARX 1 Sıcaklık 

5 NARX 1 Bulutluluk 

6 NARX 1 Nem 



 

370 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
7 NARX 1 Nem + Sıcaklık 

8 NARX 1 Nem + Bulutluluk 

9 NARX 1 Sıcaklık + Bulutluluk 

10 NARX 1 Nem + Sıcaklık + Bulutluluk 

Oluşturulan tüm modellerde MATLAB Neural Time Series aracı kullanılmış olup, öğrenme 

algoritması olarak Levenberg-Marquardt, gizli katman nöron sayısı deneme yanılma 

yöntemiyle bulunmuştur ve eğitim-doğrulama-test oranları sırasıyla 70-15-15 olarak 

kullanılmıştır. Performans kriteri olarak elde edilen R ve MSE değerleri kullanılmıştır. 

Kullanılan MATLAB aracında her öğrenmede veri rastgele bölündüğünden, performans 

sonuçlarında küçük farklar oluşabilmektedir. 

3.BULGULAR 

Çalışmada oluşturulan 10 farklı model MATLAB programında Neural Time Series aracı ile 

test edilmiştir. İlk aşamada NAR ile oluşturulan 1, 4 ve 7 zaman gecikmesine ait modeller test 

edilmiştir. Elde edilen R ve MSE değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 6 NAR modellerinin sonuçları 

 Eğitim Doğrulama Test 

Model 

No 

Zaman 

Gecikmesi 

MSE 

(107) 
R (%) 

MSE 

(107) 
R (%) 

MSE 

(107) 

R 

(%) 

1 1 3.57 93.54 4.40 91.55 4.02 92.55 

2 4 3.36 93.86 4.84 90.93 4.21 92.40 

3 7 3.43 93.62 5.11 90.51 5.30 90.80 

 

Elde edilen performans sonuçlarında zaman gecikmesi arttıkça, performansın düştüğü 

gözlenmiştir. Giriş verilerine tahmin gününden uzak verilerin eklenmesinin, modelin 

öğrenmesine olumsuz etki ettiği söylenebilir. Model 1 ve Model 3’e ait regresyon analiz 

grafiği sırasıyla Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 



 

371 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 

 

  (a)       (b) 

Şekil 20 Test aşamalarına ait regresyon analiz grafikleri. (a) Model 1’e ait regresyon 

analiz grafiği, (b) Model 3’e ait regresyon analiz grafiği 

Çalışmanın ikinci aşamasında, ilk aşamadan hareketle zaman gecikmesi değeri 1’de sabit 

tutularak günlük ortalama sıcaklık, bağıl nem ve bulutluluk kombinasyonları ile yalnızca bir 

gün önceye ait ışınım verileri kullanılarak NARX modelleri denenmiştir. Elde edilen 

performans sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Elde edilen performans sonuçlarında, günlük ortalama meteorolojik verilerle desteklenen 

modellerin, sadece ışınım verileri kullanan NAR modellerine kıyasla daha başarılı olduğu 

söylenebilir. Ayrıca günlük ortalama sıcaklık, bağıl nem ve bulutluluk özelliklerinin birlikte 

kullanıldığı 10 numaralı modelin de diğerlerinden daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 

Model 10’a ait regresyon analiz ve hata histogram grafiği sırasıyla Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 Eğitim Doğrulama Test 

Model No MSE (107) R (%) MSE (107) R (%) MSE (107) R (%) 

4 3.49 93.62 4.1 92.19 3.89 93.03 

5 3.31 93.94 4.14 91.87 3.84 92.97 

6 3.34 93.92 4.43 91.71 3.9 92.78 

7 3.36 93.88 4.12 91.77 3.93 92.68 

8 3.48 93.61 3.96 92.98 3.71 92.92 

9 3.14 94.3 3.93 92.63 3.76 93.08 

10 3.61 93.42 3.65 93.28 3.46 93.51 

Tablo 7 NARX modellerine ait performans sonuçları 
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(a) 

 

 

(b) 

Şekil 21 Model 10'a ait grafikler. (a) Regresyon analiz grafiği, (b) Hata histogramı 

4.SONUÇ 

Elde edilen sonuçlara göre güneş ışınımı değerlerinin tahmin edilmesinde NAR ve NARX 

yöntemlerinin kullanılabileceği görülmüştür. NARX kullanımının NAR kullanımına göre 

daha iyi performans sonuçları verdiği, ayrıca geçmiş gün verilerinde bir günlük verilerin 

yeterli olduğu hatta daha iyi sonuç verdiği söylenebilir. Hedef günden daha eski verilere 

gidildikçe hedef günle olan ilintinin koptuğu ve bu nedenle performans sonuçlarının daha 

düşük olduğu söylenebilir.  

Yapılan çalışmanın PV sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların gün öncesi üretim 

kestirimlerinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca ülke genelinde enterkonnekte 
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şebekenin arz talep dengesinin sağlanması ve kararlı çalışmasını sağlamak için farklı enerji 

kaynaklarında da bu yöntem kullanılabilir. Enlem – boylam, yükseklik, yağış, basınç, 

atmosfer dışı ışınım gibi meteorolojik ve coğrafik değerler kullanılarak tahmin değerlerinin 

iyileştirilebileceği düşünülmektedir. 

Teşekkür 

Yazarlar, bu çalışmadaki verileri sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne teşekkür eder. 
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İNŞACI PERSPEKTİFTEN TÜRK BİRLİĞİ'NİN KURULMASI 

Neslihan ULU1, Serdar YILMAZ2 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü öğrencisi, neslihanulu22@gmail.com 

1 Doçent Doktor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü, serdaryilmaz@mu.edu.tr 

Özet: Türk Birliği, tarih boyunca Türk liderlerin hayali olan ve bu hayal uğruna çalışmalarda 

bulunulan, Türkçe konuşan ve aynı soydan gelen toplulukların birlikte olması, ortak siyasi ve 

ekonomik politikalar yürütmesini tanımlayan fikri ve siyasi bir kavramdır. Türk tarihinde Hun 

İmparatoru Metehan ve Timur Devleti Hükümdarı Emir Timur, Türk Birliği'ni kurma isteği 

üzerine önemli adımlar atmışlardır.(Emir Timur'un birleşmek üzere Yıldırım Bayezid'a haber 

göndermesi ve sonucunda Ankara Savaşı'nın yaşanması iyi bir örnektir.) Yüzyıllar geçse de 

Türk Birliği fikrinden hiç vazgeçilmemiştir. 1789 Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik 

akımının yayılması, Türklerin zaten içerisinde bulunan Türklük alevinin yeniden ortaya 

çıkmasına ve Türk Birliği hayallerinin kurulmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 

ve Enver Paşa bu yolda çalışmalarda bulunmuş fakat başarılı olamamışlardır. 1993'te 

TÜRKSOY'un, 2009'da ise Türk Konseyi'nin kurulması bu yolda yapılmış önemli 

gelişmelerdir. Günümüzde ise 7 bağımsız ve 15 yarı bağımsız Türk Devleti bulunmakta ve 

Türk Konseyi'ne üye olarak bu birleşmeye olumlu bakan sadece 5 ülke vardır. Bu birliğin 

kurulması uluslararası ilişkileri önemli ölçüde etkilemektedir. Uluslararası ilişkilerde Türk 

Birliği oluşturmak isteyen devletler aynı soydan ve dilden olması ile kültür ve kimlik 

kavramlarını karşımıza çıkarmaktadır. Bu kavramlar uluslararası ilişkilerin ana akım 

teorilerinden olan inşacı yaklaşım ile yakından ilgilidir. Buradan hareketle bu makalenin 

amacı Türk Birliği'nin, Dünya gündemindeki etkisini ve Türk kimliğinin oluşma sürecini 

inşacı yaklaşım ile analiz etmektir. Bu analizin en önemli soruları ise: Sovyetler Birliği'nin 

çökmesinden sonra Türk Devletleri neden birlik kuramamışlardır? 12 Kasım 2021 tarihinde 

kabul edilen Türk Devletleri Teşkilatı bu hayali gerçekleştirebilecek midir? 

Anahtar Kelimeler: Türk Birliği, İnşacı Yaklaşım, Türk Devletleri, Kimlik, Çıkar 

Abstract: Turkish Union is an intellectual and political concept that defines Turkish-speaking 

and same-speaking communities to be together and to carry out common political and 

economic policies, which has been the dream of Turkish leaders throughout history and for 

which this dream has been worked on.  In Turkish history, Hun Emperor Metehan and Timur 

State Ruler Emir Timur took important steps upon the desire to establish the Turkish Union. 

(Emir Timur's sending news to Yıldırım Bayezid to unite and the Ankara War as a result is a 

good example.) Although centuries have passed, the idea of Turkish Union has never been 

abandoned. With the 1789 French Revolution, the spread of nationalism caused the flame of 

Turkishness already in the Turks to re-emerge and the dreams of Turkish Union to be 

established. Mustafa Kemal Atatürk and Enver Pasha worked on this path, but they were not 

successful. The establishment of TURKSOY in 1993 and the Turkic Council in 2009 are 

important developments in this direction. Today, there are 7 independent and 15 semi-

independent Turkish States, and there are only 5 countries that are members of the Turkic 

Council and have a positive view of this unification. The establishment of this union has a 
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significant impact on international relations. States that want to create a Turkish Union in 

international relations, come across the concepts of culture and identity by being from the 

same lineage and language. These concepts are closely related to the constructivist approach, 

which is one of the mainstream theories of international relations. From this point of view, the 

aim of this article is to analyze the impact of the Turkish Union on the world agenda and the 

formation process of Turkish identity with a constructivist approach. The most important 

questions of this analysis are: After the collapse of the Soviet Union, why couldn't the Turkish 

States form a union? Will the Organization of Turkish States, adopted on November 12, 2021, 

be able to realize this dream?  

Keywords: Turkish Union, Constructivist Approach, Turkish States, Identity, Interest 

1. GİRİŞ 

Türk Birligi Türk soyunun varoluşundan beri kurulması hedeflenen siyasi, ekonomik ve 

kültürel bir kavramdır. 1991 yılında Mihail Gorbaçov'un istifa etmesi sonucunda Sovyetler 

Birliği’ni oluşturan bazı devletlerin bağımsızlığını ilan etmesiyle Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmıştır. Böylece Azerbaycan Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu devletler Rusya'nın baskısı 

ve asimile etme politikasından resmi olarak kurtulmuş aynı zamanda Türk kimliğini daha açık 

ve baskın şekilde dile getirmişlerdir. 

Orta Asya Türk Devletlerinin bağımsızlığı sonrası Türk ülkeleri olası bir birlik kurulması 

konusunda görüşmelere başlamıştır. 1993 yılında TÜRKSOY'un kurulması, 2009 yılında ise 

Türk Konseyi'nin kurulması bu yolda atılan en önemli somut adımlardır. Türk Konseyi'nin 

2021 yılında Türk Devletleri Teşkilatı adını alması ve Orta Asya Türk Devletleri’nde alfabe, 

kimlik ve ortak çıkar gibi yeni gelişmeler yaşanmasının başarılı bir birliktelik oluşabileceği 

konusunda umut vadettiği söylenebilir. 

Uluslar üstü bir birlik olmaya aday olan Türk Devletleri Teşkilatı kültürel bir birlik olarak 

karşımıza çıkan, sonrasında siyasi ve ekonomik adımlar atılması hedeflenen inşa sürecinde bir 

bütünleşmedir. Dolayısıyla, kimlik, kültür, ortak çıkar ve birlik kavramları ile karşımıza çıkan 

Türk Birliği'ni uluslararası ilişkileri teorilerinden İnşacı perspektif ile açıklamak ve analiz 

etmek bu çalışmanın temel amacıdır. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci kısmında, çalışmanın esas amacı olan inşacı 

yaklaşımın temel prensipleri ortaya konulacaktır. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise şu sorulara 

cevap aranacaktır. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra Türk Devletleri neden birlik 

kuramamışlardır? 12 Kasım 2021 tarihinde kabul edilen Türk Devletleri Teşkilatı “Birlik” 

hayalini gerçekleştirebilecek midir? 

2. İnşacı Teori 

İnşacı teori özellikle Sovyetler Birliği’nin çöktüğü 1990’lar sonrasında popüler hale gelmeye 

başlamış ve günümüzdeki uluslararası ilişkiler konularını klasik teorilere alternatif şekilde 

açıklayan bir teori haline gelmiştir. Askeri güç ve ekonomik kapasite gibi maddi güç 

unsurlarının önemini kabul etmekle beraber, uluslararası ilişkiler çalışmalarının aktörlerin 

eylemlerine yön veren düşünce, norm ve inançlar üzerinde yoğunlaşması gerektiğini 
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vurgulamıştır.62 Oysa geleneksel uluslararası ilişkiler teorilerinin genelinde devlet, 

uluslararası çıkarlarla örülü anarşik yapıda fayda maksimizasyonu peşinde koşan amaç odaklı 

aktörler iken;63 Wendt’e göre inşacı teoride devletler normlar dâhilinde kimlik oluşturmaya ve 

oluşturduğu kimliği ifade etmeye ihtiyaç duyan yapılar olmakla beraber ulusal çıkar ve ulusal 

kimlik konularında farklı yaklaşımlara sahiptirler. Ulusal çıkarlar ulusal kimliklerden 

etkilenir, ulusal kimliklerde hem iç hem de dış güçlerce şekillendiğinden sabit değildir.64  

Kimlik olgusu sürekli bir inşa ve yeniden kurgulanma sürecidir. Kimlik, aktörlerin küresel, 

bölgesel ve ikili ilişkiler için gerekli olan politik eğilimlerinin hangi yönde olacağının 

belirlenmesinde etkilidir. Ted Hopf bu doğrultuda kimliksiz bir dünyanın anarşiden daha 

tehlikeli olduğunu, böyle bir düzende belirsizliğin ve kaosun hâkim süreceğini ifade 

etmektedir.65 

Kimlikler özü itibariyle bireysel ve kolektif kimlikler şeklinde iki düzeyde incelenebilir. 

Bireysel kimlikler çok yönlü olup farklı zamanlarda farklı koşullara bağlı olarak önem 

derecesi değişir. Aile, cinsiyet, sınıf, din ve etnik köken gibi kimlikleri kapsayan bireysel 

kimlikler bireyin kim olduğuyla ilgilidir. Kolektif kimlikler ise çoğu zaman etnik, milli bağlar 

ve ulusal kimlikleri içerdiğinden durumsal değil kapsayıcı niteliktedir. Kolektif kimlikler 

arasında en önemlisi, bir ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlamak ve ilgili devletin 

ulusal kimliğiyle yer aldığı küresel siyaset sahnesine yönelik akılcı ve bütüncül analizler 

yapmak konusunda yardımcı olan ulusal kimliklerdir.66  

Anthony Smith ulusal kimliği tanımlarken spesifik bir toprak parçası üzerinde ortak bir isme 

ve tarihsel belleğe sahip bir topluluğun, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan meydana getirdiği 

bir birlikteliği ifade etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir topluluğun tarihsel 

belleğinin derinliğinin, ortak gelecek beklentisinin tüm paydaşlarca paylaşımının ve ortak bir 

kader idrakinin içselleştirilmesinin ulusal kimliği güçlendirdiği hususudur.67 Yani 

madalyonun bir tarafında biz kimiz sorusu varken diğer tarafında biz kim değiliz sorusu yer 

almaktadır.  

Türk devletleri kendi anayasalarında kapsayıcı bir dil kullanarak halkları ötekileştirmeden 

birleştirme yoluna gitmiştir. Örneğin Kazakistan Cumhuriyeti anayasasının giriş bölümünde 

                                                 
62

 Robert J ackson, (2006) . “Social Constructivism”, Introduction to International Relations, 

Theories and Approaches, (Ed) Robert Ja ckson-George Sorensen, 3rd Edition, Oxford, Oxford 

University Press. 

63
 Griffiths, Martin - Roach, C. Steve ve Solomon M. Scott (2011). Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve 

Teoriler, (Çev. CESRAN), Ankara, Nobel Yayınevi.  

64
 Wendt, Alexander (1994). “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”, 

International Organization: A Reader, (der) F. Kratochwil ve E. D. Mansfield, New York, Harper Collins 

65
 Hopf, Ted (1998). “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, 

Vol: 23, No: 1, pp. 171-200. 

66
 Karabulut, Bilal (2016). “15 Temmuz ve Türk Ulusal Kimliğinin Uyanışı: Konstrüktivist Teori Perspektifinde 

Bir Analiz”, bilig, Güz/2016, Sayı: 79, ss. 1-22. 

67
 Smith D. Anthony (1992). “National Identity and the Idea of European Unity”, International Affairs (Royal 

Institute of International Affairs), Vol: 68, No: 1, pp. 55-76. 
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biz kimiz sorusuna net bir şekilde cevap verilmiş ve “Biz, Kazakistan Halkı” denmiştir. 

Böylece Kazak etnik kimliğinden ziyade Kazakistanlılık kimliğinin Kazak dış politikasının 

bağımsızlıktan günümüze şekillendirdiği ve dönüştürdüğü görülmektedir. Bağımsızlıktan 

sonra ulus devlet olma gerekliliğine yönelik harekete geçen Orta Asya Türk devletleri, ortak 

kimlik üzerinden yeni bir inşa sürecine girerek ortak etnik, dini ve tarihi değerlere sahip diğer 

ülkelerle iş birliği içinde olmuşlardır.  

3. SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ÇÖKMESİNDEN SONRA TÜRK DEVLETLERİ 

NEDEN BİRLİK KURAMAMIŞLARDIR?  

Sovyetler Birliği; Orta Asya, Orta Avrupa, Baltık ülkeleri ve Kafkasya ülkelerinden oluşan 

geniş bir coğrafyadan ibaretti. SSCB'de Rus liderler her millete ve kültüre sahip çıkacaklarını 

dile getirmiş ve böylece yönetime gelmişlerdir. Fakat ízledikleri politikalar saygı ve özgürlük 

fikirlerini desteklemiyordu. Enternasyonalizm ideolojisi ile hareket ediyorlardı. Bu ideolojiye 

göre farklı millete, dile, dine ve kültürlere sahip insanları ortak bir Sovyet milletine 

dönüştürmek istiyorlardı. Kruşçev döneminde Gürcistan, Ermenistan ve Baltık Cumhuriyeti 

hariç, diğer devletler Kiril alfabesine geçirilmeye zorlandı, Sonraki dönemde alfabe 

değişikliği yapılarak Rusça mecburi hale getirildi. Halk ve o coğrafyaya gelen yabancılar o 

coğrafyanın öz dili yerine Rusça kurslarına gitmeyi tercih ediyorlardı. Örneğin, Özbekistan'a 

giden Avrupalı iş adamları Rusça kursuna gidiyor ve Özbek dilini gereksiz görüyorlardı. 

Çünkü işletmelerin neredeyse tamamı Rusların kontrolündeydi. Sovyetler Birliği’nde birçok 

kişi halkların bağımsızlık düşüncelerini Stalin’in kırdığını düşünüyordu. Ancak Gorbaçov’un 

Glastnost politikası ile yeniden canlanmaya başladı. Glastnost politikasının uygulanmasıyla 

birlikte gizli kalmış tüm ulusal sorunlar yeniden ortaya çıktı. 1986 yılında Almatı’da 

Kazakistan halkı ayaklandı. Kazakistan'ın başına bir Rus getirilmesi Moskova ve diğer 

cumhuriyetleri karşı karşıya getiren ilk sorun oldu. İkinci sorun ise Rusya'nın, Azerbaycan ve 

Ermenistan arasındaki Karabağ sorununu canlandırmak isteyip iki ülkeyi elde tutma 

çabasından kaynaklandı fakat Azerbaycan ve Ermenistan'ın silahlanması bir süre sonra 

bağımsızlık istemeleriyle sonuçlandı. Sovyetler Birliği, Türk Devletlerini Ruslaştırmayı 

başaramamıştı. 1991 Aralık ayında en son Kazakistan olmak üzere bütün Orta Asya Türk 

Devletleri bağımsızlıklarını kazanmış oldu.68 

Türk devletleri bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da Rusya etkisinden hemen çıkamadılar. 

Rusya, gücünün zayıflamasına rağmen Orta Asya Türk devletlerini hakimiyeti altında tutmak 

istiyordu. En önemlisi Karabağ'da olduğu gibi yıllardır süren bir soruna neden oldu. Sovyetler 

Birliği dağılmadan önce de Rus alfabesini mecburi kılması Türk devletlerinin hemen 

değiştiremediği ve etkisinden kolay çıkamadığı bir sorun haline geldi.   

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin, Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle resmi 

olarak yıkılması Türk devletleri için bir araya gelip bütünleşme fırsatı doğurmuştu. Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında köprü 

olduğunu, bölgenin enerji kaynaklarını değerlendirerek Dünya pazarına ulaştırabileceğini 

                                                 
68

 Abdulvahap Akıncı, Jafar Jafarlı, Rusya Kıskacındaki Türk Devletleri’nin Kimlik Mücadelesi, Süleyman 

Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 25, 2020. s.4 
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söylemiştir. Türk devletlerinin akraba olduğunu dile getirmiş ve olası bir birleşmenin 

işaretlerini vermiştir.69  

Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 1992 tarihinde Kazakistan’a yaptığı ziyarette Türk 

devletlerinin siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî alanlarda birlikte hareket edebilmeleri için 

“Türk Devletleri Birliği” fikrini ortaya atmıştır. Türkiye ve diğer Türk devletleri arasındaki 

ilişkileri geliştirmek için Turgut Özal’ın inisiyatifi ile 30-31 Ekim 1992 tarihinde Türk Dili 

Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan 

ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının katılımı ile Ankara’da yapılmıştır. Gümrük, hava 

yolu, kara yolu, ekonomi alanlarında beraberliğin devletlerin çıkarlarına olacağı 

konuşulmuştur. Böylece 1993 yılında Almatı'da TÜRKSOY kurulmuştur.70 

İkinci zirve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‘in ev sahipliğinde 1994 tarihinde İstanbul’da 

yapılmıştır. Türk devletlerinin cumhurbaşkanlarının eksiksiz olarak katıldığı zirvenin 

ardından “İstanbul Bildirisi” imzalanmıştır. Bu zirvede "Tarihi İpek Yolu"nun yeniden 

canlandırılması ve Avrasya’nın ekonomik ve kültürel ayaklanması konuşulmuştur.71  

1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen üçüncü zirvenin ardından 1996 

yılında Taşkent'te düzenlenen dördüncü zirvede "Taşkent Bildirisi" kabul edildi. Ayrıca Türk 

devletleri arasında "Daimi Sekretarya" kurulmasına karar verilerek kurumsallaşmanın ilk 

adımı atıldı.72 1998 yılında yapılan beşinci zirve ise Astana'da yapıldı ve Azerbaycan ve 

Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu konuşuldu. 2000 yılında Azerbaycan'da düzenlenen 

altıncı zirvede "Bakü Bildirisi" kabul edilerek Daimi Sekretarya'nın Türkiye'de kurulmasına 

karar verildi.73 2001 yılında İstanbul'da düzenlenen yedinci zirvede ise Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer ev sahipliğinde yapılmıştır. Nursultan Nazarbayev bu zirvede 

TÜRKPA'nın ve Aksakallar Meclisi'nin kurulmasını önerdi.74  

5 yıl boyunca sessizliğe bürünen Türk devletleri, Türkiye'nin adım atmasıyla Antalya'da 

sekizinci zirvede bir araya geldiler. Türkmenistan'ın büyükelçi düzeyinde temsil edildiği ve 

Özbekistan'ın ilk kez katılmadığı bir zirve oldu. Nazarbayev'in TÜRKPA ve Aksakallar 

Meclisi diğer cumhurbaşkanları tarafından da onaylandı. 2008 yılında İstanbul'da, Türkiye, 

Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan anlaşma ile TÜRKPA resmen 

                                                 
69

 Turgut Özal, “Türkiye’nin Önünde Hacet Kapıları Açılmıştır”, Türkiye Günlüğü, Sayı 19, Yaz 1992, s. 13 

70
 Ramazan Özdamar, “Türkiye’nin Orta Asya Politikası: Eksiklikler ve Öneriler”, Caspian Weekly, 25 Mayıs 

2011, http://tr.caspianweekly.org/ana-kategoriler/orta-asya/1555- tuerkyenn-orta-asya-poltkasi-eksklkler-ve-

oenerler.html, (04.12.2021). 

71
 İstanbul Bildirisi, Türkiye, http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/10_Istanbul 

Bildirisi1994_2.DevletBaskanlariZirveBildirisi_20140418_103924.pdf (04.12.2021). 

72
 Taşkent Bildirisi, Özbekistan, http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/08_Taskent 

Bildirisi1996_4.DevletBaskanlariZirveBildirisi_20140418_103822.pdf, (04.12.2021). 

73
 Bakü Bildirisi, Azerbaycan, http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/06_BakuBildirisi 

2000_6.DevletBaskanlariZirveBildirisi_20140418_103714.pdf, (04.12.2021). 

74
 İstanbul Bildirisi, Türkiye, http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/05_Istanbul2001_ 

7.Devle_BaskanlariZirvesiBildirisi_20140418_103624.pdf, (04.12.2021) 
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kuruldu. Merkezi ise Bakü'de kuruldu. TÜRKPA ülkeler arasındaki ekonomik, hukuki, 

kültürel ilişkilerin artması ve gelişmesi için çalışmalarda bulunuyordu.75  

2009 yılında Nahçıvan antlaşmasının imzalanması ile Türk Konseyi'nin kurulduğu, 

Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde temsil edildiği ve Özbekistan'ın ise hiç 

katılım sağlamadığı dokuzuncu zirve gerçekleşti. Böylece Türk devletlerinin bütünleşmesi 

eksik katılımla da olsa gerçekleşti. Bu zirvede Nazarbayev, ortak tarihin araştırılması ve 

gelecek nesillere aktarılması için "Türk Dünyası Akademisi"nin kurulmasını önerdi.76  

Türk Konseyi olarak toplanan onuncu zirve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde 

2010 yılında İstanbul'da yapıldı. Türk Konseyi'nin Genel Sekreterliğine emekli Büyükelçi 

Halil Akıncı getirildi. Türk Konseyi'nin amacı ise şöyledir:  

“Türk Dili Konuşan devletler arasında kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve 

küresel barış ile istikrara katkıda bulunmaktır. Üye ülkeler ayrıca, demokrasi, insan 

haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını 

ifade etmişlerdir. Türk Konseyi kapsamındaki iş birliği, üye ülkeler arasındaki ortak 

tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel 

dayanışma temelinde inşa edilmektedir.”77  

Türk Konseyi'nin bayrağı kurucu ülkeleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Kırgızistan'dan esinlenilerek oluşturulmuştur. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki 

güneşi Kırgızistan bayrağından, sekiz köşeli yıldızı Azerbaycan bayrağından ve hilali ise 

Türkiye bayrağından almıştır.78  

Türk Konseyi'nin bundan sonraki toplantıları çeşitli konular üzerine olmuştur. Örneğin 

2011'de yapılan Türk Konseyi’nin birinci zirvesi olan Almatı Zirvesi’nin teması “Ekonomik 

ve Ticari İşbirliği” iken 2012'de Bişkek zirvesinin teması “Eğitim, Bilim, Kültürel İşbirliği” 

olmuştur. 2013'te yapılan Azerbaycan’daki üçüncü zirvenin teması “Ulaştırma” iken 2014'te 

Türkiye’de yapılan Bodrum Zirvesinin ana teması ise “Turizm” olmuştur.  

