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ENTİQE 
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DOÇ. DR. SEVİNÇ 
RUİNTAN 

 

Postsovyet Dönem’de Türkiye’nin Jeopolitik Durumu Hakkında 

(Z.Brzezinski’nin Araştırmaları Esasında) 

 

DOÇ. DR. SEVİNÇ 
RUİNTAN 

 

ABD-Rusya Jeopolitik Rekabeti Bağlamında Kafkasya’nın Önemi 

Hakkında (Z.Brzezinski’nin Araştırmaları Esasında) 

 

BİNALİ KOÇOĞLU  Dört Fıkhi Mezhebin Kurucu İmamları İle Yöneticiler Arasındaki İlişki 

DOS., ŞÖHRƏT 

MƏMMƏDOVA 
 

Zahid Xəlilin Yumoristik Uşaq Şeirləri 

İSMAYILOVA MİRVARİ 
ABBAS QIZI 
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DR. ARAŞ. GÖR. UMUT DAĞ 
 

John Locke Ve Mıchael Walzer’da Hoşgörü Kavramı 
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 BILGE DEFNE ALTAYLI  
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Çocuklardan Mehmet Akif  Ersoy’a Mektuplar 

AYMAN KARA 

 

Rousseau'da Yasaların Yanılmazlığı Ve Yasa Koyucunun Konumu 
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ZEYNEP ADİLOĞLU Rol Geçişi Yaşamış Yetişkin Bireylerin Benlik Değişimi Deneyimleri 

ASSIS. PROF. K.R. PADMA 
RESDER K.R.DON 

Impact Of  Covid-19 Resulted In Global Migration Of  Immigrants 

TURAB EFE ALBAYRAK 
DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR 

UNCUOĞLU YOLCU 

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA 
OKUR 

Uyuşmazlık Çözüm Merkezlerinin Türkiye’deki Tarihi Gelişimi 

AITOLGON BORONBAEVA 
Refugee Movements From Turkey To The European Union After 2015 – 

The Assessment Of  Impact 

DR. ÜMİT ARSLAN 
Bireylerin Genel Öz Yeterlilik Algıları Ve Organ Bağışı Davranışı Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

ABDULKADİR DEMİR  
DAVUT AÇAR “Child Mental Images” Bibliometric Analysis 
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ÖĞR. GÖR. ONUR KORKMAZ  
DR. ÖĞR. ÜYESİ.SEVDA 

KUŞKAYA  
DR. PELİN GENÇOĞLU 

Fonksiyonel Kamu Harcamaları Açısından G-20 Ülkelerinin 

Değerlendirilmesi: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi 

 
PROF. DR. HACI YUNUS TAŞ  

SİNAN ÇEPNİ 
Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Kobi’ler Üzerine Etkileri 

SHEILA MAUREEN 
BIRUNGI 

Barriers To Initiating Industry 4.0 In Manufacturing Supply Chains Of  Uganda 

NESLİHAN URSAVAŞ  
AYKUT YAĞLIKARA 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilr Enerji Tüketimi Ve Nüfusun 

Çevresel Bozulma Üzerine Etkisi 

ISAAC KOFI MENSAH 

Perceived Ease-of-Use and Intention to Use E-Government Services in 

Ghana: The Moderating Role of  Perceived Usefulness 

UĞUR URSAVAŞ  

Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki Etkisi: 

Mercosur Ülkeleri Örneği 

LATİF EMRE ŞENARAN  
GALİP AFŞIN RAVANOĞLU Türkiye’nin Doğal Gaz Stratejisi: Yüzer Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) 

Depolama ve Gazlaştırma Ünitesinin (FSRU) Gelişimi 
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TAHA KOÇ  
İLYAS DEVRAN ÇELİK 

Kemer Formlu Gridshell Taşıyıcı Sistemlerde Yüzey Geometrilerinin 

Dinamik Özelliğe Etkisinin İrdelenmesi 

EMRE AKTAŞ  
 PROF. DR.NEHİR ÖZDEMİR 

ÖZGENTÜRK 

Identity Of  ACE2 As A Result Of  Bioinformatic Investigations 

PROMISE GOODNESS ADELEYE 
GIDEON OLUWASEUN OLAYIOYE 

ADEREMI TIMOTHY ADELEYE 
ADEBAYO OLUWATOSIN JIMOH 

CHUKS K. ODOH 

 

Review On Mitigation Of  Global Greenhouse Gas Emissions Via 

Waste Management Approach 

PROMISE GOODNESS ADELEYE 
GIDEON OLUWASEUN OLAYIOYE 
ADEBAYO OLUWATOSIN JIMOH 
ADEREMI TIMOTHY ADELEYE 

CHUKS K. ODOH 

 

The Threats Of  Anthropogenic Climate Change On Ecosystems: How 

Do We Apply Sustainable Development Goals For Solution? 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP 
TANRIVERDİ 

Ankara’da Cumhuriyet Dönemi Mimarisi İçin Koruma Alanı: Saraçoğlu 

Mahallesi 

MEHMET BUĞRAHAN 
KALAYCI  

 İLHAMİ YİĞİT  
 

Bir Basit Ters Sarkaç Sisteminin ARX Tabanlı Modelden Bağımsız 

Kayan Kipli Kontrolü 
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ŞEVVAL KAPLAN 
 MUSTAFA GÜNDÜZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Eğitimci Milletvekilleri Ve 

Faaliyetleri 

BÜŞRANUR KAYA 
 DR. ÖĞR. ÜYESİ SERBAY 

DURAN  
DOÇ. DR. ÜMİT DURUK 

Sekizinci Sınıf  Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN ÇİL 
Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Motivasyon İnançları İle Matematik Ve 

Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki 

P.Ü. F. D. MÜƏLLİM ƏLİYEVA 

VÜSALƏ SƏRDAR QIZI 
Məktəbəqədər Yaşlı Uşaqlarla Oyunların Təşkili Zamanı İnklüzivliyin Təşkili. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. AYHAN 
BULUT 

Ebru Sanatının Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınav Stresi Üzerindeki 

Etkilerinin İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. AYHAN 
BULUT 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. MEMET 
KUZEY 

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitim Süreçlerinin Akademik Olarak 

Değerlendirilmesi 

YILMAZ IŞIK  
PROF. DR. ABUZER AKGÜN 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşleri 

DR. SEVGİ ELMAS ATAY 
How To Look Like An Academician? A Review On The Academics’ 

Aesthetic Labour 

NUBAR TAMİRAZ GİZİ 
SAFARLI 

Azerbaycan Bağımsızlığını Kazandıktan Sonra Nahçıvan’da Yüksek 

Öğretimin Gelişimi 
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HALL: 2   SESSION: 2                     MODERATOR:     PROF. DR. ERDEM ÜNVER 

UYGAR ÖZDEMİR 
Çarkıfelek İkonografisinde Yılan Motifinin İhtiva Ettiği Doğum Ve Ölüm 

Döngüsünün Dişiliği Üstüne 

AHMET ATAŞ Yerel Gazetelerde Haber Ajanslarının Etkinliği: Konya İli Örneği 

BURAK EVREN  
DOÇ. DR. HALDUN 

ŞEKERCİ 

Hitit Döneminden Günümüze Kalan Madeni Tanrı Ve Tanrıça Heykellerinin 

İncelenmesi 

PROF. DR. ERDEM ÜNVER Sanat Eğitimine Kültürel Boyutta Eleştirel Bir Bakış 

ZEYNEP CEYHAN 
YAYLACIKLIOĞLU 

Fomo’nun Reklam Sloganlarında Kullanımı 

ŞÜKRAN KIZILAĞAÇ  
HÜLYA ÇAKIR 

Sosyalleşme Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü: Yozgat Bozok Üniversitesi 

Örneği 

SAMIA AIT ALI YAHIA 

 

The Cave Paintings of  Libyc Inscriptions of  Tifra, Kabylia, Algeria 
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HALL: 3   SESSION: 2                    MODERATOR:       HAKAN US 

HAKAN US 
Oxidation Behavior Of  SA 508 Low Alloy Steel For Very High Temperature 

Reactors(VHTRs) 

HAKAN US 
Evaluation Of  Radiation Shielding Features Of  16Cr-16Ni-2Mo-1Nb Austenitic 

Steel Using Monte-Carlo Simulation (GEANT4) AND NIST-XCOM Database 

ATAKAN TEKGÜL 
Ni Temelli Heusler Tipi Alaşımlarda Yapısal, Manyetik, Manyetokalorik 

Özelliklerinin İncelenmesi 

MEHDI MODABBERIFAR 
 SANAZ JABARY 

 MOJTABA GHODSI 

Design and Fabrication of  a Programmable Stiffness-Sensitive Gripper for 

Object Handling 

DR. ESRA KENDİR 
TEKGÜL 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ 
ŞERAFETTİN TALTKAYA 

Nadir Toprak Elementi Katkılı Optik Fiberlerde Gama Radyasyonunun 

Etkisi 

TUĞÇE DEMİRBAĞ  
 HAYATİ TÜRKMEN 

Development Of  Over Lacquer For Flexo Printing 

ALPEREN KONUK  
ASSOC.PROF. DR. CANAN 

URAZ 

Increasing The Temperature Resistance Of  The Improved Natural Rubber 

Compound And Integrating It Into Different Industries 

MOHAMED OMAR 
Seismic Response of  Braced Steel Frames with Shape Memory Alloy and 

Mega Bracing Systems 
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HALL: 4   SESSION: 2                     MODERATOR:     DR. MEHDI MESKİNİ HEYDARLOU 

YAKUP ÜLGER  
ANIL DELİK 

Transarterial Radyoembolizasyon Tedavisi Uygulanan Hepatosellüler 

Karsinoma Hastalarında Prognostik Faktör: Hap Skoru-Sağkalım 

DR. ÖĞR. GÖR. YAVUZ YASUL 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH ÖNER 

Egzersiz Ve Beslenme 

UZ. DR. ELİF CANSU 
GÜNDOĞDU 

Tailgut Kisti Olağandışı Prezentasyonu: Olgu Sunumu 

DR. CAFER TAYYAR BATİ 
DOÇ. DR. GAZEL SER 

DOÇ. DR. SERHAT KARACA 

Bilgisayarlı Görüntü İşleme Tekniklerinin Hassas Hayvancılıktaki 

Uygulamaları 

ASSIS PROF. K.R. PADMA 
READER K.R.DON 

ASSOC. PROF. P. JOSTHNA 

Influence of  Vaginal Microbiota on Sexual and Reproductive Health 

BALAXANOVA QUMRU 
VASİF QIZI (DOKTORANT, 

MÜƏLLİM) 
Bakı Şəhər Ərazilərin Mikobiotasının Formalaşmasında İştirak Edən  

Göbələklərin Temperatura, Nəmliyə Münasibətinə Görə Xarakteristikası 

ELİF EBRU ERMİŞ  
CÜNEYT ÇELİKTAŞ Sabit Kesir Ayırımı Yönteminin Bir Uygulaması 

LEYLA BULUT  
UĞUR DEVECİ  

 MEHMET YUSUF SARI 

Bispektral İndeks Monitorizasyonu İle Ramsey Sedasyon Skorlaması, 

Michigan Sedasyon Skorlaması Ve Brüksel Sedasyon Skorlaması Arasındaki 

Korelasyonun Değerlendilmesi 
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ZAHİD XƏLİLİN YUMORİSTİK UŞAQ ŞEİRLƏRİ 

 

Dos., Şöhrət MƏMMƏDOVA 

Azərbayca  Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

 

TEZİS 

Açar sözlər: Poeziya, uşaq, ədəbiyyat, şən, yumor, zarafat, ritmik, bədii, gülməli, 

nöqsan, dil, üslub 

 

        Məqalədə XX əsrin sonlara yaşayıb yaradan sənətkarlardan olan  Zahid Xəlilin uşaqlar 

üçün yazdığı yumoristik poeziya nümunələri, onların məziyyətləri, bədii xüsusiyyətləri 

araşdırılmışdır. Zahid Xəlilin uşaq poeziyasını araşdırarkən onun şeirlərinin əksəriyyətində 

yumor hissinin hakim olduğu göstərilmişdir. “Yalançı İmran”, “İsgəndərin işləri”, “Dalaşqan 

sərçə”, “Fərruxun dişi”, İki dost”, “Ayı balası”, “Dələ”, “Kirpi” və s kimi yumorlu şeirlərindən 

nümunələr gətirilməklə göstərilmişdir ki,  hətta məqsədi başqa mövzulu bir əsər yazmaq 

olduqda belə, şair onun məzmununa bir yumor qatır, dilini səmimiləşdirir, şirinləşdirir.  

Uşaqlar gülməli əsərlərə daha çox meyl göstərirlər. Bunu yazıçılar, ədəbiyyatşünaslar və 

pedaqoqlar da təsdiq edir. Yumorlu şeirin ustadı görkəmli uşaq şairi A.Barto yazırdı:  “Şən  şeir, 

poetik zarafat! Əlbəttə, uşağa nadinc oyunlar lazım olduğu qədər gərəkdir” (9,205). M.Qorki 

isə həmişə uşaq ədəbiyyatı sahəsində çalışan sənətkarları şən yazmağa, uşaqlara bütün 

əhvalatları təbəssümlə danışmağa səsləyirdi. 

Uşaqlar quru təhkiyəni sevmir, onlar yaşlarına uyğun gəlməyən fəlsəfi fikirlərə də qulaq 

asmaq istəmirlər.Adətən boş nəsihətçiliklə dolu olan kitablar balaca oxucuları  darıxdırır, onları 

bədii əsərlər oxumaqdan çəkindirir.Volter haqlı olaraq demişdir ki, ədəbiyyatın darıxdırıcı 

olanlardan başqa bütün növləri yaxşıdır. 

Müasir rus tənqidçisi V.Leybson göstərir ki, uşaqlar üçün yazılmış kitabların hiss 

olunacaq dərəcədə zərəri var. Belə əsərlər uşağı mütaliədən soyudur, ədəbiyyatı onun nəzərində 

nüfuzdan salır.  

Gülməli- şeir bu tamamilə yüngülfikirlilik deyil.Yox bu maraqlı sujetli şən yazmadır. 

Uşaqları maddi aləmlə tanış edən   əsərlər sözçülükdən uzaq olmalı, maraqlı əhvalatlar 

danışmalıdır. İlk yaşda olan uşaqlr üçün ən yaxşı kitablar ola bilər ki, bunlar uşaqları dünya ilə, 

təbiətlə qismən  tarix ilə şən bir surətdə tanış etsin.  

Bu fikirlə sonralar görkəmli yazıçılar tərəfindən inkişaf etdirilmiş, uşaq ədəbiyyatının 

yeni üfüqlər fəth etməsi üçün yumor sənətkarların əlində bədii əsərin keyfiyyətini yüksəldən 

milə çevrilmişdir.  

Sənətkarlar yumordan istifadə edərkən həmişə nöqsanlardan bəhs etmir, bəzən yazıçı 

insanların mahiyyətindəki yaxşı – məzəli cəhətləri vermək üçün nəinki qəzəblənmir, hətta 

onlara məhəbbətlə yanaşır və rəğmən  rəğbət bəsləyir, onları dostcasına sancır.  

Bax buna görə də uşaqlar yumoru sevirlər. Onlar öz nöqsanları haqqında da gülə-gülə 

oxuyur, qhqəhə çəkərək qüsurlarından uzaqlaşırlar .  Yumoru əlində ən qüdrətli silaha çevirən 

görkəmli rus şairi A. Barto son dərəcə gözəl əsərləri ilə rus poeiyasının tarixinə daxil olmuşdur. 

Yumor  körpələrdə şən əhval-ruhiyyənin mənbəyi rolunu oynayır. Uşaq poeziyasını yumorsuz 

təsəvvür etmək olmaz. Çünki yumor tərbiyəsi həm də zövq tərbiyəsidir. Uşaq pisə gülməyi 

bacarırsa, demək o yaxşını pisdən ayırır 
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ZAHİD KHALİL’S  HUMOURİSTIC CHİLD POEMS 

Keywords:Poetry,child,literture,happy,humour,joke,rhythmic,artistic,funny,flaw,language, 

stye 

Summary 

 

  This article  is about Zahid Khalil who is one of the artists who has lived and  created in  the 

twentieth century .  In this article examples of humorous poetry for kids ,the artistic features of their 

merits which was written by Zahid Khalil are ininvestigated. When studying Zahid Khalil’s 

childeren’s poetry,it is shown that most of his poems are dominated by a sense of humor. ’’Lying 

Imran’’,  ‘‘Isgandar’s works’’,‘‘A quarrelsome sparrow’’ , ‘‘Farrukh’s tooth’’, ‘Two friends’’, 

‘‘Bear cub’’, ‘‘Squirrel’’ , ‘‘Hedgehog’’  and etc examples from his humorous poems show that, 

even if the aim is to write a piece on another subject,the poet adds a sense of humor to its 

content,makes the languge sincere and sweet.  

 Chidpay more attention to humorous works. This confirmed by writers,literary critics and 

educators. A.Barto themaster of humorous poetry,wrote ‘‘A cherrful poem ,a poetic joke! 

Ofcourse , a child needs them as much he needs nughty games’(9,205).M.Gorky  always 

called on artists working in the professin of children’s literature to write cherrfully and 

tell children all the stories with  smile. 

Childeren do not like dry stories, they do not want to listen to philosophical ideasn that 

do not suit their age.Books, which are usually full of empty    advice,bore young readers 

and discourage them from reading fictional works.Volter was right when he said  all kinds 

of literature are good,except for the boring ones 

 Modern Russian critic V.Leybson shows that books written for childeren are significantly 

harmful.Such works deprive the child of reading and discredit literature. 

 Funny-poetry is not totally friolous.No, this is a cherrful writing with an interesting 

subject 

Works that enrich children with the material world should be far from rhetoric,tell 

interesting stories.They may be the best books for children of the first age, which will 

gladly acquaint children with the world,nature and in part history 

 These ideas were later developed by  prominent writers,and in order to conquer new 

horizons of childeren’s literature,humor became a means of improving the guality of art 

in the hands of artists 

 When artists use humor,they do not always  talk about flaws ,and sometimes  a writer  

not only does not get angry to give peopple good qualities ,but also treats them with love 

and sympathy,and stings them in a friendly way  

  That is why children love humor.They also lough about their defects ,and move away 

from their defects loughig.The famous Russian poet A. Barto ,who turned humour into 

the most powerful weapon in his hands, entered the history of Russianp poetry with his 

extremely beautiful woks.Humor is a source of joy in children .It is impossible to imagine 

child poetry without  humor.Becouse humor education is a pleasure education.If child can 

lough at bad , it means he can define bad from good 
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Hər hansı bir uşaq sənətkarının yaradıcılığında ən mühüm cəhət uşaqların yaş 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. Zahid  Xəlilin uşaqlar üçün yazdığı əsərlərində bu 

xüsusiyyət özünü daha qabarıq göstərir. Pedaqoq kimi çalışan Zahid Xəlil psixoloq kimi də 

uşaqların yaş xüsusiyyətlərinin bütün mərhələlərini olduqca yaxşı bilir. Elə buna görə də istər 

məktəbəqədər, istər kiçik, istərsə də məktəb yaşlı uşaqlar üçün gözəl əsərlər yazmağa müvəffəq 

olur.  

Şeirdə izhar olunan hiss, duyğu və düşüncənin, daha doğrusu, təsvir və tərənnüm edilən 

əşya, hadisə və onların xassələri, əlamətləri barədə təsəvvürlərin, təəssüratın kimin dilindən 

ifadə olunması baxımından şairin uşaqlar üçün yazdığı şeirləri çeşidlidir. 

Zahid Xəlilin bir sıra əsərləri var ki, onların mövzusu körpə, kiçik yaşlı uşaqların həyat 

fəaliyyəti ilə əlaqədardır. “Ən şirin şey”, “Oynayıram beşikdə” kimi əsərlərdə sanki biz beşikdə 

yatan körpənin ilıq nəfəsini duyur, hələ yeriyib-yüyürməyi bacarmayan körpənin gülüşünü 

eşidir, yenicə dil açan balaların yarımçıq sözlərinə qulaq asır, balaca qızcığazın öz gəlincikləri 

ilə oynadığını müşahidə edir, bağçayaşlı uşaqların ərköyün, şıltaq, dəcəl və şən hərəkətlərini 

izləyirik. Sənətkar körpə dünyasının romantikasını və şirinliyini məharətlə poeziyaya gətirə 

bilmişdir: 

Mənim adım Cəmalə, 

Özüm bir qəşəng qızam. 

Atam-anam deyir ki, 

 Gül qızam, çiçək qızam, 

Hələ çox uşağam mən, 

Deyirlər şıltağam mən. 

Oynayıram beşikdə, 

Nə işim var eşikdə. (11,172) 

 

Və ya 

 

Ən şirin şey nədir de,?! –  

Soruşdum Şəlalədən, 

Bircə anlıq durdu o, 

Amma cavab vermədi, 

Əmziyini sordu o. (11,41). 

 

Sənətkarın yaratdığı obrazlar aləmi də zəngindir. Burada müxtəlif yaş səviyyəsinə, 

müxtəlif əqidəyə, bacarığa, xarakterə, dünyagörüşə malik uşaqlar və gənclər, həm həyatda 

yaşamış həqiqi, həm də müəllif təxəyyülünün məhsulu olan bədii qəhrəmanlar, bəzən də 

böyüklər, rəngarəng alleqorik varlıqlar, müxtəlif əşyalar, bəzən isə bizim heç nə hesab 

etdiyimiz, kölgələr, güzgülər qapılar, heyvanlar, quşlar, ağaclar, güllər, bitkilər, fəsillər və s. 

Şairin yaratdığı maraqlı, təkrarolunmaz obrazlardan “yalan danışa bilməyən İmran, hər şeyi 

tərsinə geyinib gülünc vəziyyətə düşən İsgəndər, çəpişlərini otarmağa aparan məzəli Səməndər, 

lovğalığı ucbatından zoğal boyda dimdiyini sındıran “Dalaşqan sərçə”, naz-qəmzəsi ilə öyünən 

Tülkü, yatanda kuklası ilə seçilməyən Afaq, dostu ilə birlikdə atılıb-düşərək evin altını-üstünə 

çevirən balaca Zahid, gecə-gündüz çalışıb halal zəhməti ilə dolanan çoban Həsən əmi, tamahına 

güc gələ bilməyən, əməli üzə çıxanda işə qorxudan tir-tir əsən Qaraqulaq ağ küçük, arılara daş 
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atıb onları hirsləndirən ağılsız ayı balası, dostlarının onu ələ salmağından küsüb gedən Sıfır 

üstü-başını yağış gölündə bulayan pinti Çərkəz Zahid Xəlilin zəngin və çoxsaylı obrazlar 

qalareyasına daxildir. 

Zahid Xəlil qələmini ədəbiyyatın bütün sahələrində sınamış, həm dərin bilik verən 

hekayələr, həm də oxucuların qəlbinə yatan, milli uşaq ədəbiyyatında indiyəcən təsadüf 

edilməyən orijinal nağıl-poemalar, nağıl-povestlər yazmışdır. 

Sənətkarın qələmə aldığı “Çinarların yuxusu”, “Siçanların kələyi”, “Ovçu paşabalanın 

macəraları”, “Qaraqulaq ağ küçük”, “Yeddirəngli muncuq”, “Sıfırın nağılı”, və s. kimi 

poemalar Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan və qızıl fonda daxil ola 

biləcək əvəzsiz sənət nümunələridir. 