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında Sovyetlerin dostumuz olduğunu fakat 

her zaman öyle kalmayacağını bir gün dağılırsa içerisinde bulunan Türk milletinin bizim 

kardeşimiz olduğunu ve Türkiye'nin buna hazır olması gerektiğini; dil, tarih ve inancımızın 

köprü olduğunu onları yalnız bırakmamamız gerektiğini dile getirmiştir.79  

     Türk Konseyi zirvesi olarak anılan toplantılar daha sonrasında 2015 Astana, 2016 

Kırgızistan, 2018 Çolpon-Ata, 2019 Bakü, Nisan 2020’de online ve 2021'de ise İstanbul’da 

düzenlenmiştir. 2021 Türk Konseyi zirvesi ise bir yenilikle gündeme geldi. Bu zirvede 

                                                 
75

 TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi), http://www.turk-pa.org 

/news.php?id=1113&lang=tr, (04.12.2021). 

76
 Nahçıvan Anlaşması, Azerbaycan, http://www.turkkon.org/tr-TR/nahcivan-bildirisi- 

%282009%29/4/911/911/290, (04.12.2021) 

77
 Türk Konseyinin Temel Amaç ve Görevleri, http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_ bilgi/1/10, (04.12.2021). 

78
 “Türk Konseyi Organizasyon Şeması”, Turkkon, http://www.turkkon.org/tr-TR/organi zasyon-semasi/1/11, 

(14.12.2021). 

79
 İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Avrasya Devleti, Truva Yayınları, İstanbul 2011. 
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gerçekleşen gelişmelerin en önemlisi, Türk dünyasının aksakalı Elbaşı Nursultan 

Nazarbayev’in 2019 yılındaki Bakü Zirvesi'nde yaptığı, konseyin adının “Türk Devletler 

Teşkilatı” olması önerisinin diğer liderler tarafından kabul görmesi oldu. Zirve sonrası basın 

toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Devletleri Teşkilatı 

sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde, bir büyük gönül 

birlikteliğidir. Bu birliği ne kadar ileriye taşırsak, kendimiz, bölgemiz ve Dünya için o kadar 

hayırlı işlere imza atabiliriz" sözleri ile görüşlerini dile getirdi. Ayrıca "İnşallah güneşin 

yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği 

olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi hâline 

gelecektir. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın 

kurumsal yapısını ve vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz." sözleriyle de yeni gelişmeler 

yaşanacağına, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler üzerinde çalışılacağı konusunda mesaj 

vermiştir.80  

4. TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK 

MİDİR?  

Bu sorunun cevabına Alman Felsefeci Arthur Schopenhauer’un “Kirpi İkilemi” metaforu ile 

cevap verilecektir.  

Kirpi ikilemi Alman Felsefeci Arthur Schopenhauer’un 1851’de yayınladığı ''Parerga ve 

Paralipomena: Kısa Felsefi Denemeler'' adlı üç kitaplık eserinde belirttiği üzere kirpilerin 

soğukta kaldığı bir anda karşılaştıkları ikilemi anlatmaktadır. Schopenhauer’un aslında insan 

ilişkilerini dikkate alarak belirttiği kirpi ikilemine göre, şiddetli kış soğuğu kirpileri 

donmaktan korunması için birbirine yanaşmaya zorlar. Çok soğuk bir kış sabahı bir araya 

gelen çok sayıda kirpi, donmamak ve birbirlerinin vücut ısılarından istifade etmek için 

birbirlerine bir hayli yaklaşırlar. Ancak hemen sonra canları acıyınca birbirlerine batan 

oklarının farkına varırlar ve uzaklaşırlar. Üşüyünce birbirlerine tekrar yaklaşırlar. Oklar 

birbirlerini rahatsız edince yine uzaklaşırlar. İki acı arasında kalan kirpiler bir ikilem 

yaşamışlardır: ya birbirlerine uzakta kalarak soğuktan donacaklar ya da okların batmasına 

rağmen hayatta kalabilmek için birbirlerine yaklaşacaklardır. Kirpilerin yaşadıkları bu ikilem 

her iki acıya da katlanabilecekleri bir noktaya ulaşıncaya kadar sürmüştür. Bu döngü, 

kirpilerin dikenlerinin acısının sıcaklığa değip değmeyeceğine karar verene kadar devam 

ediyor. Eğer değiyorsa beraber olunup acıya katlanılıyor, değmiyorsa yollar ayırılıyor. En 

sonunda kirpiler birbirlerine dayanabildikleri ama aynı zamanda ısınacakları o mükemmel 

mesafeyi bulmuşlardır. Yani kirpiler uygun bir mesafede durarak hem can yakmamayı, hem 

de uzak kalmamayı başarmışlardır.81  

                                                 
80

 “Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde, bir büyük 

gönül birlikteliğidir”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı,  https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/133470/-

turk-devletleri-teskilati-sadece-ekonomik-veya-siyasi-cikar-ortakligi-olmanin-cok-daha-otesinde-bir-buyuk-

gonul-birlikteligidir- (04.12.2021) 

81
 Arthur Schopenhauer. Parerga ile Paralipomena: Ya da Kısa Felsefe Denemeleri I. Kitap, 2. Basım, (Çev. 

Levent Özşar), İstanbul: Biblos Yayınları. 2015. 

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/133470/-turk-devletleri-teskilati-sadece-ekonomik-veya-siyasi-cikar-ortakligi-olmanin-cok-daha-otesinde-bir-buyuk-gonul-birlikteligidir-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/133470/-turk-devletleri-teskilati-sadece-ekonomik-veya-siyasi-cikar-ortakligi-olmanin-cok-daha-otesinde-bir-buyuk-gonul-birlikteligidir-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/133470/-turk-devletleri-teskilati-sadece-ekonomik-veya-siyasi-cikar-ortakligi-olmanin-cok-daha-otesinde-bir-buyuk-gonul-birlikteligidir-
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Dolayısıyla Türk devletlerini birbirlerinden uzaklaştıran ve aynı zamanda bir arada tutan 

nedenler nelerdir sorularına cevap vermek, mevcut durum bir başarı sayılsa da daha aşılacak 

birçok engelin olduğunu bilmekte fayda vardır.  

Türk Devletleri Teşkilatı adını alan Türk Konseyi, Türk Devlet Başkanları Konseyi olarak 12 

Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da “Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” 

temasıyla toplanmış, toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan, Macaristan Cumhurbaşkanları ve Genel Sekreter Bağdat Ambrayev katılmıştır.  

Özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı 

ve iç işlerine müdahale etmeme hususlarına saygı duyulması ve destek verilmesinin yanı sıra, 

üye devletlerin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek hedeflenmiştir. Üye devletler 

arasındaki ticaret, ulaşım, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilerek 

COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma amaçlanmıştır. Üye devletler arasında ortak, kararlı 

ve Türk dünyasını ilgilendiren konularda konsolide bir tutum geliştirmek için Türk 

Dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmanın 

önemine bilhassa vurgu yapılmıştır.  

Toplamda 121 maddelik İstanbul Bildirgesi kabul edilmiştir. Bu bildirgede SİYASİ 

KONULAR, DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ konularında 

birlikte daha fazla çalışma iradesi ortaya konulmuştur. Bunun dışında EKONOMİK VE 

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ, EĞİTİM, SAĞLIK ve TURİZM alanlarında ortak projeler ve 

değişimler, Türk dünyasının kültürlerarası ve dinler arası diyalogdaki birleştirici rolünü teşvik 

edilmesi, TÜRK DÜNYASINDA KURUMSAL İŞBİRLİĞİNİ arttırmaya yönelik 

faaliyetlerin hızlanması konularında görüş birliğine varıldı. Şüphesiz bu zirvenin en önemli 

kararları arasında üye ülkeler arasında iktisadi bağların kuvvetlendirilmesi yer alıyor. Bu 

meyanda en dikkati çeken karar ise 1 Eylül 2022 tarihine kadar üye ülkelerin eşit sermaye 

katkısıyla oluşturulacak "Türk Yatırım Fonu"nun teşekkül edilmesi. Günümüz ekonomisinde 

büyük yatırım fonlarının önemi herkes tarafından malum. Dolayısıyla ortak bir kalkınma 

fonunun kurulması, iktisadi anlamda bir güç birliği anlamına geliyor ve bu ileride daha büyük 

iş birliklerinin de habercisi olabilir.82 

Özellikle ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İŞBİRLİĞİ konularında üye devletlerin uluslararası 

forumlarda aktif işbirliğini güçlendirmesini teşvik etmelerini ve mümkün olduğunda 

uluslararası örgütlerde birbirlerinin adaylıklarına desteklerini ifade etmelerinin önemi 

vurgulandı. İstanbul Bildirisi’nin son kısmında ise TEŞKİLAT KONULARI ele alınarak Türk 

Devletleri Teşkilatı'nın Dokuzuncu Zirvesi'nin 2022'de Özbekistan Cumhuriyeti'nde 

düzenlenmesine karar verildiği beyan edilmiştir.83  

Alınan kararlar itibariyle heyecan uyandıran, Türkmenistan’ın gözlemci üye olarak katılsa 

dahi Birlikte yer almasıyla muhtemel bir Türk devletleri birliğinin yolunun açıldığı izlenimi 

uyanmıştır. Bu açıdan sevinmeli, heyecanlanmalı, gurur duymalı ancak adımlarımızı romantik 

                                                 
82

 Serdar Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı ve Kirpi İkilemi, Milli Devlet Gazetesi, 

https://www.millidevletgazetesi.net/KoseYazisi/turk-devletleri-teskilati-ve-kirpi-ikilemi-4547 (05.12.2021)  

83
 Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKKON, https://www.turkkon.org/tr/turk-konseyi-hakkinda (04.12.2021) 
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değil realist perspektiften atmalıyız. Aşağıdaki tablonun durumu ortada iken gerçeklikten 

uzak suni ve romantik ifadelerden uzak durmalıyız.  

 

Türk dünyası zirve bildirisi birlikte yürümenin ve bir olmanın yolunu açtığından Türk milleti 

için büyük bir başarı olarak kabul edilebilir. Daha büyük başarı ise buradan büyük bir 

ekonomik ve sosyal başarı çıkarabilmektir. Bilgi ve teknoloji üretemeyen ülkelerin oyun 

kuramayacağı şiarından hareketle, katma değeri yüksek ürün üretebilmek, yüksek teknoloji 

ihracatı yapabilmek, kamu diplomasisini çalıştırıp halkların birbirlerini tanımalarına imkân 

vermek, Türk devletlerinin ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasının temellerini 

bilim ile güçlendirmek, girişimcilik, verimlilik, kişi başı düşen gelir, GSYİH ve insani 

gelişmişlik endeksi sıralamalarında yukarıları hedeflemek bu başarının temel anahtarlarıdır. 

Türk dünyası saydığım bu anahtarların hepsine sahip değildir ancak var olan mevcut 

potansiyel ve kararlılık bu başarının hayal olmadığını göstermektedir.  

5. SONUÇ 

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Keneşi olarak kurulduğu ilk anda dünyada özellikle Türk 

devletlerinin de üretim noktasında söz sahibi olmak iradelerini ortaya koymuştur. Öncesinde 

takınılan pasif durum Türk Keneşi ile birlikte, tatmin edici olmasa da, yavaş yavaş değişmiş 

ve Birlik uluslararası bölgesel bir kurum kimliğine bürünmüştür. Karabağ zaferi sırasında 

Azerbaycan’a verilen destek bu kimliğin en somut kanıtı olmuştur. Aslında dünyada ortak 

irade ve iyi niyet göstergesi ile başlayan ancak daha sonraları iş birliği kuruluşunun ana 

amacının unutulduğu, hedeften sapmalarının olduğu ve giderek amaca daha az önem 

verilmesinden mütevellit etkisiz kaldığı ve dağıldığı birçok kurum olmuştur. Lakin Türk 

Keneşi ve şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı birçok eleştiriye, zaman zaman etkisiz 

kalınan ve ortak karar alınamayan (Kırım’ın ilhakı ve Uygur sorunu gibi) birçok konuya sahip 

olmasına rağmen dağılmamıştır.  

Türk Devletleri Teşkilatı’nın yolunu açan Türk Keneşi ile Birliğe üye ülkeler yavaş ve emin 

adımlarla birbirlerinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Artık daha fazla ortak irade vardır 

ve bu ortak irade kurumsallaşma ve kaynak aktarımı ile alanında liyakat sahibi uzman ve 

diplomatlar ile Türk devletlerini ileriye taşımalıdır.  
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KÖPEKLERDE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS (PDA) ÜZERİNE DERLEME 

(REVIEW ON PATENT DUCTUS ARTERIOSUS (PDA) IN DOGS) 

Yusuf Sinan ŞİRİN1, Mehmet Nur ÇETİN2, Ahmet Burak BURCA3 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı, Burdur, 

Türkiye, yusufsinan@mehmetakif.edu.tr  

2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı, Burdur, 

Türkiye, mncetin@mehmetakif.edu.tr 

3Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Burdur, Türkiye, aburakburca@hotmail.com 

Özet: Patent duktus arteriozus (PDA), trunkus pulmonalis ve aorta desendes’i birbirine 

bağlayan fötal damardır. Köpeklerdeki doğmasal kalp defektlerinin en sık görülenlerindendir. 

R-L PDA (Sağdan Sola Şantlı PDA) köpeklerde birincil veya ikincil en yaygın kongenital 

kalp defektidir. Normalde fötal hayattan ekstrauterin hayata geçişte kapanmaktadır. PDA 

kedilerde nadirdir. PDA tipik olarak sol ventrikülde hacim yüküne yol açan L-R şanta (Soldan 

Sağa Şant) sebep olmaktadır. Sonucunda sol ventriküler dilatasyon meydana gelmektedir. 

İlerleyici sol ventriküler dilatasyon mitral kapak annulus’unu genişletmektedir. Sekonder 

regürgitason ve ilave ventriküler aşırı yüke sebep olmaktadır. Bu şiddetli hacimlenme hayatın 

birinci yılında pulmoner ödeme sebep olmaktadır. Bu sürede atrial fibrilasyon fark 

edilebilmektedir. PDA sıklıkla safkan dişi köpeklerde karşılaşılmaktadır. Pomeranian, 

Poodle’lar, İngiliz Springer Spaniel, Shetland Koyun Köpekleri, Keeshonden, Bichon Frise ve 

Yorkshire Terrier’ler PDA geliştirme açısından risk altındadırlar. PDA'ya sahip olan 

hayvanlar üretim için kullanılmamalıdır. R-L şantlı PDA'da torakal radyografiler biventriküler 

büyüme, trunkus pulmonalis segmentinde fark edilebilir dilatasyon, lober pulmoner arterlerde 

genişleme ve kıvrımlılık bulgusunu göstermektedir. L-R şantların çap miktarının ölçülmesi ve 

R-L şant tanısının konması için sintigrafi kullanılabilmektedir. Anjiyografik çalışmalar 

PDA’nın duktus morfolojisini ve minimal duktus çapını belirlemektedir. Muayene 

bulgularından sürekli üfürüm ve kuvvetli arteriyel nabız etkilenen hayvanlarda PDA’nın 

tanısında yardımcı olmaktadır. Nadiren aortik stenoz, aortik yetersizlik ya da ventriküler 

septal defekt, aortik kalp yetmezliği kombinasyonu, sürekli PDA üfürümlerinden ayırt etmesi 

zor, ileri geri bir üfürüme neden olmaktadır. İntravasküler spiraller, vasküler tıkaçlar ve 

duktus tıkayıcıları PDA’nın kapatılması için kullanılmaktadır. Avantajlı yanları torakotomi 

gerektirmemesi ve büyük komplikasyon risklerinin az olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: PDA, Kalp Defekti, Şant 

Abstract: The patent ductus arteriosus (PDA) is the fetal vein that connects the truncus 

pulmonalis and the aorta descending. It is one of the most common congenital heart defects in 

dogs. R-L PDA (PDA with Right to Left Shunt) is the most common primary or secondary 

congenital heart defect in dogs. It normally closes during the transition from fetal life to 

extrauterine life. PDA is rare in cats. PDA typically causes L-R shunt (Left-to-Right Shunt), 

which causes volume overload in the left ventricle. As a result, left ventricular dilatation 

occurs. Progressive left ventricular dilatation enlarges the mitral valve annulus. It causes 

secondary regurgitation and additional ventricular overload. This severe bulking causes 

pulmonary edema in the first year of life. During this period, atrial fibrillation can be noticed. 

PDA is frequently encountered in purebred female dogs. Pomeranians, Poodles, English 
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Springer Spaniels, Shetland Sheep Dogs, Keeshonden, Bichon Frize and Yorkshire Terriers 

are at risk for developing PDA. Animals with PDA should not be used for production. In PDA 

with R-L shunt, thoracic radiographs show evidence of biventricular enlargement, discernible 

dilatation of the truncus pulmonalis segment, and enlargement and tortuosity of the lobar 

pulmonary arteries. Scintigraphy can be used to measure the diameter of L-R shunts and to 

diagnose RL shunt. Angiographic studies determine duct morphology and minimal duct 

diameter of PDA. Continuous murmur and strong arterial pulse from examination findings are 

helpful in the diagnosis of PDA in affected animals. Rarely, the combination of aortic 

stenosis, aortic regurgitation or ventricular septal defect, aortic heart failure causes a back-

and-forth murmur that is difficult to distinguish from continuous PDA murmurs. Intravascular 

spirals, vascular plugs, and duct plugs are used to close the PDA. Its advantages are that it 

does not require thoracotomy and that the risks of major complications are low. 

 Keywords: PDA, Heart Defect, Shunt 

1.Giriş: Duktus arteriozus,  Truncus pulmonalis ve aorta descendes’i birbirine bağlayan fötal 

bir damar olarak tanımlanmaktadır. Gelişim sürecinde kanı kollaps durumundaki fötal 

akciğerlerden uzağa şantlamaktadır. Normal şartlar altında doğum gerçekleştikten kısa bir 

süre sonra, fötal hayattan ekstrauterin hayata geçiş sürecinde kapanır. Doğumdan sonra 

gerçekleşmesi gereken bu olayın daha uzun bir süre zarfına yayılması durumuna yani duktus 

arteriozus’un kapanmamasına patent duktus arteriozus veya ductus arteriozus persistens adı 

verilmektedir. [1] 

2.Patofizyoloji: PDA özellikle köpeklerdeki doğmasal kalp defektlerinin en sık 

görülenlerinden biri olmaktadır. L-R PDA köpeklerde birincil veya ikincil en yaygın 

kongenital kalp defektidir. [2] PDA kedilerde nadirdir. PDA tipik olarak sol ventrikülde aşırı 

hacim yüküne yol açan L-R şanta sebep olmaktadır. Bunun sonucunda sol ventriküler 

dilatasyon meydana gelmektedir. İlerleyici sol ventriküler dilatasyon mitral kapak 

annulus’unu genişletmektedir. Bunun sonucunda sekonder regürgitason ve ilave ventriküler 

aşırı yüke sebep olmaktadır. Bu şiddetli hacimlenme hayatın birinci yılında sol yanlı kalp 

yetmezliği ve pulmoner ödeme sebep olmaktadır. Bu süre zarfında atrial fibrilasyon fark 

edilebilmektedir. Ayrıca sol atrial dilatasyon sebebiyle geç bir sekel olarak meydana 

gelebilmektedir. [1] 

PDA, köpeklerde en sık görülen doğuştan kalp kusurlarından biridir. Köpeklerde yapılan 

histolojik çalışmalarda, düz kas hipoplazisinin ve duktus dokusunun asimetrisinin PDA’nın 

başlıca nedeni olduğunu göstermektedir.  [2] 

PDA’ya sahip köpekler nadiren de olsa şanttaki mevcut akışı tersine çevirebilen suprasistemik 

pulmoner hipertansiyon geliştirmektedir. Bu durum şiddetli hipoksemiye ve siyanoza neden 

olmaktadır. R-L PDA olgusu genç bir hayvanda teşhis edildiğinde, bunun sebebi doğumdan 

sonra meydana gelen kalıcı pulmoner hipertansiyon olabilmektedir. R-L PDA’nın tersine 

çevrilmesi, ilerleyici sol kalp yetmezliği gelişmesinin riskini azaltmaktadır. Fakat şiddetli bir 

şekilde zayıf düşüren sistemik hipoksemi, egzersiz intolerans ve ilerleyici polisistemiye sebep 

olabilmektedir. PDA'ya sahip olan hayvanlar hangi ırktan olursa olsun üretim için 

kullanılmamalıdır. [1] 
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3.Tanı: PDA sıklıkla safkan dişi köpeklerde karşılaşılmaktadır. Pomeranian, Malta’lı küçük 

ve minyatür Poodle’lar, İngiliz Springer Spaniel, Shetland Koyun Köpekleri, Keeshonden, 

Bichon Frise ve Yorkshire Terrier’ler PDA geliştirme açısından daha çok risk altındadırlar. 

Poodle’larda buna sebep olan genetik bir sebep belirlenmiştir. [1]  

PDA’ya sahip çoğu hayvan asemptomatik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece hafif egzersiz 

intoleransı bulunmaktadır. Pulmoner ödem sebebiyle öksürük, nefes darlığı veya her ikisinin 

beraber bulunduğu durumlar L-R şantı bulunan semptomatik hayvanlarda en sık karşılaşılan 

şikayetlerdir. R-L veya ters PDA'lı hayvanlar ise asemptomatik olabilmektedir. Ayrıca 

bunlarda egzersiz intoleransı ya da egzersiz esnasında arka bacakta kollaps meydana 

gelebilmektedir. [1] 

4.Fiziki Muayene Bulguları: PDA’da en belirgin fiziki bulgu, sol kalp tabanında veya sol 

aksiller bölgede iyi şekilde duyulan, makine sesine benzer tipik sürekli bir üfürümdür. Soldan 

sağa şantlı PDA’ya sahip hayvanlarda palpe edilebilir şekilde kardiyak titreme sıklıkla 

bulunmaktadır. Femoral nabız, kanın duktus’tan diastolik akışının sebep olduğu geniş nabız 

basıncına bağlı olarak güçlü veya hiperkinetik olmaktadır. Her zaman bulunmamakla birlikte 

elektrokardiyogramda R dalgalarında uzama veya II. derivasyonda geniş P dalgaları tanıyı 

desteklemektedir. İlerleyen vakalarda atrial fibrilasyon veya ventriküler ektopi 

görülebilmektedir. R-L şantlı veya ters PDA'ya sahip hayvanlarda fiziki muayene bulguları L-

R şantlı hayvanlardan farklı olmaktadır. Kaudal mukoza zarlarında siyanoz belirginliği dikkati 

çekmektedir. Fakat siyanoz bazı hayvanlarda vücudun kranial yarımında da 

bulunabilmektedir. Siyanozun sebebi arteria pulmonalis’ten oksijene olmayan kanın oksijenli 

aortik kana karışması sebebiyle oluşmaktadır. Femoral nabız stabildir. Makine sesine benzer 

bir üfürüm yerine genellikle sistolik bir kardiyak üfürüm mevcuttur. Fakat polisitemi 

mevcutsa, sol ve sağ yan basınçlar eşite yakınsa ve kanın duktus’tan şantlanması minimal 

durumdaysa üfürüm oskulte edilmeyebilir. [1] 

5.Görüntülü Tanı: Torakal radyografiler tipik olarak sol atrial ve ventriküler büyümeyi, 

pulmoner vaskülatürde fazla sirkülasyonu ve aorta deskendes ile bazen dorsoventral 

görüntüde turunkus pulmonalis’te karakteristik dilatasyonu göstermektedir. R-L şantlı 

PDA'da torakal radyografiler biventriküler büyüme, turunkus pulmonalis segmentinde fark 

edilebilir dilatasyon ve lober pulmoner arterlerde genişleme ve kıvrımlılık bulgusunu 

göstermektedir. Soldan sağa şantların miktarının ölçülmesi ve sağdan sola şant tanısının 

konması için sintigrafi kullanılabilmektedir. [1] 

Ekokardiyografi PDA'yı daha da doğrulayan bilgiler sağlamaktadır. Bununla birlikte 

eşzamanlı olarak kardiyak defektleri hariç tutmaya yardımcı olmaktadır. Fakat tanıyı koymak 

için her zaman ihtiyaç duyulmamaktadır. PDA tanısını destekleyen ekokardiyografi bulguları 

sol atrial büyüme, sol ventriküler dilatasyon, arteria pulmonalis dilatasyonu, transaortik ve 

transmitral akış hızlarında artış ve arteria pulmonalis’e karakteristik ters türbülanslı doppler 

akış modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. R-L şantlı PDA’nın ekokardiyografi özellikleri 

tipik olarak sağ ventriküler dilatasyon ve kalınlaşma, turunkus pulmonalis’te kalınlaşma ve 

septum interventrikulare’nin yassılaşması olmaktadır. Aorta deskendes’te mikro 

baloncukların gözlemlenebilmesi, fakat herhangi bir sol yanlı kardiyak odacıkta görülmemesi 

diagnostiktir. [1] 
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PDA'nın ekokardiyografik özellikleri sol ventrikül ve sol atrium dilatasyonlarını, sol ventrikül 

hipertrofisini ve vurum volümündeki artmayı kapsamaktadır. Aorta ve turunkus pulmonalis’in 

her ikisi de artan kan akımı ile birlikte dilate olabilmektedir. [3] Duktus’u doğrudan 

görüntülemek ve onu coil embolizasyon ile girişimsel olarak kapamak için uygunluğunu 

dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. R-L şantlı PDA yaygın olmamasıyla 

birlikte tipik olarak persistent fötal sirkülasyonu ve büyük duktus’u olan köpeklerde dikkati 

çekmektedir. Doğumla beraber normal olarak pulmoner vasküler dirençte olması gereken 

azalmada bir yetmezlik oluştuğunda pulmonik basınç aortik değere yaklaşır ya da 

geçmektedir. Böylece arteriyel desaturasyon ve şant akım yönü tersine dönmektedir. Bu 

durum doğumdan sonra kalıcı da olabilmektedir. Bu yapı, sağ ventrikül duvar ve sağ 

ventriküler basınç yüklenmesi için tipik olan septum kalınlaşmalarını gösteren 

ekokardiyografik bulgularla uyum içerisinde olmaktadır. Obstrüktif pulmoner lezyonların 

yokluğunda klinik ve ekokardiyografik olarak sağ ventrikül basınç yüklenmesi delilleri 

belirlendiğinde R-L şantlı PDA’dan şüphelenilmektedir. Gerektiğinde tanı ekokontrast 

çalışma ile doğrulanabilmektedir. Ekokontrast çalışma hangi damar ya da odacığın oksijenli 

akıma sahip olduğunu tespit etmeye imkan sağlamaktadır. R- L şantlı PDA olgularında aorta, 

enjeksiyonun ilk saniyelerinde, vena kava, sağ kalp, pulmoner arter ve duktus’u geçtikten 

sonra ekokontrast sergilemektedir. [2] 

2000-2015 yılları arasında PDA tanısı konmuş 50 kedi üzerinde bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Çoğu kedinin süreç içerisinde klinik belirti göstermediği belirtilmiştir. 

Üfürüm sürekli veya sistolik olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre PDA’ya 

sahip kedilerin genellikle klinik belirti göstermedikleri ve köpeklerde görülen PDA’ya özgü 

karakteristik fiziki muayene bulgularına sahip olamayabilecekleri belirtilmiştir. Toraks  

radyografilerinin ve ekokardiyogramın, teşhis ve tedavi için en kapsamlı bilgiyi 

sağlayabileceği belirtilmiştir. PDA’nın kapanması, bu çalışmaya dahil edilen kedilerde uzun 

vadede olumlu sonuçlar ile ilişkilendirilmiştir. [12] 

Anjiyografik çalışmalar PDA’nın duktus morfolojisini ve minimal duktus çapını 

belirlemektedir. PDA’nın morfolojik olarak anjiyografik sınıflandırmasında Tip I, Tip IIA, 

Tip IIB ve Tip III bulunmaktadır. Tip I’de duktus’un çapı aorta’dan arteria pulmonalis’e 

doğru yavaş yavaş azalmaktadır. Tip IIA’da duktus’un duvarları biribirine paralel olmakla 

birlikte ostium pulmonalis’te duktus’un çapı aniden küçülmektedir. Tip IIA en yaygın 

rastlanan tiptir. Tip IIB’de duktus’un çapı aorta’dan arteria pulmonalis’e belirgin bir şekilde 

küçülmektedir. Tip III’de ise duktus, uzunluğu boyunca çapı değişmeden veya çok az 

değişerek tübülerdir. Bu intravasküler spiral veya duktus tıkayıcılarla prosedürün 

yapılabilirliğini belirlemekte fayda sağlamaktadır. [1] 

Yapılan bir çalışmada Alman Çoban Köpekleri’nin, PDA geliştirmeye yatkın olduğu 

belirtilmiştir. Bildirildiğine göre Alman Çoban Köpekleri tip III PDA anatomisine yatkındır. 

Tip III anatomiye sahip köpekler, cihaz tabanlı müdahale için uygun adaylar olarak kabul 

edilmemektedir. Çalışmanın sonucu olarak bu popülasyondaki Alman Çoban Köpeği’nin 

çoğunluğu amplatz konuşlandırmasına uygun tip II PDA anatomisine sahiptir.  [17] 

Yapılan güncel bir çalışmada 7 aylık dişi Staffordshire Bull Terrier köpekte ana pulmoner 

arter ile bağlantılı aort sinüs anevrizması ve eş zamanlı PDA tespit edilmiştir. Bilgisayarlı 
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tomografi (CT) anjiyografi hem konjenital anomalileri doğrulamak hem de L-R iki şantın sol 

taraftaki aşırı hacim yüklenmesine göreli katkılarını değerlendirmek için kullanılmıştır. [14] 

Yapılan bir çalışmada Texas A&M Üniversite’sinde Amplatz Canine Duct Occluder (ACDO) 

ile duKtal oklüzyonun denendiği 41 köpeğin kayıtları gözden geçirilmiştir. Sonuç olarak 

ACDO kullanan duktal oklüzyon, yüksek bir başlangıç ve 24 saatlik tam oklüzyon oranına 

sahiptir. ACDO kullanarak duktal oklüzyon, köpeklerde PDA için güvenli ve etkili bir 

tedavidir kanısına varılmıştır. [10] 

Yapılan bir çalışmada geniş bir köpek serisinde L-R şant PDA'nın anjiyografik morfolojisini 

ve minimum iç transvers çapını karakterize etmek planlanmıştır. Bu defekti kapatmak için 

Transarterial Duktal Oklüzyon giderek daha fazla uygulanmaktdaır. Duktal morfolojinin ve 

lümen çapının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, kateterle taşınan cihazlar kullanılarak 

optimal oklüzyonun sağlanması için önemli olmakla birlikte, bu tür bilgilerin şu anda sınırlı 

olduğu bildirilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak PDA anjiyografik morfolojisi, duktal 

daralmanın derecesi, varlığı veya yokluğu ve duktal zayıflamanın konumuna göre kategorize 

edilmiştir. PDA onarımını planlarken, bu bilgiler transkateter tıkama cihazlarının 

planlanmasına, seçilmesine ve yerleştirilmesine yardımcı olmalıdır kararına varılmıştır. [22] 

Bir çalışmada alışılmadık morfolojiye sahip PDA, egzersiz intoleransı nedeniyle başvuran 3 

yaşındaki bir Alman Çoban Köpeğinde teşhis edilmiştir. PDA'yı kapatmak için çeşitli 

Amplatzer cihazlarıyla iki girişimsel PDA kapatma işlemi ve bir cerrahi ligasyon denenmiştir.  

Çalışmanın sonucunda aort kaplı stent yerleştirme, olağandışı PDA morfolojisine sahip 

köpeklerde uygun bir seçenektir kanısına varılmıştır. [22] 

İki boyutlu görüntüleme, PDA'yı görselleştirmenin birincil yöntemi olmuştur ve morfolojik 

tanımlamasının temelidir. Transözofageal ekokardiyografik görüntüleme, duktal morfoloji ve 

şekildeki üç boyutlu varyasyonu daha da karakterize etmiştir. Kesin kapatma hakkında 

kararlar verirken, bir köpekte PDA'nın şeklinin ve boyutlarının doğru bir şekilde 

değerlendirilmesi önemlidir. Anjiyografi ve ekokardiyografiden elde edilen duktal ölçümlerin 

birbirinin yerine geçebileceği bulunmamıştır, kısmen bir 3D yapının statik iki boyutlu ölçümü 

ile ilişkilidir. [21] 

6.Laboratuvar Bulguları: Laboratuvar anormallikleri L-R şanta sahip PDA'da az 

görülmektedir. Fakat R-L şanta sahip PDA'lı hayvanlar genel olarak polisitemik olmaktadır. 

Polisitemi, kronik hipoksemi sebebiyle artan eritropoietin üretimine cevap olarak meydana 

gelmektedir. [1] 

7.Ayırıcı Tanı: Niteleyici fiziki muayene bulgularından sürekli üfürüm, kuvvetli arteriyel 

nabız etkilenen hayvanların çoğunluğunda PDA’nın tanısını basit hale getirmektedir. Nadiren 

de olsa aortik stenoz ve/veya aortik yetersizlik, ventriküler septal defekt ve/veya aortik 

yetersizlik kombinasyonu, sürekli PDA üfürümlerinden ayırt etmesi zor olabilen, ileri geri bir 

üfürüme neden olmaktadır. PDA üfürümünün diastolik bileşeninin fark edilebilirliğinin zor 

olduğu hayvanlarda diğerleri subaortik stenoz, pulmonik stenoz, atrial septal defekt ve 

ventriküler septal defekt’tir. R-L şanta sahip PDA’lı köpekler için ayırıcı tanılar Fallot 

tetralojisi, atrial septal defekt veya ventriküler septal defekt ve siyanotik kalp hastalığının 

diğer kompleks formları olmaktadır. [1] 
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8.Medikal Sağaltım: Pulmoner ödem mevcut olan hayvanlara operasyondan önce 24-48 saat 

boyunca furosemide verilmelidir. Furosemide 2-4 mg/kg PO, IV, SC q6-24h gerektikçe veya 

toplam günlük doz sabit hızlı infüzyon olarak verilebilmektedir. Atrial fibrilasyon mevcutsa 

ventriküler yanıt hızı B-Adrenerjik Blokör veya Kalsiyum Kanal Blokörü veya Amiodorone 

ile operasyondan önce kontrol altına alınması gerekmektedir. Amiodorone 15-20 mg/kg PO 

q24h 5-7 gün boyunca, sonra 10 mg/kg PO q24 h olarak uygulanabilir. Fakat Amiodorone 

kedilerde 0,05 mg/kg olarak kullanılmalıdır. Eğer hemodinamik açıdan dikkate değer 

aritmiler mevcutsa bunlarında kontrol edilmesi gerekmektedir. Kalp yetmezliğinin klinik 

belirtilerinin tek başına medikal sağaltımla tamamen dindirilmesi zor veya olanaksız 

olabilmektedir. R-L şantı olan patent duktus arteriozus’lu köpeklerin uzun süreli medikal 

sağaltımı yalnızca az sayıda köpekte, flebotomi veya hidoksiüre kullanılarak yapıldığı 

bildirilmiştir. [1] 

Yapılan bir çalışmada kardiyovasküler implant enfeksiyonu olan hastaların antibiyotik 

tedavisi ile tedavisi ve cihazın çıkarılması tek başına antibiyotik tedavisinden daha üstündür 

hipotezi ortaya atılmıştır. Bu süreçte Minnesota Üniversitesi Veteriner Tıp Merkezi ve 

Missouri Üniversitesi Veteriner Tıp Eğitim Hastanesinde Haziran 2001 ile Ağustos 2006 

tarihleri arasında kardiyovasküler cihaz kullanılan köpeklerin tıbbi kayıtları incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucu olarak tek başına antibiyotik tedavisi, kardiyovasküler implantları olan 

hastalarda kronik komplikasyonlarla ilişkilidir ve bir tedaviyi etkilemesi olası değildir 

kararına varılmıştır. [19] 

9.Cerrahi Sağaltım: İntravasküler spiraller, vasküler tıkaçlar ve duktus tıkayıcıları PDA'nın 

kapatılması için rutin olarak kullanılmaktadır. Bu tekniklerin avantajlı yanları torakotomi 

gerektirmemesi ve büyük komplikasyon risklerinin daha az olmasıdır. Diğer bir yandan ise 

mortalite oranları Transkateter arteriyel oklüzyon ve cerrahi ligasyon ile benzemektedir. [4] 

Duktal oklüzyon en çok arteria femoralis’ten erişim sağlanması ile yapılmaktadır. Her ne 

kadar son süreçlerde arteria karotis’ten spiral embolizasyon tarif edilmiş olsa da, vena 

femoralis’ten transvenöz bir yaklaşım da mevcuttur. [5] 

Amplatzer vasküler tıkaçları ve amplatzer kanine duktus tıkayıcısı etkin bir şekilde, değişik 

şekil ve boyutlardaki duktusları, cerrahi ligasyon ve diğer transkateter oklüzyon 

yöntemlerinden daha iyi sonuçlarla tıkadığı gösterilmiş olan, kendiliğinden genişleyen, çok 

katmanlı nitinol aletler ve vasküler tıkaçlardır. [6] 

PDA tanısı konulan 31 köpekte amplatzer vasküler tıkaç kullanımının güvenli ve etkili bir 

PDA tıkanıklığı yöntemi olduğunu savunan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Amplatzer damar 

tıkacı ile patent duktus arteriozus’un transarteriyel oklüzyonunun denendiği 31 köpeğin kaydı 

incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda amplatzer vasküler tıkaç ile duktal oklüzyonun 

köpeklerde PDA için güvenli ve etkili bir tedavi olduğu sonucuna varılmıştır. [6] 

Yapılan bir çalışmada 18 aylık erkek Akita ırkı köpeğinde ACDO ile PDA'nın transkateter ile 

başarılı bir şekilde kapatılmasından 8 ay sonra ateş ve topallık geliştiği belirtilmiştir. 3 kan 

örneğinde korynebakterium kültürlenmiştir. Ekokardiyografi aort kapaklarında vejetatif bir 

süreç göstermektedir. İmplantın koruyucu bir endotel tabakasıyla tam olarak kaplanmadığı 

köpeklerde geç başlangıçlı bakteriyel cihazla ilişkili duktal arteritin gelişebileceği sonucuna 

varılmıştır. [15] 
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PDA'nın transvenöz kateter oklüzyonunun çok çeşitli duktal ve hasta boyutlarında güvenliğini 

ve etkinliğini belgelemek için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Colorado Eyalet Üniversitesi’ne 

PDA tanısı ile sevk edilen 56 köpeğin reprospektif çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak 

transvenöz yaklaşımla transkateter oklüzyonu köpeklerde PDA tedavisinde güvenli ve etkili 

bir yöntem olduğu ve küçük köpeklerde yani 2,5 kg altında kiloya sahip köpeklerde faydalı 

olduğu belirtilmiştir. [5] 

PDA’nın minimal invaziv oklüzyonu için bir teknik üzerine yapılan çalışmada 4-6 aylık yaşta 

5 köpekten yararlanılmıştır. Tüm köpeklerde PDA kapaması için titanyum bağlama klipsleri 

kullanılmıştır. Üç köpekte video ile desteklenmiş mini torakotomi PDA oklüzyonu mevcuttur. 

Sonuçta torakoskopik PDA oklüzyonu, denenen her iki köpekte de başarılı olmuştur. 4 

köpekte tam PDA kapanması sağlanmıştır. Teknik olarak zorlu olmasına rağmen, minimal 

invaziv PDA oklüzyonu köpeklerde güvenli bir teknik olduğu bildirilmiştir. PDA’nın çapının 

ameliyat öncesi ölçümü, metal klipslerle tam kapanmanın sağlanıp sağlanamayacağını 

belirlemek için çok önemli olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak minimal invaziv PDA 

oklüzyonu, geleneksel torakotomi yoluyla oklüzyona bir alternatif olarak düşünülmektedir. 

[7] 

PDA’nın cerrahi olarak düzeltilmesi en çok duktus arteriozus’un çevresel ligasyonu ile 

yapılmaktadır. PDA'nın ligasyonunun sağaltıcı bir işlem olduğu düşünülmektedir. Bu işlem 

tanı konulduktan sonra en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. [7]  

Yapılan bir çalışmada 3 kg’dan küçük köpeklerde PDA tıkanması için cerrahi ve girişimsel 

tedavinin zor olduğu ve küçük köpeklerde PDA'nın girişimsel olarak kapatılmasının nadiren 

tarif edildiği belirtilmişitir. L-R şantlı PDA'ya sahip 21 köpekten faydalanılmıştır. Arteriyel 

erişim olmadan, 4 Fr kateter ile transvenöz yaklaşımla tek bir ayrılabilir bobin implante 

edilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak deneyimli bir kardiyolog için, küçük köpeklerde 

PDA’nın transvenöz oklüzyonu 4 Fr kateter ve ticari tek ayrılabilir bobin ile mümkündür 

kanısına varılmıştır. Arteriyel erişim gerekli olmadığı belirtilmiştir. [4] 

10.Anestezi: PDA ligasyonu esnasında bradikardi zaman zaman oluşmaktadır. Bir 

antikolinerjik hazır bulundurulması gerekir. Antikolinerjik olarak Atropine veya Glikopirrolat 

kullanılabilir. Antikolinerjikler eğer nabız köpekte 60’ın altına düşerse verilmesi 

gerekmektedir. Parenteral opioidler minimal kardiyovasküler etkiyle sedasyon sağlamaktadır. 

Fakat tüm opioidler solunum depresyonu veya bradikardiye neden olabilmektedir. Alfa2-

Agonistler ve Acepromazine, verilmeleri ile ilintili hemodinamik parametrelerdeki 

değişiklikler sebebiyle kalp hastalarında kullanılmaması gerekmektedir. Antikolinerjikler 

sadece ihtiyaç halinde verilmelidir. Önemli kardiyak rahatsızlıklara sahip hastalarda 

Tiyobarbituratlardan kaçınılmalıdır, çünkü doza bağlı olarak kardiyak depresyona sebep olur 

ve aritmojeniktirler. Propofol indüksiyonu hızla sağlamaktadır. Fakat esasen Tiyobarbituratlar 

gibi aynı kardiyovasküler risklere sebep olmaktadır. [1] 

Yapılan bir çalışmada 12 haftalık yaşta 3,5 kg ağırlığındaki dişi Border Terrier sol kalp tabanı 

üfürümünün araştırılması yapılmıştır. Resüsitasyon girişimlerine rağmen hastanın genel 

anestezi altında durumunun kötüleşmesi, kalp-solunum durması ve ölüme yol açması 

nedeniyle ameliyattan vazgeçilmiştir.  [18] 
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11.Cerrahi Teknik-Standart Yaklaşım: İlk olarak soldan dördüncü interkostal aralık 

torakotomisi yapılmaktadır. Duktus arteriozus’un üzerinden seyreden nervus vagus sinistere 

dikkat edilerek belirlenmesi gerekmektedir. Bunu takiben duktus seviyesinde keskin 

diseksiyon kullanılarak izole edilmesi gerekmektedir. Sinir etrafından bir iplik geçirilerek 

nazikçe geriye doğru çekilmesi gerekir. Duktus arteriozus perikardiyal kese açılmadan 

etrafından küt diseksiyon aracılığıyla izole edilir. Duktus’un kaudal tarafını izole etmek için 

duktus’un arkasından, transversal düzlemine paralel şekilde dik açılı bir forseps 

geçirilmelidir. Bu işlemden sonra forseps kaudal yönde yaklaşık olarak 45 derecelik bir açı ile 

duktus’un kranial tarafından diseke edilir. Ductus’un diseksiyonunu, forsepsi duktus’un 

medialinden, kaudalden kraniale doğru geçirerek tamalanması gerekmektedir. İplik dik açılı 

bir forseps ile kavrandıktan sonra yavaşça duktus’un altından çekilmelidir. Eğer iplik 

duktus’un etrafından rahatlıkla kaymıyorsa zorlanmaması gerekmektedir. İplik yeniden 

kavranarak forsepsin çevresindeki yumuşak dokuyu tutmasına dikkat ederek işlem tekrarlanır. 

Aynı manevra kullanılarak ikinci bir iplik geçirilir. Buna alternatif olarak iplik çift ilmek 

olarak geçirilebilmektedir. Bununla birlikte kesilerek cerrahın iki ipliğe sahip olması 

sağlanabilmektedir. Önce aorta’ya en yakın iplik sonrasında da diğer iplik bağlanır. [1]  

Kardiyak kateterizasyonun komplikasyonlarını ve en yaygın kardiyak müdahale 

prosedürlerinin risk faktörlerini değerlendirmek ve göstermek amacıyla bir çalışma 

yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda PDA'nın kapatılması veya pulmoner balon 

valvüloplastinin bir merkezde standart prosedürler kullanarak deneyimli bir ekip tarafından 

gerçekleştirilmesinin ardından komplikasyon riskinin daha az olduğu belirtilmiştir. [13] 

Transvasküler PDA oklüzyonu uygulanan köpekte anestezi yöntemini, komplikasyonları ve 

hemodinamik değişiklikleri retrospektif olarak analiz eden bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada 

49 köpekten yararlanılmıştır. Değerlendirilen anestezik komplikasyonlar arasında taşikardi, 

bradikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, hipotermi ve aritmiler mevcuttur. Çalışmanın 

sonucunda melez köpeklerde en yaygın olarak tespit edilmiştir. Bunu Cavalier King Charles 

Spaniel ırkı köpekler izlemiştir. Ortanca yaş 8 aydır ve dişi köpekler çoğunluktadır. 

Metadonlu acepromazin en sık kullanılan premedikasyon kombinasyonudur. Propofol en sık 

kullanılan indüksiyon ajanıdır. Tüm köpeklerde oksijen içinde İzofluran ile genel anestezi 

sağlanmıştır. Komplikasyonlar arasında hipotansiyon, hipotermi, bradikardi, aritmiler, 

hipertansiyon ve kanama vardır. Sonuçlar ve klinik uygunluk hipotansiyon, transvasküler 

PDA oklüzyonu uygulanan köpeklerde bildirilen en yaygın komplikasyondur. [23] 

12.Cerrahi Teknik-Jackson Yaklaşımı:  

PDA’ya yaklaşım sonrasında aorta’nın dorsalindeki mediastinal plörayı, arteria subklavia 

sinistra’nın başlangıç noktasından dorsal olarak kranial yönde, arteria intercostalis posterior 

prima’nın başlangıç noktasına kadar kaudal yönde diseksiyon makası ensize edilir. Aorta’nın 

medial yanındaki gevşek areolar dokuyu küt diseke etmek gerekmektedir. Duktus’un hemen 

kranialine dik açılı bir forseps sokulur ve arcus aorticus bir parmak yardımıyla nazikçe 

kaldırılır. Forseps ventralden dorsale olacak şekilde aorta’nın çevresinden geçirilir. Aorta’nın 

dorsomedial tarafından aorta’nın ventralindeki duktus’un kranialinden bir ligatür ilmeği 

geçirilir. Sonrasında duktus’un hemen kaudaline dik açılı bir forseps sokulur ve ligatürün 

serbest iki ucunu toplamak için aorta’nın etrafından olacak şekilde ventralden dorsale 



 

392 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
geçirilir. İplikler duktus’un etrafından ventrale çekilir ve ilmeği iki ayrı iplik oluşturacak 

şekilde bölmek gerekmektedir. Ligatürün bağlanma biçimi standart yaklaşımdaki gibi 

yapılmaktadır. [1] 

13.Postoperatif Bakım: Postoperatif ağrıların sistemik opioidler ve lokal anestezik 

teknikleriyle sağaltılması gerekmektedir. Bupivacaine, interkostal veya interplöral olarak 

analjeziyi tamamlayıcı olarak kullanılabilecek seçeneklerden biridir. Genç hastalar 

operasyondan sonra uyanır uyanmaz beslenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bazen toraks 

kapatılmadan önce torakostomi tüpleri yerleştirilebilmektedir. Bunun sebebi intraoperatif 

kanama meydana gelmiş olabilmesidir. Torakostomi tüpleri genellikle operasyondan sonra 4-

24 saat sonra uzaklaştırılabilmektedir. [1] 

14.Komplikasyonlar: PDA ligasyonunun en ciddi komplikasyonu ruptur meydana 

gelmesidir. Duktus rupturu ve diğer komplikasyonlar, mortalite oranları %0-5,6 arasında 

olacak şekilde vakaların %6-15’inde meydana gelmektedir. [8] Artık şantlanma da bir 

komplikasyon olabilmektedir. Bu komplikasyon Jackson cerrahi yaklaşımı ve transarteriel 

spirallerle daha sık meydana gelmektedir. [9] Transarteriel amplatzer kanin duktus tıkayıcıları 

ile artık akım komplikasyonuna daha nadir rastlanmaktadır. [10] Transkateter spiraller veya 

PDA'yı embolize etmek için kullanılan diğer aletlerin pulmoner embolizasyonu ara sıra 

meydana gelmektedir. Fakat kısa süreli komplikasyonlara neden olur gibi gözükmektedir. 

Kardiyovasküler implant enfeksiyonu nadiren rastlanan komplikasyonlardan biri olmakla 

birlikte ciddi bir komplikasyondur. Bu durum son zamanlarda iki köpekte bildirilmiştir: 

bunlardan bir tanesi duktus tıkayıcısı, bir diğeri ise embolizasyon spiralleri ile meydana 

gelmiştir. [11][1]   

PDA için cerrahi olarak tedavi edilen köpeklerde uzun süreli sağ kalım ile ilişkili faktörleri 

belirlemek üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada L-R şantlı PDA’ya sahip 52 

köpek cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Bu süreçte yaş, ırk, cinsiyet, vücut ağırlığı, klinik 

muayene bulguları, tıbbi tedavi türü ve süresi, göğüs radyografisi ve ekokardiyografi 

sonuçları ile cerrahi ve ameliyat sonrası komplikasyonlara ilişkin veriler toplanmıştır. 

Çalışmanın sonucu olarak, PDA’nın cerrahi tedavisi, klinik kalp yetmezliği belirtileri 

olmayan genç köpeklerde iyileştirici olduğu belirtilmiştir. Tanı konulduktan sonra mümkün 

olan en kısa sürede PDA'nın cerrahi olarak düzeltilmesi önerilmiştir. Bununla birlikte mitral 

kapak yetmezliği cerrahi için kontraendikasyon değildir kanısına varılmıştır. [15] 

1998 ve 2003 yılları arasında California Davis Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada 

PDA’nın transarteriyel bobin oklüzyonuna teşebbüs edilen köpeklerden alınan kayıtlar tekrar 

gözden geçirilmiştir. Prosedürün en az 12 ay önce gerçekleştirildiği bu köpeklerin bir alt 

grubu belirlenmek için tekrar incelenmiştir. 108 köpekte bobin implantasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Komplikasyonlar anormal embolizasyon, ölüm, duKtal yeniden açılma, 

geçici hemoglobinüri, kanama, anormal bobin yerleşimi, pulmoner hipertansiyon ve cilt 

apsesini içermektedir. Bu köpeklerin sadece %40’ına antibiyotik verilmesine rağmen ciddi 

enfeksiyöz komplikasyonlar gelişmemiştir. PDA’daki bobin instabilitesi nedeniyle 14 köpekte 

transarteriyel bobin oklüzyonu mümkün değildir. Artan indekslenmiş minimum duktal çap, 

sol ventrikül iç çapı diyastol sonu/sistol sonu, sol ventrikül iç çapları ve nispeten büyük bir 

şant hacmini yansıtan konjestif sol kalp yetmezliği ile ilişkilendirilmiştir. [16] 
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Cerrahi ligasyon veya tranarteriyel bobin oklüzyonu ile tedavi edilen PDA’lı köpeklerde 

prosedür süresini, komplikasyonları, mortaliteyi ve kısa vadeli sonuçları karşılaştırmak üzere 

bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak hem cerrahi ligasyon hem de transarterial 

kateter oklüzyonu, karşılaştırılabilir mortalite ile kabul edilebilir PDA tedavileridir kanısına 

varılmıştır. Bununla birlikte, cerrahi ligasyon, daha yüksek bir majör komplikasyon riski ile 

ilişkilendirilmiştir. Transarterial kateter oklüzyonu, daha düşük bir başarı oranı ile 

ilişkilendirilmiştir. [8] 

15.Prognoz: Sağaltılamayan PDA’ya sahip olan köpekler genellikle ilerleyici sol yanlı kalp 

yetmezliği ve pulmoner ödem geliştirmektedir. Sağaltılamayan PDA'sı olan köpeklerin %70’i 

1 yaşından önce ölmektedir. L-R şant yapan PDA için operasyon geçiren 52 köpeği konu alan 

yakın tarihli bir çalışmada 1 ve 2 yıllık sağ kalım oranları sırasıyla %92 ve %87 olarak 

belirtilmiştir. [16] 
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Özet: Feline Herpes Virüs tip-1 (FHV-1), kedilerde görülen en yaygın oftalmik hastalıklardan 

birisidir. FHV-1 türe özgüdür ve oldukça bulaşıcıdır. Kedilerin %90’ından fazlası virüs için 

seropozitiftir. Çoğu kedi, 8 ila 12 haftalıkken virüse maruz kalır ve virüs kedilere doğrudan 

temas ya da aerosol yolla bulaşır. FHV-1 kedilerde konjunktivit, kornea ülseri, keratit, 

blefarokonjunktivit, kuru göz gibi oküler belirtiler gösterir. Oküler hastalık belirtileri gösteren 

kedilerde Fluorescein boyama yapılır ve bu boyama sonucunda dendritik kornea ülserinin 

saptanması ile teşhis koyulmaktadır. Buna ek olarak ELISA ve PCR testleri ile de FHV-1 ‘in 

teşhisi koyulabilir. FHV-1’in neden olduğu oküler hastalık, çoğunlukla hafiftir ve 

kendiliğinden iyileşmektedir. FHV-1 ‘de antiviral tedavi etkili ve güvenli olmakla birlikte 

sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik tedavisi de uygulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Herpes, Keratit, Oküler, Kedi  

Abstract: Feline Herpes Virus type-1 (FHV-1) is one of the most common ophthalmic 

diseases in cats. FHV-1 is species specific and highly contagious. More than 90% of cats are 

seropositive for the virus. The vast majority of cats are exposed to the virus between 8 and 12 

weeks of age and the virus is transmitted to cats by direct contact or aerosol. FHV-1 shows 

ocular clinical manifestations in cats such as conjunctivitis, corneal ulcer, keratitis, 

blepharoconjunctivitis, dry eye. Fluorescein staining is performed in cats showing signs of 

ocular disease and the diagnosis is a result of detecting dendritic corneal ulcers as a result of 

this staining.  In addition to this, FHV-1 can be diagnosed also with ELISA and PCR tests. 