Zahid Xəlilin uşaq poeziyasını araşdırarkən onun şeirlərinin əksəriyyətində yumor 

hissinin hakim olduğunu görürük. “Yalançı İmran”, “İsgəndərin işləri”, “Dalaşqan sərçə”, 

“Fərruxun dişi”, İki dost”, “Ayı balası”, “Dələ”, “Kirpi” və s. Hətta məqsədi başqa mövzulu bir 

əsər yazmaq olduqda belə, şair onun məzmununa bir yumor qatır, dilini səmimiləşdirir, 

şirinləşdirir. Çünki sənətkar uşaqların xarakterinə məxsus bir xüsusiyyəti çox yaxşı bilir ki, 

uşaqlar yumoru sevirlər, onlar öz nöqsanları haqqında da gülə-gülə oxuyur, qəhqəhə çəkə-çəkə 

qüsurlarından uzaqlaşırlar. Z.Xəlilin yaradıcılığına dərindən bələd olan tədqiqatçı alim 

F.Əsgərli “Ömrün sözü, sözün ömrü” adlı monoqrafiyasında şairin sənətkarlığına yüksək  

qiymət verir və  Z. Xəlilin bütün uşaq şeirləri üçün ümumi cəhəti göstərərək deyir. “Z.Xəlil 

şeirlərinin əksəriyyətində hadisə və əhvalatları ya təsvir etdiyi qəhrəmanlarının dili ilə, ya da 

poetik təxəyyülü vasitəsilə uşaqların təbiətinə xas olan, incə şeiri yumorla onlara çatdırır” 

(9,76).  

Dediklərimizin əyani sübutu olan “Yalançı İmran” yumoristik uşaq şeirinə nəzər salaq. 

Bu şeirdə şən əhvali ruhiyyə, incə yumoristik üslub daha qabarıq nəzərə çarpır. Mətbəxdəki 

qabın ağzını açıb mürəbbəni yeyən İmran üz-gözündən xəbərsiz halda anasına mürəbbəni 

pişiyin yediyini deyir:  

İmran mətbəxə qaçdı, 

Qabın ağzını açdı, 

Mürəbbəni yedi o. 

Amma gəlib yavaşca 

Anasına dedi o:  

- Quyruğunu buladı, 

Pişik gəlib yaladı. 

Anası baxdı ona, 

İnanmadı sözünə. 

Mürəbbənin şirəsi 

Bulaşmışdı üzünə.  (11,171) 

 

Z.Xəlil bu şeirində məsum qəlbli bir uşaq obrazı yaratmışdır. Yalanın nə olduğunu hələ 

dərk etməyən, ona görə də yalan deməyi bacarmayan, nəticədə yalanın üstünü elə özü açan 

İmranın hərəkəti yumoristik gülüş doğurur. 

“İsgəndərin işləri” adlı yumoristik şeirdə isə söhbət geyimi, səliqəsi, görünüşü ilə 

ətrafdakılarda gülüş doğuran, hər şeyi tərsinə geyinən, qiyməti də tərsinə alan İsgəndərdən 

gedir. Əgər “Yalançı İmran” şeirində etdiyi işin üstü İmranın özü tərəfindən açılaraq gülüşə 
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səbəb olursa, “İsgəndərin işləri”ndə İsgəndərin zahiri görünüşünün özü gülüş doğurur. Kənar 

bir müşahidəçinin dili ilə təsvir edilən İsgəndərə gülməmək olmur: 

 

 – Tərsinədir, deyəsən, 

İsgəndərin işləri. 

Uşaqlar qışqırırlar:  

–Yoxdu qabaq dişləri.  

Çantasını düz tutub, 

Hər şey edir tərsinə. 

Dərsdən qaçıb İsgəndər 

Evə gedir tərsinə! 

Tərsdir ayaqqabısı, 

Köynəyi dal-qabaqdır 

Görən bu İsgəndərdi, 

Yoxsa ki, balqabaqdır?!  

– Müəllim bəs nə dedi: 

Yazmadığın dərsinə? 

Cavabına baxın bir: 

–Mən beş aldım, tərsinə! (11,62) 

 

“Fərruxun dişi” şeirində isə Z.Xəlil uşaqlar üçün olduqca orijinal bir yumor nümunəsi 

yaratmağa nail olmuşdur: 

Armud demir, 

Alma demir, 

Çəkir dişə, 

Dişlər də ki, 

Düşür bir-bir 

Gəlmir işə. 

Heyvaya bir 

Dişdəm çaldı. 

Dişdəmdə bir 

Dişi qaldı. 

Dişi mırıqdı, Fərruxun. 

İşi fırıqdı, Fərruxun 

Dedim -Fərrux, 

Çəkmə fikir. 

Çıxacaqdı dişin bir-bir. 

Çıxacaqdı iynə dişlər. 

Balta dişlər, 

Düymə dişlər. 

Onda heç kəs deyə bilməz 

  Dişi mırıqdı, Fərruxun. 

İşi fırıqdı, Fərruxun  (11,61). 
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“Şair hamı üçün adi görünən predmetləri mənalandırmağa səy edir, əşyanın poetik 

cəhətlərini görməyə və onu oxucusuna göstərməyə çalışır. O bəzən həyatda rast gəldiyi ən adi 

hadisələri şeir dilinə çevirərək mənalandırmağa çalışır və qarşısına qoyduğu məqsədinə nail 

olur” (14,480). B.Həsənlinin bu fikrinin sübutu olaraq sənətkarın “Ağ Leyləklər” kitabında 

kiçik oxucularına təqdim etdiyi “İki dost” yumorlu şeirinə nəzər salaq. Uşaq dünyasına məxsus 

nadinclik və onun yaratdığı maraqlı əhvalatlar poeziya nümunəsinin dili ilə təsvir olunur. 

Balaca Zahidin ata-anası işə gedən zaman dostu Orxanla evdəki nadinc hərəkətləri, evi döyüş 

meydanına çevirərək, alt-üst etmələri, hərəsinin bir dişinin yoxa çıxması yumoristik dillə verilir 

və gülüşə səbəb olur: 

Gör ev nə kökə üşüb, 

Kitab qalmyıb rəfdə. 

Oyuncaqlar baş–ayaq  

Hərəsi bir tərəfdə. 

Öküzmü girib evə  

Döşəyi qucqlayıb?! 

Kitabların üstündə 

Dəvəmi oynalayıb?! 

Qzan stolun altda, 

Ayaqqabi rəfdədi. 

Ora bura vurnuxan 

Qara pişik  kefdədi  ( 11,131) 

 

 Evin bu günə düşməsinin səbəbini öyrənmək istəyən ata-anasına nadinc Zahidin verdiyi 

cavab belə yumor doğurur. Öz hərəkətlərini çox adi qarşılayan bu balaca qəhrəmanın əməlləri 

Zahidin özünün dilindən yumorla belə təqdim olunur: 

 

 – Siz isə gedən zaman 

Bizə gəlmişdi Orxan. 

Heç nə, güləşdik bir az. 

Atılıb düşdük bir az. 

Gah mən mayallaq aşdım, 

Gah o yıxıldı yerə. 

Birdən necə oldusa, 

Çilikləndi pəncərə. 

Döyüş qurtaran zaman 

Anlamadıq bir işi. 

Hara yoxa çıxmışdı. 

Hərəmizin bir dişi... 

 (11,238). 

“Çərkəz” yumorlu şeirində uşaqlar  yayın istisində ayağına çəkmə geyinən dostlarının üst-

başını bulayan nadinc, qaraqabaq Çərkəzlə  rastlaşır və ona  ürəkdən gülürlər: 

 

Çərkəzə bax Çərkəzə, 

Qaraqabaq Çərkəzə. 
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Yayın düz ortasında 

Çəkmə geyinib Çərkəz. 

Göydən isti tökülür 

Yüngül geyinib hər kəs. 

Ona deyirlər: 

- Qardaş, 

Qar yağmayıb ha dizdən. 

Bu nə geyimdi belə  

Qorxmursanmı istidən?! 

Girir yağış gölünə, 

Şappıldadır suları. 

Vecinə də almır ki, 

Üstü başı bulanır...(12,səh235) 

 

 

 

Sənətkarın “Oynayıram beşikdə”, “Hərflər”, “Arabaya qoşulan dovşan”, “Sallaq və 

Şıllaq” və s. şeirləri də uşaqlarda xoş əhvali-ruhiyyə yaradaraq gülüş doğurur. Bu epik 

şeirlərdəki obrazların özünəməxsus mənəvi dünyası, əxlaqi sifətləri və psixoloji xarakterik 

xüsusiyyətləri vardır. “Dəcəl Bala” şeirində dayısının adını daşıyan evin sonbeşiyi, 

“yanaqlarının hərəsi bir kifdə” olan dəcəl və  şirin körpə incə bir gülüşlə, dərin bir səmimiyyətlə 

verilmişdir: 

 

Rəngbərəngdi paltarı, 

İrandan, Çindən gəlib 

Əmziyini sındırıb, 

Əlinin içindən gəlib. 

Təzə çıxan dişinin 

Hərəsi bir düyüdür. 

İştahası pis deyil 

Nə versələr üyüdür  

Ağlayanda döyülür, 

Bu bir sillə sifdədi 

Döülmüş yanağının  

Hərəsi bir kifdədi. 

 Qardaşı Ələddinin  

Qulaları şeşədi, 

Axşamacaan ağlayır, 

 Bu da ona peşədi       (12,233). 

 

Sadə dil, təbii hadisə, ən başlıcası isə yumor Z.Xəlilin uşaqlar üçün yaratdığı poeziya 

nümunələrinin əsas məziyyətidir. “Ayauçan”, “Dilarənin danası!”, “Səməndərin işləri”, “Sərçə 

və şar”, “Gölməçə” və s. şeirlərini oxuyan zaman biz bunun şahidi oluruq. Balaca bir gölməçəni 
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güzgüyə bənzədən Gülər güzgünü sındırmaq üçün öz gücünü sınayır və bir anda gölməçənin 

ortasına tullanır. Nəticə isə hamıya aydındır: 

Güzgüyə bənzəyirdi, 

Balaca bir göməçə. 

Gülər dedi:  

- İndicə 

Sınayaram gücümü, 

Sındıracam güzgünü. 

Bir anda gölməçənin 

Ortasına tullandı, 

Üstü-başı bulandı (12,s. 260). 

 

Müəllif hər bir nadinc uşağın etdiyi bu hərəkəti şeirə çevirərək kiçik oxucularını güldürür. 

Uşaq şeiri oxuyarkən orada özünü görür, “mən də balaca olanda belə edərdim” – deyir. 

“Ayauçan” şeirində isə şair sanki uşaqlarını xəyal dünyasına göndərir. Rəngli kağızlardan 

özünə ayauçan düzəldən Gülnurun ayauçanı heç uçmur. Burada sənətkar özü Gülnura köməkçi 

olur. Onun ayauçanını götürüb burnuna pər, altına isə təkər bağlayır. Bağda pusquda duraraq 

on-on beş sərçə tutur və ayauçanı onların ayağına bağlayır, sərçələri havaya buraxır. Nəticədə 

ayauçan sərçələrin ayağında buludlara qədər uçub gözdən itir: 

 

Gülnur rəngli kağızdan 

Ayauçan qayırdı. 

Hey atırdı göylərə, 

Amma o uçmayırdı. 

Tez özümü yetirdim. 

Ayauçanı götürdüm. 

Burnuna pər bağladım, 

Altdan təkər bağladım, 

Bağda pusquda yatdım, 

On-on beş sərçə tutdum. 

Yamanca səs saldılar, 

Bu səs - küyə baxmadım. 

Onları ayağından 

Ayauçana bağladım. 

Sərçələr uçdu-uçdu. 

Buludda gözdən itdi. 

Yəqin ayauçanla 

Onlar da Aya getdi (12,121). 

 

7 hecalı məsnəvi formasında yazılmış bu yumorlu şeir də dilinin aydınlığı, üslubunun 

sadəliyi ilə uşaqların marağını özünə çəkə bilib. 

Çox vaxt şair heyvanları uşaqlara sevdirmək üçün də ustalıqla şirin bir yumordan istifadə 

edir: 

Niyə xırdasan belə, 
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Ay dələ?! 

Amma quyruğun 

Yumşaq bir şələ. 

Qaçıb çıxırsan 

Budaqların başına. 

Gözlə, birdən düşərsən 

Uşaqların başına!                   (12,s.277). 

 

Zahil Xəlil bir psixoloq kimi çox yaxşı bilir ki, uşaqları dünya ilə, təbiətlə, ətraf aləmlə şən 

yumor dili ilə tanış etmək, onların mövzunu daha tez qavramasına səbəb olur. Ona görə də 

sənətkar təkcə “Dələ” şeirində deyil, təbiəti sevdirmək üçün qələmə aldığı bütün poeziya nümu-

nələrində məhz bu yolla getmişdi 
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Xülasə 

 Məqalədə ədəbi dildə baş verən semantik proseslərin terminologiyada təzahürü, 

terminologiyanın bilavasitə özünəməxsus olan semantik proseslər araşdırılır.Dildə baş verən 

semantik proseslərdən fərqli hadisələrin terminologiyada meydana çıxması 

mümkündür.Terminologiyanın özünəməxsus semantik proseslərindən biri hiponimiya 

hadisəsidir. Leksik vahidlərin cins-növ münasibətləri hiponimiya adlanır. Mətn daxilində 

hiponimiya substitusiya məqsədilə tətbiq edilir. Sadə cümlə, mürəkkəb cümlə, adlıq cümlə, 

cüttərkibli cümlə və s. terminlər cümlə hiperoniminə nəzərən hiponimlərdir. Hiponimiya 

hadisəsi terminoloji sistemi nizama saldıqda təsnifat aparmaq üçün xüsusi rol oynayır. 

Terminlərin antonimliyi ümumişlək sözlərin antonimliyindən fərqlidir. Məlumdur ki, dərin və 

dayaz sözləri antonimlərdir. Həmin sözlər terminoloji məna daşıyan komponentlə birləşərək 

elmi termin yaradır. Məsələn, neft sənayesində dərin quyu, dayaz quyu birləşmələri vardır. 

Antonimlik əlamətə görə diametral əks qütblərdə duran sözlərdə özünü göstərir. Verilmiş 

terminlər arasındakı fərq isə nisbi səciyyə daşıyır. Semantik nöqteyi-nəzərdən də yuxarıdakı iki 

terminin antonimliyi qənaətinə gəlmək olmur. Çünki neftçıxarmada dərin quyu və dayaz quyu 

əks məzmun kəsb etmir. Termin-antonimlər bir-birinə əks prosesləri bildirən anlayışların 

adlandırılması nəticəsi kimi yaranır. Bu zaman dixomatik cütlər meydana çıxır. Məsələn, 

analiz-sintez. Analiz tamın tərkib hissələrinə parçalanması ilə öyrənilməsini əhatə edirsə, sintez 

tərkib hissələrindən tamın yaradılması istiqamətində gedən prosesdir. Terminologiyada 

antonimlərin yaranma üsulları da müxtəlifdir. 

Açar sözlər: terminologiya, semantik proseslər, hiponimiya, antonimlər, termin-

antonimlər, nizamasalma, unifikasya. 

 

Специфические семантические процессы терминологии 

 

Резюме 

 В статье рассматривается проявление семантических процессов литературного 

языка в терминологии, непосредственно специфичных для терминологии. Возможно, что 

в терминологии происходят события, отличные от семантических процессов, 

происходящих в языке. Одним из своеобразных семантических процессов терминологии 

является явление гипонимии. Гендерное соотношение лексических единиц называется 

гипонимией. В тексте гипония используется в замещающих целях. Простое 

предложение, сложное предложение, предложение с существительным, двойное 

предложение и т. д. Термины являются гипонимами по отношению к гиперонимам 

предложения. Явление гипонимии играет особую роль в классификации при 

регулировании терминологической системы. Антонимы терминов отличаются от 

антонимов общих слов. Известно, что глубокие и поверхностные слова являются 

антонимами. Эти слова в сочетании с компонентом, имеющим терминологическое 

значение, образуют научный термин. Например, в нефтяной промышленности есть 

глубокие скважины и неглубокие скважины. По антониму проявляется в словах, стоящих 

на диаметрально противоположных полюсах. Разница между приведенными терминами 

относительная. С семантической точки зрения нельзя сделать вывод, что два 

вышеуказанных термина являются антонимами. Потому что глубокие скважины и 
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неглубокие скважины не имеют противоположного содержания в добыче нефти. 

Термин-антонимы возникают в результате наименования понятий, выражающих 

противоположные процессы. В этом случае появляются дихоматические пары. 

Например, анализ-синтез. Если анализ предполагает изучение целого путем его 

разложения на составные части, то синтез — это процесс создания целого из составных 

частей. Способы образования антонимов в терминологии также различны. 

Ключевые слова: терминология, семантические процессы, гипонимия, антонимы, 

термин-антонимы, регламентация, унификация. 

 

Specific semantic processes of terminology 

 

Summary 

 The article examines the manifestation of semantic processes in literary language in 

terminology that are directly specific to the terminology. It is possible that events other than the 

semantic processes that take place in language occur in terminology. One of the peculiar 

semantic processes of terminology is the phenomenon of hyponymy. The gender relationship 

of lexical units is called hyponimy. Within the text, hyponia is used for substitutional purposes. 

Simple sentence, compound sentence, noun sentence, double sentence, etc. terms are hyponims 

in relation to sentence hyperonyms. The phenomenon of hyponymy plays a special role in 

classification when regulating the terminological system. The antonyms of terms are different 

from the antonyms of general words. It is known that deep and shallow words are antonyms. 

These words combine with a component that has a terminological meaning to form a scientific 

term. For example, in the oil industry, there are deep wells and shallow wells. According to the 

antonym, it manifests itself in words standing on diametrically opposite poles. The difference 

between the given terms is relative. From a semantic point of view, it is impossible to conclude 

that the above two terms are antonyms. Because deep wells and shallow wells do not have the 

opposite content in oil production. The term-antonyms arises as a result of naming concepts 

that express opposite processes. In this case, dichomatic pairs appear. For example, analysis-

synthesis. If analysis involves the study of the whole by breaking it down into its components, 

synthesis is the process of creating a whole from its components. The methods of formation of 

antonyms in terminology are also different. 

Keywords: terminology, semantic processes, hyponymy, antonyms, term-antonyms, regulation, 

unification. 

 

 Terminologiyaya aid saysız-hesabsız tədqiqatlar artıq çoxdan onu linqvistikanın daxili 

elmi istiqamətlərinin hüdudlarından çıxararaq müstəqil elm sahəsi- Terminşünaslıq kimi 

inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır (Bax: 1,2).Azərbaycan dilçiliyində terminologiyaya aid 

tədqiqatların böyük əksəriyyəti sahə terminologiyalarının öyrənilməsinə həsr olunmuş, tədqiqat 

işləri daha çox təsviri planda aparılmışdır (3,4). Düzdür ayrı-ayrı sahə terminlərinin nizama 

salınması, unifikasiyası və standartlaşdırılması, nəticədə sahə terminləri lüğətlərinin yaranması 

vacibdir. Lakin müxtəlif terminoloji lüğətlərin hazırlanması prosesində bir çox məsələlərin 

nəzəri cəhətdən həll olunmasına zərurət yaranır.  Terminologiyada baş verən semantik 

proseslərin (polisemiya, omonimiya və sinonimiyanın) meydana çıxma səbəbləri, aradan 

qaldırılma yolları, sahəyə aid spesifik semantik psoseslər bu sıradandır. Terminologiyada 

antonim terminlərə münasibət pozitivdir, ümumişlək sözlərin antonimliyi terminlərin 

antonimliyindən fərqləndiyi üçün bu prosesi də terminoloji kontekstdə araşdırmaq lazım gəlir. 

Çünki dildə baş verən semantik proseslərdən fərqli hadisələrin terminologiyada meydana 

çıxması mümkündür. Müşahidələr göstərir ki,elmi dildə leksikanın ümumi inkişaf qanunlarının 

təzahürü kimi baş verən leksik-semantik proseslərdən başqa, yalnız xüsusi leksikanın, yəni 

terminologiyanın özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə bağlı hadisələr də mövcuddur. Bunlardan 
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bəzilərini yalnız diaxron, digərlərini isə həm diaxron, həm də sinxron planda müşahidə etmək 

mümkündür. 

Ümumən bu hadisələrə aşağıdakılar aid edilir: a) dil işarəsi və anlayışın definisiyası ilə 

bağlı olan terminin mənası dəyişə bilər, mənanın dəyişməsi definisiyanın dəyişməsi ilə 

əlaqədardır; b) eyni terminlə ifadə olunan anlayışın bir-birindən fərqlənən müxtəlif tərifləri ola 

bilər; q) eyni anlayış ayrı-ayrı sahələrdə müxtəlif cür adlandırıla bilər (3, 81-88). 

Aydındır ki, bu və ya digər elm sahəsinin anlayışlarının zaman keçdikcə dəyişikliyə 

uğraması mümkündür. Bu, hər şeydən əvvəl, ilkin dövrdə anlayışla bağlı təsəvvürlərin 

məhdudluğu ilə əlaqədar olur. Belə dəyişmələr definisiyanın dəqiqləşdirilməsinin nəticəsi kimi 

təzahür edir. Bu proses linqvistik deyil, məntiqi səciyyə daşıdığına görə dilə aid edilməməlidir. 

Eyni terminlə ifadə olunan anlayışın müxtəlif təriflərinin mövcudluğu da elmi faktın tam 

və hərtərəfli öyrənilməməsindən irəli gəlir. Cümlə, termin, sinonim terminlərinin çoxlu sayda 

müxtəlif təriflərə malikliyi məhz bu anlayışların tədqiq edilməsinin davam etdiyini göstərir. 

Eyni terminlə ifadə edilən, lakin müxtəlif definisiyaları olan anlayışlardan elmi-tədqiqat 

prosesində istifadə etdikdə tədqiqatçı müəyyən çətinliklərlə qarşılanır. Belə çətinliyin aradan 

qaldırılması ya mövcud elmi fikirlərə münasibət bildirməyi, ya da anlayışın işçi tərifini qəbul 

etməyi tələb edir. Bu məsələ sırf dilçilik nöqteyi-nəzərindən deyil, müvafiq elmi sahə 

baxımından araşdırmalar zərurətini ortaya atır. Terminologiyada müxtəlif tərifləri olan 

terminlərin nizama salınması və terminin  qeydə alınması prosesində də çətinlik meydana çıxır. 

Subyektiv amilin təsiri nəticəsində izahlı lüğətlərdə bu cür terminlərə verilən definisiyalar bir-

birindən fərqlənir. Subyektiv amilin təsirini aradan qaldırmaq məqsədilə terminləri nizama 

salanda, izahlı lüğət tərtib edəndə ya daha çox istifadə olunan tərifə üstünlük verilməli, ya da 

əsas fərqli variantlar göstərilməlidir. Anlayışı bildirən terminin dəyişməsi daha dəqiq və düzgün 

variantın meydana çıxması ilə bağlıdır. Terminlərin standartlaşdırılması və unifikasiyası 

prosesində də terminin dəyişməsi özünü göstərə bilər. İstifadədən çıxarılan termin qeyd olunur, 

onun qarşılığı müəyyənləşdirilir. Dilin leksik sistemində gedən proseslərlə müqayisə aparılarsa, 

bu hal terminin müəyyən səbəblərinə görə arxaikləşməsi və terminin yeni variantının yaranması 

hadisəsinə uyğun gəlir. 

Eyni anlayışın ayrı-ayrı sahələrdə müxtəlif adlarla ifadə olunması daha çox maddi 

xarakterli anlayışlar və nomenlərlə bağlı olur. Məsələn, polietilentereftalat kimyəvi termin olub 

kimyəvi birləşmənin adını bildirir. Ticarətdə bu maddə lavsan adlanır. Onun texniki adı 

tereplastdır. Hər bir sahədə daha sərfəli və düzgün sayıla biləcək termin işlədilir. Burada söhbət 

müxtəlif sahələrin terminlərindən getdiyi üçün onların sinonimliyi qeyd olunmalıdır. Aydındır 

ki, ticarətdə lavsan əvəzinə polietilentereftalat terminini işlətmək düzgün olmazdı. 

Eyni anlayışın müxtəlif ölkələrdə başqa-başqa terminlərlə adlandırılması isə linqvistik 

hadisə deyildir. Məsələn, nitron (Rusiya), orlon (ABŞ), redon (Almaniya), kaşmilon 

(Yaponiya). 

Bu cür hallar beynəlxalq standartlaşma aparıldıqda aradan qaldırılır. 

Nəzərdən keçirdiyimiz hadisələr linqvistik proseslər cərgəsinə daxil edilə bilməz. Bunlar 

daha çox ayrı-ayrı elm sahələri və dövlətlərarası münasibətlər, elmi informasiyaların 

mübadiləsi ilə bağlıdır. 

Terminologiyanın özünəməxsus semantik proseslərindən biri hiponimiya hadisəsidir. 

Leksik vahidlərin cins-növ münasibətləri hiponimiya adlanır. Növ anlayışını bildirən 

sözlər hiponim, cins anlayışını bildirənlərə isə hiperonimlər deyilir. Terminologiyada 

hiponimiya hadisəsi kontekst daxilində və terminlərin nizama salınmasında geniş istifadə 

olunur. 

Mətn daxilində hiponimiya substitusiya məqsədilə tətbiq edilir. Məlumdur ki, cins 

anlayışı növə nəzərən daha əhatəlidir. Bu cəhət növün cinslə əvəz olunmasına şərait yaradır. 

Riyaziyyatda bucaq anlayışı belə təyin olunur: bir nöqtədən çıxan iki şüanın əmələ 

gətirdiyi fiqura bucaq deyilir. Bucaq qiyməti ilə səciyyələnir. Bucağın qiyməti əlamətinə görə 
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onun müxtəlif növlərini fərqləndirirlər: 1) 90o-dən kiçik olan bucağa iti bucaq deyilir; 2) 90o-

yə bərabər olan bucağa düz bucaq deyilir; 3) 90o-dan böyük olan bucağa kor bucaq deyilir; 4) 

180o-yə bərabər olan bucağa açıq bucaq deyilir. Cins-növ cədvəli aşağıdakı kimi olacaqdır: 

 

Cins Növ 

Bucaq iti bucaq 

düz bucaq 

kor bucaq 

açıq bucaq 

Cədvəl 1 

 

Cins-növ təsnifatı müxtəlif səviyyələrdə aparıla bilər. Bir səviyyədə cinsi bildirən termin 

başqa səviyyədə növ qrupuna daxil olur. Məsələn, üçbucağın müxtəlif növləri vardır: 

düzbucaqlı üçbucaq, bərabəryanlı üçbucaq, bərabərtərəfli üçbucaq. Bu bölgüdə üçbucaq cinsi 

bildirir. Üçbucaq həndəsi fiqurdur. Həndəsi fiqurların başqa növləri də vardır: romb, dairə, 

trapesiya, düzbucaqlı,  kvadrat, paraleloqram və s. Belə təsnifatda üçbucaq həndəsi fiqur 

cinsinin növü kimi çıxış edir. 

Hiponimik substitusiyada nov cinsin, cins növün substitutu funksiyasını yerinə yetirə 

bilir. Belə bir cümləni nəzərdən keçirək: ABC üçbucağının AB tərəfinin uzunluğunu tapaq. 

Cümləyə düzbucaqlı sözünü əlavə etsək o, “ABC düzbucaqlı üçbucağının AB tərəfinin 

uzunluğunu tapaq” şəklində düşər. Verilmiş iki cümlədən birincisində hiperonim (üçbucaq), 

ikincisində isə hiponim (düzbucaqlı üçbucaq) istifadə olunmuşdur. Hiponim hiperonimin 

substitutu funksiyasını yerinə yetirir. “Düzbucaqlı uçbucaqda katetlərin kvadratları cəmi 

hipotenuzun kvadratına bərabərdir” cümləsində hiponimi hiperonimlə əvəz etmək mümkün 

deyil. Bu halda substitusiya hadisəsi özünü doğrultmur. Çünki tərifdə verilmiş qanunauyğunluq 

yalnız düzbucaqlı üçbucağa aiddir. 

Sadə cümlə, mürəkkəb cümlə, adlıq cümlə, cüttərkibli cümlə və s. terminlər cümlə 

hiperoniminə nəzərən hiponimlərdir. Mətndə bu hiponimlərin hər birinin əvəzinə cinsin adını 

işlətmək mümkündür. Lakin cinsin əvəzinə verilmiş terminlərdən hər hansı birini işlətmək 

olmur. Belə halda cümlənin müvafiq hiponimə uyğun gəlməsi nəzərə alınmalıdır. 

Bəzən hiponimiya hadisəsinə əsaslanaraq terminlərin sinonimliyi haqqında nəticə 

çıxarılır. Məsələyə bu cür yanaşmaq səhvdir. Cins-növ münasibətləri kontekstdə qarşılıqlı 

əvəzolunmaya imkan yaratsa da, hər bir hiponim və hiperonim müstəqil termindir və ayrıca 

anlayışı ifadə edir. Substitusiyadan əvvəl kontekstdə əsas anlayış haqqında məlumat verilir. 

Deyək ki, sadə cümlə ilə bağlı araşdırma aparılarsa, bu əvvəlcədən qeyd olunur. Belə olduqda 

sadə cümlə termini əvəzinə cümlə termininin işlənməsi heç bir mübahisə doğurmur. Növün, 

yaxud cinsin dəqiq göstərilməsi mətndə relevant səciyyə daşıdıqda ilkin məlumat buraxıla bilər. 

Hiponimiya hadisəsi terminoloji sistemi nizama saldıqda təsnifat aparmaq üçün xüsusi rol 

oynayır. 

Terminologiyada antonimlik.Terminlərin antonimliyi ümumişlək sözlərin 

antonimliyindən fərqlidir. Terminologiyada antonimlik polisemiya, omonimiya və 

sinonimiyaya nəzərən daha asanlıqla izah olunur, antonim terminlərin mövcudluğu isə heç bir 

şübhə oyatmır. Qeyd etmək lazımdır ki, dilə xas olan semantik proseslərin terminologiyada da 

əksini tapması ilə antonimliyin şərhi omonim, sinonim və polisemantik terminlərə münasibət 

baxımından mübahisə doğurur. Məsələ bundadır ki, omonimiya, yaxud sinonimiya da dildə 

gedən semantik proseslərlə bağlı hadisədir. Əgər terminin monosemantikliyə meyli, sinonim 

terminlərin varlığının qüsurlu sayılması qeyd edilirsə, onda antonim terminlərə münasibətin 

pozitivliyi hadisəyə başqa baxış bucağından baxılmasını göstərir. Məlumdur ki, bizi əhatə edən 

gerçəkliyin predmet və hadisələrin ziddiyyətliliyi ən ümumi və universal xarakter daşıyır. 

Bütün predmetlərdə və hadisələrdə ziddiyyətli tərəflər vardır. “Antonimlər vahid mahiyyəti 
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diferensiasiya edərək həmin tamın əks qütblərində duran “ikiləşmiş” işarə rolunu oynamaqla 

yanaşı, əksliklərin qırılmaz əlaqəsini göstərir və hər hansı keyfiyyətin, xassənin, hərəkətin 

meydana çıxması həddini təyin edir” (5, 9). Bu cəhət elmi anlayışlarda da təzahür edir. 

Terminologiyada antonimlik əks mənalı anlayışların adlandırılmasında özünü göstərir. 

N.N.Lavrova terminologiyada antonimlik hadisəsini elmdə fakt və hadisələrin binar 

prinsip əsasında təsvir olunmasında görür (4, 54-56). Binar prinsipə görə təsvirdə müəyyən 

əlamət əsas götürülür. Bu əlamətin maksimum və minimumluğu, ona əks əlamətin mövcudluğu 

antonimlik üçün zəmin yaradır. Əlamətin maksimum və minimumluğuna görə dərəcələmə, belə 

ayırmanın qeyri-mümkünlüyü iki cür antonimliyin fərqləndirilməsini reallaşdırır: kontrar və 

komplementar. Kontrar ziddiyyətdə əks qütblərdə duran anlayışlar üçün orta həddə malıik 

anlayış da olur. Komplementar ziddiyyət təşkil edən əlamətlər bir-birini əks istiqamətdə 

tamamlayır, onların sərhəddində üçüncü aralıq anlayış dayanmır. Terminologiyada hər iki tipə 

mənsub antonimlər rast gəlir. Fizikaya aid antonim terminlər əsasında bu fikri sübut etməyə 

çalışaq. Məlumdur ki, elektrik cərəyanını ötürmə xüsusiyyətlərinə görə materiallar üç yerə 

bölünür: 1) keçiricilər; 2) yarımkeçiricilər; 3) dielektrik. Aydındır ki, yarımkeçiricilər keçirici 

və dielektriklərə nəzərən aralıq mövqedə durur. Burada kontrar ziddiyyət özünü göstərir (şəkil 

1). 

Şəkildən göründüyü kimi A və B anlayışları bir-birinə nəzərən əks qütblərdə durur. C 

anlayışı isə bu qütblərə nəzərən orta mövqedə dayanır. 

 

             B               C                 A 

.  .           . 

   dielektrik          yarımkeçirici             keçirici 

Şəkil 1 

 

Yarımkeçiricilərin elektrik xassələrini keçiricilər və izolyatorlarla müqayisədə şkalanın 

BC və CA hissələrini doldurmaq mümkündür. Elektriki keçirmə əlaməti B nöqtəsindən 

başlayaraq tədricən artır, C nöqtəsində orta qiyməti, A nöqtəsində maksimumu alır. 

Fizikada elektriki keçirməyə görə materialların naqillərə və izolyatorlara bölgüsü də 

vardır. Naqil elektriki keçirir, izolyator isə keçirmir. Naqillə izolyator arasında aralıq mövqedə 

duran başqa anlayış yoxdur. buna görə də, burada əlamət üçün minimum istiqamətində 

dərəcələmə aparmaq mümkün deyil. Verilmiş iki termin bir-birini elektriki keçirmə əlamətinə 

görə tamamlayır. Deməli, komplementar ziddiyyətə malik iki anlayış nəzərdən keçirilir. Bu 

mənzərəni 2-ci şəkildə olduğu kimi göstərmək olar. 

 

 

 

İzolyator ║ Naqil 

 

 

 

Şəkil 2 

 

N.Z.Kotelova terminlərdə antonimliyin ümumişlək sözlərdəkindən az rast gəldiyini qeyd 

etməklə yanaşı, kontrar və komplementar ziddiyyəti nəzərə almadan müxtəlif birləşmələrin 

antonimliyini göstərir (6,122-127). Məsələyə bu şəkildə yanaşdıqda antonim olmayan 

anlayışların antonim kimi qeyd edilməsi hadisəsi baş verir. Məlumdur ki, dərin və dayaz sözləri 

antonimlərdir. Həmin sözlər terminoloji məna daşıyan komponentlə birləşərək elmi termin 

yaradır. Məsələn, neft sənayesində dərin quyu, dayaz quyu birləşmələri vardır. Bu iki 

terminoloji birləşmə kontrar ziddiyyət baxımından antonim sayılmamalıdır. Çünki əlamətin 
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minimum-maksimum istiqamətində dəyişməsi üçün şkala qurmağa heç bir əsas yoxdur. 

Antonimlik əlamətə görə diametral əks qütblərdə duran sözlərdə özünü göstərir. Verilmiş 

terminlər arasındakı fərq isə nisbi səciyyə daşıyır. Semantik nöqteyi-nəzərdən də yuxarıdakı iki 

terminin antonimliyi qənaətinə gəlmək olmur. Çünki neftçıxarmada dərin quyu və dayaz quyu 

əks məzmun kəsb etmir. Burada əsas amil neftin hasil olunmasıdır. Qradaşıya neft verən laya 

qədər qazmaqla müəyyənləşir. Neft layının qazmanın başlanğıc nöqtəsinə nəzərən 

dərində,yaxud az dərində yerləşməsi isə əks məna vermir. Əgər sözlər mənalarının ən ümumi 

və əsas semantik əlamətinə görə qarşılaşdırılarsa, onda binar prinsipə görə leksik antonimliyin 

meydana çıxması faktı da özünü həmişə doğrultmur. 

Bir sıra elmi anlayışların bir-birinə nəzərən əks məna daşımasında kəmiyyət həlledici rol 

oynamır. Məsələn, yaxıngörmə - uzaqgörmə (tibb).  

Termin-antonimlər bir-birinə əks prosesləri bildirən anlayışların adlandırılması nəticəsi 

kimi yaranır. Bu zaman dixomatik cütlər meydana çıxır. Məsələn, analiz-sintez. Analiz tamın 

tərkib hissələrinə parçalanması ilə öyrənilməsini əhatə edirsə, sintez tərkib hissələrindən tamın 

yaradılması istiqamətində gedən prosesdir. 

Loqarifmləmə-antiloqarifmləmə. Loqarimfmləmə-verilmiş ifadədən onun loqarifminə 

görə ədədin özünü tapmaq üçün aparılan əməliyyatdır. Antiloqarifmləmə - verilən loqarifminə 

görə ədədin özünü tapmaq üçün aparılan əməliyyatdır. Göstərilən antonim terminlər bəzi 

ədəbiyyatlarda hərəkətin, əlamətin, keyfiyyətin vektorial əks istiqamətini ifadə edən sözlər 

qrupuna daxil olunur (5,17). Vektorial əks istiqamətlilik aşağıdakı şəkildə qrafik təsvir 

olunmuşdur. Qrafikdən göründüyü kimi sözlər O nöqtəsindən iki qarşılıqlı əks istiqamətə 

yönəlmiş prosesi bildirir. İnqilab - əksinqilab, müsbət – mənfi, dolma – boşalma 

(elektrotexnika), assimilyasiya – dissimilyasiya və s. 

 

                                  A.............................O........................B 

Şəkil 3 

Bir sıra antonim terminlər müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş prosesi, hərəkəti, əlaməti və s. 

bildirsələr də, onların müəyyən mərkəzdən əks tərəflərə yönəlməsi aydınlaşmır. Məsələn, artan 

– azalan: artan funksiya – azalan funksiya. 

Kontrar əkslikdə qütblərə nəzərən aralıq hal mövcud olduğunu qeyd etmişdik. Bəzi 

antonimlərdə qütblər məlum səciyyə daşıyır, aralıq, yaxud orta vəziyyəti ifadə edən termin isə 

olmur. Məsələn, mənbə - mənsəb. Burada çayın uzunluğu əsas götürülə bilmədiyinə görə, çayın 

yarısı antonim cüt üçün orta hədd kimi çıxış etmir. Mənfi – müsbət cütü üçün belə ortaq hədd 

sıfır nöqtəsi ilə təyin olunur.  

Sağ və sol ümumişlək sözlər olub antonimlərdir. Həmin sözlərin iştirakı ilə düzələn sağ 

limit – sol limit termin-söz birləşmələri də antonimlərdir. Limit arqumentin müəyyən bir 

qiymətə yaxınlaşması zamanı funksiyanın aldığı qiyməti göstərir. Arqumentin qeyd edilmiş a 

qiymətinə yaxınlaşması sağdan və soldan ola bilər. Arqument a qiymətinə sağdan 

yaxınlaşdıqda limit sağ, soldan yaxınlaşdıqda sol limit adlanır.Yaxınlaşmanın başlanğıc nöqtəsi 

hər bir konkret hal üçün ayrıca müəyyənləşdirilir. 

Terminlərin antonimliyi ümumişlək sözlərin antonimliyindən fərqlidir. Bu, termin-söz 

birləşmələrində özünü daha çox göstərir. Yuxarıda birinci komponentlərin antonim sözlər, 

ikinci komponentlərin eyni bir termin olan termin-söz birləşmələrinin antonimliyini göstərdik. 

Lakin bu hal həmişə özünü doğrultmur. Konkret misallara müraciət edək. 

Müəyyən və qeyri-müəyyən sözləri antonimdir. Həmin sözlər inteqral termini ilə 

birləşərək iki müxtəlif anlayış bildirən termin-söz birləşməsi yaradır: Müəyyən inteqral, qeyri-

müəyyən inteqral.  Bu terminlərin ifadə etdiyi anlayışların tərifləri aşağıdakı kimidir: 

“Qeyri-müəyyən inteqral. F(x) dx diferensialı üçün bütün F(x)+c ibtidai funksiyalar 

çoxluğuna qeyri-müəyyən inteqral deyilir. 
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Müəyyən inteqral. Arqument x=a-dan x=b-yə qədər dəyişdikdə istənilən F(x)+c ibtidai 

funksiyasının F(b)-F(a) artımına müəyyən inteqral deyilir”. 

Təriflərdən məlum olur ki, qeyri-müəyyən inteqral ibtidai funksiyalar çoxluğu, müəyyən 

inteqral isə  ibtidai funksiyalardan birinin inteqralın yuxarı və aşağı sərhədinin qiymətinə görə 

təyin olunan artımıdır. Aydındır ki, ibtidai funksiyalar çoxluğu ilə ibtidai funksiya artımı 

antonim mahiyyət kəsb etmir. Bu iki anlayışın antonim olmaması onların həndəsi mənasından 

da çıxır. Qeyri-müəyyən inteqralın həndəsi mənası əyrilər çoxluğudur, müəyyən inteqralın 

həndəsi mənası isə “f(x)...o olmaqla y=f(x) əyrisi, Ox oxu və iki x=a, x=b düz xətləriilə 

məhdudlaşan fiqurun  sahəsidir. Fiqurun sahəsi ilə əyrilər çoxluğunun antonimliyindən 

danışmaq, əlbəttə, olmaz. İnteqralın aşağı sərhədi və inteqralın yuxarı sərhədi terminoloji 

birləşmələri isə antonim terminlərdir. Bu sərhədlər əyrinin uc nöqtələrinə uyğun gələn 

arqument qiymətləridir. Terminoloji birləşmələr kontrar ziddiyyətə antonimdir. Çünki əyrinin 

orta nöqtəsindən keçən xəttə uyğun arqument qiymətini tapmaq olur: (b-a) /2=x. 

Əyri-düz. Bu ümumişlək sözlər antonimdir. Xətt termini ilə bu sözlərin düz xətt və əyri 

xətt terminoloji birləşmələri yaranır. Iki terminin ifadə etdikləri anlayışların antonim olub-

olmaması mübahisəlidir. Triqonometrik funksiyalardan sinus və kosinus, tangens və kotanges 

bir-birinin əksi olduqlarına görə onların adlarını bildirən terminlər antonim sayıla bilər. Lakin 

riyaziyyatda funksiyanın tərsi anlayışı da vardır. Kontrar ziddiyyət nöqteyi-nəzərindən 

məsələyə yanaşsaq, sinus-arksinus, kosinus-arkkosinus, tangens-arktanges antonim cütləri 

göstərmək mümkündür. Buradan belə nəticə çıxır ki, kosinus və arksinus sinusla antonimdir. 

Bu halda  əks qütbdə duran kosinus və arksinus arasında heç bir eyniyyət tapmaq olmur. 

Terminologiyada antonimlik sistem səciyyəsi daşıyır. Terminlərin antonimliyi ilə 

ümumişlək leksik vahidlərin arasındakı bir çox cəhət bununla bağlıdır. 

kosinus 

sinus 

arksinus 

 

 

Sxem 1 

Terminologiyada antonimlərin yaranma üsulları da müxtəlifdir. Azərbaycan dilində 

antonim terminlərin müəyyən qismi alınma terminelementlərin artırılması ilə yaranır. Məsələn, 

simmetriya-assimmetriya, hissəcik-antihissəcik, mikrostruktur-makrostruktur və s. 

Ümumiyyətlə, antonimiya hadisəsinin terminologiyaya xas proses olması, terminlərin nizama 

salınması və unifikasiyasında antonimliyin mənfi rol oynamamasını, terminlərin antonimliyi ilə 

mübahisəli cəhətlərin azlığı bu məsələyə aid tədqiqatı yekunlaşdırmağa imkan verir. 
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Abstract  

Immigrants faced significant issues during the covid-19 crisis. COVID-19 outbreak has caused 

strict lockdown globally which showed significant impact on the mobility of immigrants and 

what role the government organizations played. The outburst of covid-19began form December 

2019 but increase in number of cases was acknowledged by WHO around March 20 which 

globally shook all population and led to severe economic crisis. Amongst, most affected were 

the immigrants who lost their jobs and unable to reach back to their hometown. Because of 

pandemic they had no alternative way to earn income and even lost security as well as safety. 

However, India is occupied with more number of migrant workers who were left unemployed 

due to lockdown globally. This poses great challenge among workers and increase in 

malnutrition among children as there was disruption in food supply chain. Nevertheless, the 

humanitarian organizations has instigated to reconsider the matter at the national migration 

policies, for offering support as well as security to migrants arriving from diverse parts of 

country. Therefore, our article primary aim is to concentrate on sufferings of immigrants and 

what social outcomes to mitigate their food insecurity existence and reduction of stress, pressure 

among migrants. 

Key words: Immigrants, Pandemic, Malnutrition, Food supply chain, Food insecurity. 

Introduction 

The pandemic disease currently devastating whole world is COVID-19 and has shattered the 

economies around the globe, influencing spread of unemployment in lower and middle income 

countries. At the ending of 2020 June, various organizations from schools/colleges/universities/ 

business firms faced restrictions of closures around 90% of country worldwide. However, 

mailto:thulasipadi@gmail.com
mailto:drkrdon@gmail.com
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guesstimate actions of the Asian Development Bank (ADB) assessed the services around Asia 

as well as the Pacific and found that first restriction announcement has resulted in 167 million 

population jobless (ADB 2020). The worldwide lockdown initiative has displayed hardship 

among middle and lower income populace. Nonetheless, in their current employment faced Job 

cuts and in few places reduction of their income.  Although, most severely affected were the 

migrant workers. 

The catastrophes such as pandemic outbreaks results in inequalities among society. Several, 

literature reports has displayed that corona virus disaster highlighted that maladies outburst 

resulted in social disparity (Okonkwo 2020). Nonetheless, during first outbreak of virus 

depicted the medical chaos after robust transmission of the new virus. The main affected 

individuals or in turn vulnerable groups was specifically labourer migrants and undocumented 

migrants ).(Shown in Figure-1) 

 

 

Figure-1: Immigrants on borders due to sudden lockdown measures during pandemic 

2020 

Our current article focused on migrants’ situation during the corona virus pandemic and also 

advocates the uncertain living condition amidst the pandemic period. However, World Health 

Organizations (WHO) and several government agencies have decided to support and provide 

specific needs of these immigrant groups (Solis 2020; Kluge 2020; Hargreaves 2020). Indeed, 

this is the worse situation the total universe has faced. Globally, there are different kinds of 

migrants such as undocumented migrants', Laborers, temporary, migrants like Scholars, 

International students, visitors and business people. Although, among these kinds the most 

effected were the laborers, lost their jobs, food insecurity, lack of insurance no house/shelter 

and under the increase threat to be infected by the virus (Joffe 1999).Therefore, we have 
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highlighted in our article the measures and policy recommendations framed by the government 

and what measures need to be taken to protect migrants and improve access to health care. 