Ocular disease caused by FHV-1 is usually mild and can heal by itself. Although antiviral 

treatment is effective and safe in FHV-1, antibiotic treatment is also applied against secondary 

infections. 

Keywords: Herpes, Keratitis, Ocular, Cat 

GİRİŞ 

Kedilerde kornea, yaşamın ilk 1-2 yılında eğimi ve kalınlığı değişime uğrayarak olgunlaşır 

(6). Kedi korneası neredeyse yuvarlaktır (dikey çap 16mm; yatay çap 17 mm) ve üçüncü göz 

kapağı ile birlikte kedi göz kapağı fissüründe görülen ana dokudur (2). Normal kedilerde üst 

göz kapağı manuel olarak geri çekilene kadar bulbar konjunktivanın çok az bir kısmı 

görülebilir (2). 9 haftalık yavru kedilerdeki merkezi kornea kalınlık 0.38 mm, 16 haftalık kedi 

yavrularında 0.55 mm ve 67 haftalık kedilerde 0.57 mm’dir (1). Bazı kısa tüylü evcil kediler 

ve brahisefalik kedilerde kornea duyarlılığının bulunduğu rapor edilmiştir (7, 8). Kısa tüylü 

evcil kedilerde merkezi korneanın ortalama korneal dokunma eşiği (g/mm2) yaklaşık 1.7 iken 

periferal korneada ise 5 ’tir (1). Brahisefalik kedilerde bu değerler sırasıyla 4 ve 6.2 ‘dir ki bu 
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durum brahisefalik kedilerin kısa tüylü evcil kedilere göre azalmış bir kornea duyarlılığını 

göstermektedir (1). Kedilerde normal kornea görünümünde bile patojenik virüsleri kornea 

yapısında barındırdığı gösterilmiştir. Bu virüsler; feline leukaemia virüs (FeLV), FHV-1 DNA 

olmakla birlikte, bazen feline immunodeficiency virüs (FIV) de bulunduğu rapor edilmiştir 

(1). Kedilerde konjunktival ve korneal yüzeyin bakteri florasının prevalansı, diğer evcil 

türlere oranla daha düşüktür (9-11). Feline herpesvirus tip-1 (FHV-1) enfeksiyonu, dünya 

çapında evcil kedilerin en yaygın oftalmik hastalıklarından biridir (3). FHV-1, dünyanın kedi 

popülasyonun her yerinde bulunur (4). Araştırmalara göre, kedilerin %97’sinin FHV-1 için 

seropozitif olduğu belgelendirilmiştir (4). Kedilerin yaklaşık %80 ’i; trigeminal 

gangliyonlarda, olfaktör bulbusta, optik kiazmada ve optik sinirde FHV-1 ‘in varlığını 

kanıtladığı gibi, yaşamları boyunca latent olarak enfekte olurlar (4). Yer değiştirme, 

operasyon, gebelik, laktasyonda, kortikosteroid tedavisi sırasında ve feline leukaemia virüs 

(FeLV) veya feline immunodeficiency virüs (FIV) ile ilişkili immünosupresyon gibi stres 

faktörleri sıklıkla subklinik virüs bulaşmasını veya tekrarlayan klinik hastalığı hızlandırır (4). 

Evcil kedilerde birincil enfeksiyon; kornea, konjunktiva ve üst solunum yolundaki epitellerde 

virüsün yaygın replikasyonu ile karakterizedir (4). Enfeksiyon; nazal, oral ya da konjunktival 

yollar ile bulaştığı gösterilmiştir ve virüs, enfeksiyonu takiben 1-3 hafta boyunca bu vücut 

sistemlerin salgılarında bulunarak öncelikle bu şekilde saçılır (12). Bazı hayvanlar da virüsü 

geçici olarak dışkı ve idrarla yayarlar (13) ancak belgelenmiş ‘intrauterin’ bulaşma ile ilgili 

bir araştırma yoktur (12). Saf hayvanların FHV-1 ’e maruz kalmasını takiben 1 ila 2 günde; 

nazal konkalar, nazofarenks ve konjunktival mukozada virüs replikasyonu ve epitelyal hücre 

nekrozu meydana gelir (12). Oküler dokularda, FHV-1’in tercihen enfekte olduğu ve kornea 

epitelinde çoğalmanın yanı sıra konjunktival epitelde nekroza neden olduğu gösterilmiştir 

(14). Eşzamanlı ikincil bakteriyel enfeksiyon, FHV-1’ in neden olduğu üst solunum yolu 

hastalığının klinik belirtilerini şiddetlendirebilir (5). Enfekte yavru kedilerin mortalite oranı 

%70 ’e yükseldiği bildirilmiştir (13), ancak tüm duyarlı hayvanlar dikkate alındığında ölüm 

oranı düşüktür (12). Maternal kökenli antikor koruma 2 ila 10 hafta arasında sürer, ancak 

kedileri subklinik enfeksiyondan korumayabilir (12). Birçok FHV-1 enfeksiyonu subklinik 

veya hafif olarak kabul edilir (5). Enfeksiyonu takiben, duyarlı hayvanların yaklaşık %80’i 

FHV-1 taşıyıcısı olur ve bunların %45’i spontan olarak yeniden aktive olur, ya asemptomatik 

olarak yayılır ya da klinik hasta belirtileri geliştirir (15). Moleküler teşhis tekniklerinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte, rapor edilen latent olarak enfekte olmuş taşıyıcıların yüzdesi fiilen 

artmıştır (5). FHV-1, kedi keratitinin belgelenmiş tek viral nedenidir (5). FHV-1 ‘in neden 

olduğu korneal ülseri, esas olarak yetişkin kedilerin bir hastalığıdır ve muhtemelen latent 

virüsün yeniden aktivasyonudur (5). Latent virüsün yeniden aktivasyonu; sistemik 

immünosüpresyon (Feline leukaemia virüs ve/veya feline immunodeficiency virüs 

enfeksiyonu), çevresel stres (yeni bir ortama taşınma, yeni bir evcil hayvanın eklenmesi) veya 

sistemik kortikosteroid uygulanması ile ilişkilendirilmiştir (5). Dendritik kornea ülserleri, 

FHV-1 enfeksiyonu için neredeyse patognomoniktir (16, 17) ve virüsün kornea epitelinin 

bazal hücre katmanındaki direkt sitopatik etkisinden kaynaklanır (17). Teorik olarak lokal 

bağışıklık yanıtının baskılanması, FHV-1’ in kornea stromasına ulaşmasına izin verir ve 

sonradan gelen keratite, viral antijenin virüs replikasyonu ile ilgisi olmayan stromal hasara 

neden olan kısımlarına bir bağışıklık tepkisi aracılık eder (18). Harita benzeri görünümde bir 

araya gelen dendritler, coğrafik ülserler olarak adlandırılır (3). Oküler klinik belirtiler kornea 
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enfeksiyonun derinliğine ve kronikleşmesine bağlıdır (5). Akut olarak haifi-orta derecede 

konjunktivit, blefarospazm ve oküler akıntı görülür (5). Keratit, tek taraflı ya da çift taraflı 

olabilir ve solunum hastalık belirtileri yoktur (5). Kronik olarak stromal ödem ve 

vaskülarizasyon oluşabilir (5). Stromal ülserasyon meydana gelebilir, ancak FHV-1‘ in kornea 

stromal erimesini uyarabilmesi pek olası görünmemektedir (3). Stromal keratit, daha derin 

kornea dokusunun enfeksiyonunu ve yangılaşmasını ifade eder (5). Stromal keratit, FHV-1 

enfeksiyonunun daha az yaygın belirtisidir, ancak görmeyi tehdit eden stromal opaklaşma ve 

skarlaşma potansiyeli nedeniyle çok önemli bir hastalık şekli olarak kabul edilir (3). Stromal 

hastalık belirtilerinin mekanizması bilinmemektedir, ancak kronik tekrarlayan FHV-1 keratit 

vakalar stromal kollajen hasarına ve opaklaşmaya neden olur (3). Kornea epitelinin uzun 

süreli yokluğu, stromal keratitten önce gelir ve stromal keratit, birincil FHV-1 

enfeksiyonunun bir belirtisi değildir (14). Eozinofilik keratit veya proliferatif 

keratokonjunktivit; kedilerde ortaya çıkan infiltratif, ilerleyici bir kornea hastalığı şeklidir (5). 

Görüldüğünde; kornea ve konjunktivaya invaze olabilen periferal (lateral veya nazal) limbal 

alanda pembe ila beyaz, düzensiz, vaskülerize bir kitle, bir veya iki gözü etkiler (19). Bir doku 

kazımasının sitolojik inceleme ile, eozinofilleri, plazma hücrelerini ve lenfositleri ortaya 

çıkarır ve tanısal olarak kabul edilir (19). FHV-1’ in eozinofilik keratitteki rolü henüz 

aydınlatılmamıştır (5). Eozinofilik keratitin tedavisi topikal veya sistemik kortikosteroid 

uygulanmasını gerektirdiğinden, aktif veya latent FHV-1 enfeksiyonu kötüleşebilir (5). FHV-

1 enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen tüm kedilerde kapsamlı fiziksel ve oftalmik 

muayenelerin yapılması önemlidir (5). Akut FHV-1 enfeksiyonu genellikle oküler ve solunum 

klinik belirtilere dayanarak teşhis edilir, ancak bazen tanı için laboratuvar testleri gereklidir 

(5). Konjunktival sitoloji örnekleri özellikle intranükleer inklüzyon cisimciklerinin varlığı için 

birincil FHV-1 enfekiyonları akut olarak incelenebilir; bununla birlikte, inklüzyonlar Wright-

Giemsa boyama ile tanımlanamaz ve bu nedenle gözden kaçabilir (16). Kronik vakalarda 

konjunktival sitoloji destekleyici olabilir, ancak gözlemlenen baskın hücre tipi nötrofil 

olduğundan nadiren teşhis edilir (16). Karakteristik klinik belirtiler, FHV-1 keratit teşhisine 

yardımcı olur (5). Rose Bengal ile boyama, kornea epitelinin bozulmasından önce erken 

dendritik lezyonların belirlenmesine yardımcı olmaktadır (5). Rose Bengal, ölü ve dejenere 

olan hücreleri ve beki de normal hücreleri yüksek boya konsantrasyonlarda boyayan hayati bir 

boyadır (20). Topikal sodyum fluorescein boyasının uygulanması, kornea epitelin 

bozulmasını ve bunun sonucunda oluşan kornea ülserasyonunu tanımlamaktadır (5). Kronik 

keratit ile laboratuvar doğrulaması genellikle zordur ve bu durumlarda klinik şüphe ve 

tedaviye verilen yanıt FHV-1 için ikna edici değilse, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) için 

numune gönderimi düşünülmelidir (5). Seroloji (ELISA) veya serum nötralize edici (SN) 

titreleri, birçok laboratuvar tarafından gerçekleştirilen tanısal testlerdir (5). Laboratuvar ile 

teşhise gidilmek istenirse, önerilen yöntem viral DNA’yı tanımlayan polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) testidir (4). Pozitif bir PCR test sonucu, hastalığa katkıda bulunmayan 

düşük latent veya kalıcı FHV-1 DNA seviyelerinin yanı sıra aşı kaynaklı viral DNA’yı da 

yansıtabilir (4). Herpes virüs şüpheli vakalarda FIV ve FeLV açısından rutin olarak 

taranmalıdır (4). Primer FHV-1 enfeksiyonları tipik olarak konjunktiva ile sınırlıdır ve 

genellikle kendi kendini sınırlar (5). Anoreski ve dehidrasyon yönetimi de dahil olmak üzere 

üst solunum yolu belirtilerinin destekleyici bakımı önemlidir (5). FHV-1’ in neden olduğu 

konjunktivitin spesifik olmayan tedavisi, sekonder bakteriyel konjunktival enfeksiyonun 
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önlenmesine yöneliktir (5). En yaygın bakteri izolatları Chlamydia ve Mycoplasma’dır. 

Topikal oksitetrasiklin veya kloramfenikol, Chlamydia ve Mycoplasma’ya karşı etkinliği için 

günde dört kez kullanılır (5). Epitelyal keratit, antiviral ilaçlara yanıtın genellikle zayıf olduğu 

stromal keratitten çok daha iyi prognoza sahiptir (19). Topikal antiviral ilaçların etki 

mekanizması öldürücü değil statiktir; bu nedenle sık uygulama önerilir (5). İlaçların çoğu 

kedileri topikal olarak irrite ettiğinden, kedi sahiplerinin bunu uygulaması genellikle zordur 

(5). Topikal antiviral ilaçların FHV-1’ e karşı in vitro etkinliği çoktan aza doğru, trifluridin > 

idoksuridin > vidarabin > bromovinildeoksiüridin > asiklovir’dir (21). Trifluridin veya 

triflorotimidin tipik olarak 2 gün boyunca günde dört ila dokuz kez uygulanır ve daha sonra 

sıklık sonraki 14-21 gün içinde kademeli olarak azaltılır (5). Konjunktiva ve korneada hafif 

geçici olarak irritasyona neden olabilir (5). Trifluridin uygulamasıyla irrite olan kediler, farklı 

bir topikal antiviral ilacın kullanılmasından yararlanabilir (5). Trifluridin direnç de oluşabilir 

ve bu durumlarda idoksuridin veya vidarabin (adenin arabinosid) ile ikame önerilir (5). 

Kedide antiviral ilaçların sistemik uygulaması araştırılmıştır (5). Asiklovir, insan herpesvirüsü 

için etkili bir ilaçtır, ancak kedilerde etkili plazma konsantrasyonuna ulaşamaz ve bu nedenle 

tavsiye edilmez (21, 22). Valasiklovir, biyoyararlanımı daha fazla olduğu düşünülen ve oral 

dozlamadan sonra asiklovire dönüştürülen, ancak kediler için aşırı toksik olduğu bulunan ve 

önerilmeyen başka bir pürin nükleozididir (23). Amino asit L-lisin ile oral takviyenin FHV-1 

pozitif kedilerde viral yayılım oranını azalttığı gösterilmiştir (24). L-lizin, bir arjinin 

indükleyicisinin yanı sıra rekabetçi bir arjinin inhibitörü olabilir ve in vitro FHV-1 

büyümesinin L-lisin takviyesi ile belirgin şekilde inhibe edildiği gösterilmiştir (25). Mevcut 

öneri, günde bir kez 250 mg L-lisin oral yoldan verilmesidir (5). Düşük doz oral interferon-

2a'nın, özellikle enfeksiyon oluşmadan önce uygulandığında, deneysel kedilerde akut FHV-1 

enfeksiyonu ile klinik belirtilerin şiddeti üzerinde doza bağlı yararlı bir etkiye sahip olduğu 

gösterilmiştir (26). Bununla birlikte, klinik uygulamada maruziyet öncesi uygulamanın 

gerçekleşmesi olası değildir (5). Topikal kortikosteroid kullanımı ile ortaya çıkan kornea 

epitelizasyonunun lokal immün baskılanması ve gecikmesi nedeniyle, çoğu FHV-1 

enfeksiyonu formunda kortikosteroid uygulaması düşünülmemelidir (3). Kortikosteroid 

kullanımı ayrıca latent enfeksiyonun reaktivasyonunu teşvik edebilir ve oküler hastalık 

sekellerini hızlandırabilir (5). Nadiren, topikal steroidler, kronik stromal keratit ile FHV-1 

antijenik immün tepkisini azaltmak ve kornea skar boyutunu makul bir şekilde azaltmak 

amacıyla kullanılır (3). Bu çok seçici ve büyük bir dikkatle yapılmalıdır (5). Kortikostereoid 

tedavisi topikal kortikosteroidleri içerir (%1 prednizolon asetat veya %0.1 deksametazon), 

tedaviye yanıt oluştukça sıklığı kademeli olarak azaltır (4). Bazı hastalarda topikal %0.03 

takrolimus solüsyonu etkilidir (4). Eşzamanlı topikal kortikosteroidler ve oral megestrol asetat 

(5 gün boyunca günde 5 mg, endokrinolojik komplikasyonları önlemek için dozu hızla 

azaltarak) ile hızlı iyileşme meydana gelir (4). 

SONUÇ 

FHV-1’in birçok sağaltım yöntemi olsa da en etkili ve pratik sağaltımı antiviral ilaç 

kullanımıdır. 
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Özet: Bu olgu sunumunun materyalini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen 9 aylık, Golden Retriever ırkı bir köpek oluşturdu. 

Hasta sahibinden alınan anamnezde hastanın başka bir köpek ile kavga ettiği ve boynundan 

ısırıldığı ardından hastada solunum güçlüğü geliştiği bildirildi. Ayrıca hastanın başka bir 

klinikte trakeal bölgeden cerrahi bir operasyon geçirdiği belirtildi. Tanı amacıyla hastanın 

laterolateral ve ventrodorsal yönlü radyografileri alındı. Yapılan radyolojik inceleme 

sonucunda hastanın kranial trakea bölgesinde laserasyon olduğu belirlendi. Yapılan klinik 

muayene sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda anamnezde belirtilen şikayetlerin 

trakeada bulunan travma kaynaklı bir yaralanmaya bağlı olduğu sonucuna varıldı. Hastanın 

trakeal rezeksiyon ve anastomozu yöntemi ile operasyonuna karar verildi. Hastanın 

indüksiyonu 4 mg/kg dozunda intravenöz propofol (Propofol-PF, Polifarma) ile idamesi ise 

MAK (Minimum Alveoler Konsantrasyon) 3.6 olarak ayarlanıp sevofluran (Sevorane, 

Abbvie) ile sağlandı. Analjezi amacıyla 1 µg/kg dozunda fentanil (Fentaver, Haver) 

uygulandı. Hastanın başı ve boynu hafif ekstensiyonda olacak şekilde ventrodorsal yatış 

pozisyonu verildi. Boynun ventral kısmı tıraş edilip asepsi ve antisepsi sağlandı. İlgili trakea 

bölgesi ventral servikal bir median hat ensizyonu ile açığa çıkarıldı. Trakea yalnızca 

gerilimsiz anastomoza yetecek kadar serbesleştirildi. Trakeanın serbestleştirilmesi sürecinde 

trakeayı besleyen kan ve sinir kaynakları korundu. Rezeksiyon yerlerinin kranial ve 

kaudalinden kıkırdakların etrafından geçen tespit dikişleri yerleştirildi. Her iki uçtaki sağlam 

kıkırdaklara bitişik ligamentum annulare’leri ensize edilerek lasere trakea kısmı rezeke edildi. 

Trakeal kıkırdaklar orta noktalarından 11 numara bisturi ile ensize edildi, ardından dorsal 

trakeal mebran ise metzenbaum makası yardımıyla eksize edildi. Dorsal trakeal membran 

polidioksanon sütür materyali ile 4 basit ayrı dikiş kullanılarak karşı karşıya getirildi. 

Endotrakeal tüp rezeksiyon sırasında ve dorsal trakeal membrana dikiş atılırken proksimal 

trakea’ya geri çekildi. Trakea lümeni içinde bulunan kan pıhtıları ve sekresyonlar 

uzaklaştırıldı. Bu sırada ventilasyonun devamı için distal trakeaya ayrı bir endotrakeal tüp 

yerleştirildi. Dorsal trakeal membrana sütürler yerleştirildikten sonra ilk yerleştirilen 

endotrakeal tüp anastomozun distaline ilerletildi. Karşılıklı sağlam kıkırdaklar ventral orta 

noktasından başlanarak basit ayrı dikişlerle apoze edildi. Anastomoz üzerindeki gerilmeyi 

rahatlatmak amacıyla dört retensiyon dikişi atıldı. Bölgeye lavaj uygulandıktan sonra 

sternohyoid kaslara basit sürekli dikiş uygulandı. Subkutan dokular ve deri rutin şekilde 

kapatıldı. Postoperatif dönemde enfeksiyonu engellemek amaçlı 8.75 mg/kg dozda 

amoksisilin + klavulanik asit (Synulox, Zoetis), ağrı kesici amacıyla 0.2 mg/kg dozda 
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meloksikam (Maxicam, Sanovel) uygulandı. Hemen postoperatif dönemde hastanın ilk 

muayenesinde gözlenen dispne bulguları ortadan kayboldu. Bu olgu sunumunda bir köpekte 

görülen trakeada ısırık nedenli gelişen laserasyonun tanı, tedavi ve sonuçlarının anlaşılır 

şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Trakea, Laserasyon, Rezeksiyon, Anastomoz 

Abstract: The material of this case report was a 9-month-old Golden Retriever dog brought 

to Burdur Mehmet Akif Ersoy University Veterinary Faculty Animal Hospital. In the 

anamnesis taken from the owner, it was reported that the patient had difficulty in breathing 

after fighting with another dog and being bitten on the neck. It was also stated that the patient 

had undergone a surgical operation from the tracheal region in another clinic. Laterolateral 

and ventrodorsal radiographs of the patient were taken for diagnosis. As a result of the 

radiological examination, it was determined that the patient had laceration in the cranial 

trachea region. In line with the findings obtained as a result of the clinical examination, it was 

concluded that the complaints stated in the anamnesis were due to a trauma-induced injury in 

the trachea. It was decided to operate the patient with tracheal resection and anastomosis 

method. The patient was induced with 4 mg/kg intravenous propofol (Propofol-PF, Polifarma) 

and maintained with sevoflurane (Sevorane, Abbvie) with MAK (Minimum Alveolar 

Concentration) adjusted to 3.6. Fentanyl (Fentaver, Haver) was administered at a dose of 1 

µg/kg for analgesia. The patient was placed in a ventrodorsal lying position with the head and 

neck slightly extended. The ventral part of the neck was shaved and asepsis and antisepsis 

were achieved. The involved tracheal region was exposed with a ventral cervical median line 

incision. The trachea was released only enough for a tension-free anastomosis. During the 

liberation of the trachea, the blood and nerve supplies feeding the trachea were preserved. 

Fixation sutures passing around the cartilages from the cranial and caudal of the resection 

sites were placed. The lacerated trachea part was resected by incising the ligamentum 

annulare adjacent to the intact cartilages at both ends. Tracheal cartilages were incised from 

their midpoints with a No. 11 scalpel, and then the dorsal tracheal membrane was excised 

with Metzenbaum scissors. The dorsal tracheal membrane was brought together with 

polydioxanone suture material using 4 simple separate sutures. The endotracheal tube was 

retracted into the proximal trachea during resection and suturing the dorsal tracheal 

membrane. Blood clots and secretions in the tracheal lumen were removed. Meanwhile, a 

separate endotracheal tube was placed in the distal trachea for the continuation of ventilation. 

After sutures were placed on the dorsal tracheal membrane, the first placed endotracheal tube 

was advanced distal to the anastomosis. Mutually intact cartilages were aporated with simple 

separate sutures starting from the ventral midpoint. Four retention sutures were placed to 

relieve tension on the anastomosis. After lavage was applied to the area, simple continuous 

sutures were applied to the sternohyoid muscles. Subcutaneous tissues and skin were closed 

routinely. In the postoperative period, 8.75 mg/kg amoxicillin + clavulanic acid (Synulox, 

Zoetis) was administered to prevent infection, and 0.2 mg/kg meloxicam (Maxicam, Sanovel) 

was administered for pain relief. Dyspnea findings observed in the first examination of the 

patient in the immediate postoperative period disappeared. In this case report, it is aimed to 

clearly present the diagnosis, treatment and results of a bite-induced laceration in the trachea 

in a dog. 
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1. Giriş 

Trakea, hava iletim yolunun larinks ile akciğer arasında yer alan bölümüdür Trakea, 

türlere göre değişmekle birlikte köpeklerde 15-30 cm uzunluğundadır (Bahadır ve Yıldız, 

2012). Yuvarlak, oval kısmen at nalı şeklindeki kıkırdak halkalardan ve mukozadan 

oluşmaktadır. Her bir trakea kıkırdağı kartilago trakealis olarak isimlendirilmektedir. 

Köpeklerde 42 adet kartilago trakealis bulunur. Kıkırdaklar birbirlerine ligamentum anulare 

denilen bağlar ile bağlanmıştır. Trakeanın servikal kısımı subklavyen arter ve dalları, torasik 

kısımı ise aorttan ayrılan bronşiyal arterler ile beslenir [2]. 

Trakea radyografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi teknikler 

kullanılarak görüntülenebilir [8]. Yumuşak doku ve havanın radyolojik açıdan belirgin yapısı 

nedeniyle trakea toraks radyografilerinde kolayca görüntülenebilir. Trakea, kraniyal 

mediastende orta hattın hemen sağında ve lateral radyografilerde ise omurgaya paralel olarak 

bulunur [9]. 

Köpek ve kedilerde trakeal yırtılmalara neden olan yaralanmalar nadirdir. Trakeanın 

servikal kısmını içeren travmalar genellikle ısırık veya ateşli silah yaralanmalarından 

kaynaklanır [6]. Trakeal yaralanmalar sonucu gelişen defektler küçük kesiklerden trakeal 

kopmalara kadar değişebilir, intraluminal veya dış tramvaya bağlı olarak gelişebilir [7]. 

Trakeanın rezeksiyon ve anastomozu, trakeobronşiyal kitlelerin uzaklaştırılması, ağır 

travmatize trakea segmentlerinin onarımı, trakea transeksiyonunun rekonstrüksiyonu, trakeal 

stenozun tedavisi ve trakea avülsiyonu için endike olan cerrahi bir prosedürdür [5]. Trakeanın 

tam ve doğru bir şekilde rekonstrüksiyonu için tamamen epitel ile döşeli, lateral olarak rijit bir 

hava yolu sağlamalı, iyileşme hızlı ve öngörülebilir olmalıdır [3]. Trakeanın rekonstrüksiyonu 

amacıyla yapılan rezeksiyon ve anastomoz tekniğinin yaygın komplikasyonları arasında 

enfeksiyon, trakeanın postoperatif dönemde stenoik hale gelmesi, subkutan amfizem, 

pnömomediasten veya pnömotoraks sayılabilir [5]. 

Bulgular 

Bu olgu sunumunun materyalini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen 9 aylık, Golden Retriever ırkı bir köpek oluşturdu. 

Hasta sahibinden alınan anamnezde hastanın başka bir köpek ile kavga ettiği ve boynundan 

ısırıldığı ardından hastada solunum güçlüğü geliştiği bildirildi. Ayrıca hastanın başka bir 

klinikte trakeal bölgeden cerrahi bir operasyon geçirdiği belirtildi. Tanı amacıyla hastanın 

laterolateral (Şekil 1) (Şekil 2) ve ventrodorsal (Şekil 3) yönlü radyografileri alındı. Yapılan 

radyolojik inceleme sonucunda hastanın kranial trakea bölgesinde laserasyon olduğu 

belirlendi. Yapılan klinik muayene sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda anamnezde 

belirtilen şikayetlerin trakeada bulunan travma kaynaklı bir yaralanmaya bağlı olduğu 

sonucuna varıldı. 
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Şekil 1. Hastanın preoperatif sol laterolateral boyun radyografisi. 

 

 

Şekil 2. Hastanın preoperatif sol laterolateral toraks radyografisi. 
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Şekil 3. Hastanın preoperatif ventrodorsal toraks radyografisi. 