 

 

Figure-2: Global migration of immigrants during corona virus lockdown 

Consequences of Lockdown measures Globally 

Nevertheless, to restrict the transmission of the SARS-CoV-2 outburst, universally the 

government had encouraged  and ordered for nation wise lockdown around March 2020. 

Originally, proclaimed in India at last until April 19, 2020. The sudden shut down measures has 

drastically affected the movement of population, disturbing their routine life style especially in 

India (The Lancet 2020; Haleem 2020). Billions of population has been affected with the novel 

corona virus, although quarantine measures has been implied but unable to curb the spread as 

unprecedented migrant’s workers was raising issue and become a major reason for transmission 

of virus.  

Number of deaths among immigrant workers due to corona virus 

The transmission of covid-19 globally initiated from China and from there to the neighbouring 

countries. The transmission is due to the movement of people along busy commercial and 

touristic routes. However, earlier no restrictions for travelling among countries resulted in 

spread of virus from China to the United States as well as Europe and at last contacted each and 

every corner of the country. Totally whole world still is facing this pandemic outbreak and 

among them the immigrants are regarded as major sufferers who have been struck at different 
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states and faced the threat of being infected by disease. As a consequence, among immigrants 

based on (IOM, 2019a) estimates as shown in figure-3 region’s most worst affected within 

countries are represented.  

 

Initiatives taken up by government to support immigrants 

Unemployment insurance (UI):  

• During the outbreak, government sponsored Pandemic Emergency Unemployment 

Compensation (PEUC) scheme  

• Particularly, self employed, free lancers, part time workers are provided with PUA i.e  

Pandemic Unemployment Assistance 

• Governments need of host countries of migrants need to ensure that migrant workers have 

access to social protection, including employment-related support and social assistance, as 

well as health services. Those workers with regular employment contracts may well have 

access to compensatory benefits or other emergency relief programs targeted at COVID-19-

affected workers but extending services to all affected migrants under the current exceptional 

circumstances is encouraged. Furthermore, access to health services among migrants must be 

guaranteed, regardless of migratory status at this critical juncture of fighting the pandemic.10 

Specific measures to fill service gaps facing migrants can be taken, as exemplified by some of 

the governments, including major host countries in Asia. For example, Singapore extends help 

among migrant workers, who continue to exhibit high COVID-19 infection rates (PMO 
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Singapore 2020). Assistance includes setting up medical facilities and triage clinics in 

dormitories, providing food and other necessities, including Wi-Fi. In Thailand, registered 

migrant workers are protected under the Labour Protection Act. In Malaysia, the migrant 

worker levy has been reduced by 25% for employers of workers whose permits expire between 

April and December. 
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BİREYLERİN GENEL ÖZ YETERLİLİK ALGILARI VE ORGAN BAĞIŞI 

DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Ümit ARSLAN 

                    Sağlık Bakanlığı, ORCID ID: 0000-0002-9781-3723 

ÖZET 

Bu çalışmada bireylerin genel öz yeterlik algısı ile organ bağışı davranışı arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Sosyal bilişsel modelde öz yeterlilik davranışın önemli bir belirleyicisidir. 

Çalışma anket yöntemi ile bir kamu hastanesinde, içersinde çalışanlar, ayaktan hasta ve hasta 

yakınlarının oluşturduğu toplam 402 kişi üzerinde yapılmıştır.  Araştırmada genel öz yeterlilik 

ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan 13 soruluk organ bağışı anketi kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılanların yaş, cinsiyet ve çalışma durumu ile genel öz yeterlik algısı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bununla birlikte eğitim durumuna göre ilköğretim 

mezunlarının genel öz yeterlik anketine verdikleri yanıtlar ile eğitim durumu lise, lisans ve 

yüksek lisans olanlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Diğer 

bir ifade ile eğitim durumu yükseldikçe genel öz yeterlilik algısı artmakta, eğitim durumu 

düştükçe genel öz yeterlilik algısı da azalmaktadır. Çalışma sonunda genel olarak öz yeterlik 

düzeyi ile organ bağışı bilgi tutum ve davranışları arasında ilişki anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir.  Bu ilişki; bireylerin genel özyeterlilik durumu ile organ bağışının gerekliliğine 

inanma ve organ bağışının nasıl yapılacağını bilme durumu arasında anlamlı bulunmuştur. Yine 

organ bağışında bulunmak isteme, tanımadığı kişilere de organ bağışında bulunma ve bir 

yakınının ölümü halinde organlarını bağışlama durumuna evet cevabı verenlerde ise öz 

yeterlilik ortalamalarının, hayır ve kararsızım diyenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Organ bağışını gerekli buluyor musunuz? sorusuna katılımcıların % 94’ü evet yanıtı vermiştir. 

Bununla birlikte araştırmaya katılanların sadece % 46’sı organ bağışında bulunmak istediği,  % 

16,5’i bulunmak istemediği, % 36,8’inin ise kararsız durumda olduğu görülmüştür. Bu 

bulgulara göre bireylerin organ bağışına yönelik genel öz yeterliliklerinin yükseltilmesi için 

doğrudan ve dolaylı öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi, farkındalığın artırılması ve 

bilinçlendirmenin oluşturulması, bireylerin organ bağışına yönelik bilgi, tutum ve davranış 

üzerinde olumlu katkı yapacaktır. Bununla birlikte bireylerin organ bağışı davranışını organ 

bağışına özgü öz yeterlik özellikleri ile araştırmak için organ bağışı öz yeterlilik ölçeği 

oluşturulması da yararlı olacaktır.  

Anahtar kelimeler; Genel Öz Yeterlik, Organ Bağışı, Organ Bağışı Davranışı. 
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EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GENERAL SELF-

EFFICIENCY PERCEPTIONS AND THE ORGAN DONATION BEHAVIOR OF THE 

INDIVIDUALS 

SUMMARY 

In this study, the relationship between individuals' general self-efficacy perception and organ 

donation behavior was investigated. Self-efficacy is an important determinant of behavior in 

the social cognitive model. The study was conducted on 402 people, including employees, 

outpatients and their relatives, in a public hospital using the survey method. A general self-

efficacy scale and a 13-question organ donation questionnaire prepared by the researcher were 

used in the study. There was no significant relationship between the age, gender and working 

status of the participants and their general self-efficacy perception. On the other hand, the 

relationship between the answers given to the general self-efficacy questionnaire of primary 

school graduates according to education level and those with high school, undergraduate and 

graduate education status was found to be statistically significant (p<0.05). In other words, as 

the level of education increases, the perception of general self-efficacy increases, and as the 

level of education decreases, the perception of general self-efficacy also decreases. At the end 

of the study, it was observed that there was a significant relationship between the level of self-

efficacy and organ donation knowledge, attitudes and behaviors. This relationship; It was found 

significant between the general self-efficacy of the individuals and the belief in the necessity of 

organ donation and the state of knowing how to donate. Again, it was observed that the self-

efficacy averages of those who answered yes to the situation of wanting to donate organs, 

donating to people they do not know, and donating their organs in the event of the death of a 

relative were higher than those who said no or undecided. Do you find organ donation 

necessary? 94% of the participants answered yes to the question. However, only 46% of the 

participants in the study wanted to donate organs, 16.5% did not want to be involved, and 36.8% 

were undecided. According to these findings, arranging direct and indirect learning 

experiences, raising awareness and raising awareness in order to increase the general self-

efficacy of individuals towards organ donation will make a positive contribution to the 

knowledge, attitude and behavior of individuals towards organ donation. In addition, it would 

be useful to establish an organ donation self-efficacy scale to investigate the organ donation 

behavior of individuals with their organ donation-specific self-efficacy characteristics. 

Keywords; General Self-Efficacy, Organ Donation, Organ Donation Behavior. 

 

Giriş  

 

Öz yeterlik (self-efficacy) Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Teorisi’nin temel 

kavramlarından biridir. Öz yeterlilik inancını Bandura (1986) “İnsanların belli bir performansa 

ulaşabilmelerini sağlayacak eylemleri örgütleme ve sergileme becerileri ile ilgili yargıları” 

olarak tanımlamıştır. Özyeterlilik, bireyin belli bir görevi başarabileceğine dair kişisel 

inancıdır.  Öz-yeterlik bireyin yeteneklerinden ziyade bu yeteneklere olan inancıyla ilgilidir. 

Bandura’ya (1986) göre davranışlar, kişilerin herhangi bir alanda sahip oldukları gerçek 

yetenek düzeylerinden çok, o alandaki kapasiteleri ve yeterlikleri konusundaki inançlarından 
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etkilenecektir. Bandura (1997), doğasında bilişsel olan öz-yeterliğin bilgi yoluyla gelecek 

etkilere ve değişmeye açık olduğunu düşünmektedir. Bandura’ya (1977) göre, insanlar pek çok 

bilgi kaynağına (performans başarıları, dolaylı deneyim, sözlü ikna ve fizyolojik durumlar) 

dayanarak kendi öz-yeterlik düzeyleri hakkında bir yargıya ulaşmaya çalışırlar. Kişinin 

davranışı gerçekleştirme becerisine olan inancı, bireyin kendisine karşı tutumuna katkısı 

olan bir faktördür. öz-yeterlik beklentilerinde geçmiş başarı deneyimleri güçlü 

belirleyicilerdir. (Sherer vd, 1982) 

Başka bir tanımda ise (Bandura, 1994) bireyin bir işi ya da uygulamayı yapabilmek için 

gerekli olan beceri, tutum ve bilgiye sahip olduğu konusundaki inancı olarak tanımlanmıştır. 

Öz yeterlik, bireylerin inanç ve davranışlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır 

(Igbaria ve Iivari, 1995). 

Literatürde öz yeterlilik algısı, göreve veya alana özgü ve genel özyeterlilik olarak yer 

almaktadır. Bunlardan ilki göreve veya alana özel öz yeterlilik algısıdır. Kuramı ilk ortaya atan 

Bandura (1977) dâhil bir kısım araştırmacılar, öz yeterliliğin göreve özel olduğunu ve sadece 

kısıtlı oranda, o görevle ilişkili başka görevlere de genellenebileceğini düşünmektedirler. 

Göreve özgül öz yeterlilik ölçümünde akademik öz yeterlilik, kişiler arası ilişkiler öz yeterliliği, 

diabete özgül özyeterlilik gibi duruma özgül, yani hedeflenen davranışla ilgili öz yeterlilik ele 

alınmaktadır.   

Çelikkaleli ve Çapri (2008) tarafından aktarıldığı üzere “öz yeterlilik-yetkinlik inancı” 

kavramı genel olarak “alana-özel yetkinlik” olarak kullanılmasına rağmen, bazı araştırmacıların 

“genel bir yetkinlik inancı” kavramını ortaya attıkları görülmektedir (Schwarzer, 1994; Zhang 

ve Schwarzer, 1995; Schwarzer ve Jerusalem, 1995; Marakas, Yi, ve Johnson, 1998; Choi, 

2004). 

…Öz-yeterlik ölçeği genelleştirilmiş öz-yeterlik beklentilerini ölçer, geçmiş deneyimlere 

bağlıdır ve başarıyı şanstan ziyade yeteneğe dayandırma eğilimindedir. Bireyin az veya 

hiçbir bilgisi olmadığı durumlara karşı bu genel beklentilerin genel davranış kalıplarında 

kendilerini açıkça göstermesi muhtemeldir. Böylece, Öz-yeterlik Ölçeği, bilhassa genel öz-

yeterlik alt ölçeği, psikoterapinin ve davranış değişikliği prosedürlerinin başarısını 

belirlemede faydalı bir ilave ölçü olabilir. (Sherer vd, 1982)  

Apay (2010) tarafından genel özyeterlik, bir kişinin genel olarak stresli ve zorlu yaşam 

olaylarıyla başa çıkmadaki yeterlik inancını ifade ettiği ve bir kişinin yaşadığı daha önceki 

başarı ve başarısızlık deneyimleri onun genel öz yeterlik inancını ürettiği aktarılmıştır.  

Genel öz yeterlilik algısı, kişinin karşılaşabileceği tüm zorluklarla ilgilidir ve diğer öz 

yeterlilik tiplerine göre daha değişmez bir yapıda olduğu vurgulanmaktadır.  

Genel bir yetkinlik inancı olabileceğine ilişkin olarak yapılan çalışmalar, teorik olarak yetkinlik 

inancının genellenebilirliği ile ilgili bulgulara dayanmaktadır. Çünkü Sosyal Bilişsel Kuram’ a 

göre, başarılı bir biçimde tamamlanmış herhangi bir performans, bu alanla ilişkili olan diğer 

alanlara da genellenebilmektedir ( Bandura, 1977). Bu nedenle daha sonraları bir çok 

araştırmacı öz yeterliğin daha çok bir kişisel özellik gibi görülebilecek olan genellik boyutu ile 

yani genel öz yeterlik ile ilgilenmiştir. Yıldırım ve ilhan tarafından (2010) aktarıldığı üzere, 

Bandura (1997) asıl olarak “göreve özgül özyeterlilik” inancının yordayıcı değerinin olduğunu 
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ileri sürmüş olmasına karşılık genel özyeterlilik kavramı çeşitli çalışma bulgularıyla destek 

bulmuştur (Eden ve Kinnar 1991, Harrison ve vd. 1996, Chen ve vd. 2000, Scherbaum ve vd. 

2006). Genel Öz yeterlik Ölçeği, algılanan öz yeterliği genel anlamda değerlendirmektedir. Bu 

değerlendirmede bireyin, tüm stresli yaşam olaylarına uyum sağlama ve günlük yaşamın 

zorluklarıyla başa çıkmadaki yeterliği hakkında sahip olduğu zihinsel kestirimini belirlemek 

amaçlanmaktadır. 

Bandura'ya göre, sağlıklı olma, yüksek başarı ve sosyal bütünleşme ile öz yeterlilik 

algısı arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır. Öz yeterlilik kavramı, okul başarısı, duygusal 

bozukluklar, zihinsel ve fiziksel sağlık, kariyer seçimi ve sosyo-politik değişim gibi çeşitli 

alanlarda uygulanmıştır. Bu kavramla birlikte eğitim, sosyal davranışlar, sağlık ve kişilik 

psikolojisi önemli bir değişken haline gelmiştir. Öz yeterlilik, sosyal bilişsel kuramın anahtar 

yapısını temsil etmektedir (Schwarzer ve Fuchs, 1995). 

…Sahip olduğu yetkinlik inancıyla ilgili olumlu değerlendirmelere ve genel bir yetkinlik 

inancına sahip bireylerin bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler, zor durumlarla 

etkili bir biçimde baş edebilme; karşılaşılan stresli durumlara da kararlı bir biçimde tepkilerde 

bulunabilme ve bu yetkinlik inancının belirli bir sürekliliğinin (stability) olmasıdır (Sherer vd., 

1982; Schwarzer, 1994; Schwarzer ve Jerusalem, 1995). Genel yetkinlik inancındaki bu 

kararlılık ve devamlılığın doğal olarak ortaya çıkacağını belirten Eden ve Kinnar (1991), bunun 

nedenini ise “genel yetkinlik inancının yaşam sürecindeki deneyimlerin bir ürünü olması ve 

kısa dönemli olumlu ya da olumsuz yaşantılarla değişmeyecek bir yapı olması” biçiminde 

açıklamışlardır. (Çelikkaleli ve  Çapri, 2008) 

Schwarzer ve Fuchs (1995) cinsel risk davranışları, fiziksel egzersiz, beslenme ve 

ağırlık kontrolü ve alışkanlık yaratan maddelerle ilgili davranışların kontrolünde bireyin öz-

etkililik-yeterlik algısının önemini gösteren pek çok araştırma sonucuna değinmişlerdir. Yine, 

Rediand ve Stuifbergen (1993), Stretcher ve arkadaşlarının analiz ettiği 21 çalışmada öz-

etkililik-yeterlik algısının sağlık davranışlarının belirleyicisi olduğunu vurgulamışlardır. 

(Gözüm ve aksayan, 1999) 

Ülkemizde sağlık alanında özyeterlilik ile ilgili yapılan çalışmalardan bazılarına 

baktığımızda; Kılınç ve Tezel tarafından (2012) sigara davranışı ve özyeterlilik ilişkisi 

araştırılmıştır. Yine Yeşilbakan (2001) tarafından tip 2 diabet hastalarının kendi kendilerine 

bakımlarındaki öz yeterlilikleri ve öz yeterliliklerini etkileyen faktörler; Kulakçı ve arkadaşları 

( 2012) tarafından huzurevinde yaşayan yaşlıların öz yeterlilik algılarının ve sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarının değerlendirilmesi; Baysal ve arkadaşları ( 2014) tarafından sağlıklı ve 

hasta bebeği olan annelerin emzirme öz-yeterlilik algılarının karşılaştırılması gibi çeşitli sağlık 

konularında öz yeterliliğin etkisi araştırılmıştır. Bir başka örnek de Dennis tarafından 1999 

yılında emziren annelerin öz yeterliliğini ortaya çıkarmak için geliştirdiği Emzirme Öz-

Yeterlilik ölçeğidir.   Dennis’e göre annenin emzirme öz-yeterlilik algısı;  1. Annenin emzirip 

emzirmeyeceğini, 2. Bunun için ne kadar çaba göstereceği, 3. Emzirmeye ilişkin düşüncelerini,  

4. Duygusal olarak emzirme sürecinde karşılaşacağı zorluklar ile baş edebilme yeterliliğinin 

bilinmesine bağlı olup buna yönelik öz yeterliliği ölçen sorular geliştirmiştir. Yukarıda sayılan 

çalışmaların bazılarında genel özyeterlilik ölçeği bazılarında işe araştırılan değişkene ait 

özyeterlilik ölçeği ( emzirme, stres, diabet vb) kullanıldığı görülmüştür. 
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1. Öz yeterlilik davranış ilişkisi  

Özyeterlilik davranış ilişkisi Bandura tarafından ortaya konmuştur. Özyeterlilik 

davranış ilişkisine baktığımızda bireyin bir davranışı yapıp yapmamasında özyeterlilik beklenti 

düzeyinin etkili olduğu görülmektedir. Öz-yeterlik inancı ise kişinin istediği bir sonucu 

yaratabilmek için gerekli davranışları başarıyla gösterip gösteremeyeceğine ilişkin inancıdır. 

Bandura (1977, s. 79)’ya göre, önemli olan kişinin bir davranışı başarıyla yapıp 

yapamayacağına ilişkin yargılarıdır, çünkü bu yargılar kesin bazı sonuçları doğuracaktır. Diğer 

bir deyişle, öz-yeterlik inancı yüksek olan bireyler istedikleri sonuçları doğurabilecekleri için 

sonuç beklentileri de buna uygun bir biçimde şekillenecektir. 

Bandura (1977), bireylerin herhangi bir davranışı yapmasında ve istediği sonucu elde 

etmesinde etkili olan iki temel beklentiden söz etmektedir. (şekil 1)  

 

Bu beklentiler, öz-yeterlik inancı beklentisi ve sonuç beklentileridir. Algılanan özyeterlik ne 

kadar güçlüyse, çabalar o kadar etkindir (Bandura, 1977). Algılanan özyeterlik inancı dolaylı 

yaşantılarla bireyin fiziksel ve duygusal durumu gibi temellere dayanır (Bandura, 1986) ve 

duygu, düşünce, motivasyon ile davranışlarını etkiler. Bireyin yaşadığı deneyimler bunlar 

arasında en etkili olandır (Bandura, 1993). Algılanan öz yeterlilik ise, bireylere verilen 

yeteneklerin ortaya çıkarılma inançları üzerinde durmaktadır. Yeterlik inancı davranışı, çabayı 

ve engeller ile başarısızlıklar karşısında azmi etkiler (Bandura, 1997). 

Bandura'nın (1977, 195) sosyal öğrenme kuramında, bireysel etkililik inançları dört 

önemli bilgi kaynağına bağlıdır. Bireyin öz yeterlilik düzeyi bu dört kaynağa bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar; 

* Başarı Deneyimleri: Bireyin daha önce yaptığı davranışların ya da eylemlerin tekrar 

yapılması başarıyı arttırabilir. Bireyin bir eylemi başarılı bir şekilde yapacağına inanması da öz 

yeterlilik düzeyini arttıran bir faktördür. Ancak bir işin yapılması esnasında ortaya çıkan 

başarısızlık bireyin öz etkililik düzeyini düşürebilir. Özellikle bir eylemin başlangıç 

safhalarında ortaya çıkan olumsuzluklar bireyi daha çok etkiler. Sonuç olarak bireyin etkililik 

düzeyini, yaşadığı olumsuz durumların zamanlaması ve durumun ne denli negatif etkiye sahip 

olduğu belirler. 

* Dolaylı Deneyimler: Bireylerin birçok inancı başkalarından etkilenerek ortaya çıkmaktadır. 

Bir kişinin öz yeterlilik düzeyini yalnızca kendisinin yaşadığı deneyimler belirlemez. Öz 

yeterlilik düzeyi aynı zamanda başka bireylerin yaşadığı deneyimlerin gözlemlenmesi sonucu 

etkilenebilir. Başka birinin başarılı bir eylem yaptığını gören kişi kendisinin de bunu yapacağını 

düşünebilir veya bu durumun tersini de düşünmek mümkündür. 

* Sözel İkna: Sözel ikna, kişinin başarısını etkileyen bir başka unsur olarak görülmektedir. 

Bireylerin başkaları tarafından desteklenmesi yapacağı eylemlerin gerçekleşmesinin önünü 
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açmaktadır. Birey zorluklarla karşılaştığında kendisine verilen sözel destek öz yeterliliğini 

artırabilir ve bu durumun üstesinden gelmesini sağlayabilir. 

* Duygusal Durumlar: Bireylerin yaşadığı stres ya da zor durum kişisel öz yeterliliğini 

etkileyen bir bilgi kaynağıdır. Yine tehdit edici bir durumun üstesinden gelme öz yeterliliği 

etkileyebilir. Kaygı verici veya stresli durumlarda bireylerin doğru karar vermesi mümkün 

olmayabilir. Aynı zamanda böyle duygusal çalkantılar yaşanan durumlarda bireysel başarı 

etkilenebilmektedir. 

Yeterlik beklentileri kişilerin belirli bir bağlamdaki yetenek ve kapasitelerine yönelik algılarına 

temellenmiş inançlarını ifade etmektedir. Bandura’ya (1986) göre, davranışlar, kişilerin 

herhangi bir alanda sahip oldukları gerçek yetenek düzeylerinden çok, o alandaki kapasiteleri 

ve yeterlikleri konusundaki inançlarından etkilenecektir. Bu bağlamda, kişiler ne kadar güçlü 

yeterlik beklentilerine sahiplerse o kadar çok aktif olacak ve o kadar çok çaba harcayacaklardır. 

Bandura (1977)'a göre, öz-yeterlik beklentileri davranışsal değişikliğinin en güçlü 

belirleyicileridir çünkü öz-yeterlik beklentileri bir davranışı gerçekleştirmek için ilk kararı,  

sıkıntı karşısında harcanan çaba ve azmi belirler. (Sherer ve ark, 1982) 

Bandura (1977) klinisyenler tarafından teşhis edilen davranışsal değişiklik üzerinde yarar 

beklentilerinin güçlü etkisinin, davranışsal değişikliklerin terapi yoluyla nasıl yapıldığını ve 

nasıl daha iyi anlaşılmasına öncülük edileceğini savunmuştur. Buna ek olarak, öz-yeterlik 

üzerinde yapılan araştırma tedavi yöntemlerini değiştirmek için önerilerde bulunabilir. Belirli 

bir davranışın onu istenilen sonuca götüreceğine hastayı ikna edin, hasta gerekli durumda 

gerekli davranışı sergileyebileceğine inanır.  (Sherer vd, 1982) 

Bandura (1977) kişilerin, yaşamları süresince edindikleri tecrübelere dayalı olarak, kendi baş 

etme yeteneklerine ilişkin özel inançlar geliştirdiklerini ve sahip oldukları bu öz yeterlilik 

inançları arttıkça, davranış değişikliğinin de arttığını ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle öz 

yeterlilik ile davranış değişikliği arasında pozitif ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur.  

Organ Bağışı  

Organ bağışı; kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku 

ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu 

belgelendirmesidir (Göz ve Gürelli 2007; Akış vd, 2008). Organ nakilleri için organlar; canlı 

ve kadavra donörden sağlanabilir.  

Günümüzde kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak, kemik iliği, kan, deri, kornea gibi 

yaşamsal önemi olan pek çok organın nakli gerçekleştirilebilmektedir (Özmen vd. 2008; 

(Şıpkın vd. 2011).  

Organ yetmezliği ya da kaybı nedeni ile yaşamı tehdit altında olan bireylerin hayatlarını 

kurtarmak, yaşam sürelerini ve kalitesini artırmak organ nakli ile mümkün olmaktadır. Organ 

nakli canlıdan (örn. böbrek, karaciğer gibi) veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yani 

kadavradan (örn. kalp gibi) yapılabilir. ''Nakil için yeterli organ bulunamaması'' hemen her 

ülkenin önde gelen sağlık problemlerinden biridir. Nakil bekleyen hasta sayısı sürekli artarken, 

bağış sayısı oldukça yetersiz kalmaktadır. Özellikle böbrek, karaciğer ve kalp gibi hayati önemi 

olan organların naklini bekleyen hastalar için zamanında ve uygun organ bulunamadığından 

istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki organlarını bağışlamış bir insan aynı anda 
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birçok insanın hayatının kurtulmasına, sağlığına kavuşmasına ve hayat kalitesinin artmasına 

neden olabilmektedir (Naçar ve ark. 2001; Parlak, 2009; Şıpkın ve ark., 2010; Yılmaz,1993). 

Avrupa ülkelerinde organ donörlerinin %80’i kadavra (beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler), 

%20’si canlı kaynaklı iken, Türkiye’de tam tersine %75’i canlı kişilerden yalpan nakiller , 

%25’i kadavra kaynaklıdır (Bölükbaş ve ark. 2004). 

 Bu oran organ bağışının ülkemizde yetersiz olduğunu göstermektedir. Organ nakillerindeki 

ilerlemelere ve organ bağışını artırmaya yönelik mevcut girişimlere rağmen, bağışlanan organ 

sayısı ihtiyacı karşılayamaz haldedir (Üstüner, Uysal ve Kaya 2009). 

Türkiye’de halen 20 bini aşkın kişi böbrek, karaciğer, kalp, pankreas ve akciğer nakli için 

beklemektedir. 2015 yılında 1993 beyin ölümü gerçekleşen kişiden 464’ünün yakınları 

tarafından organları bağışlanmıştır. 3408 canlı vericiden ve 464 kadavradan alınan organlar ile 

nakiller yapılmıştır. 22.328 kişi böbrek, 643 kişi kalp ve 1203 kişi karaciğer,3107 kişi kornea 

beklemektedir. Buna karşın 2015 yılında 3163 böbrek, 1203 karaciğer ve 3107 kornea nakli 

yapılmıştır.  (Sağlık Bakanlığı, 2015) Görüldüğü gibi bekleyen hasta sayısı oldukça fazla 

olmasına rağmen özellikle kadavradan alınan organ bağışı oranı düşüktür (% 23). Bu oran 

Avrupa ülkelerinde % 80 civarındadır.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olan organ nakli için gerekli, 

ancak yetersiz sayıdaki organ bağışını arttırmak için halkın bilgilendirilmesi ve katılımlarının 

sağlanmasının gerekliliği ortadadır. Bunun için, toplumun bu konudaki düşünceleri, bilgisi, 

varsa organ bağışını ve katılımlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

gerekmektedir (Özdağ 2001). Yapılan bir çok çalışmada organ bağışlamanın gerekli ve yararlı 

bir davranış olduğunu belirtenlerin oranının yüksek olmasına rağmen organ bağışlama 

davranışının yeterince oluşmadığı görülmüştür.  

 

2. YÖNTEM 

2.1 Evren ve Örnekleme 

Araştırmada bir devlet hastanesindeki çalışanlar, hasta ve hasta yakınlarından oluşan 402 

kişiye genel öz yeterlik anketi ve organ bağışına yönelik oluşturulan anket uygulanmıştır.  

2.2 Araştırmanın Gereçleri 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.  

Organ bağışı anketi: Araştırmada organ bağışına yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan iki 

bölümden oluşan 17 soruluk organ bağışı anketi kullanılmıştır. Birinci bölüm demografik 

özellikleri yansıtan 5 sorudan, ikinci bölüm organ bağışına yönelik 14 sorudan oluşmaktadır. 

Öz yeterlilik anketi: Yıldırım ve ilhan (2010) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

yapılan genel öz yeterlilik anketi kullanılmıştır. Orijinal ölçek Sherer vd. (1982) tarafından 

geliştirilmiştir. Orijinal ölçek 23 soru olup ilk 17 soru genel özyeterlilik ile ilgili, 6 soru ise 

sosyal öz yeterlilik faktörlerine aittir. Çalışmada Yıldırım ve ilhan (2010 ) tarafından geçerlilik 

ve güvenirliği yapılan 17 soruluk Genel Özyeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten alınan 

puanların ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) araştırmacılar tarafından 0,80 

bulunmuştur. Ölçekten alınacak en düşük puan 17 en yüksek puan 85’tir. Puanların artması öz 

yeterliliğin artması anlamına gelmektedir. Ölçeğin değerlendirilmesinde Sherer ve 
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arkadaşlarının (1982) da önerdiği gibi her bir faktörün birer alt ölçek gibi kabul edilmesi yerine, 

Genel Özyeterlilik Ölçeğinin 17 maddesinin bir bütün olarak değerlendirilmesinin ve ölçeğin 

tümünden elde edilen tek bir toplam puan üzerinden çalışılmasının uygun olduğuna karar 

verilmiştir. 

2.3 Güvenirlik analizi 

Özyeterlilik ölçeğinin güvenirliği;   

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotezler  

H1. Bireylerin genel özyeterlilik durumu ile organ bağışının gerekliliğine inanma durumu 

arasında bir ilişki vardır. 

H2. Bireylerin genel özyeterlilik durumu ile Organ Bağışının nasıl yapılacağını bilme durumu 

arasında bir ilişki vardır.  

H3. Bireylerin genel özyeterlilik durumu ile organ Bağışında bulunmak isteme durumu arasında 

bir ilişki vardır. 

H4. Bireylerin genel özyeterlilik durumu ile tanımadığı kişilere organ bağışında bulunma 

durumu arasında bir ilişki vardır. 

H5. Bireylerin genel özyeterlilik durumu ile bir yakınının ölümü halinde organlarını bağışlama 

durumu arasında bir ilişki vardır. 

3.5 Verilerin Çözümlenmesi  

Araştırmadan elde edilen veriler  SPSS 21.0 yazılımı ile elektronik ortama aktarılmış ve 

analiz edilmiştir.   

Demografik veriler ve organ bağışı anketine verilen cevapların değerlendirilmesinde 

yüzde frekansları kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerinin çözümlenmesinde, genel özyeterlilik 

ortalamaları ve organ bağışına sorularına verilen cevapların ortalamalarının farklılığın anlamlı 

olup olmadığının tespiti için bağımsız gruplarda t testi, ikiden fazla kategori içeren 

değişkenlerin grup ortalamalarının birbirinden anlamlı farkı olup olmadığının tespiti için tek 

yönlü varyans analizi uygulanmıştır.   

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

A) Kişisel bilgi formuna ilişkin bulgular  

 

 

 

 

 

 Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha Madde sayısı 

Özyeterlilik   ,71 17 
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Çizelge 1: Demografik veriler  

Demografik değişkenler           Gruplar   Sayı yüzde 

 

Cinsiyet  

 Kadın 281 69,9 
Erkek 121 30,1 

Total 402 100,0 

 

 

Yaş  

18-25 68 16,9 

26-33 81 20,1 

34-41 115 28,6 

42-49 101 25,1 

50 ve üstü 37 9,2 

Total 402 100,0 

Medeni durum 

Evli 272 67,7 

Bekar 92 22,9 

Dul/boşanmış 38 9,4 

Total 402 100,0 

Eğitim durumu 

İlköğretim 45 11,2 

Lise 114 28,4 

Ön lisans 83 20,7 

Lisans 131 32,7 

Yüksek lisans ve 

üzeri 

28 7,0 

Total 401 100,0 

 

Çalışma durumu 

Memur 137 34,1 

İşçi 91 22,6 

Emekli 48 11,9 

Çalışmıyor 86 21,4 

 Diğer 40 10,0 

Total 402 100,0 

Kronik hastalık durumu 
evet 64 15,9 

hayır 338 84,1 

Total 402 100,0 

 

 Demografik veriler araştırmaya katılan 402 kişinin % 69’u kadın, % 31 ‘i erkektir. 

  Araştırmaya katılanların % 67’si evli, % 23’ü bekar, % 10’u boşanmış/dul. 

  Yaş gruplarına bakıldığında çoğunluğu 34-41   % 28 ve 42-49 % 25 yaş grubundadır. 

 % 34’ü memur olarak çalışmakta, % 22’si işçi olarak çalışmakta, % 21’i ise herhangi 

bir işte çalışmamaktadır. Memurlar çoğunluğu oluşturmaktadır. 

 Araştırmaya katılanların % 11’i ilköğretim, % 28’i lise, % 21’i ön lisans, % 32’si lisans 

ve % 7’si yüksek lisans seviyesindedir.  

 Araştırmaya katılanların % 15’inde kronik hastalık durumu mevcuttur. 
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B- ORGAN BAĞIŞI ANKETİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 

 Çizelge.2.  Organ bağışı bilgi soruları  

Soru 

sırası  
Sorular  

Verilen 

cevaplar 
Frekans Yüzde  

 

1. 
Beyin ölümü;  kalbin çalışması ancak 

beyin fonksiyonlarının tamamen ve geri 

dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. 

Yanlış   52 13,0 

Doğru 300 75,0 

Biliyorum  48 12,0 

Total 400 100,0 

 

2. 
Ölen kişilerden sadece beyin ölümü 

gerçekleşmiş olanlardan organ nakli 

yapılabilir. 

Yanlış 117 29,1 

Doğru 258 64,2 

Bilmiyorum  27 6,7 

Total 402 100,0 

 

3. 

Kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve 

pankreas gibi organlar, kalp kapağı, 

gözün kornea tabakası ve kemik iliği 

dokularının her biri bağışlanabilir mi? 

Evet 304 75,6 

Hayır 26 6,5 

Bilmiyorum 72 17,9 

Total 402 100,0 

 

6. 
Organ bağışının nasıl yapılacağı 

hakkında bilginiz var mı? 

Evet 211 52,5 

Hayır 191 47,5 

Total 402 100,0 

 

Araştırmaya katılanların % 75’i beyin ölümünün tanımını doğru olarak bilmiştir. Efil ve 

arkadaşları tarafından (2013) yapılan 156 hasta ve 150 sağlık çalışanını kapsayan çalışmada 

beyin ölümü tanımını katılımcıların % 93.5’ünün doğru bildiği belirtilmiştir. Buna karşılık ölen 

hangi kişilerden organ nakli yapılacağı sorusunu % 64’ü doğru cevaplamıştır.  Organ bağışının 

nasıl yapılacağı hakkında bilgisi olanların oranı % 52,7, olmayanların oranı % 47,5’tir.  Özkan 

ve Yılmaz ( 2009) tarafından 338 hasta yakını ile yapılan çalışmada da benzer oranlar 

gözlenmiştir. 

 

Çizelge 3. Organ bağışı genel soruları  

 

5. Organ bağışı kartınız var mı? 
Evet 27    6,7 

6,7 

93,3 

 

 

Hayır 375 93,3 

Total 402 100,0 

7.  Herhangi bir yakınınızın ya da 

tanıdığınızın organ nakline ihtiyacı var mı? 

 

Evet 48 11,9 

Hayır 354 88,1 

Total 402 100,0 

 

Araştırmaya katılanların % 6,7’sinin organ bağış kartı bulunmaktadır. Özkan ve Yılmaz 

(2009) tarafından 338 hasta yakını ile yapılan çalışmada bu oran % 3,6 olarak bulunmuştur. 

Yine efil ve arkadaşları tarafından (2013) yapılan 156 hasta ve 150 sağlık çalışanını kapsayan 

çalışmada organ bağış kartı bulunma oranı % % 3,3 olarak bulunmuştur. Araştırmaya 

katılanlardan bir yakınının ya da tanıdığının organ nakline ihtiyacı olanların oranı % 11.9’dur. 

Bu rakamda oldukça yüksek bir rakamdır.  
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Çizelge 4. Organ bağışı tutum ve davranış soruları  

Soru 

sırası 
Soru  Verilen cevaplar 

Frekans Yüzde  

4. 
Organ bağışını gerekli 

buluyor mumusunuz? 

Evet 378 94,0 

Hayır 24 6,0 

Total 402 100,0 

 

 

8. 

Organ bağışında 

bulunmak ister 

misiniz? 

 

Evet 187 46,8 

Hayır 66 16,5 

Kararsızım 147 36,8 

Total 400 100,0 

 

 

9. 

Organ bağışında 

bulunmak istememe 

temel nedeniniz 

nedir? 

(Hayır ve kararsızım 

diyenler 

cevaplamıştır) (toplam 

213) 

 

Dini nedenler 38 18,1 

Ölümden sonra vücut bütünlüğümün 

bozulmasını istemiyorum 
51 24,3 

Konu ile ilgili bilgim olmadığından 

korkuyorum 
38 18,1 

İhtiyaç hissetmedim 46 21,9 

Diğer nedenler (nedeni yok, istismar ve 

kötüye kullanılma korkusu, cesaret 

edememek 

bağışta bulunanlar takip ediliyor 

olduğu düşüncesi 

kart varsa kazada yanlış müdahale 

yapma vb 

37 17,61 

Toplam 210 100 

 

Organ bağışını gerekli buluyor musunuz? Sorusuna katılımcıların % 94’ü evet yanıtı 

vermiştir. Bununla birlikte araştırmaya katılanların sadece % 46’sı organ bağışında bulunmak 

istediği,  % 16,5’i bulunmak istemediği, % 36,8’inin ise kararsız durumda olduğu görülmüştür.  

Organ bağışında bulunmak istemeyen ve kararsız olanların, organ bağışında bulunmama 

nedenleri olarak, dini nedenler % 18,1, ölümden sonra vücut bütünlüğümün bozulmasını 

istemiyorum %24,3, konu ile ilgili bilgim olmadığından korkuyorum % 18,1, ihtiyaç 

hissetmedim % 21, diğer nedenler % 17,61(nedeni yok, istismar ve kötüye kullanılma korkusu, 

cesaret edememek bağışta bulunanlar takip ediliyor düşüncesi) yer almaktadır. 

 

Çizelge 5. Organ bağışı tutum ve davranış soruları  

Soru 

sırası 
Sorular  Verilen cevaplar Frekans Yüzde  

 

10. Tanımadığınız  biri için de olsa 

organlarınızı bağışlar mısınız? 

Evet 217 54,0 

Hayır 44 10,9 

Kararsızım 141 35,1 

Total 402 100,0 

11. 

 

 

11. 

Bir yakınınızın beyin ölümü 

gerçekleşmesi halinde 

organlarının bağışlanmasını  

kabul eder misiniz? 

Evet 185 46,3 

Hayır 36 9,0 

Kararsızım 179 44,8 

Total 400 100,0 

 

 
Bir yakınınızın beyin ölümü 

gerçekleşmesi halinde 

Dini nedenler 39 18,13 

Sorumluluk alma istememe  55 25,58 

Olayın ticari yönden 

kullanılabileceği düşüncesi 

21 9,7 



 CUMHURIYET         6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES         
                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-8151-02-2          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 33 

 

12. organlarının bağışlanmama 

temel nedeniniz nedir? 

(Hayır ve kararsızım diyenler 

cevaplamıştır)  

Cesedine herhangi bir 

müdahale yapılmasını 

istememe 

56 26,04 

Beyin ölümü kriterlerine 

güven duymama 
31 14,41 

Diğer    Diğer 18 8,37 

 Total  215 100 

 

Tanımadığınız biri için de olsa organlarınızı bağışlar mısınız? Sorusuna 217 kişi ( % 54) 

evet cevabı vermiş, % 11’i hayır cevabı vermiş, 141 kişi (% 35’i) ise kararsızım cevabı 

vermiştir. 

Bir yakınınızın beyin ölümü gerçekleşmesi halinde organlarının bağışlanmasını kabul 

eder misiniz? Sorusuna 402 katılımcıdan % 46’sı evet, % 9’u hayır ve % 44,8’i kararsızım 

yanıtı vermiştir. Efil ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 306 kişi ile yapılan çalışmada 

aynı soruya katılımcıların %32,7 evet, %22,5 hayır, %44,8 kararsızım cevabı verdikleri 

görülmüştür. Yine Yaşar ve ark. (2008) sağlıkçılar üzerinde yaptıkları bir araştırmada benzer 

soruya, katılımcıların % 47,7’si izin veririm şeklinde cevap verirken, % 41,9’u kararsız 

olduğunu belirtmiş, % 10,5’i bu tür bir soruya olumsuz cevap vereceğini belirtmiştir. 

Çalışmaların da bu araştırma ile benzer sonucu verdiği görülmüştür. Çalışmalarda kararsızların 

oranlarının yüksek olması dikkat çekicidir. 

Bir yakınınızın beyin ölümü gerçekleşmesi halinde organlarının bağışlanmasını 

istemeyen ve kararsız olanların, bağışlamama nedenleri olarak dini nedenler % 18,13, 

sorumluluk almak istememe % 25,58, Olayın ticari yönden kullanılabileceği düşüncesi % 9,7, 

Cesedine herhangi bir müdahale yapılmasını istememe% 26,4, beyin ölümü kriterlerine güven 

duymama %14,41 ve diğer nedenler % 8,7 olarak görülmüştür.  

 

Çizelge 6. Organ bağışını artırmak için yapılacaklar 

Soru 

sırası 
Sorular  Verilen cevaplar Frekans Yüzde  

 

 

13. 

Organ bağışını 

artırmak için neler 

yapılmalıdır.  

Eğitim 11 4,3 

Duyuru 11 4,3 

Bilgilendirme 73 28,5 

bilinçlendirme ve teşvik edilmeli 55 21,5 

Bağışladım  31 12,1 

Video reklam kamu spotu 

uygulamaları yapılmalı 

36 14,1 

Dini açıdan gereklilik vurgulanmalı 17 6,6 

Organ bağışı yapan ve yapılan 

kişilerle görüşme empati 

16 6,3 

Doktora güven sağlanmalı 2 ,8 

Yasal ve güvenilir koşulların 

oluşması 

4 1,6 

  Total 256 100,0 

 

Açık uçlu13. Soruyu 402 kişiden 146 kişi boş bıraktığından değerlendirmeye 256 kişi 

alınmıştır.  Organ bağışının artırılması için kişilerin organ bağışı konusunda bilgilendirilmesi 
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% 28.5, bilinçlendirilme ve teşvik edilmesi % 21.5, video reklam kamu spotu uygulamaları 

yapılmalı % 14,1, eğitim ve duyuru faaliyetleri % 8.6, dini açıdan gerekliliği vurgulanmalı % 

6,6, organ bağışı yapan ve yapılan kişilerle görüşme empati yaptırılmalı % 6,3 olarak 

belirtilmiştir. 

 

C) HİPOTEZLERE İLİŞKİN (ÖZYETERLİLİK VE ORGAN BAĞIŞINA 

İLİŞKİSİNE) BULGULAR 

 

Çizelge 7. Özyeterlilik ile Organ Bağışının Gerekliliğine İnanma  

 
Gerekliliğine 

inanma  
N ortalama Std. sapma t      Sig. 

Özyeterlik 

ortalaması  

Evet 378 3,8412 ,55129 2,743 ,006 

Hayır 24 3,5250 ,48333   

 

Genel özyeterlilik ile organ bağışının gerekliliğine inanma arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. (p<0,05) H1 hipotezi kabul edilmiştir. Organ bağışının gerekliliği olduğunu 

düşünenlerin özyeterlilik ortalaması, gerekli olamayanlardan daha yüksektir.  

 

Çizelge 8. Özyeterlilik ile Organ Bağışının nasıl yapılacağını bilme durumu 

  N ortalama Std. sapma t      Sig. 

Özyeterlik 

ortalaması  

Evet 211 3,8991 ,54824 2,959 ,003 

Hayır 191 3,7375 ,54517   

 

Özyeterlilik ile organ bağışının nasıl yapılacağını bilme arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır. (p<0,05) H2 hipotezi kabul edilmiştir. Organ bağışının nasıl yapılacağını bilenlerin 

öz yeterlilik ortalamaları (x= 3,89), bilmeyenlere göre  (x= 3,73) daha yüksektir. 

 

Çizelge 9. Özyeterlilik ile Organ Bağışında bulunmak isteme davranışı  

  N ortalama Std. sapma f      Sig. 

Özyeterlik 

ortalaması  

Evet 187 3,8674 ,55160 1,345 ,262 

Hayır 66 3,7467 ,55700   

Kararsızım  147 3,8013 ,55248   

 

Özyeterlilik ile organ bağışında bulunmak isteme davranışı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. (p>0,05) H3 hipotezi reddedilmiştir. Bununla birlikte organ bağışında bulunmak isteyen 

bireylerin özyeterlilik ortalama puanı (x=386) bulunmak istemeyen  (x= 3,74) ve kararsız olanlara göre  

(x= 3,80) daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 10. Özyeterlilik ile tanımadık kişilere organ bağışında bulunma durumu 

  N ortalama Std. sapma f      Sig. 

Özyeterlik 

ortalaması  

Evet 217 3,8373 ,57255 ,500 ,607 

Hayır 44 3,7459 ,53374   

Kararsızım 141 3,8231 ,52672   
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Özyeterlilik ile tanımadığı kişilere organ bağışında bulunmak isteme davranışı arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) H4 hipotezi reddedilmiştir. Bununla 

birlikte tanımadık kişi de olsa organ bağışında bulunmak isteyen bireylerin özyeterlilik 

ortalama puanlarının  (x= 3,84) bulunmak istemeyen  (x= 3,74) ve kararsız olanlara göre  (x= 

3,82) daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 11. Özyeterlilik ile bir yakınının ölümü halinde organlarını bağışlama durumu 

  N ortalama Std. sapma f      Sig. 