 

2. Yöntem 

Hastanın trakeal rezeksiyon ve anastomozu yöntemi ile operasyonuna karar verildi. 

Hastanın indüksiyonu 4 mg/kg dozunda intravenöz propofol (Propofol-PF, Polifarma) ile 

idamesi ise MAK (Minimum Alveoler Konsantrasyon) 3.6 olarak ayarlanıp sevofluran 

(Sevorane, Abbvie) ile sağlandı. Analjezi amacıyla 1 µg/kg dozunda fentanil (Fentaver, 

Haver) uygulandı. Ardından hasta 7 numara kaflı endotrakeal tüp ile entübe edildikten sonra 

anestezi idamesi MAK değeri 3,6 olacak şekilde sevofluran (Sevorane, Abbvie) ile sağlandı. 

Hastanın başı ve boynu hafif ekstensiyonda olacak şekilde ventrodorsal yatış pozisyonu 

verildi. Ön bacaklar hastanın gövdesine ve kaudale doğru çekilerek sabitlendi. Boynun ventral 

kısmı tıraş edilip asepsi ve antisepsi sağlandı. İlgili trakea bölgesi ventral servikal bir median 

hat ensizyonu ile açığa çıkarıldı. Trakea yalnızca gerilmesiz anastomoza yetecek kadar 

serbesleştirildi. Trakeanın serbestleştirilmesi sürecinde trakeayı besleyen kan ve sinir 

kaynakları korundu (Şekil 4). Rezeksiyon yerlerinin kranial ve kaudalinden kıkırdakların 

etrafından geçen tespit dikişleri yerleştirildi. Her iki uçtaki sağlam kıkırdaklara bitişik 

ligamentum annulare’leri ensize edilerek lasere trakea kısmı rezeke edildi (Şekil 6). Trakeal 

kıkırdakları orta noktalarından 11 numara bisturi ile ardından dorsal trakeal mebran ise 

metzenbaum makası ile eksize edildi. Dorsal trakeal membrana polidioksanon sütür (Polıdıox, 

Boz Tıbbi Malzeme) materyali ile 4 basit ayrı dikiş kullanılarak karşı karşıya getirildi. 

Endotrakeal tüp rezeksiyon sırasında ve dorsal trakeal membrana dikiş atılırken proksimal 

trakea’ya geri çekildi (Şekil 5). Trakea lümeni içinde bulunan kan pıhtıları ve sekresyonlar 

uzaklaştırıldı. Bu sırada ventilasyonun devamı için distal trakeaya ayrı bir endotrakeal tüp 
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yerleştirildi. Dorsal trakeal membrana sütürler yerleştirildikten sonra ilk yerleştirilen 

endotrakeal tüp anastomozun distaline ilerletildi.  Karşılıklı sağlam kıkırdaklar ventral orta 

noktasından başlanarak basit ayrı dikişlerle apoze edildi. Anastomoz üzerindeki gerilmeyi 

rahatlatmak amacıyla dört retensiyon dikişi atıldı. Bölgeye lavaj uygulandıktan sonra 

sternohyoid kaslara basit sürekli dikiş uygulandı. Subkutan dokular ve deri rutin şekilde 

kapatıldı. Postoperatif dönemde hastanın laterolateral radyografileri (Şekil 7) (Şekil 8) alındı 

ve enfeksiyonu engellemek amaçlı 8.75 mg/kg dozda amoksisilin + klavulanik asit (Synulox, 

Zoetis), ağrı kesici amacıyla 0.2 mg/kg dozda meloksikam (Maxicam, Sanovel) uygulandı. 

 

 

Şekil 4. İlgili trakea bölgesi ventral servikal bir median hat ensizyonu ile açığa çıkarıldı (Sol). 

Trakea yalnızca gerilmesiz anastomoza yetecek kadar serbesleştirildi (Sağ). 
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Şekil 5. Rezeksiyon yerlerinin kranial ve kaudalinden kıkırdakların etrafından geçen tespit 

dikişleri yerleştirildi (Sol). Her iki uçtaki sağlam kıkırdaklara bitişik ligamentum annulare’leri 

ensize edilerek lasere trakea kısmı rezeke edildi. Trakeal kıkırdakları orta noktalarından 11 

numara bisturi ile ardından dorsal trakeal mebran ise metzenbaum makası ile eksize edildi. 

Dorsal trakeal membrana polidioksanon sütür (Polıdıox, Boz Tıbbi Malzeme) materyali ile 4 

basit ayrı dikiş kullanılarak karşı karşıya getirildi. Endotrakeal tüp rezeksiyon sırasında ve 

dorsal trakeal membrana dikiş atılırken proksimal trakea’ya geri çekildi. (Sağ). 

 

 

Şekil 6. Lasere trakea halkaları rezeke edildi. 
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Şekil 7. Hastanın preoperatif sol laterolateral boyun radyografisi. 

 

 

 

Şekil 8. Hastanın postoperatif sol laterolateral toraks radyografisi. 

3. Tartışma 

Trakeal rezeksiyon ve anastomoz düşünülmeden önce, trakeal lezyonun boyutunu ve 

yerini belirlemek için yeterli görüntüleme çalışmaları yapılmalıdır [5]. Bu nedenle hastanın 

preoperatif dönemde laterolateral ve ventrodorsal radyografileri alınmıştır. 
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Hedlund, köpekler için iki farklı trakea anastomozu teknikiği tanımlamıştır. Sütürün 

bölünmüş trakeal halkalarının etrafına yerleştirilmesini içeren "Bölünmüş kıkırdak" tekniği ve 

sütürün anüler bağ yoluyla bitişik trakeal halkaların etrafına yerleştirilmesini içeriren "annular 

bağ kıkırdağı" tekniği. Bölünmüş kıkırdak tekniği, annular bağ kıkırdağı tekniğine göre daha 

az dorsoventral lümen darlığına neden olmaktadır. Bölünmüş kıkırdak tekniğinin fibröz 

dokudan ziyade fibröz kıkırdak ile iyileştiği için daha güçlü bir anastomoz ile 

sonuçlanabileceği varsayılmıştır [4]. Bölünmüş kıkırdak tekniğinin iyileşme üzerinde olan 

avantajları nedeniyle bu olguda uygulanacak anastomoz tekniği olarak seçilmiştir. 

İnsizyonel ayrılmayı, skar dokusu oluşumunu ve lümen darlığını önlemek için primer 

sütür hattında aşırı gerilimden kaçınılmalıdır. Trakea üzerindeki uzunlamasına gerilim arttıkça 

trakeal stenoz potansiyeli de artar. Bu özellikle trakeal anastomoz yapılırken geçerlidir. 

Anastomoz bölgesindeki gerilim, trakea elastikiyetinin derecesine ve rezeke edilen kıkırdak 

sayısına göre değişmektedir [4]. Bu nedenle trakea yalnızca gerilmesiz anastomoza yetecek 

kadar serbesleştirilmiştir ayrıca anastomoz üzerindeki gerilmeyi rahatlatmak amacıyla dört 

retensiyon dikişi yerleştirilmiştir. 

Yetişkin köpeklerde, trakeanın yüzde 20 ila 60'ı (8 ila 23 kıkırdak) rezeke edilebilir 

[4]. Bu olguda iki trakea halkası rezeke edilmiştir. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak travmaya bağlı dispne şikâyeti ile başvuran bir hastada yapılması 

gereken klinik ve radyografik muayeneler ile belirlenen trakeal laserasyon olgusuna yaklaşım 

yolu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 
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FLUOKSETİN’İN GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM) ÜZERİNE 

ETKİLERİ: İN VİTRO ÇALIŞMA 

 

İbrahim GECİLİ1, Meriç Adil ALTINÖZ2, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU1 

 

1. Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, i.gecili@hotmail.com 

2. Acıbadem Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, maltinoz@gmail.com 

3. Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, hacimuftuoglu@gmail.com 
                                                                     

Özet: Glioblastoma multiforme (GBM) son derece agresif malign beyin tümörüdür. Bu 

malignitenin tedavisinde son zamanlardaki bazı gelişmeler olsa da, GBM hastalarının yaşam 

süreleri hala kısadır. Bu nedenle, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için sürekli çaba 

gösterilmesi önem arz etmektedir. Kanser tedavisine yeni yaklaşımlar, hedefe yönelik 

tedavilerin tek başına ya da diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılması şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. Bu tedavi kombinasyonlarına antidepresanlar eklenmiş ve daha ideal 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma ile fluoksetinin antikanser etkisini değerlemek ve ileride 

yeni farmasötik ajanlarla kombinasyonu hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fluoksetin, GBM, MTT 

EFFECTS OF FLUOXETİNE ON GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM) : IN 

VITRO WORK 

Abstract: Glioblastoma multiforme (GBM) is an extremely aggressive malignant brain 

tumor. Although there have been some recent advances in the treatment of this malignancy, 

the life expectancy of GBM patients is still short. Therefore, it is important to make 

continuous efforts to develop new treatment methods. New approaches to cancer treatment 

emerge as the use of targeted therapies alone or in combination with other treatments. 

Antidepressants were added to these treatment combinations and more ideal results were 

obtained. This study aims to evaluate the anticancer effect of fluoxetine and its combination 

with new pharmaceutical agents in the future. 

Keywords: Fluoxetine, GBM, MTT 

GİRİŞ: Fluoksetin antidepresan ilaç grubunda yer alır. Seçici seratonin geri alım 

inhibitörlerindendir. Antidepresan ilaç olarak kullanımı yaygındır. Diğer yandan obsesif 

kompülsif bozukluk ve blumia (yeme bozukluğu) tedavisinde de kullanılmaktadır. Fluoksetin 

depresyon tedavisinde oldukça etkili olup, diğer antidepresanlara göre yan etkileri daha azdır 

(1). Fluoksetin, seçici olarak serotoninin geri alımını engeller; fakat noradrenalin ve dopamin 

geri alımını etkilemez.  

Glioblastom, yetişkinlerde merkezi sinir sisteminin en malign tümörü olup gliomların 

yaklaşık %55'ini, primer beyin tümörlerinin ise yaklaşık  %25'ini olusturmaktadır. Mortalitesi 

en yüksek ve en agresif primer beyin tümörü olan Glioblastoma Multiforme  (GBM),  tedavisi 

neredeyse mümkün olmayan bir hastalıktır (2) Cerrahi müdahale, kemoterapi, adjuvan 

kemoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen hastalarda hayatta kalma süresi 

istenilen düzeyde uzatılamamıştır (3). GBM’nin tedavi edilmesindeki zorluklar tümörün 

yapısındaki karmaşıklıktan ve ilaç direncini oluşturan birçok mekanizmaya dayanmaktadır 

(4). Dolayısıyla hastalıkla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesine ve yeni farmasötik 

ajanların keşfedilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Glioblastom histolojik ve genetik yönden 

mailto:i.gecili@hotmail.com
mailto:maltinoz@gmail.com
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heterojen bir yapıya sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına göre evre 4 

tümörlerdir. 

 

Şekil 1: Sol frontal lobda 4.05 cm çapında GBM 

AMAÇ: Amacımız GBM hücre hatlarında fluoksetinin etkisini incelemek ve ileride 

yapacağımız ilaç kombinasyon çalışmalarına zemin hazırlamaktır. 

YÖNTEM: Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hücre 

Kültürü Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. T98 insan glioblastoma hücre hattı için %10 

fetal sığır serumu, %1 penisilin-streptomisin ve %1 L-glutamin içeren yüksek glukoz içerikli 

DMEM ortamı kullanıldı. Hücreler, %5 CO2 içeren bir ortamda 37°C'de inkübe edildi. İdeal 

düzeyde olan T98 insan kanser hücrelerine fluoksetin 10, 50, 100 µM uygulandı ve 24 saat 

inkübasyona bırakıldı. Ardından hücre canlılık düzeyi 24. saatte metiltiyazol difenil 

tetrazolyum (MTT) testi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler One Way Anova testi ile 

yapılmıştır. P<0,01 altındaki değerler anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR: Fluoksetinin kanser hücrelerinin canlılık oranlarını etkili şekilde azalttığı 

görülmüştür. GBM hücrelerine 10, 50, 100 µM fluoksetin uygulamasında sırasıyla  % 54.5, % 

12.8 ve % 12.3 canlılık oranlarına sahip oldukları ortaya konmuştur.                                        
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Şekil 2: 24. saat MTT değerleri 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmada T98 insan glioblastoma multiforme hücre hattına 3 

farklı dozda fluoksetin uygulanmıştır. Fluoksetinin kanser hücrelerinin canlılıkları üzerine 

etkilerini incelemek amacıyla 24. saatte MTT testi yapılmıştır. Fluoksetinin 3 dozunda da 

hücre canlılığını etkili şekilde azalttığı (Anova, p<0.01) gözlenmiştir. Böylelikle fluoksetinin 

kanser hücre hatlarında hücre canlılığını etkin bir şekilde azalttığı teyit edilmiştir. GBM’de 

kullanılabilecek yeni antikanser farmasötik ajanlarla fluoksetinin kombinasyonu tedavide 

daha etkili sonuçlar alınmasına zemin hazırlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Fluoksetin, Glioblastoma Multiforme, MTT 
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LEYLA İPEKÇİ’NİN ESERLERİNDE ESTETİK, SANAT ve EDEBİYAT EĞİTİMİ 

Elif GÖKDEMİR*, Mustafa TATCI** 

*Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, eg3734@gmail.com,  

**Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, tatci@gazi.edu.tr 

Özet: Geçmişten günümüze aktarılan değerlerin bugün ve yarın için anlamlı olması onların 

olması gerektiği gibi korunmasından ve geleceğe aktarılmasından geçer. Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi bu anlamda bilinçli okuryazarlığı, tarih şuurunu ve estetik ve sanatsal 

eğitimi bir arada önceleyen bir alandır. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi öğretmen ve öğrenci 

yetiştirme konusunda kültürel, toplumsal ve evrensel öneme sahiptir. Edebiyat, insan duygu 

ve düşüncelerinin estetik bir şekilde yansıtıldığı sözlü veya yazılı ürünlerin bütünü olarak 

tanımlanır. Estetik zevk ve sanatsal kaygı edebiyat için önemlidir. Yetiştirilen nesillerin bu 

kaygıyı taşımadan öğrendikleri bilgiler yaşama dönük ve faydalı olamayacaktır. Okuyan ve 

okuduklarını belli bir eleştiri süzgecinden geçirebilen olaylara farklı açılardan yaklaşabilen, 

içinde yaşadığı toplumun değerlerine bağlı aynı zamanda evrensel insani değerleri kendinde 

barındıran bir nesil yetiştirmek Türk Dili ve Edebiyatı dersi amaçları içerisindedir. Bu 

çalışmanın Leyla İpekçi üzerinde yoğunlaşmasının sebebi, yazarımızın estetik sanat ve 

edebiyat eğitimi konularında önemli ve kayda değer fikirler ortaya koymuş olmasıdır. 

Yazılarında değindiği konular ve önemle üzerinde durduğu meseleler, gençlere, 

araştırmacılara ve edebiyatçılara farklı bir bakış açısı kazandıracak niteliktedir. Bu çalışmayla 

Leyla İpekçi’nin görüşleri doğrultusunda alanda yeni olabilecek daha doğrusu şimdiye kadar 

bir örneği görülmemiş bir roman üslubu/türü ve bu türün edebiyat eğitimine katkıları ile ilgili 

bilgiler elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Leylâ İpekçi, Edebiyat Eğitimi, Estetik Eğitimi, Sanat Eğitimi 

AESTHETIC, ART AND LITERATURE EDUCATION IN THE WORKS OF LEYLÂ 

İPEKÇI  

Abstract: For the values transferred from the past to the present to be meaningful for today 

and tomorrow, it is necessary to protect them as they should be and transfer them to the 

future. In this sense, Turkish Language and Literature Education is a field that prioritizes 

conscious literacy, historical consciousness and aesthetic and artistic education together. 

Turkish Language and Literature Education has cultural, social and universal importance in 

terms of training teachers and students. Literature is defined as the whole of oral or written 

products in which human feelings and thoughts are reflected in an aesthetic way. Aesthetic 

pleasure and artistic concern are important to literature. The knowledge that the grown 

generations learn without this concern will not be life-oriented and useful. It is among the 

aims of Turkish Language and Literature course to raise a generation who can read and pass a 

certain critique, approach events from different perspectives, adhere to the values of the 

society in which they live, and at the same time embody universal human values. The reason 

why this study focuses on Leyla İpekçi is that our author has put forward important and 

remarkable ideas on aesthetic art and literature education. The subjects he touches on in his 

writings and the issues he focuses on are of a nature that will give young people, researchers 

and men of letters a different perspective. In this study, in line with the views of Leyla İpekçi, 
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information about a novel style/genre that can be new in the field, or rather, an unprecedented 

example, and the contributions of this genre to literature education have been obtained. 

Keywords: Leylâ İpekçi, Literature Education, Aesthetic Education, Art Education 

1.GİRİŞ 

Kültürün bir millet için önemi kuşkusuz onun diğer kuşaklara aktarımı, aynı şekilde toplumlar 

için de yeni gelecek nesillere aktarımı bilginin, gelenek ve göreneğin, inanış ve yaşayış 

şekillerinin aktarımından ileri gelir. Bu aktarım en kolay ve en doğal haliyle dil ile sağlanır. 

Toplumlar dili iki yönüyle kullanmışlardır. Birincisi her türlü yaşantıyı ve yaşayışı sözlü veya 

yazılı olarak dil aracılığıyla ifade etmek, bir diğeri de kültürün önemli bir unsuru olarak dil 

kavramı. Dil, hem milletleri millet yapan önemli bir bağlayıcı iken hem de kültürün 

devamlılığını ve aktarımını sağlayan bir geçiş unsurudur. Dilin bu çift taraflı etkisi en çok 

edebi eserlerdeki kullanımında görülür. Hem kültürün, bilginin, aktarıldığı hem de yazarın dil 

ve üslup özelliklerinin, kelime dünyasının, dili kullanımının takip edilebildiği bir alan sunar. 

Dil, edebiyat için bir araçtır. Araç olma özelliğinin de yanında edebi eserin malzemesidir. Dil 

edebiyat için her şeydir. Edebiyatın sözlü ve yazılı tüm ürünlerinde malzeme olan dil ve aracı 

olan dil unsuru açıkça görülür. Kültürün taşıyıcılığını üstlenen dil, edebiyatın da bir alt dalı 

olduğu sanatın da aynı zamanda aracısıdır. Bir müzik bestesinde, bir mimari eserde, ebru 

sanatında ya da hat sanatında da sanatın malzemesi olarak görürüz çünkü hepsinin bir varoluş 

amacı, muhatabına ifade etmeye çalıştığı bir anlam vardır. 

Kültürün aktarımı noktasında eğitim oldukça önemlidir. Eğitim bireyin, kasıtlı ve istendik 

amaçlar doğrultusunda kültürlenmesi sürecidir. Eğitimin başat amaçlarından bir tanesi de 

kültür aktarımını sağlamaktır. Örgün ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla yapılan eğitim, 

aile ve çevresel yaşantılarla da informal olarak devam eder. Edebiyat da hem okul hem de 

çevresel yaşantılar yoluyla bireyin temelde sanat eğitimi ile hemhal olmasını gerektirir. 

Çünkü sanat eğitimi ile edebiyat, bireyde estetik haz uyandırmayı, duygu ve düşüncelerin 

güzel bir şekilde ifadesini öğretmeyi amaçlar. Bireyin sadece duygu ve düşüncelerini değil 

davranışlarını değiştirmede de aslında edebiyat daha önemli bir işleve sahiptir. İnsan 

davranışlarını inceleyen ve onun sebeplerini araştıran bir bilim dalı olan psikolojinin sunduğu 

veriler insanın duyguları değişirse düşüncelerinin; düşünceleri değişirse de davranışlarının 

kolaylıkla değişebileceğini söylüyor. Bu anlamda edebiyat; kasıtlı ve istendik davranış 

değişimini amaçlamış eğitim için oldukça uygun bir araçtır. Edebî eserler, sözlü ve yazılı 

kültürün sunduğu imkânlar çerçevesinde insanın dününü anlamasına, bugününü bilmesine ve 

yarınına da doğru yön vermesine yardımcı olur. Eğitimin kültürlenme sürecinde yapmak 

istediği de budur. Bilinçli, farkındalığı yüksek, kendini ve toplumunu tanıyan; ona göre 

yaşayan bireyler yetiştirmek. Yaşadığı toplumdan bağımsız asla düşünülemeyen birey, eğitimi 

söz konusu olduğunda herkesten ve her şeyden etkilenmeye açıktır. İnsan, varlığı süresince 

sürekli bir çatışma halinde yaşar. Toplumla, değerlerle, inançlarla birçok zaman da kendiyle 

yaşar bu çatışmayı. Edebiyat ve sanat eğitimi bu noktada önemlidir. Bireye yaşadığı 

çatışmalarla başa çıkabilecek duygu ve düşünce yönetimini, davranış sorumluluğunu 

kazandıracak olan da yine bir edebi eserdir. Çünkü edebiyat kelime anlamıyla da Arapça 

‘adabiyyat’ kelimesinden yani dini veya bilimsel olmayan yazın etkinliklerinin tümü anlamına 
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gelmektedir. Edebiyat, edeple iyi ve güzel olan davranışlarla da ilişkilendirilen bir kavramdır. 

Bu anlamda edebiyat insanı güzelleştirerek, ona güzel hasletler kazandırarak güzelle olan 

ilişkisini anlamlandırmak için vardır. Sevgi, güzellik, aşk gibi kavramlar edebiyat eğitimi için 

önemli kavramlardır. Tasavvuf edebiyatında, insanın eğitimi,  iç ve dış dünyasının 

birleşmesiyle, kişinin kendinden kendine yolculuğunda nefsini terbiye ederek ruhunun 

gereken olgunluğa erişmesiyle mümkündür. İnsanın bu minval üzere eğitimi, bu yolculuğunda 

ona rehberlik edecek ve yol gösterecek sanat eserleriyle olacaktır.  

Bu sanat anlayışı Leyla İpekçi’nin eserlerinde karşımıza çıkar. İpekçi, eserlerinde insana, 

eşyaya, hayvana, tabiata ve her şeye farklı bir pencereden bakar. Dünyevi bir bakış değildir 

bu. Öteleyen ve sarsan bir bakış da değildir. Aksine kucaklayan, saran, sarmalayan ve 

sevgiyle kuşatan bir bakıştır. Okuyucuyu kendinde bir yolculuğa çıkarır. O yolculuktan 

herkes kendisi kadar nasiplenir. İpekçi, eserlerinde, insanı manevi yolculuğunda alıkoyan hırs, 

öfke, haset, kibir vb. gibi birçok nefs-i emmare takıntılarına ve bunlardan kurtulmak için 

insanın nelerle savaşması gerektiğine yer verir. Toplumun sorunları üzerine, dünün ve 

bugünün hali üzerine sadece yerel değil evrensel mesajlarla seslenir. Bu çalışma da İpekçi’nin 

eserleri tevhit sanatçısı izleğinde değerlendirilerek estetik ve sanat eğitimine katkıları ile 

edebiyat eğitimine sunduğu fikirler tasavvuf ve irfan anlayışları temel alınarak 

şekillendirilmiştir.  

2.YÖNTEM 

Araştırmada “Literatür Taraması” kullanılacaktır. Bunun için Leyla İpekçi’nin tüm kitapları 

tek tek okunup incelenecek eserlerde estetik, sanat ve edebiyat eğitimi ile ilgili olan görüşler 

tespit edilmiş ve ortak kullanılan kavramlardan hareketle sınıflandırmalar yapılmıştır. Ancak 

İpekçi’nin gazete yazıları bunun dışında tutulmuştur.  

Bu çalışmada İpekçi’nin; eserlerinde yer alan estetik sanat ve edebiyat eğitimi ile ilgili 

görüşlerinin eğitimdeki neden sonuç ilişkilerini tespit ve tahlil etmek için “betimsel araştırma 

yöntemi” kullanılmıştır. 

Araştırmanın evreni İpekçi’nin roman ve deneme türünde yazmış olduğu tüm eserleri, estetik 

sanat ve edebiyat eğitimi ile ilgili olan görüşleridir. 

Araştırmada İpekçi’nin romanlarındaki tekrarlayan temaların dönüşümü, imgeler, kavramlar 

ve müstakil olarak yazılsa da birbirini izleyen bölümler yine romanın kendine has dil ve üslup 

özelliklerinin gerektirdiği şekilde tasnif edilmiştir.  Tasnifler ve gruplamalar romandaki özel 

anlatım tarzını daha iyi ortaya çıkaracak şekilde yapılmıştır. Sanatçının romanlarında 

belirginleşen sanat anlayışının tezahürleri ve karşılıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen 

veriler uygun alıntılarla desteklenmiştir. Estetik ve sanat eğitimi, edebiyat eğitimi şeklinde iki 

başlık altında toplanmıştır. Her iki başlıkta kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır. Bu 

alanlardaki görüşlere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Son aşamada tanımlanan ve sunulan 

bulgular yorumlanmış ve birtakım sonuçlar çıkarılmış; çıkarılan sonuçların önemine dair 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

3.BULGULAR 
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Bu tez çalışmasında, Leyla İpekçi’nin eserlerine iki farklı açıdan bakılmıştır. İlk olarak estetik 

ve sanat eğitimi konusundaki fikir ve düşüncelerine ikinci olarak da edebiyat eğitimine katkı 

sağlayacak unsurlara dikkat çekilmiştir. Öncelikle estetik ve sanat eğitimi noktasında 

sanatçının hem denemelerinde dile getirdiği düşünceleri sanat, sinema ,mimari, tevhid sanatı, 

seküler sanatçı vb. yazarın tüm eserlerinde ortak olarak bahsettiği ve üzerinde durduğu 

noktalar maddeleştirilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. 

Leyla İpekçi, sanatı varlığın sonsuzluğunda ama ‘bir’liğinde anlamlandıran bir bakışa sahiptir. 

Sanat, eşyadaki varlık sırrını keşiftir ona göre. Bu keşif bizi Sevgili’nin nefesine götürecektir. 

Bu sebeple İpekçi,  tüm sanat dallarının ana malzemesi olan varlığın ve bir başka deyişle 

sureti sonsuz da olsa kendisi ‘bir’ olan Güzel’in sırlarının tıpkı gönül gibi içinde değişmeyen 

özü barındırsa da şuna dikkat çeker. İnkılap eden kalbin döngüsel bir biçimi yansıtması 

gerektiğini, dolayısıyla perspektiften uzak bir anlayışla, tıpkı bir minyatür gibi sanatsal 

ifadelerin surete bürünmesi gerektiğini düşünür.  

Sanatı ve sanatçıyı, yerel kaygıların, davaların, sosyolojik, siyasi veya etnik kimliklerin 

ötesinde, kalbin evrensel boyutundan işitilen biricik bir sesle değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtir. Çünkü İpekçi’ye göre sanatın da tıpkı gönülde tecelli eden hakikat gibi ortak kabul 

gören anonim bir sınırı ve tanımı yoktur.  

Leyla İpekçi’ye göre sanat, ‘Güzel’i övmek, yüceltmek ve bunu bir edep içinde ifade 

etmektir. Sanatın amacı insandır ve insan da Sevgili olarak ele alındığında bir değer ifade 

eder. Sevgili olmak, gönülde olmaktır. Bu yüzden sanatı gönlün evindeki birlik şuuru 

içerisinde değerlendirerek “tevhid sanatı” üslubunu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. 