Özyeterlik 

ortalaması  

Evet 185 3,8844 ,54398 2,239 ,108 

Hayır 36 3,7300 ,49759   

kararsızım 179 3,7786 ,56919   

 

Özyeterlilik ile bir yakınının ölümü halinde organlarını bağışlama durumu davranışına verilen 

cevaplar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) H5 

hipotezi reddedilmiştir. Bununla birlikte bir yakınının ölümü halinde organlarını bağışlamak 

isteyenlerin özyeterlilik ortalamasının  (x= 3,88) bulunmak istemeyen  (x= 3,73) ve kararsız 

olanlara göre  (x= 3,77) daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

 

Çizelge 12. Genel öz yeterlilik durumu ve eğitim durumu arasındaki bulgular  

  N ortala

ma 

S.S f      Sig. 

Öz yeterlik 

ortalaması  

İlköğretim 45 3,541

8 

,5856

8 

7,544 

 

 

 

,000 

Lise 11

4 

3,861

8 

,5435

3 Ön lisans 83 3,663

3 

,5621

3 Lisans 13

1 

3,962

5 

,5027

8 Yüksek lisans ve 

üzeri 

28 3,917

1 

,4800

0 Total 40

1 

3,821

6 

,5525

3  

Eğitim durumuna göre ilköğretim mezunlarının genel öz yeterlik anketine verdikleri yanıtlar 

ile eğitim durumu lise, lisans ve yüksek lisans olanlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Diğer bir ifade ile eğitim durumu yükseldikçe genel öz yeterlilik 

algısı artmakta eğitim durumu düştükçe genel öz yeterlilik algısı da azalmaktadır diyebiliriz.  

Araştırmaya katılanların yaş, cinsiyet ve çalışma durumu ile genel öz yeterlik algısı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 

TARTIŞMA  

Araştırmada demografik değişkenlerden bireylerin özyeterlilik ortalamaları ile cinsiyet, 

yaş, çalışma durumu, Medeni durum ve kronik hastalık durumu arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. Özyeterlilik ortalamaları ile eğitim durumu arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. İlköğretim ve ön lisans mezunlarının ortalama özyeterlilik puanlarının diğer 

gruplardan düşük olduğu görülmüştür. 
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Organ bağışının nasıl yapılacağı hakkında bilgisi olanların oranı % 52,7, olmayanların 

oranı % 47,5’tir.  Özkan ve Yılmaz ( 2009) tarafından 338 hasta yakını ile yapılan çalışmada 

da benzer oranlar gözlenmiştir. 

Organ bağışını gerekli buluyor musunuz? sorusuna katılımcıların % 94’ü evet yanıtı 

vermiştir. Bu oran Özkan ve Yılmaz’ın (2009) çalışmasında da % 90.5 çıkmıştır. Bununla 

birlikte araştırmaya katılanların sadece % 46’sı organ bağışında bulunmak istediğini 

belirtmiştir.  

  Organ bağışında bulunmak ister miydiniz? sorusuna katılımcıların % 46’sı organ 

bağışında bulunmak istediği,   16,5’i bulunmak istemediği, % 36,8’inin ise kararsız durumda 

olduğu görülmüştür. Efil ve arkadaşları ( 2013) tarafından 306 kişi ile yapılan çalışmada 

katılımcılardan %40,2’si organlarını bağışlamayı düşündüğünü,%20,6’sı düşünmediğini ve  % 

39,2’si ise kararsız olduğunu ifade etmiştir. Aytaş ve  arkadaşlarının  2011’de yaptığı çalışmada 

katılımcıların %42‟si organlarını bağışlamayı düşündüğünü, %20‟si bağışta bulunmak 

istemediğini ve %38‟i ise kararsız olduğunu bildirmiştir. Görüldüğü gibi çalışmalarda benzer 

sonuçlar gözlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu kişilerin organ bağışı 

konusunda kararsızlık oranlarının oldukça yüksek olmasıdır. 

  Organ bağışında bulunmak istemeyen ve kararsız olanların, organ bağışında 

bulunmama nedenleri olarak, dini nedenler % 18,1, ölümden sonra vücut bütünlüğümün 

bozulmasını istemiyorum %24,3, konu ile ilgili bilgim olmadığından korkuyorum % 18,1, 

ihtiyaç hissetmedim % 21, diğer nedenler % 17,61(nedeni yok, istismar ve kötüye kullanılma 

korkusu, cesaret edememek bağışta bulunanlar takip ediliyor düşüncesi) yer almaktadır. 

 Bu sonuçlar organ bağışı konusunda yapılan çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşıldığını 

göstermektedir.  

Araştırma hipotezleri değerlendirildiğinde;  

Bireylerin genel öz yeterlilik durumu ile organ bağışının gerekliliğine inanma ve organ 

bağışının nasıl yapılacağını bilme durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). 

Organ bağışında bulunmak isteme, tanımadığı kişilere de organ bağışında bulunma ve 

bir yakınının ölümü halinde organlarını bağışlama ile özyeterlilik arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0,05) Bununla birlikte organ bağışında bulunmak isteme, 

tanımadığı kişilere de organ bağışında bulunma ve bir yakınının ölümü halinde organlarını 

bağışlama davranışları sorularına evet cevabı verenlerin özyeterlilik ortalamalarının, hayır ve 

kararsızım diyenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Organ bağışında bulunmak isteyen bireylerin özyeterlilik ortalama puanı (x= 3,86), 

bulunmak istemeyen  (x= 3,74) ve kararsız olanlara göre  (x= 3,80) daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Yine tanımadık kişi de olsa organ bağışında bulunmak isteyen bireylerin özyeterlilik ortalama 

puanlarının  (x= 3,84) bulunmak istemeyen  (x= 3,74) ve kararsız olanlara göre  (x= 3,82) daha 

yüksek olduğu görülmüştür.  

Aynı şekilde bir yakınının ölümü halinde yakınının organlarını bağışlamak isteyenlerin 

özyeterlilik ortalamasının  (x= 3,88), bağışlamak istemeyenler (x= 3,73) ve kararsız olanlara 

göre  (x= 3,77) daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Bilindiği gibi özyeterlilik durumunun yüksekliği daha önce geçirilen yaşantılar, dolaylı 

yaşantılar, ikna ve duygusal durumlar sonucu oluşur.  Yüksek öz-yeterlik beklentileri olan 

bireylerin yeni davranışlar denemesi ve bunlarda ısrar etmesi olasılığı daha fazladır, ve 
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böylece başarıya ulaşma ihtimalleri de yüksektir, böylece öz-yeterlik beklentileri 

artmaktadır (sherer vd, 1982). Ayrıca özyeterliliği yüksek olan bireylerin zor durumlarla 

başa çıkma ve fırsatlara odaklandıkları bu durumun ise etkili problem çözmelerine 

yolaçtığı belirtilmektedi (Luszczynsk vd, 2005).  

Araştırmada yüksek özyeterliliğe sahip bireylerin organ bağışı davranışlarını (organ 

bağışının gerekliliğine inanma, organ bağışının nasıl yapılacağını bilme, organ bağışında 

bulunma, yakınının organlarını bağışlama)  hayır ve kararsızım cevabı verenlerden daha 

fazla benimsediği görülmüştür. Bir başka deyişle bu sorulara evet cevabı verenlerin 

özyeterlilik ortalama puanlarının, hayır ve kararsızım cevabı verenlerden yüksek olduğu 

görülmüştür. Özyeterlik beklentilerinin yüksekliği bu güne kadar geçirdikleri yaşantılar, 

geçmiş başarıları, duygusal durumları, sözel ikna gibi faktörlerden etkilenerek 

oluşmaktadır. Bu anlamda organ bağışı ile ilgili bireylerin öz yeterliliklerini yükseltici 

yaşantıları düzenlemek yani organ bağışının önemini anlatan eğitim, bilgilendirme 

broşürü, kamu spotu, sözel ikna) bireylerin özyeterliliklerini artırıcı etki yapacağı gibi 

organ bağışı davranışını da olumlu etkiyebilecektir.   

 Literatürde özyeterlilik; göreve/alana özgü ve genel özyeterlilik olarak yer almıştır.  Göreve ve 

alana özgü, diabet öz yeterlilik ölçeği, ergenler için madde bağımlılığından korunma 

özyeterlilik ölçeği, akademik özyeterlilik ölçeği, öğretmen özyeterlilik ölçeği, fen öğretimi 

özyeterlilik ölçeği, bilgisayar öz yeterlilik ölçeği gibi ölçekler sayılabilir. Bu araştırmada ise 

genel özyeterlilik ölçeği kullanılmıştır.   

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Çalışma sonunda bireylerin genel olarak öz yeterlilik düzeyi ile organ bağışı bilgi tutum ve 

davranışları arasında ilişki olduğu gözlenmiştir.  Bu ilişki; bireylerin genel özyeterlilik durumu 

ile organ bağışının gerekliliğine inanma ve organ bağışının nasıl yapılacağını bilme durumu 

arasında anlamlı bulunmuştur. Yine organ bağışında bulunmak isteme, tanımadığı kişilere 

organ bağışında bulunma ve bir yakınının ölümü halinde organlarını bağışlama durumuna evet 

cevabı verenlerde ise özyeterlilik ortalamalarının, hayır ve kararsızım diyenlere göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgulara göre bireylerin organ bağışına yönelik genel öz 

yeterlilik durumunun iyileştirilmesi için gerekli doğrudan ve dolaylı öğrenme yaşantılarının 

düzenlenmesi, ikna ve duygusal iyileştirmelerin yapılarak farkındalığın artırılması ve 

bilinçlendirmenin oluşturulması bireylerin organ bağışına yönelik bilgi, tutum ve davranış 

üzerinde olumlu katkı yapacağını desteklemektedir. Bu anlamda organ bağışı ile ilgili daha 

fazla bilgilendirme, farkındalık oluşturulması ve yaşantıların düzenlenmesi bireylerin öz 

yeterliğinin artmasını sağlayacak ve organ bağışında bulunma davranışlarını önemli ölçüde 

etkileyecektir.  

Bu çalışmada her ne kadar organ bağışı yapmayı isteme davranışı ile genel öz 

yeterlilik arasında bir ilişki bulunmuşsa da, organ bağışı davranışına özgü bir öz yeterlilik 

ölçeği geliştirilmesi, organ bağışı davranışının daha detaylı incelenmesine yardımcı 

olacaktır. Bu anlamda organ bağışı özyeterlilik ölçeği geliştirilmesi yararlı olacaktır.  
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Abstract 

Imagination is seen as a part of the human thought system. It entered the literature as the 

'Carpenter Effect' because of the studies conducted with imagery in the 19th century. The 

concept of mental imagery, which has been associated with different disciplines over time by 

researchers, has increased in scientific production. In this respect, this study was conducted 

with the keyword 'mental images in the child' and data taken from WoS.  

A descriptive survey model was used in this research. The data belong to the years 1986 – 2022, 

and the analysis of the data in the study was carried out with bibliometric parameters. Because 

of the analysis made, it was seen that the studies with the theme of 'mental images in the child' 

increased as the annual scientific production, the studies were mostly carried out by the USA 

on a country basis, and the most relevant author on the subject were 'Allan Reiss'. 

Keywords: Mental images in the child, image, imagination. 

 

“ÇOCUKTA ZİHİNSEL İMGELER” BİBLİYOMETRİK ANALİZ 

Özet 

İmgeleme, insan düşünce sisteminin bir parçası olarak görülmektedir. Literatüre 19. yüzyılda 

imgeleme ile yapılan çalışmalar sonucu “Carpenter Etkisi” olarak girmiştir. Araştırmacılar 

tarafından zaman içerisinde farklı disiplinler ile ilişkilendirilerek güncelliğini koruyan zihinsel 

imgeleme kavramı bilimsel üretimde artışlar göstermiştir.  Bu bakımdan bu çalışma “mental 

images in the child” anahtar kelimesi ile WoS’tan alınan veriler ile yürütülmüştür. Çalışmada 

betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler 1986 – 2022 yılları arasına ait olup çalışmada 

verilerin analizi bibliyometrik parametreler eşliğinde yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu 

“mental images in the child” temalı çalışmaların yıllık bilimsel üretim olarak artış gösterdiği, 

çalışmaların yoğunluklu olarak ülke bazında ABD tarafından yapıldığı, konuya ilişkin en ilgili 

yazarın Allan Reiss olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Çocukta zihinsel imgeler, imge, imgeleme. 

 

Image is the concept that emerges with the creation process, which is in the existence of 

human beings and unique to humans. It is seen that terms with similar meanings such as dream, 

dream, appearance are used together with image (Alakuş & Özsoy, 2017). It is seen that it is a 

concept that has been discussed in the historical process and used in different definitions. While 

Plato saw the image as a reflection of reality, Epicurus and Democritus saw the image as 

https://orcid.org/0000-0003-4919-7396
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material. Descartes, on the other hand, defined it as leaving traces in the brain throughout mental 

processes (Işıldak, 2008). 

Although imagery is accepted as a part of the human thought system, it appears with 

different definitions in the literature. Imagination is the ability of an individual to produce 

pictures or ideas during the mental process (Gawain, 2017). Reality is a process that is imitated 

by imagery. Imagination can be defined as physical activity that evokes the properties of non-

existent objects (Denis, 1985). Imagination is a different process from daydreaming and is a 

volitional mental experience under the control of the person (Perry & Morris, 1995). White and 

Hardy (1998) stated that unlike dreaming, the individual is fully aware of the imagery process 

and is conscious in this process. Along with imagery, the individual can use what he sees or 

thinks to repeat a successful performance in the past (Kızıldağ & Tiryaki, 2012). In the studies 

carried out, the difference between performing  movement in reality and performing it with 

imagination (enhancing the movement in the mind) has been examined. As a result, it was 

concluded that the electrical measurements were similar (Tiryaki, 2000). In a study conducted 

by Carpenter in 1873 on the basis of the "Ideo-Motoric Principle", he said that when individuals 

mentally perform an action that requires motoric movement, an electrical current occurs in the 

muscles used for that movement. This study was referred to as the Carpenter Effect in the 

literature and this effect was investigated and expanded in the following processes (Konter, 

2000). 

 Imagination is the learning or development of the movement by going through an 

intense thinking process without actually putting it into practice (Baser, 1998). The subject who 

has started to be researched in different fields; different factors, different variables, etc. by 

researchers. started to be addressed. In this respect, in this study, answers to the following 

problem situations were sought from the Web of Science (Wos) database with the keyword 

"Mental Images in Children"; 

1- What is the annual scientific output of research on “mental images in children”? 

2- What is the status of the authors of the studies on “mental images in children”? 

3- How is the descriptive analysis of documents (articles, papers, etc.) in research on 

“mental images in children”? 

4- What is the country-based descriptive analysis of studies on “mental images in 

children”? 

5- What are the most relevant sources for research on “mental images in the child”? 

6- What is the status of the words used in research on “mental images in children”? 

Method 

For the purpose of this research, descriptive survey model was used. With descriptive 

surveys, it is possible to examine the existing situation in depth about the researched subject 

(Çepni, 2011). The data for this study were scanned from the Web of Science (WoS) under the 

title of "mental images in the child" and the obtained data were analyzed in terms of bibliometric 

parameters in the R program. 
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Data Collection and Analysis of Data 

The Web of Science consists of different databases and contains thousands of different 

journals (Aghaei Chadegani et al., 2013). WoS can present documents from a wide variety of 

perspectives to the researcher. In this respect, in line with the purpose of the research, on 

27.03.2022, a search was made with the keyword "mental images in the child"  to reach wider 

studies on the subject, and no limitations were made in the collection of data. As a result, 2567 

studies were puplished between 1986 and 2022. 

R program/Bibliometric analysis was used for the analysis of the data. Quantitative 

analysis of scientific studies can be achieved with bibliometric analysis; changes, connections, 

dynamics and development in the field can be described (Zupic & Cater, 2015). 

Results 

Figure 1. Annual Scientific Production of Research on “Mental Images in Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

In Figure 1, the annual scientific production of the data obtained because of scanning 

with the keyword "mental images in the child" between 1986 and 2022 is given. The total 

number of citations in these documents is 93886. The number of studies, which was one in 

1986, has increased in general terms over the years and seems to have reached its highest level 

in 2021. Since the data obtained in the research is on 27.03.2022, the data in 2022 appears to 

be 48 for the first three months. Figure 1 shows us that the subject remains up-to-date and 

attracts the attention of researchers. 
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Figure 2. Most Relevant Authors in Research on “Child Mental Images” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

In Figure 2, the top 20 authors who are most interested in the subject are given. It is seen 

that the first two authors who are most interested in the subject are "Allan Reiss" and "Renzo 

Guerrini", respectively. At the relevant time, Allan Reiss conducted 12 studies on the subject 

and Renzo Guerrini conducted 11 studies. 

Figure 3. Countries of Researchers in Studies on “Mental Images in Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

In Figure 3, the graph of the countries of the researchers working on the subject is given. 

When the figure is examined, it is seen that the first two countries in the relevant subject are the 

USA and England, respectively, and China and Italy share the third and fourth places with an 

equal number of studies. 
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Figure 4. Author Collaboration Network in Research on “Mental Images in Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

When the author collaboration network is examined in Figure 4, it is seen that clusters 

are formed around different authors. Generally, it can be said that the most clustered authors 

are “Julian G. Simmons”, “Sarah Whittle”, “Peter J Anderson”, “Renzo Guerrini”. 

Table 1. Globally Most Cited Documents in Studies on “Mental Images in Children” 

Working Title Study 

Author(s) 

Doi Total 

citation 

Publication 

Year 

 
Cognitive psychology - Interacting minds - 

A biological basis 

 

 
 

Frith, CD and 

Frith, U 

 
 

10.1126/bilim.286.5445.1692 

 
 

1141 

 
 

1999 

Developmental trajectories of brain volume 

abnormalities in children and adolescents with attention-

deficit/hyperactivity disorders 
 

 

Castellanos, 

FX et all.  

 

10.1001/jama.288.14.1740  

 

  1013 

 

     2002 

 
Other minds in the brain: a functional imaging study of 
“theory of mind” in story comprehension 
 

 

Fletcher PC, 
et all. 

 

  
10.1016/00100277(95)00692-

R 

 

   1000 

 

     1995 
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https://doi.org/10.1016/0010-0277(95)00692-R
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Figure 5. Countries Most Cited in Studies on “Mental Images in Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

In Figure 5, the top 20 countries that received the most citations in the studies on the 

subject are given. When the figure is analyzed, USA takes the first place with 33183 citations, 

England takes the second place with 5836 citations, and the Netherlands takes the third place 

with 2908 citations. In this regard, Turkey ranks 15th with 512 citations. 

Figure 6. World Collaboration Network in Research on “Mental Images in Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

When Figure 6 is examined, it is seen that the cooperation network on the relevant 

subject is mostly formed around the USA. Following this, it can be said that the clustering in 

cooperation network was formed around England and Switzerland. 
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Figure 7. Most Relevant Sources for Research on “Mental Images in Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

Figure 7 includes the top 20 most relevant sources on the subject. Here, "Pediatric 

Neurologoy" takes the first place with 40 articles, and "Journal of Child Neurology" takes the 

second place with 38 articles. 

Figure 8. Word Cloud of Frequently Used Words in Research on “Mental Images in 

Children” 

 

Source: Rstudio/Biblioshny 

Looking at the most frequently used words related to the subject in Figure 8; It is seen 

that the words children, adolescents, brain, mental-health, prevalence are used. 
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Results, Discussion and Recommendations 

In this study, bibliometric analysis of 2567 studies, which were conducted as because 

of the keyword "mental images in the child" in the Web Of Science (WoS) database between 

1986 and 2022 (March 27), and which were obtained without limiting any variable in the 

database, were performed. In this respect, in the study; 

- According to the documents in WoS, it is seen that the annual scientific production has 

increased continuously from 1986 to 2022 and remains up-to-date. 

- It has been seen that the authors who have conducted the most studies on the subject 

are “Allan Reiss” and “Renzo Guerrini”. 

- When we look at the countries of the responsible authors on the subject, it can be said 

that the USA, England, China, Italy, Canada, Germany and France. 

- Considering the author collaboration on the relevant subject, it can be said that clusters 

are around different authors. However, it was seen that the clusters were mostly shaped around 

“Julian G. Simmons”, “Sarah Whittle”, “Peter J. Anderson”, “Renzo Guerrini”. 

- When we look at the most cited studies globally, it can be said that "Cognitive 

psychology - Interacting minds - A biological basis" is in the first place with 1141 citations, 

which was discussed by Frith, CD and Frith U (1999). Because of, as a result of the bibliometric 

analysis, it was seen that the languages of the documents that received the most references were 

English. 

- When we look at the countries with the most references on the subject, the USA, 

England, Netherlands, Italy, Canada, Australia, Germany, France and others take the first place. 

At this point, it can be said that this situation is not surprising when we look at the countries of 

the responsible authors. However, when we look at the countries of the authors on the subject, 

China takes the third place. Despite this, China was not in the top 20 in the list of the most cited 

countries. It has also been observed that Turkey is in the 15th rank among the most cited 

countries. 

- When the world cooperation network is examined, it is seen that the clusters are mostly 

shaped around the USA, England and Switzerland. In this respect, it can be said that these 

countries fed other countries on the subject of “mental images in the child”. 

- When we look at the most relevant sources on the subject of "mental images in the 

child", the subject in general is; It is seen that it is discussed in neurology and pediatric 

disciplines. 

- When the word cloud on the relevant subject is examined, the most frequently used 

words are children, adolescents, brain, mental-health, etc. found be. 

In this study, with the keyword "mental images in the child", the data were collected 

without limiting in WoS and subjected to R program / bibliometric analysis. Further studies can 

be analyzed with different keywords and limitations. 
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ÖZET 

Son yıllarda; sanayi, teknoloji, enerji gibi kritik alanlarda meydana gelen gelişmeler, devletlerin 

sorumluluklarının artmasına yol açmıştır. Devletler bu sorumluluklarına ilişkin faaliyetlerini, 

kamu harcama araçlarından yararlanarak yürütebilmektedir. Bu bağlamda çalışma; G-20 

ülkelerinin kamu harcamaları (fonksiyonel) açısından benzerlik veya farklılıklarını (yakınlık 

veya uzaklık) belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, birimler ya da 

nesneler arası uzaklıkların daha az boyutlu bir uzayda grafiksel gösterimine imkân tanıyan çok 

boyutlu ölçekleme analizi kullanılmıştır. Analizde, IMF veri tabanından elde edilen 10 

fonksiyonel kamu harcaması kalemi, verilerine ulaşılabilen on üç G-20 ülkesi için 2019 yılı 

dikkate alınarak araştırılmıştır. Analiz sonucunda birinci boyutta dört ülke grubu, ikinci boyutta 

ise üç ülke grubunun oluştuğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu harcamaları, G-20 ülkeleri, İstatistiksel analiz, Çok boyutlu 

ölçekleme analizi. 

1. GİRİŞ   

Devletlerin mali ve mali olmayan yükümlülükleri bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda; 

sanayi, teknoloji, enerji gibi kritik alanlarda meydana gelen gelişmeler, bu alanlardaki 

yükümlülüklerinin artmasına yol açmıştır. Devletler bu sorumluluklarını ilişkin faaliyetlerini, 

kamu harcama araçlarından yararlanarak yürütülebilmektedir.  