Sevgili hem seven hem sevilendir. Seven ve sevilen tarife sığmayacağı için aslî özelliği 

‘Güzel’dir. Tevhid sanatçısının ‘Güzel’i tarif etmekle uğraşmayacağını, sadece ondaki 

güzelliğe tercüman olacak şeye bizi usul usul yaklaştırdığını belirtir. 

İpekçi, tevhid sanatının varlığının, kâinatı anlamlandırmak olduğunu ve bunun da eşzamanlı 

olarak kendini -insanı- tanıma egzersizi anlamına geldiğini belirtir. Sanatı kişinin kendine 

doğru yapmakta olduğu yolculuğun evi olarak algılamaya çalışır. Bu sebepledir ki, tevhid 

sanatçısının, kendindeki yansımalara odaklanmak suretiyle O’nun (cc) sanatını seyrederek 

eserlerini vücuda getirdiğini ifade eder. İpekçi’ye göre sanatçı, bilerek ya da bilmeden 

eserlerinde O’nun yansımalarını ifade eder.  

Bu tür bir öğrenim metodunun eğitim açısından da acil bir gereksinim olduğunu, pek çok 

yazısında dile getirir. ‘Yar Yüreğim Yar’ adlı kitabında ise çocuklar için bir bahçe hayali 

üzerinden örneklerle anlatır. Tohum, nefes ve kelime diyerek, ağaç dikmenin, toprağı 

yeşertmenin, kelimelere üflenen nefesle bağlantısını kurarak bugünün gençlerine bir kültür 

bahçesinde irfan sofrasına buyur etmenin anlamlarına değinir. 

4.SONUÇ 

Sanatın ve sanatçının ele alınış biçiminin hayatın farklı alanlarında, kendisini tanıma 

yöntemlerine insanı davet eden bir yolculuğa çıkardığı görülmüştür.  

Yazarın eserlerinden, insanın kendi gerçeği ile ilişkisini sanat aracılığıyla kurmasının önemi 

ve bu gerçeğin özünde ‘Hazreti İnsan’ın aslına varma imkânının dile getirildiği gözlenmiştir.  
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Bireyin iç âleminde bir yükseliş yolculuğu yaparak kendini dönüştürmesinin en etkili 

yollarından birinin sanat (ve edebiyat) olduğu ve gerek davranışlarda gerekse toplumsal 

hayatta ‘güzel ahlak’ üzere bir ‘gönül medeniyeti’nin ancak bu suretle inşa edilebileceği 

İpekçi’nin eserlerinde ortaya çıkarılmıştır.  

İpekçi’ye göre arif kişinin bilgiyi içinden öğrenerek dönüştürüp, kullanması ve seviyeye 

uygun olarak paylaşması eğitim müfredatını belirlerken önemli bir ilişkiyi gerektirir: Marifet, 

bu bilgiyi dönüştürüp insanlığın yararına kullanacak olan talebeyi yetiştirmektir. İpekçi’ye 

göre, test usulüyle yarış atları gibi çocukları strese sokup sonradan kullanamayacakları 

bilgilerle doldurarak unvan peşinde koşmalarını sağlamakla medeniyet değerleri 

yerleştirilememiştir. 

Medrese kültürünü aile ve okul yapımıza uygun olarak bugünün ruhunda yeniden diriltmek 

gerektiği ve nefsini bilmeden / kendini bilmeden sorumluluk alıp kendine yeterli olacak, 

kaynağı kendinden çekecek öğrenciler (kâmil, arif, veli) yetiştirmenin mümkün olmadığı 

sonucuna varılmıştır.  

Kalp ilmi, maneviyat eğitimi olarak yeniden telakki edilmelidir ve İpekçi’ye göre bunun 

gerçekleşmesi medreseleri bugünün ruhunda güncelleyerek ihya etmekle mümkündür. Zira 

medrese eğitiminde talebe vardır ve talep eder. Nefs eğitmenleri, sadece psikolojik rehber 

olarak değil, canlı bir ayna mesabesinde kişiyi aslına döndürecek bir usta çırak ilişkisi 

kapsamında kadim (evrensel) yöntemlerle öğrenim sistemine dahil edilmelidir. Çünkü 

İpekçi’ye göre, en az akil yetiştirmek kadar arif yetiştirmek konusunda sorumluluk alınmalı, 

ancak o zaman kurduğumuz şehir bir nur medeniyetini inşa ederek Medine-i Münevvere 

olacaktır. 

İpekçi, sanat ve estetik eğitiminde tevhid algısını öne çıkaran bir eğitim sistemi sayesinde 

talip olanın vehim ve zanlar üzerine kurulan, göreceli bilgilerinin ötesine geçme imkânı 

bulacağını belirlemiştir. Eğitim müfredatının öğrencinin meşrebi, kabiliyetleri ve eğilimleri 

üzerine ama asıl olarak talebi doğrultusunda belirlenebileceği bir sistemde ‘Muhammedî 

emanet’in taşıyıcılarının sayısının artacağını belirtmiştir.  

İpekçi, romanlarında, insanın iç dünyasının kâinattaki sonsuz yaşantı ve suretin yansıması 

olduğunu ve insanlığın ortak hayatının da insanın iç dünyasındaki mecazlardan ibaret 

olduğunu okura tuttuğu farklı aynalarda göstermeyi hedeflemiştir.  

Bu yöntem, İpekçi’nin tevhid romanı olarak kuramsallaştırdığı kendi roman anlayışının da 

yapısal özelliklerinden biri olarak saptanmıştır. İpekçi’nin amacının, bir romandan diğerine 

‘bize has’ denilebilecek bir yerli ve aynı zamanda evrensel türün yapısal özelliklerini inşa 

etmek olduğu saptanmıştır. 

 Edebiyatın malzemesinin dil olması hasebiyle, bir toplumun içinde yaşadığı ve kullandığı 

kelimelerin anlamının ve dolayısıyla mana dilinin genişleyip derinleşerek insanlığa bir değer 

katabilmesi için İpekçi yaşantı kültürümüzdeki ‘tevhid üslubu’nu yeniden yorumlamıştır.  

Bu tevhidî üslubun güncellenerek sosyolojiden siyasete, psikolojiden diplomasiye farklı 

alanlarda işlenmesinin gerek kendi kültürümüzde gerekse küresel olarak sunabileceği 

imkânlar canlı örneklere yansıtılmış ve asıl önemlisi yeni kavramlar önerilerek 

yorumlanmıştır.  
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İpekçi’nin romanları, bu niyet üzerinden yaşadığı toplumun nefis mertebelerinde 

yetkinleşmesinin yollarını belirleyerek, o toplumda hâkim olan yaşantı ve davranış 

kalıplarının edebiyat içre yansımalarını farklı hikâyeler içerisinde dile getirmiştir.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde İpekçi’nin her romanın aynı derdi farklı bağlamlardan ele 

aldığı ve bir arada okunduğunda insanlığın bugün gereksindiği değerlerin pek çoğuna ışık 

tuttuğu görülmüştür. 

Yazmanın hikmeti konuşmakla aynı olsaydı yazmaya gerek kalmazdı diyen İpekçi’nin 

yazarlık eğitimi açısından gençlere bir başka önermesi de yazdıklarından zevk alma 

ölçüsüdür. Çünkü yazan kişi ödev duygusuyla bir şeyler yazabilirse de edebiyat zevki 

almadan, esin ve şevk duymadan yine de güzelliği genişletemez. Bu önermesi de edebiyat 

eğitimi açısından önemli bir tespit olarak kayda geçirilmiştir.  

İpekçi’ye göre, sadece bilgi edinmek veya ifade biçimi geliştirmek için edebiyata dalınmaz. 

Bizzat “söz olmak” için dalınır. Kelimeler yazar kendini onlara verdiği ölçüde ona hizmet 

eder. Öyle bir gönül akışına girersin ki, bir süre sonra kelimeler seni yazmaya başlar, sana 

yazdırır, senin kast ettiklerinden daha fazlasını sana sunarlar. İşte bu buluşmaya, bu 

kavuşmaya İpekçi edebiyat diyerek, bunun da asıl olarak bir dil edebi, dil marifeti olarak 

görülmesini ister. Böylelikle sadece yazana değil, yazanın hiç düşünmediği anlamları o metni 

okuyanlara da açılacaktır. Bu durumda hiçbir edebi metin bitmez, her okuyanla yeni bir 

anlama bürünür.  

 Sonuç olarak bu çalışmada 20.yy Türk Edebiyatı roman ve deneme yazarlarından biri olan 

Leyla İpekçi’nin eserlerindeki estetik, sanat ve edebiyat eğitimine dair edebiyat ve eğitim 

camiasına bilgiler sunmak amaçlanmış ve oldukça önemli sonuçlara ulaşılmıştır.   Sanatın 

amacı insandır ve insan da tüm kimliklerinin ötesinde ‘Sevgili’ olarak ele alındığında bir 

değer ifade eder.  Sevgili olmak, gönülde olmaktır. Sanatı insanın gönül evindeki değeriyle 

‘tevhid sanatı’ üslubu üzerinden anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan İpekçi’nin eserlerinin 

gerek sanat ve estetik eğitimi açısından gerekse edebiyat eğitimi açısından okura çok geniş 

yelpazeden hitap ettiği saptanmıştır. Eğitimde hem öğretmen hem aile hem de öğrenci 

noktasında tevhidi üslûba olan ihtiyacı ve bu anlamda atılması gereken adımları 

vurgulamıştır. Bu çalışma, edebiyatımızda henüz tanımlanmamış bir roman türünün ortaya 

çıkmasında bir emekleme özelliği taşımaktadır. 

Hem biçimsel hem içerik olarak roman ve deneme eserlerinde ‘bize has’ edebiyat ve sanatı 

belirlemede belirli kıstas ve önermeler getiren İpekçi, bugünün küresel algısına sanata ve 

edebiyata (romana) dair yerli ve evrensel ölçekte katkılarını sunmuş, çözüm ve öneriler 

getirmiştir. 
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AYAK İZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN CLARKE AÇISINA 

GENEL BİR BAKIŞ  
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Özet: Ayağın yapısını tanımlamaya yönelik çalışmalar, ayağın anatomik oluşumlarını ve ayak 

içindeki antropometrik noktaları ölçmeyi içerir. Bu değerlendirme için çeşitli yöntemlerle 

ayak izleri alınmaktadır. Alınan ayak izleri belirli indekslerle değerlendirilmektedir. Clarke 

açısı güvenilirliği yüksek sık kullanılan bir indekstir. Bu yüzden Clarke açısını inceleyen 

çalışmaları araştırmayı amaçladık. Pubmed veri tabanının arama kısmına “clarke angle on 

foot” yazıp ‘species’ kısmından ‘humans’ filtresi uygulandığında 22 adet makale 

listelenmiştir. 2018-2020 yılları arasında yayınlanan makalelerin 22 tanesi araştırma 1 tanesi 

derleme türündedir. Makaleler 18 farklı dergide yayınlanmış ve dergilerin 20 tanesi SCI-E 

(Science Citation Index-Expanded) ve 2 tanesi Uluslararası indekler kapsamındadır. Clarke 

açısı her bireyde özgün yapıda olmaları nedeniyle kimlik tespitinde güvenilir araç olmuştur. 

Bu derleme Pubmed veri tabanında Clarke açısı konusunda yapılan araştırmaları inceleyerek 

bir veri sunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ayak Anatomisi, Ayak izi, Clarke Açısı. 

AN OVERVIEW OF THE CLARKE ANGLE USED IN FOOTPRINT EVALUATION 

Abstract: Studies to identify the foot include measuring its anatomical structures and 

anthropometric points within the foot. Footprints can be taken by various methods for this 

evaluation. The footprints can be evaluated with certain indexes. Clarke angle is a frequently 

used index with high reliability. Therefore, we aimed to search for studies examining the 

Clarke angle. When the term "clarke angle on foot " used in the search part of the Pubmed 

database with the species filter "humans" applied, 22 articles were listed. 21 of the articles 

published between 2018-2020 are research and 1 of them iscompilation. The articles have 

been published in 20 different journals and 20 of them are in the scope of SCI-E (Science 

Citation Index-Expanded) and 2 of them are in the scope of International indexes. Clarke 

angle is an important index in foot analysis. It has also become a reliable index in evaluating 

the relationship between foot deformities and postural stability. This review presented data by 

examining the researches on Clarke angle in the Pubmed database. 

Keywords: Foot Anatomy, Footprint, Clarke Angle. 

GİRİŞ 

Ayak, dik duruş sırasında yer ile bacak arasındaki yük iletimini sağlayan bölümüdür. Üst 

yüzüne ayak sırtı, yere temas eden alt yüzüne de ayak tabanı denir. Ayak gelişimi bebeklik, 

yürüme (gelişim) ve yetişkinlik olmak üzere üç evredir. Ayak iki buçuk yaşına kadar kemikler 

yumuşak ve esnek olduğu için, topuk dar parmak kısmı geniş olan üçgen şeklindedir ve ayak 

kavsinde yağlanma olduğu için ayak tabanı düz bir şekilde görülür. Ayak gelişimi 16-18 yaş 

aralığında tamamlanır (1-2). 

mailto:gizem.sakalli7@gmail.com
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Ayak tabanı izi ise topuk, parmaklar ve ikisinin arasında kalan bölgenin oluşturduğu izdir. 

Öncelikle alınan ayak tabanı izi üzerinde ayağın ekseni belirlenir. Bu eksen topuk merkezini 

ikinci parmak merkezine birleştiren doğrudur, aynı zamanda “anatomik eksen” olarak bilinir 

(3-4). Ayağın yapısını tanımlamaya yönelik çalışmalar, ayağın anatomik oluşumlarını ve ayak 

içindeki antropometrik noktaları ölçmeyi içerir. Bu değerlendirme için çeşitli yöntemlerle 

ayak izleri alınmaktadır Alınan ayak izleri belirli indekslerle değerlendirilmektedir. (2,3,5) 

 

 

Şekil 1. Ayak İzi İndeksleri (6) 

Clarke Açısı (Ayak İzi Açısı) 

Clarke tarafından tanımlanan ark açısı, ayak izlerinden elde edilebilen temel matematiksel 

ölçüsüdür.  Ayak izinin metatarsal bölgesinin en medial noktası belirlenir. Bu noktadan 

medial longitudinal ark'ının iç bölümüne çizilen doğru ile ayak izinin mediyal sınırı 

arasındaki açıdır (2,7). 

Gelişme 

Pubmed veri tabanının arama kısmına “clarke angle on foot” yazıp ‘humans’ filtresi 

uygulandığında 2018-2020 yılları arasında yayınlanan 23 adet makale listelenmiştir (Şekil 2). 

 

22; 96%

1; 4%

Makale Türü

Araştırma Makalesi Derleme
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Şekil 2. Makale türü dağılımı 

Makaleler 18 farklı dergide yayınlanmış ve dergilerin 16 tanesi SCI-E (Science Citation 

Index-Expanded) ve 2 tanesi Uluslararası indekler kapsamındadır. 

Çalışmalara kısa bir bakış 

Bir araştırma, ilköğretim çağındaki kız çocuklarında ayakkabı uyumunu ve ayak yapısı 

özelliklerine etkisini analiz ettikleri çalışmada, geniş (dış mekan) ayakkabı seçimi olanlarda 

Clarke açısının arttığı belirtmişler. Geniş ayakkabı seçimi ayak ark yapısını bozacağını ve 

beşinci parmağın varus deformitesini artırdığını vurgulamışlardır (8). Wolowiec (9) 

arkadaşları çocuklarda ayak deformiteleri ile postural stabilite eksiklikleri arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmeyi amaçladıkları çalışmada ayak tabanı analiz etmişlerdir. Ayağın morfolojik 

değişkenleri ile postural stabilite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu hem 

kızlarda hem erkeklerde ayak deformiteleri ile postural stabilite arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmede Clarke açısı önemli bir belirteç olduğu vurgulamışlardır. Bir çalışmada 

çocuklarda ayak duruşu ile diş oklüzyonları arasındaki ilişkiyi belirlemek için 6-9 yaş arası 

çocukların diş oklüzyonları ile ayak izleri değerlendirildi. Clarke açısı, dişlerin Sınıf I'den 

III’e ilerlerken azaldığını vurgulamışlardır. Mandibular pozisyonların vücut duruşundaki 

değişiklikleri desteklediğini, ayağın basınç merkezinin pozisyonunu ve yürüyüş stabilitesini 

etkilediğini öne sürmüşlerdir (10) 

SONUÇ 

Clarke açısı ayak izi değerlendirmesinde güvenilir araç olmuştur. Bu derleme Pubmed veri 

tabanında Clarke açısı konusunda yapılan araştırmaları inceleyerek bir veri sunmuştur. 
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KOYUN VE KEÇİLERDE GEBELİK TOKSEMİSİ 
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Özet: Gebelik toksemisi, gebeliğin son dönemlerinde koyun ve keçilerde yağ ve karbonhidrat 

metabolizmasındaki bozulmalardan dolayı ortaya çıkan bir metabolizma hastalığıdır. Hastalık 

genellikle iki veya daha fazla yavruya sahip gebe hayvanlarda görülür. Gebe hayvanlarda 

meydana gelen ciddi enerji kayıpları sonucunda meydana gelir ve ölümlere neden olur. Bu 

nedenle ekonomik açıdan da büyük öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik Toksemisi, Koyun, Keçi, Ketozis 

Abstract: Pregnancy toxemia is a metabolic disease that occurs due to disruptions in fat and 

carbohydrate metabolism in sheep and goats in the last stages of pregnancy. The disease is 

generally seen in pregnant animals with two or more offspring. The disease occurs in severe 

energy losses in pregnant animals and causes death. Therefore, it is of great importance from 

an economic point of view. 

Keywords: Pregnancy toxemia, Sheep, Goat, Ketosis 

1.GİRİŞ 

Gebelik toksemisi, gebe koyun ve keçileri etkileyen çoğunlukla gebeliğin son dönemlerinde 

ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır (1). Etkilenen hayvanlar genellikle gebeliğin son 

dönemindeki çoklu gebe hayvanlardır. Hipoglisemi ve hiperketonomi ile karakterizedir (5,8). 

Hastalık yağ ve karbonhidrat metabolızmasıdaki bozulmadan dolayı ortaya çıkmaktadır. 

Hastalarda ölümler 2-10 gün aralığnda gelişir bu da işletmelerde ekonomik kayıplara yol 

açar(8). 

2. DİAGNOZ 

Ketonomi belirtileri arasında; depresyon, halsizlik, anoreksi, inkoordinasyon, körlük, lateral 

pozisyonda yatma, koma ve ölüm görülür. Klinik bulgular spesifik olmadığı için gebelik 

toksemisinin varlığı yalnızca yüksek plazma keton konsantrasyonları ile yani ß- HB ile tespit 

edilebilir (3,7).  Glikoz eksikliğini telafi etmek için maternal trigliseritler mobilize olur bu da 

plazmada esterlesmemiş yağ asitlerinin (NEFA) seviyelerinin artmasına neden olur. Azalan 

NEFA seviyelerinin parçalanması nedeniyle plazmada ß-HB konsantrasyonları artar(8).  

Sağlıklı hayvanlarda ß-Hb konsantrasyonları 0,8mmol/L’nin altındayken 0,8-1,6 arasındaki 

değerler genellikle beslenme kaynaklıdır. Gebelik toksemisinde ise ß-HB plazma 

konsantrasyonları 3.0 mMol/L dolaylarındadır. Serum bileşenleri, teşhis veya hastalık 

aktivitesinin incelenmesi için rutin olarak kullanılan en yaygın biyokimyasal parametrelerdir. 

Görülen sonuçlar spesifik olmasada metabolik bozuklukta büyük öneme sahiptir(2,8). 

3.TEDAVİ 
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Tedavide iki önemli nokta vardır.  Birincisi hasta hayvanlara gerekli enerji kaynakları 

verilerek kan glukoz düzeyinin yükseltilmesi ikincisi ise hasta hayvanlarda enerji ihtiyacını 

arttıran faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Tedavide başarı erken teşhise bağlıdır. Hastalığın 

termian safhasında olan vakalarda tedaviye cevap alınamadığı ve tedavi masrafları yüksek 

olduğu için hasta kesime yönlendirilir (6,9,10). 

Gebelik toksemisinden etkilenen hayvanlar için yaygın tedavi gliserol veya propilen glikol 

solüsyonlarının günde iki defa olacak şekilde oral yolla verilmesidir. Ayrıca 135 günden fazla 

gebeliği olan hayvanlarda da doğumu başlatmak için dekzametozon uygulaması yapılmalıdır. 

Gebe hayvanlarda uterusun enerji ihtiyacını azaltmak için(11). 

Sıvı tedavisinde ise günlük 100-300 ml %50 dekstroz ve ek olarak dengeli solüsyonlar 

kullanılmadır (4). 

4.KORUNMA 

Gebelik toksemisinde aslında tedavi genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu yüzden 

hastalığın önüne geçilmesi için en önemli şey korumadır. Korunmada şu hususlara dikkat 

etmek gerekir (2) 

1- Tek yavru taşıyanların beslenmesi %50, ikiz veya daha fazla yavru taşıyanlarda %75 

orannda verilen yem miktarı arttırılmalıdır. 

2- Gebeliğin 30-40.günlerinde ultrason ile yavru sayısı belirlenmeli, birden fazla yavru 

taşıyan hayvanlara göre rasyon hazırlanmalı 

3- Rasyonlardaki protein miktarı oldukça önemlidir. Ayrıca konsantre yemlere iyodofor 

takviyesi yapılmalıdır. 

4- Gebeliğin son 6 haftasında tahıllar karbonhidrat kaynağı olarak verilmelidir. Doğum 

öncesindeki 6  hafta boyunca koyun ve keçilere her gün 100-300 g mısır veya yulaf iki 

üç porsiyona bölünerek verilmeli önlerinde sürekli taze ve temiz su bulunmalıdır. 

5- Koyun ve keçilere niasin içeren ruminant rasyonları verilebilir. 

6- Ayrıca gebelik sırasında koyun ve keçiler fazla yağlandırılmamalı, ani yem 

değişikliklerinden kaçınılmalı, önlerinde devamlı kaba yem bulundurulmalı, ketojen 

etkili yağlı tohum küspeleri yedirilmemelidir. 

7- Konsantre yemler öğünler halinde verilmelidir (2). 

5.SONUÇ 

Bu hastalıkta tedavi başarı şansı, erken tanı ve doğru tedavi protokollerinin uygulanmasına 

bağlıdır. Eğer hastalık zamanında teşhis ve tedavi edilemez ise çoğunlukla ölümle sonuçlanır. 

Gebelik toksemisi genelde bir sürü problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Sürü bazında 

düşünüldüğünde, bireysel tedaviden ziyade sağlıklı hayvanların düzenli olarak hastalık 

yönünden kontrolleri yapılmalı, bireysel ve sürü düzeyinde risk faktörleri elemine edilmeye 

çalışılmalı, iyi bir yönetim ve uygun bir besleme programı uygulanmalıdır. Uygun bir bakım 

ve besleme yönetimi ile hastalıktan korunmak, tedaviye oranla daha etkili ve ekonomik bir 

yaklaşım olduğu unutulmamalıdır 
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VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANILAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ 

İlkim,GÜLDAĞ*, Şima ŞAHİNDURAN** 

*Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye, ilkimguldag@gmail.com 

**Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, 

Türkiye, sahinduran@mehmetakif.edu.tr 

Özet: Klasik tıp yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yöntemler alternatif tıp 

olarak adlandırılır. Alternatif tıp, klasik tıpta kullanılan ilaç ve operasyon gibi yöntemlerin 

aksine; hipnoz, psikolojik etkiler, ses gibi yöntemlerden yararlanır. Alternatif tıpta 

hedeflenen, vücudun kendi kendini onarmasına destek olurken yan etkiyi minimumda 

tutmaktır. Klasik tıp yöntemlerinin yerini alamayacakları için alternatif tıp mutlaka 

destekleyici tıp gibi isimlerle anılmalıdır. Veteriner alternatif tıp yöntemleri; tıbbi sülük 

tedavisi (hirudoterapi), magot terapi, ısı terapisi, akupunktur, masaj, ışın tedavisi (lazer), 

aromaterapi, ultrasound, doku tuzları (tissue salts) olarak sıralanabilir. Bu çalışmada kısaca bu 

alternatif tıp yöntemlerinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif, Tıp, Veteriner, Tedavi 

ALTERNATIVE MEDICINE METHODS USED IN VETERINARY MEDICINE 

Abstract: The methods used in cases where classical medicine methods are insufficient are 

called alternative medicine. Contrary to methods such as alternative medicine, drugs and 

operations used in classical medicine; It uses methods such as hypnosis, psychological effects, 

and sound. The aim in alternative medicine is to keep the side effects to a minimum while 

supporting the body's self-repair. Alternative medicine should definitely be referred to as 

supportive medicine, as they cannot replace classical medicine methods. Veterinary 

alternative medicine methods; medical leech therapy (hirudotherapy), magot therapy, heat 

therapy, acupuncture, massage, radiation therapy (laser), aromatherapy, ultrasound, tissue 

salts. In this study, these alternative medicine methods will be briefly mentioned. 

Keywords: Alternative, Medicine, Veterinary, Treatment 

1.GİRİŞ 

Amacı hem ruhsal hem fiziksel iyileşmeyi sağlamak olan tıp, günümüze dek bilimsel 

dayanaklar ile gelişmiştir (1). Klasik tıp dışında kalan yöntemler Alternatif Tıp olarak 

adlandırılır (8). Eğitim alan kişilerce uygulanan, deney ve araştırmalarla desteklenen Modern 

Tıp ne denli hızlı gelişirse gelişsin, destek olarak alternatif yöntemlerin kullanıldığı Alternatif 

tıbbın hem veteriner hem de beşeri hekimlikte kullanımı yaygınlaşmaktadır (2, 3). Modern 

tıbbın gerek doğal olmadığı görüşü gerekse bazı hastalıklara çare bulamamış olması ve yan 

etkilerine olan inanç insanları başka tedavi yöntemleri aramaya itmiştir (1). Hasta sahipleri 

daha doğal olduğu ve uygulama sırasında daha huzurlu oldukları için alternatif yöntemlere 

yönelmişlerdir (3). Alternatif tıp canlıyı bütün olarak görürken, klasik tıpta genelde 

semptomatik tedavi uygulanmaktadır (8). Alternatif yöntemlerin uzun süren gözlem ve 

deneyimlere dayanarak oluşturulduğu unutulmamalı ve bu konuda araştırmaların 

özendirilmesi önemlidir (3).  

mailto:ilkimguldag@gmail.com
mailto:sahinduran@mehmetakif.edu.tr
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Veteriner hekimlikte uygulanan alternatif yöntemler aşağıda anlatılmıştır. 