Kamu harcamaları, kamu mallarının sağlanması veya kaynakların yeniden dağıtılması 

gibi amaçları gerçekleştirmek için hükümetlerin mal ve hizmet (eğitim, sağlık, sosyal korunma, 

savunma vb.) üretmesini ve satın almasını sağlayan harcamalar olarak tanımlanmaktadır (Ortiz-

Ospina ve Roser, 2016). Başka bir ifadeyle kamu harcamaları, devletin görevlerini yerine 

getirebilmek için yaptığı harcamalardır. Yani, devlet tarafından yapılan parasal harcamaların 

toplamıdır (Işık, 2014). 

https://orcid.org/0000-0003-1712-2015
https://orcid.org/0000-0003-4527-5713
https://orcid.org/0000-0003-2985-2875
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Devletin, kamu harcamalarıyla (miktarı, niteliği, alanı ve kapsamı) ilgili alacağı kararlar 

ve yapacağı düzenlemeler hem mali hem de ekonomik ve sosyal nitelikteki fonksiyonlarını 

yerine getirmesine olanak tanır (Gülcan,2008). Harcama planı ve bütçe arasında başarılı bir 

ilişkinin sağlanabilmesi için kamu harcamalarının sınıflandırılması gerekmektedir. Yapılan 

sınıflandırmalar, harcamaların etkin bir şekilde takip edilebilmesi ve gerekli şekilde 

düzenlenebilmesi açısından önemlidir. 

 
Görsel 1. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 

 

Kamu harcamaları Görsel 1’de gösterildiği gibi; ekonomik, idari (organik) ve fonksiyonel 

olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. (i) Ekonomik sınıflandırmada kamu 

harcamalarının gayri safi milli hasılaya katkısı dikkate alınmaktadır. Bu sınıflandırmada kamu 

harcamaları, kendi içerisinde reel-transfer harcamamaları, cari-yatırım harcamaları ve verimli-

verimsiz kamu harcamaları olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. (ii) İdari (organik) 

sınıflandırmada, kamu harcamalarını yapan yönetim birimleri dikkate alınmaktadır. (iii) 

Fonksiyonel sınıflandırmada ise, kamu hizmetlerinin amaçları göz önünde bulundurulmaktadır. 

Buradaki amaç, kamu hizmetlerinin maliyetinin hesaplanabilmesine imkân tanımaktır (Işık, 

2014; Taraktaş, 2018; Altay, 2019). 

Kamu harcamalarının temel işlevi, sadece kamusal mal ve hizmetlerin sağlanması olarak 

görülmemektedir. Aynı zamanda çağdaş devlet anlayışının gereği olan; ekonomik büyüme 

hızını arttırmak, gelir dağılımında adaleti sağlamak, kaynak dağılımını düzenlemek gibi 

amaçların gerçekleştirilmesinde de kamu harcamaları en önemli araçlardandır. Bu doğrultuda, 

kamu harcamalarındaki artış, ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyen uyarıcılardan biri 

olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle çarpan etkisi vasıtasıyla, kamu harcamaları 

artacak ve bu sayede ekonomik büyüme de ivme kazanacaktır. Bu mekanizma göz önüne 

alındığında kamu harcamalarının, devletin hedeflerine ulaşılmasında kritik role sahip olduğunu 

söylemek mümkündür (Yılmaz ve Susam, 2001; Oktayer ve Susam, 2008). 

Bu bağlamda çalışma, G-20 ülkelerinin fonksiyonel kamu harcamaları açısından 

benzerlik veya farklılıklarını (yakınlık veya uzaklık) belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın 

amacı doğrultusunda grafik tabanlı istatistiki yöntemlerden birisi olan Çok Boyutlu Ölçekleme 

(ÇBÖ) Analizi kullanılacaktır. “ÇBÖ analizi nesneler arasındaki bilinmeyen ilişki yapılarının, 

hesaplanabilen uzaklıklarla temsil edilebildiği durumlarda uzaklıklardan yararlanarak nesneler 

arasındaki ilişki yapısının ortaya çıkmasına olanak sağlayan bir yöntemdir” (Camkıran, 2020). 
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Bu yöntem, birimler ya da nesneler arası uzaklıkların daha az boyutlu bir uzayda grafiksel 

gösterimine imkân tanımaktadır. Çalışmanın analizinde, IMF veri tabanından elde edilen 10 

fonksiyonel kamu harcaması kalemi (Genel kamu hizmetleri, Savunma, Asayiş ve güvenlik, 

Ekonomik işler, Çevre Koruma, Konut ve sosyal olanaklar, Sağlık, Dinlenme, kültür ve din, 

Eğitim harcamaları, Sosyal koruma) G-20 ülkeleri için 2019 yılı dikkate alınarak 

araştırılacaktır. Araştırma neticesinde çalışma, tercih ettiği yöntem (ÇBÖ) ve seçtiği örneklem 

(G-20 ülkeleri) açısından elde ettiği sonuçlarla literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra literatür özetine yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümde analizin yöntemi açıklanmıştır. Son iki bölüm ise sırasıyla, 

sonuçlar ve değerlendirme ve genel değerlendirme ve sonuçlar bölümünü içermektedir. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Literatür araştırmasında, çalışmaların kamu harcamaları ile farklı makro ekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkinin analizi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bunlar içerisinde, 

kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların ağırlık 

kazandığı gözlenmektedir. Çalışmalarda kullanılan yöntemler dikkate alındığında ise, 

genellikle eşbütünleşme ve nedensellik analizlerinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda, literatürde yer alan çeşitli çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

Loizides ve Vamvoukas (2005), Birleşik Krallık, İrlanda ve Yunanistan’ı dahil ettikleri 

araştırmalarında, kamu harcamaları (kamu büyüklüğü göstergesi olarak) ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi üçlü nedensellik yöntemi ile analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda üç ülkede 

hem kısa hem de uzun dönemde, kamu büyüklüğünün ekonomik büyümenin nedeni olduğu 

belirlenmiştir. 

Bose vd. (2007), 30 gelişmekte olan ülkede, panel veri analizi yardımıyla ekonomik 

büyüme üzerinde kamu harcamalarının etkisini araştırmışlardır. 1970-1990 dönemi kapsayan 

analizde, kamu yatırım harcamalarının büyüme üzerinde pozitif anlamlı etkisi olduğu, kamu 

cari harcamalarının ise anlamlı etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Şahin ve Özenç (2007), Türkiye’de kamu harcamaları, enflasyon, işsizlik ve gayrisafi 

yurtiçi hasıla arasındaki ilişkileri, Granger nedensellik analizi ile incelemişlerdir. 1988-2006 

dönemini kapsayan analiz neticesinde, kamu harcamaları ile hasıla arasında çift yönlü, 

enflasyon ile tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna karşın, kamu harcaması ile 

işsizlik arasında nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 

Wu vd. (2010), kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalarında, panel Granger nedensellik analizini kullanmışlardır. 1950-2004 dönemi için 

182 ülkenin dahil edildiği analizde, ülkelerin genelinde kamu harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yıldız ve Sarısoy (2012) OECD ülkelerinde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi, 1980-2010 dönemi için analiz etmişlerdir. Panel veri analizinin kullanıldığı 

çalışmada, kamu harcamaları ve ekonomik büyümenin birbirlerini pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. 
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Attari ve Javed (2013), çalışmalarında kamu harcamaları, enflasyon oranı ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi, Pakistan’da 1980-2010 dönemi için incelemişlerdir. Yapılan 

eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile kamu harcamaları, enflasyon oranı ve ekonomik 

büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ekonomik 

büyüme ile kamu harcamaları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğu da 

belirlenmiştir. 

Dikmen (2015), tarafından 2000-2013 döneminde Norveç için kamu harcamalarının 

ekonomik analizi yapılmıştır. Fonksiyonel ve ekonomik kamu harcamaları 

sınıflandırılmalarından yararlanılan çalışmada; eğitim ve sağlık harcamalarının toplam kamu 

harcamaları içindeki payı ortalama %68 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca toplam kamu 

harcamalarının %30’unun güçlü bir yapıya sahip olan yerel yönetimler tarafından 

gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

Akıncı ve Tuncer (2016), kamu harcamalarının, özel tüketim harcamaları üzerinde 

etkisinin varlığını ele alan çalışmalarında, Türkiye’nin 2006-2016 dönemi incelenmiştir. 

Çeyrek dönemlik verilerin kullanıldığı eş bütünleşme analizi neticesinde uzun dönemde kamu 

harcamaları ile özel tüketim harcamaları arasında ilişki bulunmadığı belirlenmiştir. 

Diler (2016), Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, 

ARDL eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri ile araştırmıştır. 1998-2010 

dönemini kapsayan çalışmada, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu ama 

nedensellik ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Hanusch vd. (2016), kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini, 2000-2012 

dönemi için G-20 ülkelerinde analiz etmişlerdir. Panel veri analizinin kullanıldığı araştırmada, 

inovasyon merkezli kamu harcamalarının, ekonomik büyüme üzerinde daha büyük etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Oladele vd. (2017), çalışmalarında Güney Afrika’da kamu harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerini, 1980-2014 dönemi için eşbütünleşme analiz yardımıyla 

incelemişlerdir.  Analiz sonucunda, uzun dönemde ekonomik büyüme ile kamu harcamaları 

arasında pozitif, kısa dönemde ise negatif ilişki olduğunu tespit edilmiştir.  

Karakurt ve Okutan (2018), gelir ve fonksiyonel kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen makalelerinde, 2005-2014 döneminde Türkiye ekonomisi için analiz yapılmıştır. 

Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik analizi kullanılan çalışmada, gelir ve kamu harcamaları 

arasında nedensellik (tercih edilen kamu harcama kalemine göre farklı yönde) ilişkisi olduğu 

belirlenmiştir. 

Atıner (2019)’in OECD ülkelerini dahil ettiği çalışmasında, 1995-2016 döneminde 

nedensellik analizleri yardımıyla kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Simetrik nedensellik analizi sonucunda, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Asimetrik nedensellik analiz 

sonuçları dikkate alındığında ise genel olarak ülkelerde ekonomik büyüme ile kamu 

harcamalarının birbirini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Karagianni vd. (2019) tarafından doğrusal olmayan nedensellik analizi aracılığıyla 

Birleşik Krallık’ta, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik bağı 

araştırılmıştır. 1955-2009 dönemini kapsayan çalışmada, değişkenler arasında nedensellik 

ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 

Aydın ve Gül (2020), 1980-2018 döneminde Türkiye’deki kamu harcamaları ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, eşbütünleşme, nedensellik ve EKK yöntemleriyle 

incelemişlerdir. Analiz neticesinde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 

Ayrıca kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespit 

edilmiştir. 

Esen vd. (2020), çalışmalarında, ARDL eşbütünleşme ve nedensellik testlerinden 

yararlanarak Türkiye’de 1950-2018 dönemi için ekonomik büyüme-kamu harcamaları ilişkisini 

analiz etmişlerdir. Eşbütünleşme analizi neticesinde, gayrisafi yurtiçi hasılanın hem kısa hem 

uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde anlamlı pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Nedensellik analiziyle de gayrisafi yurtiçi hasıladan kamu harcamalarına doğru tek yönlü ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Selvanathan vd. (2021), tarafından yapılan çalışmada, sektörel kamu harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, Sri Lanka ekonomisi için ARDL eşbütünleşme analizi 

yardımıyla incelenmiştir. 1985-2016 dönemini kapsayan çalışma neticesinde, sektörel düzeyde 

kamu harcamalarının sadece uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

3. YÖNTEM- VERİ SETİ 

Çalışmada, G-20 ülkelerinin fonksiyonel kamu harcama oranları açısından benzerlik ve 

farklılıkları incelenmiştir. Yapılan araştırmada Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (ÇBÖ) 

kullanılmıştır. ÇBÖ analizi IBM SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çok değişkenli istatistiksel yöntemler arasında yer alan ÇBÖ’de, değişkenler arasındaki 

içsel bağımlılık dikkate alınmaktadır. Yani değişkenler arasında bağımlı-bağımsız ayrımı 

yapılmamaktadır. Bunun yerine değişkenlere ait çok sayıda ortak özellikler dikkate alınarak 

anlamlı gruplar oluşturulma yoluna gidilmektedir. ÇBÖ’ye özellikle birimler arasındaki 

ilişkinin bilinmediği ama aralarındaki uzaklıkların hesaplanabildiği durumlarda 

başvurulmaktadır (Camkıran, 2020). Analiz neticesinde birimlerin konumları, çok boyutlu bir 

uzayda iki veya daha fazla eksenli uzaysal harita üzerine aktarılır. Her birim, uzaklıkların 

dikkate alındığı bu haritada bir nokta olarak yer alır.  Harita üzerinde bulunan noktalar 

arasındaki yakınlık ve uzaklık, benzerlik ve farklılıkları ifade etmektedir. Bu durum, birbirine 

çok yakın olan birimlerin yüksek benzerliğe, uzak olanların ise farklılığa sahip olduğunu 

anlamına gelmektedir (Nakip ve Yaraş, 2017).  

ÇBÖ analizinde ilk aşama, elde edilen sonuçların uygunluk ve geçerlilik değerlerinin 

kontrol edilmesidir. Analize devam edilebilmesi için seçilen değişkenlerin modeli temsil etme 

gücü yani uygunluğunu gösteren R2 değerinin en az %60 olmalıdır.  Kruskal tarafından 

hesaplanan ve geçerlilik göstergesi olan stress değerinin ise geçerli aralıkta yer alması 

istenmektedir. Stres değeri 0 ile 1 arasında yer alan bir değerdir. Bu değer, sıfıra yaklaştıkça 
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geçerlilik düzeyi yükselmektedir (Sığırlı, vd. 2006; Nakip ve Yaraş, 2017). Uygunluk ve 

geçerlilik değerlerine ek olarak verilerin iki boyutta Öklid uzaklık modeline uygun olup 

olmadığını gösteren doğrusal serpilme diyagramı da dikkate alınmalıdır. Diyagramda yer alan 

verilerin, doğrusal bir dağılıma sahip olması analize devam edilebileceğinin göstergesidir 

(Oğuzlar, 2005). 

Uygunluk ve geçerlilik kriterlerinin sağlanmasının ardından, tercih edilen boyuttaki 

modelin değerlendirilmesi aşamasına geçilebilir. İki boyutlu model tercihinde, birinci boyut Y 

eksenini, ikinci boyut ise X eksenini temsil etmektedir (Nakip ve Yaraş, 2017). Bu doğrultuda 

modelde yer alan ülkeler koordinat sisteminde yerlerini almaktadırlar. Belirtildiği üzere, 

birbirlerine benzerlik gösteren ülkelerin koordinat sistemindeki konumları da birbirlerine yakın 

olacaktır. Farklılıkların olduğu ülkelerde ise bu durumun tersi yaşanacaktır.  

Çizelge 1. Fonksiyonel Kamu Harcamaları Göstergeleri 

Değişken Birim 

Savunma Hizmetleri Harcamalarının GSYH Payı % 

Ekonomik İşler ve Hizmet Harcamalarının GSYH Payı % 

Çevre Koruma Hizmetleri Harcamalarının GSYH Payı % 

İskân ve Toplumsal Refah Hizmetleri Harcamalarının GSYH Payı % 

Sağlık Hizmetleri Harcamalarının GSYH Payı % 

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının GSYİH Payı % 

Eğitim Hizmetleri Harcamalarının GSYH Payı % 

Sosyal Koruma Hizmetleri Harcamalarının GSYH Payı % 

 

Çalışmada yer alan fonksiyonel kamu harcamalarına ait göstergelere Çizelge 1’de yer 

verilmiştir. G-20 ülkeleri arasından verileri mevcut olan 13 ülkenin fonksiyonel kamu harcama 

kalemleri 2019 yılı için IMF veri tabanından temin edilmiştir. Analizde kullanılan G-20 

ülkelerine ait bilgiler Çizelge 2’de yer almaktadır.  

Çizelge 2. Analizde Yer Alan G-20 Ülkeleri 

Almanya Çin Güney Afrika Kanada 

Amerika Birleşik Devletleri Endonezya İtalya Rusya  

Avustralya Fransa Japonya Türkiye 

Birleşik Krallık    

 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Çok boyutlu ölçekleme analizinde öncelikle modelde yer alan değişkenlerin, model için 

uygunluk ve geçerlilikleri dikkate alınmaktadır. Uygunluk için, R2 uygunluk endeksi ve 

geçerlilik için de stress değeri göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışmada analiz neticesinde 

R2= %85 ve stress değeri 0,19 çıkmıştır. Elde edilen değerler, modelde yer alan değişkenlerin 

%85 oranında modeli açıklama gücüne ve orta düzeyde de uyumluluğa sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu bağlamda modelin hem uygunluk hem de geçerlilik kriterlerinin sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Görsel 2’de yer alan serpilme diyagramında, verilerin doğrusal 
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bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Bu dağılım, analiz sonuçlarının yorumlanabileceğini 

göstermektedir. 

 

Görsel 2. Doğrusal Serpilme Diyagramı 

ÇBO analizi neticesinde ülkelerin iki boyutlu koordinat düzlemindeki konumları Çizelge 

3’te yer almaktadır. 

Çizelge 3. Uyarıcı (Stimulus) Koordinat Tablosu 

Uyarıcı Uyarıcı Kodu 1. Boyut 2. Boyut 

Avustralya AU -0,0643 -0,3344 

Kanada CA 0,4974 -0,0775 

Çin  CN -0,8794 1,4916 

Fransa FR 0,2727 -1,4416 

Almanya DE 0,7878 -0,257 

Endonezya ID 0,447 2,055 

İtalya IT 0,7205 -0,1271 

Japonya JP 1,2267 0,4213 

Rusya  RU -0,3567 0,3937 

Güney Afrika ZA -3,0893 -0,3182 

Türkiye TR -0,0742 0,1553 

Birleşik Krallık GB 0,2905 -0,2124 

ABD US 0,0925 -1,7487 

 

 

Çizelge 3’teki veriler doğrultusunda ülkelerin koordinat sistemindeki konumları, Görsel 

2’de Öklid Uzaklık Modeli ile grafiksel olarak gösterilmektedir. 
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Görsel 3. Öklid Uzaklık Modeli 

Çizelge 3 ve Görsel 3 eş anlı olarak dikkate alındığında, analizde yer alan ülkelerin birinci 

ve ikinci boyuttaki konumlarını aşağıdaki gibi yorumlamak mümkündür. 

Birinci boyutta: 

• Avustralya (-0,0643), Çin (-0,8794), Rusya (-0,3567), Güney Afrika (-3,0893) ve 

Türkiye (-0,0742)’nin negatif değerlere sahip oldukları görülmektedir. 

• Avusturalya (-0,0643) ve Türkiye (-0,0742) yakın değerlere sahiptir. Bu durum iki 

ülkenin kamu harcamaları açısından benzerlik gösterdikleri anlamına gelmektedir. 

• Güney Afrika (-3,0893) sahip olduğu değerle en uzak konumda yer almıştır. Bu durum 

ülkenin kamu harcamaları açısından diğer ülkelerden farklı konumda olduğunu işaret 

etmektir. 

• Kanada (0,4974), Fransa (0,2727), Almanya (0,7878), Endonezya (0,447), İtalya 

(0,7205), Japonya (1,2267), Birleşik Krallık (0,2905) ve ABD (0,0925)’nin pozitif 

değerler aldıkları görülmektedir. 

• Fransa (0,2727) ve Birleşik Krallık (0,2905); Kanada (0,4974) ve Endonezya (0,447); 

Almanya (0,7878) ve İtalya (0,7205) sahip oldukları yakın değerlerle, kamu harcamaları 

açısından benzerlik gösteren ülke gruplarıdır. 

 

İkinci boyutta: 

• Avustralya (-0,3344), Kanada (-0,0775), Fransa (-1,4416), Almanya (-0,257), İtalya (-

0,1271), Güney Afrika (-0,3182), Birleşik Krallık (-0,2124) ve ABD (-1,7487)’nin 

negatif değerlere sahip oldukları görülmektedir. 

• Avustralya (-0,3344) ile Güney Afrika (-0,3182) ve Almanya (-0,257) ile Birleşik 

Krallık (-0,2124) sahip oldukları konum itibariyle benzerlik göstermektedirler. Buna 
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karşın Fransa (-1,4416) ve ABD (-1,7487)’nin diğer ülkelere göre uzak konumda yer 

almaları, kamu harcamaları bakımından farklılığa sahip olduklarını işaret etmektedir. 

• Çin (1,4916), Endonezya (2,055), Japonya (0,4213), Rusya (0,3937) ve Türkiye 

(0,1553)’nin pozitif değerler aldıkları görülmektedir.    

• Japonya (0,4213) ve Rusya (0,3937) yakın konumda yer almaktadırlar. Bu yakınlık 

ülkeler arasındaki benzerliğin göstergesidir. Bunun aksine Çin (1,4916) ve Endonezya 

(2,055) kamu harcamaları açısından, diğer ülkelerle en az benzerliğe sahip iki ülke 

olarak öne çıkmaktadır. 

Ülkelerin sahip oldukları negatif ve pozitif değerler dikkate alınarak birinci ve ikinci 

boyuttaki konumları doğrultusunda belirlenen ülke gruplarına dair bilgiler, Çizelge 4’te yer 

almaktadır. 

Çizelge 4. ÇBÖ Analizine Göre Fonksiyonel Kamu Harcamaları Açısından Benzerlik Gösteren 

Ülke Grupları 

1. Boyut 2. Boyut 

Negatif Pozitif Negatif Pozitif 

Türkiye-Avustralya 

Fransa-Birleşik Krallık Avustralya-Güney Afrika 

Rusya-Japonya Endonezya-Kanada 
Almanya-Birleşik Krallık 

 İtalya-Almanya 

 

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Devletlerin hem mali hem mali olmayan yükümlülükleri, sanayi, teknoloji ve enerji gibi 

alanlarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda giderek artmaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde devletin kullandığı temel araçlardan birisi, devlet tarafından yapılan parasal 

harcamalar olarak tanımlanabilen, kamu harcamalarıdır. Kamu harcamaları aracılığıyla hem 

kamusal mal ve hizmet sağlanmakta hem de ekonomik büyümenin, adil gelir dağılımının, etkin 

kaynak tahsisinin sağlanması gibi hedeflere yönelik faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. 

Bunların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, etkin harcama planı ve bütçe düzenlemesi 

gerekli olacaktır. Kamu harcamalarının, bütçe ile uyumlu ve etkin bir şekilde planlanabilmesi 

için harcama sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu bağlamda kamu harcamaları; ekonomik, idari 

(organik) ve fonksiyonel olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Ekonomik 

sınıflandırmada; kamu harcamalarının milli gelire katkısı, idari sınıflamada; harcama yapan 

yönetim birimleri, son olarak çalışmada dikkate alınan fonksiyonel sınıflandırmada ise kamu 

harcamalarının amaçları dikkate alınmaktadır. 