2.ALTERNATİF TIPTA KULLANILAN YÖNTEMLER 

2.1 AKUPUNKTUR 

Latince kökenli olan akupunktur, iğne yani acus ve delmek yani punctra kelimelerinden 

gelmektedir. 5000 yıllık bir yöntem olan akupunktur geleneksel Çin tıbbına dayanır. (4) 

Akupunktur noktaları; kemiklerin foramen çıkışları, damar ağı, sinir terminalleri ve dallanma 

noktalarını içeren spesifik özelliklere sahip noktalardır (5,7). Meridyan denilen sistem hayat 

enerjisini içinde taşıdıklarına inanılanır ve vücutta bazı noktalarda kesişir (8). Belirlenen bu 

noktaların fiziksel etki yaratabilmek için farklı şekillerde (iğne, basınç, elektrik akımı, 

ultrason ve ışık) uyarılması ve bu noktalardaki uyarıların sinir lifleri ile beyne gittikten sonra 

değerlendirilip gerekli bölgelere emirlerin gelmesi ile tedavi sonlanmış olur (4,6). Akupunktur 

noktalarının sayısı insanlarda 366 iken köpeklerde ortalama 176 atta ise 173’tür (7).  Evcil 

hayvanlarda uygulanabilirliği denenmiş ve insanlarda olduğu kadar rahat uygulandığı 

görülmüştür (4). Akupunktur tedavisinin değerlendirilmesinde iki ana başlık vardır. Biri 

etkinliği diğeri ise temel prensipleridir.  

Akupunkturun Etkileri 

• Homeostatik etki 

• İmmununite güçlendirici etki 

• Sedatif etki 

• Motor iyileştirici etki 

• Analjezik etki  

• Psikolitik etki (4,6) 

 

2.1.1. Veteriner Hekimlikte Akupunktur Teknikleri 

2.1.1.1 İğne Akupunkturu: Akupunktur noktalarına sadece iğne batırılması yöntemidir. En 

sık kullanılan yöntem olup dokuz iğne çeşidi bulunmaktadır (7). Filiform genelde tercih 

edilen iğne çeşididir (4). Farklı açılarda uygulanabilen iğne batırma yöntemi ortalama 10-30 

dakika sürmektedir. Batırılan iğne hareket ettirilerek (gagalama, döndürme vs) daha güçlü 

uyarım sağlanır (7). 

2.1.1.2. Elektro Akupunktur: Klasik yöntemdeki gibi iğneler batırıldıktan sonra belirli 

frekanstaki elektrik enerjisinin uyarım için kullanılması yöntemidir (7). Bunun dışında TENS 

(Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülatörü) ile iğnesiz uygulama da yapılabilmektedir (4). 

Ateş, kaşeksi, inflamasyon, kardiyovasküler hastalıklar, şok, kırık, epilepsi, gebelik 

kontraendikasyonlarıdır (4,7). 

2.1.1.3 Aquapunktur: Akupunktur noktalarına kas içi enjeksiyona uygun enjektabl solüsyon 

(vitamin, analjezik, lokal anestezik vb.) uygulanması yöntemidir (4,7). 

2.1.1.4 Sonopunktur: Akupunktur noktalarının 10-30 saniye boyunca ultrasonik dalgalarla 

uyarılmasıdır. Kısa süreli olması ve non-invaziv olması popülerliliğini arttırmıştır (4,7). 

2.1.1.5 İmplantasyon: Akupunktur noktalarına altın, çelik gibi mataryellerin yerleştirilmesi 

ile uzun süreli uyarım oluşturma yöntemidir (4). 

2.1.1.6 Akupresür: Parmakla basınç (ovalama, itme, kavrama vb.) ile akupunktur bölgesinin 

uyarılmasıdır (4). 
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2.1.1.7 Kap-Vakum Tedavisi: Akupunktur bölgesine negatif basınç uygulama esasına 

dayanır ısı ile vakumun birlikte uygulanır ve mikrosirkülasyonu sağlar (4,7). 

2.1.1.8 Moksibisyon: Isı yolu ile akupunktur bölgesinin uyarılmasıdır. Moksa çubukları 

yakılarak akupunktur noktalarının çevrelerine yerleştirilir ve bölgenin ısıtılması sağlanır. Bu 

yöntemde pelin otu kullanılmaktadır. (4,7, 25,26). 

2.1.1.9 Lazer Akupunktur 

2.1.1.10 Manyetik Akupunktur 

2.1.1.11 Kulak Akupunkturu (4) 

Akupunktur Endikasyonları 

• Kas ve iskelet sistemi hastalıkları (kalça displazisi, çapraz bağ hasarı vb.) 

• Solunum yolu hastalıkları (kronik öküsürük, hapşırık vb.) 

• Akut ve kronik ağrılar  

• Sinir sistemi hastalıkları (epilepsi, nörolojik hasarlar vb.)  

• Sindirim sistemi hastalıkları (kronik ishal, kabızlık vb.) 

• Ürogenital hastalıklar ( kistik ovaryum, prolapsus uteri vb.)  (4,7,8) 

Kontraendikasyonları 

• Gebelik, tümör 

• Nöbet, açık yara (4,7)  

2.2 LAZER TEDAVİ 

“Light Amplification by Stmimulated of Radiation” laser kelimesi bu terimlerin baş harfinden 

gelmektedir (4). Işık tedavisi olarak tanımlanan lazer tedavide çeşitli dalga boyu ve frekanslar 

kullanılır. Sıcak kimyasal süreç olarak tanımlayabileceğimiz bu tedavi, ışığın hücrelere etki 

ederek bazı değişikliklere neden olmasına dayanır ve bu değişiklikler pozitif fizyolojik 

değişikliklerdir. Bunun dışında, soğuk lazer, düşük ışık tedavisi ve düşük seviyeli lazer 

tedavisi de bulunmaktadır (4,10). Işık hücrelerde; iyon kanalı normalleşmesi, hücre membranı 

stabilizasyonu ve anjiogenezi sağlayabilir (10). Aynı zamanda doku granülasyonu, 

damarlaşma, ATP sentezi ve seratonin ürerimini arttırdığı gibi bu dokularda prostoglandin 

etkisini inhibe ettiği bilinmektedir (4,10). Veteriner tıpta artan farkındalık ile özellikle son 5-6 

yılda yaygınlaşan lazer tedavisi; acısız, non-invaziv ve ilaçsız bir yöntemdir (10). 

Lazerin Etkileri 

• Analjezi 

• İltihap azaltmak  

• İyileşmeyi desteklemek (1) 

Endikasyonları 

• Artrit: iltihap azaltılması ve ağrı yönetimi 

• Sinir hasarı: ağrı yönetimi ve sinir yenilenmesi 

• Otitis 

• Operasyon sonrası iyileşmeyi hızlandırmak 

• Yara iyileşme süresini azaltma ve yara izinin minimum olması 

• Ödem azaltma, kedilerin alt üriner sistem hastalığı 

• Periferik nöropati 

• Hemilaminektomide operayon sonrası (10, 11) 
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Modern lazer, yakı ve akupunktur etkilerini birleştiren elektroakupunktur özellikle 

osteoartritle ilgili yapılan çalışmada ağrı yönetiminde oldukça başarılı olmuştur. Yapılan bir 

çalışmada eklem disfonksiyonunun iyileştiği ve ağrının azaldığı kanıtlanmıştır (12). Başka bir 

çalışmada ise kedilerde ovariohisterektomi sonrası uygulanan lazer akupunktur analjezi 

gereksinimini azalttığı kanıtlanmıştır (9). 

2.3 MAGOT TERAPİ 

Bakteri kontaminasyonunu minimumda tutarak, nekroze olan yarayı debride etmek için sinek 

larvası kullanılması yöntemine magot terapi denir. Yara iyileşmesini granülasyon dokusunun 

sağlıklı olmasını sağlayarak hızlandırır (15,16). Savaşlarda yaralanan askerlerin, yaralarının 

kurtlandıklarını ve yaranın kötüye gittiğini düşündükleri anda aksine sinek larvalarının olduğu 

bazı yaraların daha iyi iyileştiği görülmüştür. Bu deneyim magot terapi yönteminin 

başlangıcını oluşturmuştur (13). Ciddi yara komplikasyonları ve antibiyotiğe dirençli 

bakteriler kimi zaman sepsis nedenli hayvanların hayatının sona ermesine bile sebep olabilir 

(13,14,15). Yara debriman yöntemlerinden biri olan dezenfekte edilmiş canlı sinek larvası 

kullanımı hem basit hem de maliyeti düşük bir yöntemdir (13). Bu yöntemde özellikle ipek 

böceği ve koyun sineği larvası kullanılmaktadır (14,17). Larvalar irin, nekrotik doku ve 

metabolik atıkların uzaklaşmasını sağlar, biyofilm oluşumunu uyarır ve bu sayede iyileşme 

sürecini hızlandırır. Tedaviye yanıt %70-80’dir (17). 

Yara, serum fizyolojik ile iyice temizlendikten sonra larvalar iki şekilde uygulanır. 

Birincisinde larvaların doğrudan yaraya temasına izin verilir. Üç gün larvalar yarada nekroz 

olan dokuları dolaşır. Bir diğer yöntem ise kurtçukların temasına dolaylı yoldan izin verilen 

“biyo torba” yöntemidir (17). Gözenekli bir kafes oluşturulup içerisine yerleştirilen kurtçuklar 

hem yaraya temas edebilecek hem de aynı zamanda hava alabilecek şekilde yerleştirilir (13). 

Biyo torbada kurtçuklar hem oksijen alır hem de yaraya temas edebilir ancak sıvılaşan 

nekrotik dokuların akışının engellenmediğine emin olunmalıdır. Bu yöntem beş gün sürer ve 

serbest yöntemden daha kolay uygulanır (17).   

Endikasyonlar 

• Cerrahi ve konvansiyonel tedaviye yanıt alınamayan yaralar 

• Nekrotik dokunun canlı dokudan zor ayırt edilmesi 

• Yaranın ulaşılması güç bir bölgede olması (13) 

Kontraendikasyonları 

• Kuru yara tedavisi 

• Vücut boşluklarına açılan yaralar 

• Sepsis oluşmuş hastalar 

• Neoplazili yara  

• Geniş nekrotik alanlı yara 

• Beyine yakın yaralar (17)  

Dezavantajları 

• Dezenfekte edilmiş larva ulaşım süreci uzunluğu 

• Pansuman uygulama süresi uzunluğu 

• Uygulamanın bazen anestezi altında yapılması gerekmesi  

• Larvaların yarayı terk ederken derin ve yaygın bir ağrı vermesi (13,15) 
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Yapılan çalışmalarda kedi, köpek ve tavşanlar incelenmiş ve vakaların ortalama yarısının 

ampütasyon seçeneğinden kurtulduğu görülmüştür (13). Ötenazi ve ampütasyona alternatif 

olarak kullanılması önerilen bir yöntemdir (17). 

 2.4. HİRUDOTERAPİ 

Sülük tedavisi anlamına gelen hirudoterapinin bilinen ilk kullanımı Antik Mısır’da 2500 yıl 

önce görülmektedir ve kan almak amacıyla kullanılmıştır (18). Kan emme esnasında 

sülüklerin salgıladıkları ve vücuda verdikleri tükürük sıvılarında farmakolojik ve biyolojik 

açıdan etkili, hirudin, hyalürinidaz ve vazodilatör etkisi olan (histamin benzeri) 100’den fazla 

biyoaktif maddeler bulunmaktadır (18,19,20). Bu maddeler sayesinde anti-inflamatuar, 

miyorelaksan, antikoagulan, hipoksi giderici, analjezik, bağışıklık sistemi ve vasküler 

sirkülasyon düzenleyici etkiler, antikoagulan etkiler oluşmaktadır (18,19). Tıbbi amaçla 

kıllanılacak sülükler mutlaka sertifikası olan biyoformlardan alınmalıdır (20). Sülük 

uygulanacak bölgenin temizliği kimyasal kullanılmadan yapılmalıdır. Kimyasal (kolonya, 

parfüm vb.) maddelerin temas edildiği yerlere sülük tutunamaz, bu sebeple bölge temizliği 

ılık bir su ile yapılmalıdır (19,22). Spanç veya bir tüp ile bölgeye sülükler tutturulabilir. 

Sülüğün ısırığı sırasında hafif bir ağrı hissedilse de tükürüğün içerisinde bulunan anestezik 

etikili maddeler sayesinde uygulama devamı ağrısızdır (19,22). Sülük ortalama 20-60 dakika 

boyunca deride kalır ve kendiliğinden bırakmadan bölgeden ayrılmamalıdır. Kendi 

ağırlıklarının on katına yakın kan emebililirler (20,22). Bölgeden ayrılan sülüğün ardından 

tükürükteki biyoaktif maddelerin etkisinden dolayı kanama 2 güne kadar devam edebilir bu 

nedenle sıkı bir tampon yapılabilir (19,20). Sülük salgısındaki biyoaktif maddeler ve etkileri 

aşağıda örneklenmiştir (19). 

• Calin ve hirudin; Antikoagulasyon etkisi vardır. 

• Bdellinler ve eglinler; Anti-inflamatuar etkileri vardır. 

• Asetilkolin ve histamin benzeri maddeler; Vazodilatör etkilidirler. 

• Destalibaz; Trombolitik etki gösterir (19). 

Endikasyonları 

• Kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon 

• Hematom ve inflamatuvar olguları. 

• Rekonstriktif cerrahi sonrası dolaşım sağlanması 

• Kalça ve dirsek displazisi, pasif konjesyon, mastit 

• Dış kulak yolu enfeksiyonları 

• Postoperatif veya olmayan venöz tıkanıklıklar, doku fleplerinde dolaşım desteği 

• Osteoartrit, romatoid artrit ve omurgadaki ağrı olguları 

• Deri hastalıkları, dermatit vb. (19,20,22) 

Kontraendikasyonlar 

• Anemi, lösemi ve mutlak hemofili 

• Akut enfeksiyonlar 

• Hipotoni, hamilelik ve immun supresyon olguları (19,20) 

Bir çalışmada yaralanmaya bağlı olarak patisinde şişlik olan evcil kedinin bu sorunu basınçlı 

bandajlar ve diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermemiş ve sonrasında hirudoterapi 

denenmiştir. Bu deneme sonucunda yara iyileşmesi hızla gerçekleşmiştir (22). 

2.5 MASAJ TERAPİ 
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Fonksiyon geliştirmesi, ağrıyı hafifletmek ve rehabilitasyonu sağlamak için yumuşak 

dokulara ritmik basınçların uygulanması tekniğidir (23). Dokularda kan akışını hızlandırır, 

ağrı ve stresi azaltır (23,24). Ödem kontrolü, operasyon sonrası şişlikler, ortopedik 

rehabilitasyon ve kronik ağrılar endikasyonları arasındadır. Ancak şok veya ateş 

durumlarında, akut enfeksiyonlarda ve bulaşıcı hastalıklarda kullanılmamalıdır (23).    

2.6 ULTRASOUND TERAPİ 

Mekanik titreşim ile dokuyu uyarması esasına dayanır (27). Non invaziv bir yöntemdir (28). 

İki şekilde etki eder bunlar termal ve termal olmayan etkilerdir. Kas gevşemesini sağlar, 

inflamasyonda azalmayı sağlar, eklem sertliğini azaltır (27). Aynı zamanda bazı ilaçların 

iletim ve emilim mekanizmasına dolaylı yoldan etki ederek yararlanabilirliliği arttırır (28).

  

3.SONUÇ 

Alternatif tıp medikal tıbba yardımcı olarak uygulandığında tedaviye iyileşmenin ve sonuç 

almanın daha hızlı gerçekleştiği görülmüştür. Yukarıda anlatılan yöntemler dışında doku 

tuzları, yara iyileşmesinde bal kullanımı, aromaterapiler vb. veteriner hekimlikte kullanılan 

diğer yöntemlerdir. Eğitimini alan kişilerce uygulanmalarına dikkat edilmelidir. Tek başlarına 

tedavi için yetersiz oldukları unutulmamalıdır. Veteriner tıpta kullanılan alternatif tıp 

yöntemleri ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BİR KÖPEKTE PERİTONEAL MALİGN MEZOTELYOM OLGUSU 

Onur ÇELİKOĞLU2*, Zafer ÖZYILDIZ1, Volkan İPEK1 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye  
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Özet: Malign mezotelyom serozal yüzeylerde bulunan mezotel hücrelerinden köken alan kötü 

huylu bir tümördür. İnsan ve hayvanlarda sıklıkla görülür. Evcil hayvanlar içerisinde en çok 

görülen hayvan türü sığır ve köpeklerdir. Mezotelyomlar insanlarda aspest maruziyeti ile 

ilişkilendirilse de hayvanlarda henüz bu ilişki kurulamamıştır. Bu olguda özel bir veteriner 

kliniğinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim 

Dalına gönderilen biyopsi örnekleri değerlendirildi. Histopatolojik incelemede bazı 

mikroskop sahalarında yuvarlak ya da küboidal şekilli, vezikülier çekirdekli, anizositozis, 

anizonükleozis, multinükleolus gibi anaplazik özellikler gösteren mezotal hücrelerine 

rastlandı. Bu hücrelerin solid, yer yer tübuler görünümde yapılar sergilediği gözlendi. Bazı 

alanlarda ise hiyalinize bir bağ doku ile şiddetli kalsifiye alanlar tespit edildi. Bu bulgular 

ışığı altında olguya peritoneal malign mezotelyom tanısı konuldu. Malign mezotelyomlar 

köpeklerde sıklıkla görülmekle beraber bu vakada görülen şiddetli kalsifikasyon nedeniyle 

nadir olduğu düşünüldüğünden sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Peritoneal Mezotelyom, Köpek, Kalsifikasyon 

A CASE OF PERITONEAL MALIGN MESOTHELIOMA IN A DOG 

 

Abstract: Malignant mesothelioma is a malignant tumor originating from mesothelial cells 

on serosal surfaces. It is frequently seen in humans and animals. The most common animal 

species among domestic animals are cattle and dogs. Although mesotheliomas are associated 

with aspest exposure in humans, this relationship has not yet been established in animals. In 

this case, biopsy samples sent from a private veterinary clinic to Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology were evaluated. In the 

histopathological examination, mesotal cells with round or cuboidal shape, vesicular nuclei, 

anaplasic features such as anisocytosis, anionucleosis, and multinucleolus were found in some 

microscope fields. It was observed that these cells exhibited solid, occasionally tubular 

structures. In some areas, severe calcified areas with a hyalinized connective tissue were 

detected. In the light of these findings, the patient was diagnosed with peritoneal malignant 

mesothelioma. Although malignant mesotheliomas are frequently seen in dogs, it is presented 

because it is thought to be rare because of the severe calcification seen in this case. 

Keywords: Peritoneal Mesothelioma, Dog, Calcification 

 

1. GİRİŞ 

Mezotelyoma, ilk kez 1960 yılında tanımlanmıştır [1]. Mezotelyoma, periton, plevra ve 

perikard gibi yüzeyleri örten mezotel hücrelerinden köken alan ve bu alanların hem visseral 

hem de pariyetal kısımlarında oluşabilen bir tümördür. Epiteloid, sarkomatoid ve bifazik 

mezotelyoma gibi 3 farklı histolojik tipleri vardır [2]. Mezotelyomanın implantasyon yoluyla 
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yayılabilmesi ve lenfatikleri bloke ederek bol miktarda efüzyona neden olması nedeniyle 

malignant olduğu düşünülmektedir [4]. 

Mezotelyoma at, kedi, domuz gibi türlerde nadiren görülmekle birlikte insan, sığır ve 

köpeklerde diğer türlere göre daha sık bildirilmektedir. Sıklıkla pleural kavitede tespit edilen 

mezotelyomanın bu türlerde abdominal kavitede varlığına ilişkin çalışmalar da mevcuttur [1]. 

Asbeste maruz kalmanın etiyolojide önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Asbest maddesi, 

aktive edilmiş makrofajlar ile sitokinlerce yönlendirilen kronik bir inflamasyon ve fibrotik bir 

reaksiyona neden olur. Bu durumda C-cis (platelet kökenli büyüme faktörüne ait β zinciri) 

gibi protoonkogenlerin fibrotik akciğer dokusundaki alveol makrofajlarında yoğun olarak 

eksprese edildiği gözlemlenir. Bu da mezotel hücrelerinin aşırı üremesi ile sonuçlanır. Ayrıca 

asbestin bizzat hücre DNA’sını değişime uğrattığı da bilinmektedir. İnsanlarda 

mezotelyoma’nın görülme sıklığı ile asbest maddesi arasındaki ilişki bilinmekle birlikte 

hayvanlarda bu ilişki henüz tam olarak ortaya konulmamıştır [1]. Ancak asbestosa maruz 

kalındığında ortaya çıkan ferruginöz cisimciklerine mezotelyomalı köpeklerde rastlanmıştır 

[3]. 

Mezotelyomun tanısı en iyi olarak histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle 

yapılabilmektedir. Klinik olarak ultrasonografi ve radyografik yöntemlerle teşhis koymak 

oldukça zordur. Hatta tümörün serozal yüzeylerde bulunan lenf damarlarını tıkaması sonucu 

şekillenen sıvının sitolojik tanısında bile zorluklarla karşılaşılmaktadır [2]. 

Günümüzde küçük hayvanlarının bakım ve besleme konforunun artmasıyla yaşam sürelerinin 

uzamasından dolayı veteriner hekimler kliniklerinde onkolojik problemler ile daha sık 

karşılaşmaya başlamıştır. Bu olguda 2.5 yaşlı dişi bir köpekte görülen peritoneal malign 

mezotelyom olgusu klinik ve patolojik bulgular eşliğinde sunularak literatür bilgisine katkıda 

bulunulmuştur. 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji 

Anabilim Dalı’na özel bir veteriner kliniğinden gönderilen biyopsi örnekleri oluşturdu. 

Biyopsi örnekleri rutin doku takibinden geçirildikten sonra parafin bloklara gömüldü. Parafin 

bloklar 4-5µ kalınlığında kesildi. Doku kesitleri rutin Hematoksilen & Eozin yöntemi ile 

boyandı. Mikroskobik bulgular Olympus Bx51 araştırma mikroskobu ile incelendi. DP25 

görüntüleme sistemi ile mikrofotoğrafları çekildi. 

3. BULGULAR 

Makroskobik Bulgular 

Yapılan tanısal laparotomi sırasında bağırsaklar ve uterus serozaları başta olmak üzere 

karaciğer ve dalak gibi iç organların parietal yüzeylerinde değişen büyüklüklerde karnabahar 

görünümde bazıları saplı ya da pedinküler yapıda koyu kırmızıdan boz beyaz renge değişen 

kitlelere rastlandı. 
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Resim 1. Değişen Büyüklüklerde Karnabahar Görünümünde Tümöral Kitleler 

Mikroskobik Bulgular 

Yapılan histopatolojik incelemede bazı mikroskop sahalarında yuvarlak ya da küboidal şekilli, 

veziküler çekirdekli, anizositozis, anizonükleozis, multinükleolus gibi özellikler gösteren 

anaplastik mezotal hücrelerine rastlandı. Bu hücrelerin çoğunlukla solid alanlar halinde 

yapılar sergilediği dikkati çekti. Bazı alanlarda ise yer yer hyalinize bağ doku ve şiddetli 

kalsifikasyonlara rastlandı.  

 

Resim 2. Solid Yapıda Tümör Hücreleri (Kalın ok), Stromada Hyalenize alanlar ve 

Kalsiyum depozitleri (ince ok), H&EX40 
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Resim 3. Neoplastik Hücrelerin Yakından Görünümü, H&EX400 

 

Resim 4. Yüksek Pleomorfizim Ve Anizonükleozus Gösteren Neoplastik Hücreler ve 

Mitotik Figür (Ok), H&EX200 

4. SONUÇ 

Mezotelyomlar köpek ve sığırlar başta olmak üzere birçok evcil hayvanda görülebilmektedir. 

Köpeklerde görülen tipleri genellikle yaş ile birlikte artmaktadır [3,4]. Bu olguda 2.5 yaşlı 

genç bir köpekte peritoneal malign mezotelyom olgusu tespit edilmiştir.  
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Mezotelyomlar abdomen, toraks ve perikardial boşlukları döşeyen mezotel hücrelerinden 

köken alır. Tek bir boşlukta görülebildiği gibi eş zamanlı olarak karın, göğüs ve perikardial 

boşluklarda da görülebilir [4]. Bu olguda yapılan ultrasonografik ve tanısal laparotomi 

eşliğinde sadece abdomende ki kitleler incelenmiştir. Diğer boşluklarda eş zamanlı olarak 

oluşup oluşmadığı tespit edilememiştir.  

Mezotelyomlar çoğunlukla serozal yüzeylerde bulunan lenf damarlarını tıkadıkları için 

boşluklarda anormal sıvı birikimine neden olmaktadırlar (hidroperikardium, hidrotoraks, 

asites) [2,3]. Bu olguda da operasyon sırasında 2 litre civarında kanlı seröz sıvıya 

rastlanmıştır.  

Mezotelyomlar özellikle yaşlı köpeklerde sıklıkla görülebilen tümörlerdir [3.4]. Bu olguda ise 

2,5 yaşlı genç bir köpekte görülmüştür. Tümöral kitlelerde daha önce literatür bilgilerinde 

rastlanılmayan distrofik kalsifikasyonun görülmesi ise ilgi çekici bulunmuştur. Sunulan bu 

olgu ile veteriner onkoloji bilimi literatürüne katkı sağlanıldığı düşünülmüştür.  
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PROSTAT KANSER HÜCRELERİNDE SUGAMMADEX UYGULAMASININ 

METASTATİK KARAKTERE OLAN ETKİLERİ  
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Özet: Sugammadeks genel anestezi de yaygın olarak kullanılan steroid yapıda nöromüsküler 

bloker olan bir ilaçtır. Sugammadeks 2009 yılından beri ülkemizde sıklıkla kullanılan 

nöromüsküler geri döndürücü ajanların ilk üyesidir. Prostat kanseri cerrahisi en sık yapılan 

kanser türleri arasında gelmektedir. Cerrahi işlem sırasında kullanılan genel anestezide 

sugammadex ilk tercihler arasında yer almaktadır. Çalışmamızda nöromüsküler geri 

döndürücü ajanların kanser hücrelerinin Epitelyal- mezenkimal geçiş üzerine olan etkisini 

görmeyi planladık. PC-3 prostat kanseri hücrelerine 5, 50, 100, 250 ve 500 g/ml olacak 

şekilde farklı dozlarda 24 saat sugammadex uygulandı ve IC-50 değerini bulmak adına MTT 

yöntemi gerçekleştirildi. İmmünositokimya yöntemiyle anti-Ecadherin, anti-MMP-9 ve anti-

Vimentin antikorları kullanılarak Epitelyal-Mezenkimal geçiş değerlendirildi. MTT deneyinin 

sonuçlarına göre IC-50 değeri 500 g/ml olarak belirlendi. Belirlenen doz 24 saat boyunca 

hücrelere uygulandı ve MMP-9 ekspresyon seviyelerinin değişmediği, E cadherin ekspresyon  

seviyelerinin azaldığı ve vimentin ekspresyon seviyesinin de değişmediğini gözlemledik. 

Sugammadeks  24 saat’lik uygulamasının prostat kanser PC-3 hücrelerinde belirlenen IC50 

değerindeki uygulamasının hücrelerin metastatik karakterine etki etmediği 

immünositokimyasal olarak görülmüştür. Sonuç olarak,  prostat kanseri cerrahisinde de  

sıklıkla kullanılan sugammadeks’in  tümör metastatik karakterine etki etmediği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: PC-3 prostat kanser, sugammadeks, EMT 

THE EFFECTS OF SUGAMMADEX APPLICATION ON METASTATIC 

CHARACTER IN PROSTATE CANCEL CELLS 

Abstract: Sugammadex is a steroid neuromuscular blocker drug that is widely used in general 

anesthesia. Sugammadex is the first member of neuromuscular reversing agents that have 

been used frequently in our country since 2009. Prostate cancer surgery is among the most 

common types of cancer. Sugammadex is among the first choices for general anesthesia used 

during the surgical procedure. In our study, we planned to see the effect of neuromuscular 

reversing agents on the epithelial-mesenchymal transition of cancer cells. Sugammadex was 

applied to PC-3 prostate cancer cells at different doses of 5, 50, 100, 250 and 500 µg/ml for 

24 hours and MTT method was performed to find the IC-50 value. Epithelial-Mesenchymal 

transition was evaluated by immunocytochemistry method using anti-Ecadherin, anti-MMP-9 

and anti-Vimentin antibodies. According to the results of the MTT experiment, the IC-50 

value was determined as 500 g/ml. The determined dose was applied to the cells for 24 

hours and we observed that MMP-9 expression levels did not change, E cadherin expression 

levels decreased and vimentin expression level did not change. Immunocytochemically, it was 

observed that the application of Sugammadex for 24 hours at the IC50 value determined in 
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prostate cancer PC-3 cells did not affect the metastatic character of the cells. As a result, it 

was thought that sugammadex, which is frequently used in prostate cancer surgery, did not 

affect the metastatic character of the tumor. 

Keywords: PC-3 prostate cancer, sugammadex, EMT 

1. GİRİŞ 

Giderek daha fazla kanser hastası, kanser tedavisi ve ağrı kontrolü için ameliyat ve anestezi 

almaktadır. Bu nedenle, kanser biyolojisinde anestezik ilaçların potansiyel ve gerçek 

etkilerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, kanserli hastaların sağlığını önemli ölçüde 

iyileştirecektir(1). Ameliyat sırasında ve bazen yoğun bakımda yaygın olarak kullanılan bir 

tür anestezik ilaçlardan biri de sugammadex’tir. Sugammadex yeni bir selektif nöromüsküler 

blokaj (NMB) bağlayıcı ajandır. Sadece aminosteroid kas gevşeticileri tersine çevirmek için 

kullanılır (2). Sekiz şeker molekülünden oluşur ve NMB'yi geri dönüşü olmayan bir biçimde 

kendi boşluğuna kapsüllemek üzere formüle edilmiştir (3). Sugammadex, anestezistler 

tarafından birkaç olumsuz yan etki ile NMB'nin hemen geri döndürülmesini sağlamak için 

kullanır. Son zamanlarda, sugammadex’in birincil kültürlerde nöronal apoptozu indüklediği 

gösterilmiştir(4). 

Prostat kanseri halen dünyada erkekler arasında kansere bağlı ölümlerin en sık nedenlerinden 

biridir(5) Vakaların çoğunda mortalite için herhangi bir tehdit oluşturmadan durgun bir seyir 

izlemekle birlikte, birçok hasta da orta veya yüksek riskli lokalize veya  metastatik kanserle 

ortaya çıkar ve tedaviye rağmen hastalığa yenik düşer(6). Son kanıtlar, prostatektomi 

cerrahisinde sugammadeks kullanımının daha kısa hastanede kalış süresi ve postoperatif 

dönemde ağrının daha düşük olduğu gösterilmiştir(7).  

Bazı retrospektif çalışmalar, anestezik ilaçların, muhtemelen birden fazla faktörden biri 

olarak, tümör proliferasyonu ve metastazı üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir (8,9). Bazı 

veriler anesteziklerin kanser metastazını teşvik etmede rol oynadığını gösterirken, diğerleri 

anesteziklerin apoptozu indükleyebileceğini ve kanser nüksünü ve metastazını 

azaltabileceğini göstermektedir (8,10,11). Bununla birlikte, altta yatan mekanizmaların 

kapsamlı bir şekilde anlaşılması hala belirsizdir. 

Bizde bu veriler doğrultusunda PC-3 prostat kanseri hücre hattında sugammadex 

uygulamasının metastatik karaktere olan etkisini incelemeyi amaçladık. 

2. MATERYAL-METOD 

2.1. Hücre Kültürü 

ATCC den alınan; PC-3 prostat kanseri hücre hattı  DMEM, %10 Fetal bovine serum (FBS), 

%1 L-Glutamin ve % 1 antibiyotik- (penisilin-streptomisin) içeren medyum ile dilüe edilerek 

2 kültür kabına eşit olarak paylaştırıldı. Kültür kapları, %5 karbondioksit içeren, 37˚C nemli 

inkübatörde 2 gün boyunca inkübe edildi. İki grup olacak şekilde hücreler ayrıldı. Bir gruba 

24 saat sugammadeks uygulandı. İkinci grup ise kontrol grubu olarak kabul edildi. 

2.2. MTT ile hücre canlılığı tayini 

Sugammadeks’in hücrelere olan sitotoksik etkisini ve IC50 dozunu belirlemek amacıyla MTT 

testi uygulandı. PC-3 prostat kanseri hücreleri 96 güzlü kültür kaplarına her kuyucuğa 2x104 
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hücre gelecek şekilde yayıldı. Hücreler yapıştıktan sonra 5, 50, 250 ve 500 μM 

sugammadeks’in 24 saat boyunca hücrelere maruz bırakıldı. 24 saat sonunda kuyucuklara, 

üreticinin talimatlarına göre hazırlanan MTT solüsyonu 10 µL+ 100 µL besiyeri olacak 

şekilde kuyucuklara eklenerek 4 saat 37°C’de inkübe edildi. 4 saat sonunda MTT solüsyonu 

uzaklaştırıldı ve kuyucuklara 100’er µL dimetilsülfoksit eklendi. Çalkalayıcı üzerinde 

karanlık ortamda 5 dk inkübe edildi ve absorbans değerleri 570-690 nm dalga boyu aralığında 

mikro plaka okuyucuda ölçüldü (Shımadzu UV-1601). Her konsantrasyon için 3 er kuyucuk 

hazırlandı ve deney 3 kez tekrar edildi. 

2.3. Immünositokimyasal Yöntem 

Belirlenen gruplara 24 saat boyunca yapılan uygulamalar sonunda hücreler 1 kez PBS ile 

yıkandı ve %4’lük paraformaldehit ile 30 dk. fikse edildi. PBS ile 3x2dk olacak şekilde 

yıkandı. Fiksasyondan sonra %3’lük hidrojen peroksit (H2O2) uygulandı (5 dk). PBS ile 

3x5dk olacak şekilde yıkandı. Permeabilizasyon için %0,1’lik Triton-X 100 ile 15 dk inkübe 

edildi yıkamanın ardından 1 saat protein blok ardından da anti-E Cadherin (1/200, ab76055, 

abcam), anti-Vimentin (1/200, ab8978, abcam) ve anti- MMP-9 antikorları (1/200, ab76002, 

abcam) ile +4 0C de 1 gece inkübe edildi.  İnkübasyondan sonra sekonder antikorlar 

uygulanıp DAB kromojeniyle immunoreaktiviteleri görünürlüğü sağlandı. Kapatma mediumu 

ile kaplanarak kapatıldı ve ışık mikroskobu (NIKON Eclipse E600) ile Image Analysis 

Program (NIS elements, Japan) kullanılarak fotoğrafları çekildi. İmmunohistokimyasal 

boyamanın ardından istatistiksel analiz için semikantitatif bir yöntem olan H-Score 

değerlendirmesi yapıldı. H-skor: Her grup için, her alandan 500 er hücre sayıldı. Hücreler 

boyanma şiddetlerine göre; Toplam boyanan hücre sayısı (%) X (Boyanma şiddeti 0, 

1,2,3,4,5) formülü ile H-skor, 0 – 500 arasında olacak şekilde değerlendirildi (12).  

2.4. Wound Healing Deneyi 

ATCC den alınan PC-3 prostat kanseri hücreleri %100 konflue olduktan sonra belirlenen 

gruplara uygulamaları yapıldı ve 10 µl’lik steril pipet ucu yardımıyla orta alandan çizgi 

çekilerek hücreler arasına yara yeri bölgesi oluşturuldu. Hücrelerin yara alanına doğru göç 

ederek yara bölgesini kapatma eğilimleri ve bu göç sırasındaki hızlarını karşılaştırmak için 

gruplardan 12 şer saat aralıklarla faz kontrast mikroskop ile fotoğraf çekildi ve karşılaştırmalı 

olarak değerlendirildi (13). 

2.5. İstatistiksel Analiz 

H-score değerlendirme sonuçları SPSS 20.0 istatistik analiz programında ikili karşılaştırma-

Kruskal Wallis testi kullanılarak analizi yapıldı. 

3. BULGULAR 

3.1. MTT Hücre Canlılığı Tayini 

Sugammadeks’ in PC-3 hücrelerinde IC50 dozunu belirlemek için MTT yöntemi ile hücre 

canlılığı tayin edildi. PC-3 hücrelerine 24 saat boyunca 5, 50, 250 ve 500 μM ilaç uygulaması 

yapıldı. PC-3 hücreleri için Sugammadeks’ in IC50 dozu 500 μM olarak belirlendi ve diğer 

basamaklarda çalışma gruplarına uygulandı. 

3.2. Sugammadex’in hücre migrasyonuna olan etkileri 
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PC-3 hücreleri 24 gözlü kültür kabına ekildi ve konfluent olana kadar beklendi, kuyucukların 

orta hattından yara yeri açıldı ve sugammadex grubu için uygulamalar yapıldı. Uygulama 

yapılmayan hücre grubu kontrol olarak kabul edildi. Hücre migrasyon eğilimini 

değerlendirmek için gruplar, 0. ve 24. saatlerde oluşturulan yara bölgelerinden fotoğraflandı. 

Kontrol grubunda 24. saatte tam kapanma gerçekleşmiş olarak görüldü ve sugammex 

grubunda 24. saate kadar kapanmadığı ve yara bölgesi alanına hücre migrasyonunun durduğu, 

iyileşmenin ve çizgi hattında kapanmanın gerçekleşmediği görüldü. 

3.3. Sugammadex’in epiteliyal mezenkimal geçiş üzerine etkileri 

Sugammadex’in epiteliyal mezenkimal geçiş proteinleri üzerine olan etkisini değerlendirmek 

için, 24 saat boyunca PC-3 hücrelerine borik asit, borik asit+resveratrol ve resveratrol 

uygulaması yapıldı. Hiçbir uygulama yapılmayan hücre grubu kontrol olarak kabul edildi. 

Uygulamadan sonra, Vimentin ve E-Cadherin protein ifadelerindeki değişim 

immunositokimyasal yöntem ile değerlendirildi ve H-Score analizi yapıldı. E-Cadherin 

immunoreaktivitesi, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Sugammadex grubunda artış 

kaydedildi ve H-Score analiz sonuçlarına göre, Vimentin immunoreaktivitesi, kontrol grubu 

ile karşılaştırıldığında sugammadex grubunda artmış protein ifadesi tespit edildi. 

 

Şekil 1. Sugammadex’in Hücre invazyonuna ve epitelyal geçiş üzerine etkilerinin 

immünositokimyasal yöntemler gösterilmesi 

3.4. Sugammadex’in hücre invazyonuna olan etkileri 

Sugammadex’in hücre invazyonuna olan etkisini araştırmak için MMP-9 proteininin ifade 

şiddetleri gruplar arasında değerlendirildi ve H-Score analizleri yapıldı. MMP-9 

immunoreaktivitesi sugammadex grubunda, kontrol grubuna göre azalmanın olduğu görüldü. 

Gruplar E-CAD MMP-9 VIM 
Kontrol 

   
Sugammadex 
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Şekil 2. 24 saat boyunca PC-3 hücrelerinin Sugammadex maruziyeti ile hücre migrasyonunun 

uygulama öncesi ve sonrası görüntüleri   

4. TARTIŞMA, SONUÇ 

Anestezi teknikleri ve anestezik ilaçlar gibi faktörler ameliyattan sonra kalan tümör 

hücrelerinin aktivitesini etkileyebilir ve kanserin nüksetmesini ve/veya metastazını 

kolaylaştırabilir(14). Tümör ilerlemesinde rol oynayan bazı önemli sitokinler ve faktörler 

arasında vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), matris metalloproteinazlar (MMP'ler), 

TNF-a ve dönüştürücü büyüme faktörü-β (TGF-β) yer alır (15). Matriks metalloproteinazlar , 

tümör mikroçevresinde çeşitli etkileri olan bir endopeptidaz ailesidir . Enflamatuar hücreler 

ve fibroblastlar gibi stromal hücreler dahil olmak üzere çeşitli hücre tipleri tarafından 

üretilirler. Matriks metalloproteinazlar, hücre dışı matrisin kısımlarını bozar ve anjiyogenez 

inhibitörleri de üretmelerine rağmen, anjiyogeneze neden olabilir . Apoptozu hem teşvik 

ettikleri hem de engelledikleri görülmüştür(15,16). Tümör metastazı, hücrelerin birincil 

tümörden vücuttaki yeni yerlere dolaşım ve lenfatik sistem yoluyla yayılmasıdır ve kansere 

bağlı ölümün ana nedeni olarak kabul edilir. Metastatik tümör hücreleri, genellikle agresif 

özelliklerle ilişkili farklı genomik ve epigenetik profiller gösterir. Analjezi tekniği ve cerrahi 

tümör rezeksiyonu sırasında kullanılan anestezik ajanlar kanser nüksü/metastazı için patojenik 

faktörler olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, anestezistler hem perioperatif dönemde hem de 

postoperatif analjezi döneminde kanserin metastaz/nüks oranını azaltmada büyük sorumluluk 

alırlar. Anesteziklerin potansiyel olarak tümör metastazında bir rolü olabileceğini gösteren 

kanıtlar vardır(10,11,17). 

Bir çalışma da, nöromüsküler bloke edici ajanların (NMBA'lar) kullanımının doza bağlı 

olarak, postoperatif solunum komplikasyonları riskinde artış olduğu bildirilmiştir(18). Bir in 

vitro hücre tahlilinde de, başka bir NMBA olan rokuronyumun meme kanseri hücrelerinin 

büyümesini, yapışmasını ve istilasını destekleyebileceğini gösterdi(19).  Jiang ve 

arkadaşlarının 2017’de yaptığı çalışmada ise, in vitro bir modelde rokuronyumun mide 

kanseri hücrelerinin (SGC7901 ve BGC823) büyümesini, istilasını ve göçünü doza bağımlı 

bir şekilde desteklediğine işaret ederken, cisatracurium normal plazma konsantrasyonlarında 

Gruplar 0.Saat 24. Saat 
Kontrol 

  
Sugammadex 
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mide kanseri hücreleri üzerinde önemli bir etki göstermediğini, ancak aşırı dozda mide 

kanseri (SGC7901 ve BGC823) hücrelerinin göçünü inhibe ettiğini göstermişlerdir.(20). 

Yukarıdaki çalışmalar, iki farklı NMBA'nın tümör hücreleri üzerinde farklı şekilde çalıştığını 

göstermiştir: cisatracurium, tümör hücresi büyümesini ve istilasını inhibe ederken, 

rokuronyum proliferasyon ve göçü teşvik etmiştir. Bizde çalışmamızda literatürdeki diğer 

NMBA’larla yapılan çalışmalara paralel olarak başka bir NMBA olan sugammadex’in PC-3 

hücrelerinin EMT geçiş yeteneklerine E-cadherin ve Vimentin proteinlerinin ifadesi 

bakımından istatiksel olarak anlamlı bir etkinin olmadığı ancak hücre invazyonuna olan 

etkilesi hem hücre göçünü in vitro ortamda durdurarak hemde MMP-9 

immünreaktivitesindeki protein ifadesini azaltarak etkilediğini düşünmekteyiz. 

5. KAYNAKÇA 

1.  Yabasin I.B., Lu Z.L., Yu J.C., Wen Q. Cisatracurium-induced proliferation impairment and death of colorectal 

cancer cells, HCT116 is mediated by p53 dependent intrinsic apoptotic pathway in vitro. Biomed Pharmacother. 

2017;91.  

2.  Naguib M. Sugammadex: Another milestone in clinical neuromuscular pharmacology. Anesth Analg. 2007;104(3).  

3.  Chambers D., Paulden M., Paton F., Heirs M., Duffy S., Hunter J.M., et al. Sugammadex for reversal of 

neuromuscular block after rapid sequence intubation: A systematic review and economic assessment. Vol. 105, 

British Journal of Anaesthesia. 2010.  

4.  Palanca J.M., Aguirre-Rueda D., Granell M. V., Aldasoro M., Garcia A., Iradi A., et al. Sugammadex, a 

neuromuscular blockade reversal agent, causes neuronal apoptosis in primary cultures. Int J Med Sci. 2013;10(10).  

5.  Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R., Eser S., Mathers C., Rebelo M., et al. Cancer incidence and mortality 

worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer. 2015;136(5).  

6.  Howlader N, AM N., M K., D M., A B., M Y., et al. SEER Cancer Statistics Review. J Natl Cancer Inst. 2019;  

7.  Williams W.H., Cata J.P., Lasala J.D., Navai N., Feng L., Gottumukkala V. Effect of reversal of deep 

neuromuscular block with sugammadex or moderate block by neostigmine on shoulder pain in elderly patients 

undergoing robotic prostatectomy. Br J Anaesth. 2020;124(2).  

8.  Yang W., Cai J., Zabkiewicz C., Zhang H., Ruge F., Jiang W.G., The Effects of Anesthetics on Recurrence and 

Metastasis of Cancer, and Clinical Implications. World J Oncol. 2017;8(3).  

9.  Tavare A.N., Perry N.J.S., Benzonana L.L., Takata M., Ma D. Cancer recurrence after surgery: Direct and indirect 

effects of anesthetic agents. Vol. 130, International Journal of Cancer. 2012.  

10.  Tazawa K., Koutsogiannaki S., Chamberlain M., Yuki K. The effect of different anesthetics on tumor cytotoxicity 

by natural killer cells. Toxicol Lett. 2017;266.  

11.  Le-Wendling L., Nin O., Capdevila X. Cancer Recurrence and Regional Anesthesia: The Theories, the Data, and the 

Future in Outcomes. Pain Med. 2016;17(4).  

12.  Numata M., Cross J.R., Hospital H., Watanabe T., Yamamoto N. The clinical significance of SWI / SNF complex in 

pancreatic cancer. 2012;(November).  

13.  Zhang Q., Lu S., Li T., Yu L., Zhang Y., Zeng H., et al. ACE2 inhibits breast cancer angiogenesis via suppressing 

the VEGFa/VEGFR2/ERK pathway. J Exp Clin Cancer Res. 2019;38(1).  

14.  Vahabi S., Eatemadi A. Effects of anesthetic and analgesic techniques on cancer metastasis. Vol. 87, Biomedicine 

and Pharmacotherapy. 2017.  

15.  Coussens L.M., Werb Z. Coussens L.. M, Werb Z. Inflammation and cancer.[J]. Pharmaceutical Biotechnology, 

2002, 420(6917)860. Nature. 2002;420(6917).  

16.  Stetler-Stevenson W.G., Matrix metalloproteinases in angiogenesis: A moving target for therapeutic intervention. 

Vol. 103, Journal of Clinical Investigation. 1999.  

17.  Deng F., Ouyang M., Wang X., Yao X., Chen Y., Tao T., et al. Differential role of intravenous anesthetics in 

colorectal cancer progression: Implications for clinical application. Oncotarget. 2016;7(47).  

18.  McLean D.J, Diaz-Gil D., Farhan H.N., Ladha K.S., Kurth T., Eikermann M. Dose-dependent Association between 

Intermediate-acting Neuromuscular-blocking Agents and Postoperative Respiratory Complications. Anesthesiology. 

2015;122(6).  

19.  Jiang A., Zhao H., Cai J., Jiang W.G. Possible effect of muscle-relaxant anaesthetics on invasion, adhesion and 



 

443 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
migration of breast cancer cells. Anticancer Res. 2016;36(3).  

20.  Jiang A., Zhao H., Liu X., Yu M., Chen J., Jiang W.G. Comparison of different muscle-relaxant anesthetics on 

growth, migration and invasion of gastric cancer cells. In: Anticancer Research. 2017.  

 

  



 

444 
 

3rd International Young Researchers Student Congress 

09-11 December 2021 Burdur/TURKEY 

 

 

 

International Young Researchers Student Congress 

28-30 November 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

Proceeding Book 

 

Abstract Book 
GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM) HASTALIĞI TEDAVİSİNE YENİ BİR 

YAKLAŞIM: KAPRİLİK ASİT 
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Özet: İnsanlığın karşılaştığı en kötü huylu kanserler arasında Anaplastik astrositom ve 

glioblastoma multiforme (GBM, WHO Derece-IV) dahil olmak üzere yüksek dereceli glial 

tümörler (HGG'ler) sayılmaktadır. Yüksek dereceli glial tümör (HGG) hücreleri, kusurlu 

mitokondrileri nedeniyle oksijen varlığında bile glikoliz yoluyla glikoz 

tüketmektedirler. Hiperglisemik HGG hastalarında genel sağkalım daha da kötüdür. Normal 

sinir hücrelerinin aksine, HGG hücreleri enerji için keton cisimlerini verimli bir şekilde 

metabolize edemez. Bu durumdan dolayı GBM'yi tedavi etmek için terapötik ketozise (yüksek 

keton cisimleri ile düşük glikoz) dayalı bir metabolik tedavi önerilmiştir ve klinik öncesi 

çalışmalarla desteklenmiştir. Monokarboksilatlı doymuş bir yağ asidi olan kaprilik (oktanoik) 

asit, keton cisimlerinin en iyi üreticileri arasındadır ve yüksek dozda deneysel tümörlerin 

nekrozunu indükler. Ghrelin hormonunun translasyon sonrası değiştiricisidir ve insan 

dokularında eser miktarlarda üretilir. Kaprilik asit, HGG ile ilişkili nöbetlerin tedavisinde 

kullanılan ve epidemiyolojik gözlemlere göre GBM hastalarında sağkalımı artırabilen 

antiepileptik valproik asidin düz zincirli bir izomeridir. Test edilen valproik asit analogları 

arasında kaprilik asit, in vitro olarak C6 astrositoma hücre büyümesini bloke eden en güçlü 

moleküldür ve in vivo Pozitron Emisyon Tomografisi ile gösterildiği gibi glial hücreler içinde 

seçici olarak birikir. Kaprilik asit, hem sağlıklı karaciğerde hem de kötü huylu karaciğer 

hücrelerinde glikolizi bloke eder ayrıca kan şekerini düşürür. Kaprilik asit, çeşitli 

nörodejeneratif hastalık modellerinde nöroprotektif ve mitokondri koruyucu etkiler 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kaprilik Asit, Glioblastoma Multiforme, MTT 

 NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

(GBM): CAPRYLİC ACID 

Abstract: High-grade glial tumors (HGGs), including Anaplastic astrocytoma and 

glioblastoma multiforme (GBM, WHO Grade-IV) are considered among the most malignant 

cancers facing humanity. High-grade glial tumor (HGG) cells consume glucose through 

glycolysis even in the presence of oxygen due to their defective mitochondria. Overall 

survival is even worse in hyperglycemic HGG patients. Unlike normal nerve cells, HGG cells 

cannot efficiently metabolize ketone bodies for energy. Because of this situation, a metabolic 

therapy based on therapeutic ketosis (low glucose with high ketone bodies) has been proposed 

to treat GBM and has been supported by preclinical studies. Caprylic (octanoic) acid, a 

monocarboxylated saturated fatty acid, is among the top producers of ketone bodies and 

induces necrosis of experimental tumors at high doses. It is a post-translational modifier of 

the hormone ghrelin and is produced in trace amounts in human tissues. Caprylic acid is a 

straight-chain isomer of the antiepileptic valproic acid used in the treatment of HGG-related 

seizures and may improve survival in GBM patients according to epidemiological 
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observations. Among the valproic acid analogs tested, caprylic acid is the most potent 

molecule to block C6 astrocytoma cell growth in vitro and selectively accumulates in glial 

cells as demonstrated by in vivo Positron Emission Tomography. Caprylic acid blocks 

glycolysis in both healthy liver and malignant liver cells and also lowers blood sugar. 

Caprylic acid has demonstrated neuroprotective and mitochondrial protective effects in 

various neurodegenerative disease models. 

Keywords: Caprylic Acid, Glioblastoma Multiforme, MTT 

GİRİŞ: Kaprilik asit (CA) orta zincirli (C8) monokarboksilik doymuş yağ asididir (MCFA). 

Gıda endüstrisinde antimikrobiyal ajan olarak kullanılmaktadır. Kaprilik asitin bakteri hücre 

canlılığını azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur [1]. 

Kaprilik asit, yüksek dereceli glial tümörler (HGG) ile ilişkili nöbetlerin tedavisinde 

kullanılan antiepileptik ilaç olan valproik asitin düz zincirli izomeridir ve epidemiyolojik 

gözlemlere göre glioblastoma multiforme hastalarında sağkalımı artırabileceği bildirilmiştir. 

Test edilen valproik asit analogları arasında kaprilik asit, in vitro olarak C6 astrositoma hücre 

büyümesini bloke eden en güçlü molekül olduğu gözlemlenmiştir [2]. 

Ölüm oranı en yüksek ve en agresif primer beyin tümörü olan Glioblastoma Multiforme  

(GBM),  tedavisi neredeyse mümkün olmayan bir hastalıktır [3]. Cerrahi müdahale, 

kemoterapi, adjuvan kemoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılsa da hastalarda sağkalım 

süresi pek uzatılamamıştır [4]. GBM’nin tedavi edilmesindeki zorluklar tümörün yapısındaki 

karmaşıklıktan ve ilaç direncini oluşturan birçok mekanizmaya dayanmaktadır [5]. Yenilikçi 

ve radikal tedavi yaklaşımlarının benimsenmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 1. Glioblastoma multiforme 

 

AMAÇ: Yaptığımız bu çalışmanın amacı Glioblastoma multiforme hastalığının tedavisinde 

kullanılabilecek yeni farmasötik ajan keşfetmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hücre 

Kültürü Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. T98 insan glioblastoma hücre hattı için %10 

fetal sığır serumu, %1 penisilin-streptomisin ve %1 L-glutamin içeren yüksek glukoz içerikli 

DMEM ortamı kullanıldı. Hücreler, %5 CO2 içeren bir ortamda 37°C'de inkübe edildi. İdeal 
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düzeyde olan T98 insan kanser hücrelerine kaprilik asit 500, 1000, 2000 ve 4000 µM 

uygulandı. Hücreler 24 saat inkübasyona bırakıldı. Sonrasında hücre canlılık düzeyleri MTT 

testi ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: 24 saat sonunda hücre canlılık düzeyleri metiltiyazol difenil tetrazolyum 

(MTT) testi ile değerlendirilmiştir. Hücre canlılık oranları % 84.5, % 82.7, % 82.6, % 45.6 

çıkmıştır. 4000 µM eklenen CA kanser hücrelerinin canlılığını önemli derecede azaltmıştır 

(One-way ANOVA , p<0,01). 

                          

 

Şekil 2. 24. saat MTT değerleri 

TARTİŞMA VE SONUÇ: Çalışmada T98 kanser hücre hatlarına 4 farklı dozda Kaprilik asit 

(CA) uygulanmıştır. MTT sonucuna göre en yüksek dozda (4000 µM) hücre canlılığını 

önemli derecede azaltmıştır (One-way ANOVA testi, p<0,01). Böylelikle CA’nın kanser 

hücre hatlarında hücre canlılığını etkin bir şekilde azalttığı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak 

Kaprilik asit GBM’li hastalarda alternatif farmasötik bir ajan olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kaprilik Asit, Glioblastoma Multiforme, MTT 
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