Fonksiyonel kamu harcamaları sınıflandırmasında harcamalar, amaçları bakımından; 

genel kamu hizmetleri, savunma, asayiş ve güvenlik, ekonomik işler, çevre koruma, konut ve 

sosyal olanaklar, sağlık, dinlenme, kültür ve din, eğitim harcamaları, sosyal koruma 

harcamaları şekilde gruplandırılmaktadır. Araştırmada iki boyutlu ÇBÖ analizi yardımıyla G-

20 ülkelerinden verisine ulaşılabilen 13 ülkenin (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 

Avustralya, Birleşik Krallık, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, İtalya, Japonya, Kanada, 

Rusya ve Türkiye) fonksiyonel kamu harcamaları incelenmiştir. Analizdeki temel amaç, kamu 
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harcamaları açısından hangi ülkelerin benzerlik ve farklılıklara sahip olduğunu tespit ederek 

ülkeleri gruplandırmaktır.  Analiz bulguları genel olarak değerlendirildiğinde; birinci boyutta 

Türkiye-Avustralya, Fransa-Birleşik Krallık, Endonezya-Kanada ve İtalya-Almanya’nın, ikinci 

boyutta ise Avustralya-Güney Afrika, Almanya-Birleşik Krallık ve Rusya-Japonya’nın birer 

grup oluşturdukları belirlenmiştir. Ülke gruplandırmalarında temel kriter olan benzerlik ve 

farklılıkların muhtemel nedenleri; 

− Yerel yönetimlerin yapısındaki farklılıklar,  

− Merkezi yöntemler tarafından yerel yönetimlere tahsis edilen bütçenin yapısı ve 

büyüklüğü,  

− Harcamaların finansal açıdan özerkleşme oranı,  

− Kamu hizmetlerinin satın alınmasında yönetimin harcama yetkinlik düzeylerindeki 

farklılıklar olarak sıralanabilir. 

Özet olarak çalışmanın ulaştığı bulgular neticesinde belirlenen ülkelere ait konumların, 

yönetim birimlerine tahsis edilen bütçenin büyüklüğünün yanı sıra yönetim yapısı ve şeklindeki 

farklılıklardan etkilenebileceğini söylemek mümkündür.  

Analiz sonuçlarının farklı istatistiksel ve ekonometrik modellerle değerlendirilmesi 

gelecek çalışmalara araştırma konusu olarak önerilmektedir. 
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TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ STRATEJİSİ: YÜZER SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL 

GAZ (LNG) DEPOLAMA VE GAZLAŞTIRMA ÜNİTESİNİN (FSRU) GELİŞİMİ 

 

LATİF EMRE ŞENARAN1 

GALİP AFŞIN RAVANOĞLU2 

ÖZET  

Son yıllarda enerji güvenliği ülkelerin çözmesi gereken mühim bir mesele olmaktadır. 

Bunun nedeni kaynakların kullanımının temel ihtiyaç olması ve kaynakların diğer enerji 

kaynaklarının üretilmesinde kullanılmaktadır. Doğal gaz, konut, sanayi ve ulaşım sektörlerinin 

yanında aynı zamanda elektrik üretiminde de kullanılmaktadır. Doğal gazın boru hatları 

yardımıyla sürekli, kesintisiz ve ilk yatırım maliyetleri dışında daha az maliyetle tedarik 

edilebilmesi önemli avantajlar oluşturmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen ithal edilen 

ülkeye olan bağımlılık enerji güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Ülkeler enerji 

güvenliklerini güçlendirmek ve uluslararası doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalardan 

faydalanmak amacıyla spot piyasadan LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) almayı tercih 

edebilmektedirler. LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) sayesinde kaynak ve güzergâh çeşitliliği 

artmaktadır. Sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerde tekrar gaz hâline getirilerek muhafaza 

edilebilmekte ve şebekeye sunulabilmektedir. Bunun için Yüzer LNG Depolama ve 

Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) yatırımları ile doğal gaz ithali için çeşitli bir yol oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin, Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerle uzun süreli LNG anlaşmaları 

bulunmaktadır. Türkiye doğal gaz konusunda pek çok önemli projeyi hayata geçirmeye 

çalışmaktadır. Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi Türkiye’nin önemli 

yatırımlarından birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışmanın amacı LNG ithal terminali, 

Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi ve Türkiye’nin enerji güvenliğini, enerjide 

LNG’nin önemi ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi yatırımlarını ve gelişimini 

incelemektir. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye doğal gaz ithalatını çeşitlendirmek ve 

geliştirmek için projelerini son yıllarda daha da hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Türkiye Dörtyol 

FSRU terminali ile tedarik ve sistem güvenliği sağlamak için 170.000 m³ sıvılaştırılmış doğal 

gaz depolama ve günlük maksimum 28 milyon m³ gazlaştırma kapasitesine sahip terminal 

devreye alınmaktadır. Ayrıca yapımı devam etmekte olan Saros FSRU terminali ile bu kapasite 

daha da artması beklenmektedir. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ilk FSRU gemisini 

kullanmaya başlamıştır. Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin LNG depolama kapasitesi 170.000 

metreküptür. Gaz hacmi 102 milyon metreküptür. Ertuğrul Gazi gemisinin gazlaştırma 

kapasitesi günlük 28 milyon metreküptür. FSRU tesisleri ile artık farklı kaynak ülkelerden veya 

spot piyasalardan boru hattına bağlı kalmadan doğal gaz tedarik edilebilmektedir. 
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Abstract  

In recent years, energy security has become an important issue that countries need to 

solve. This is because the use of resources is a basic need and resources are used to produce 

other energy resources. Natural gas is used in the housing, industry and transportation sectors, 

as well as in electricity generation. The fact that natural gas can be supplied continuously, 

uninterruptedly and with less cost apart from the initial investment costs with the help of 

pipelines creates significant advantages. However, despite all these, dependence on the 

imported country poses a risk in terms of energy security. Countries may prefer to buy LNG 

(Liquefied Natural Gas) from the spot market in order to strengthen their energy security and 

benefit from fluctuations in international natural gas prices. Thanks to LNG (Liquefied Natural 

Gas), source and route diversity is increasing. Liquefied natural gas can be regasified at the 

terminals, stored and presented to the grid. For this, the Floating LNG Storage and Gasification 

Unit (FSRU) creates a variety of ways for natural gas imports with its investments. 

Turkey has long-term LNG agreements with countries such as Nigeria and Algeria. 

Turkey is trying to implement many important projects on natural gas. The Floating LNG 

Storage and Gasification Unit stands out as one of Turkey's most important investments. The 

aim of the study is to examine the LNG import terminal, the Floating LNG Storage and 

Gasification Unit and Turkey's energy security, the importance of LNG in energy, and the 

investments and development of the Floating LNG Storage and Gasification Unit. As a result 

of the research, it has been observed that Turkey has accelerated its projects in recent years to 

diversify and develop its natural gas imports. With the Turkey Dörtyol FSRU terminal, a 

terminal with a capacity of 170,000 m³ liquefied natural gas storage and a maximum daily 

gasification capacity of 28 million m³ is being commissioned to ensure supply and system 

security. In addition, this capacity is expected to increase further with the Saros FSRU terminal, 

which is under construction. It started to use the first FSRU ship registered in the Turkish 

International Ship Registry. The LNG storage capacity of the Ertuğrul Gazi FSRU ship is 

170,000 cubic meters. The gas volume is 102 million cubic meters. The gasification capacity 

of the Ertuğrul Gazi ship is 28 million cubic meters per day. With FSRU facilities, it is now 

possible to supply natural gas from different source countries or spot markets without being 

connected to the pipeline. 

Keywords: Energy Security, FSRU, LNG, Turkey 

Giriş  

Küresel etkenlerin enerji güvenliğine etkisinin arttığı son günlerde Türkiye, dışa 

bağımlı olduğu doğalgaz için alternatif yollar aramaktadır. Enerji arz güvenliğinde çeşitlilik 

önem arz etmektedir. Belli başlı ülkelere bağımlı kalmadan spot piyasadan gaz ithalatı ile uzun 

sözleşmelere tâbi olmadan ucuz ve güvenilir gaz ithal etmektedir.  

Kalkınma ve çevresel faktörler çerçevesinde enerji arzı yatırımı uzun vadeli enerji 

güvenliğini yansıtırken, arz ve talep dalgalanmalarını dengelemeye yönelik tedbirler kısa vadeli 

enerji güvenliğini yansıtmaktadır. Sürdürülebilirlik, fiyat ve çevre, enerji politikası 

oluşumunun üç temel direğini oluşturmaktadır. Bu üç ana başlığa ek olarak; etkinlik, 
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hissedarlık, alternatif yakıtlar, ikame çeşitliliği, kaynak çeşitliliği, âtıl kapasite ve değişen enerji 

türleri gibi konular da enerji güvenliği ile ilgili olmaktadır (Erkal, 2018:65).  

Son yıllarda, bir enerji kaynağı olarak sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) olan küresel 

talep çok hızlı bir oranda artmaktadır. Bu talebi karşılamak için platformlar, FPSO (yüzer 

üretim, depolama ve boşaltma), FSRU (yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi) ve 

LNG gemileri ve terminalleri gibi birçok tesise ihtiyaç duyulmaktadır (Animah ve Shafiee, 

2020:1).  

Türkiye, (FSRU) yatırımları ile dışa bağımlılığı bir nebze olsun azaltmakta ve kurduğu 

terminaller ile doğalgaz depolamaktadır. Ürettiği (FSRU) gemisi ile de LNG ticareti daha kolay 

hâle gelmektedir. Bu çalışmada, LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) İthal Terminali, Yüzer LNG 

Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi, Türkiye’nin Enerji Güvenliği, Türkiye’nin Enerji 

Arz Güvenliğinde LNG’nin Yeri, Türkiye’de Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma 

Ünitesi, Saros FSRU, Dörtyol FSRU, BOTAŞ'ın Yeni FSRU Gemisi: Ertuğrul Gazi incelenmiş 

ve Türkiye’nin (FSRU) yatırımlarını ne kadar geliştirdiği gözlemlenmektedir. 

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) İthal Terminali 

Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarını azaltmak için başta sıvılaştırılmış doğalgaz 

olmak üzere Katar'dan ithal edilen kaynak ve güzergâh çeşitliliğine öncelik verilmektedir. 2015 

yılından sonra boru hatlarından ithal edilen doğal gaz miktarı her yıl azalırken, LNG miktarı 

da yıldan yıla artmaktadır. Türkiye, kaynak ve güzergâh çeşitliliğinin yanı sıra doğal gaz 

depolama altyapısını da hızlandırmaktadır. Karada Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Depolama 

Tesisleri, denizde ise Marmara Ereğlisi ve EGEGAZ Aliağa LNG Terminalleri ile Etki Liman 

ve Dörtyol FSRU Terminalleri olmak üzere doğalgaz depolama ve gazlaştırma tesisleri inşa 

edilmiş ve mevcut olan tesislerin kapasiteleri arttırılmaktadır (Keçeci, 2020:70,71).  

Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğinin sağlanması ve kaynakların çeşitlendirilmesi 

amacıyla 1989 yılında yapımına başlanan Marmara Ereğilisi LNG terminali inşaatı 1 Ağustos 

1994 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Marmara LNG Terminali hâlihazırda 

üçüncü şahısların kullanımına açık olmakla birlikte BOTAŞ’ın Cezayir Sonatrach ve Nijerya 

NLNG şirketleri ile olan uzun dönemli LNG Alım Satım Anlaşmaları kapsamındaki ithal edilen 

LNG kargolarının ve spot piyasadan sağlanan LNG kargolarının boşaltımı ve LNG depolaması 

yapılmaktadır. Terminalde depolanan sıvılaştırılmış doğal gaz, gazlaştırılarak ulusal iletim 

hattına taşınmaktadır. Terminalde her biri 85.000 metreküp kullanılabilir kapasiteye sahip 

toplam 255.000 metreküp olmak üzere 3 adet LNG depolama tankı bulunmaktadır. Terminale, 

40.000 m3 küçük kapasiteli gemiler ile 210.000-260.000 m3 Q-FLEX, Q-MAX LNG 

gemilerinin yanaşabileceği 440 metre uzunluğunda bir iskele bulunmaktadır. 2017 yılında 

başlatılan Marmara Ereğlisi LNG terminali gaz iletim kapasitesi iyileştirme projesi ile 

maksimum gazlaştırma kapasitesi günde 18 milyon metreküpten günde 37 milyon metreküpe 

yükseltmektedir. Ayrıca, kara taşımacılığı gemilerinin doğal gazın boru hatlarıyla taşınamadığı 

bölgelere doğal gaz taşımasını sağlamak için 2002 yılında terminalde kara taşımacılığı LNG 

ikmal istasyonları kurulmaktadır. Halihazırda terminal tarafından kullanılan üç LNG karayolu 

tanker yükleme rampası, günde 75 tankeri doldurabilmektedir. 2012 yılında 370 milyon 

metreküp olan LNG depolama kapasitesi, 2017 yılında 641 milyon metreküpe ulaşmaktır. 2012 

yılında 34 milyon metreküp olan LNG giriş kapasitesi, 2018 yılında 117 milyon metreküpe 
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ulaşmaktadır. LNG giriş kapasitesi 133 milyon metreküpe ulaşmaktadır. Ayrıca BOTAŞ, 

dünyanın en büyük gemiden gemiye LNG aktarmasını da gerçekleşmektedir 

(www.botas.gov.tr).   

1.1     Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi  

İlk Sıvılaştırılmış Doğal gaz (LNG) kargosu, 1959 yılında Metan Pioneer gemisi 

tarafından Amerika’nın Louisiana Körfezinden İngiltere’ye taşınmıştır. O zamandan beri 

denizyolu LNG kargo taşımacılığı gelişmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu süreç 

bugün de 266.000 metreküpe kadar taşıma kapasiteli gemilerle devam etmektedir (Menteş ve 

Kara, 2019:35).  

Yüzer depolama yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU), sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) 

depolanması ve yeniden gazlaştırılması için kullanılan özel bir gemi türü olmaktadır. Son yirmi 

yılda, boru hattı doğal gazının bulunmadığı uzak pazarlara sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmek 

için kullanılmaktadırlar. FSRU, LNG tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır ve doğal gazın 

yeniden gazlaştırılması ve doğal gaz şebekesine taşınması gerekmektedir. FSRU'lar, artan gaz 

talebini karşılamak için operatörlere fazla ihtiyaç duyulan esnekliği sağlarken, karadaki bir 

LNG ithalat terminalinden mühim bir ölçüde daha az sermaye harcaması sağlamaktadır 

(Papaleonidas vd., 2020:1).  

Yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma birimi (FSRU), bugün mevcut bir LNG 

taşıyıcısının dönüştürülmesine dayanan ilk yüzer LNG yeniden gazlaştırma terminali 

denilebilmektedir. FSRU, LNG taşıyıcısından boşaltılan LNG'yi almalıdır ve gemideki yeniden 

gazlaştırma sistemi, gazın esnek yükselticiler ve boru hatları yoluyla kıyıya taşınmasını 

sağlamaktadır. FSRU, DNV sınıf kurallarına ve ilgili uluslararası standartlara uygun olarak 

tasarlanmaktadır (Sagau vd., 2013:135).  

FSRU, LNG tankerlerine dayalıdır ve temel olarak kara terminalleriyle aynı teknolojiyi 

kullanmaktadır. Tek farkı, ekipmanın tersane inşaatına ve deniz işletmeciliğine uygun halde 

marina edilmiş olmaktadır. Yeni inşa edilen gemiler için, ekipman normalde gemiye entegre 

edilir ve gemiyle beraber inşa edilir  ve çoğunlukla 'parça küçük' veya 'sopa yapımı' olarak 

tanımlanmaktadır. Dönüşüm için, ekipman genellikle bir veya daha fazla ayrı modül olarak 

inşa edilir ve zamanı en aza indirmek için tersanedeki tankere uyarlanmaktadır (Songhurst, 

2017:3).  

http://www.botas.gov.tr/
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Şekil 1: Tipik FSRU Akış Şeması 

Kaynak: Kaynak: (Songhurst, 

2017:3).  

LNG taşıyıcılarının sıvılaştırılmış doğal gaz taşıma aracı olarak kullanılması, özellikle 

orta ve uzun mesafeli güzergahlar için halen en etkili alternatif taşıma yöntemlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Ancak LNG taşıyıcılarının kullanımı, Şekil 2'de gösterildiği gibi 

ulaşım sırasında çok fazla altyapı desteği gerektirmektedir. Bu altyapılar sıvılaştırma tesisi, 

depolama tanklı yükleme terminali, depolama tanklı alma terminali ve yeniden gazlaştırma 

tesisidir ve son kullanıcılar olmaktadır (Artana, 2009:98). 

  

       Gaz Sahası                  Sıvılaşma                     Ulaşım             Alıcı Terminali         Son Kullanıcı  

Şekil 2: LNG Tedarik Zinciri  

Kaynak: (Artana, 2009)  

Aşağıda Tablo-1’de FSRU ile Küresel LNG Alma Terminalleri verilmektedir. Bu 

tabloya bakıldığında Pakistan’ın FSRU ile LNG alma kapasitesi toplamda 9.8 ile birinci sırada 

yer almaktadır. Ardından Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gelmektedir. Bu tabloda Türkiye 4.1 

FSRU kapasitesi ile yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye’yi takiben sırasıyla Bangladeş, 

İtalya ve Hırvatistan gelmektedir.  
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Tablo 1: Küresel LNG Alma Terminalleri Tablosu  

  

Kaynak: (naturgas.com).  

Tablo-2’de de yapım aşamasındaki FSRU ile LNG Alma Terminalleri gösterilmektedir. 

Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin FSRU yatırımı yaptığı gözükmektedir. Türkiye’de FSRU 

yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, kapasitesini 11.6’ya çıkarmayı hedeflemektedir. Yapılan 

yatırımlar ile birlikte bağımlı olduğu doğalgaza spot piyasadan veya diğer ülkelerden daha fazla 

doğalgaza ulaşabilmektedir. 
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Tablo 2: Yapım Aşamasındaki LNG Alma Terminalleri Tablosu  

  

Kaynak: (naturgas.com).  

Türkiye’nin Enerji Güvenliği  

Enerji arz güvenliğinin ulusal gündemde yer alması nedeniyle, özellikle gaz ticareti, arz 

ve talep eden ülkeler için önemli bir konu olmaktadır. Küresel enerji piyasasında tehdit algısı 

oluşturan arz ve talep güvenliğini sağlamak için tüm ülkelerin önemli projelere sahip olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin artan ekonomik büyümesi ve enerji kaynaklarında 

yetersiz kalan enerji tüketimi, enerji güvenliğini ülke gündemine oturtmaktadır (Karagöl ve 

Kaya, 2016:55).  

Türkiye, bu enerji durumunu göz önünde bulundurarak, enerji arz güvenliğini 

iyileştirmek ve bölgesel enerji akışlarındaki konumunu güçlendirmek için bir enerji politikası 

oluşturmaktadır. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Plan’ında enerji sektörünün 

temel amacı; sürdürülebilir, sürekli, güvenli, kaliteli ve uygun fiyatlı enerji arzı sağlamaktadır. 

Doğal gaz arz güvenliğinin güçlendirilmesi, arz ülkeleri ve tedarik yollarının çeşitliliğinin 

artırılması, doğalgaz iletim ve dağıtımının güçlendirilmesi ve enerji ithalatı ile enerji ticareti 

arasında bir enerji ticaret merkezi haline getirilerek planda tanımlanan enerji aralığındaki 

politika ve tedbirler arasında yer almaktadır. Plan kapsamında oluşturulan enerji politikasının 

en önemli ve temel amacı enerji arz güvenliğinin sağlanması beklenmektedir. Diğer taraftan bu 

amaca ulaşılırken, Türkiye’nin gelişmiş bir enerji piyasasına sahip olabilmesi ve bölgesel bir 

enerji merkezine dönüşebilmesi de amaçlanmaktadır (Kakışım, 2020:256).  
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2.1      Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliğinde LNG’nin Yeri  

Türkiye, doğalgazda dışa bağımlı bir ülke konumunda olmaktadır. Rusya, bu 

bağımlılığın %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, yeni tedarikçiler aracılığıyla 

spot piyasadan ithal edilen LNG, Türkiye'ye kaynak ve çeşitlendirme sağlamak için önemli bir 

fırsat sağlamaktadır. Öte yandan enerji arz güvenliği adına yeni enerji ve pazarlar arayan 

Türkiye, toplam enerji tüketiminde LNG'nin doğal gaza göre daha düşük bir orana sahip 

olmaktadır. Türkiye'de doğalgaz talebinin %85'i boru hatları ile karşılanırken, toplam doğalgaz 

ithalatının sadece %15'i LNG'den gelmektedir. Son zamanlarda LNG, Rusya'nın doğal gaz 

ithalatının yarısından fazlasına olan bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak 

için yeni tedarikçiler ve kaynaklar bulma konusunda öne çıkmaktadır. Yüzen LNG terminalleri 

ile tek bir ülkeye bağlı kalmadan spot piyasadan LNG satın alabilme imkânı, doğal gaz 

sözleşmelerinde uzun vadeli sözleşmelere (Long Term Agreement‒LTA) olan ihtiyacı da 

azaltmaktadır. Yüzer LNG terminalleri, uzun vadeli sözleşmeler olmaksızın serbest bir doğal 

gaz piyasası arayan Türkiye için önemli fırsatlar sunmaktadır (Karagöl ve Kaya, 2016:58). 

Nijerya ve Cezayir ile iki uzun vadeli LNG sözleşmesi olan Türkiye, spot piyasadan 

LNG satın almaktadır. Türkiye, 2017 yılında 10,9 bcm LNG ithal ederek şimdiye kadarki en 

yüksek toplam LNG'yi ithal etmiştir. 2017 yılında, dünyanın en büyük yedinci LNG tüketicisi 

olmaktadır. Bu arada, yeniden gazlaştırma kapasitesi 2015'te 0,034 bcm'den 2017'de %334 

artışla 0,117 bcm'ye yükselmektedir. BOTAŞ'ın işlettiği Marmara Ereğli Terminali, 

Türkiye'nin ilk LNG terminali olmaktadır. Üç ana bölümü vardır: gemi boşaltma, LNG 

depolama ve yeniden gazlaştırma bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 2007 yılında, LNG'nin 

ülkenin ulaşılması zor bölgelerine taşınmasını kolaylaştırmak için altı karayolu kamyon 

yükleme kolu inşa edilmiştir. İkinci LNG terminali olan Ege Gaz Aliağa LNG Terminali 2006 

yılında hizmete girmiştir. Ayrıca gemi boşaltma, LNG depolama, gazlaştırma ve karayolu 

kamyon yükleme kollarına sahip olmaktadır (Alkan, 2019). 

Türkiye’de Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi  

Bakanlar Kurulu tarafından doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması ve kaynak 

çeşitliliğinin artırılması amacıyla BOTAŞ’a verilen görev kapsamında Saros Körfezi’nde ve 

Dörtyol’da olmak üzere 2 adet yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesinin doğal 

gaz iletim sistemine bağlantısının sağlanmasına yönelik olarak 21 Haziran 2017 tarihinde, 

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) Şirketi ile FSRU kiralama konusunda bir ön anlaşma (Term Sheet) 

yapılmaktadır. Akabinde söz konusu firma ile 14 Kasım 2017 tarihinde, 263.000 m³ sıvı, 

yaklaşık 169 milyon m³ gaz depolama, günlük 20 milyon m³ gaz gönderim kapasitesine sahip 

dünyanın en büyük FSRU gemisinin kiralanmasına yönelik Gemi Kiralama Sözleşmesi 

imzalanmaktadır. Öte yandan TEMSAN A.Ş., FSRU'nun faaliyet göstereceği Dörtyol'da 

terminal inşa etmiştir. Mühendislik hizmet alımı sözleşmesi 21 Mart 2017 tarihinde, inşaat 

sözleşmesi ise 30 Haziran 2017 tarihinde imzalanmıştır. İnşaat kısmı 8 ay gibi rekor bir sürede 

tamamlanan projenin temel atma töreni 7 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilmekdir 

(www.botas.gov.tr).  

Doğal gaz arzının %50'sini LNG ile karşılama imkânına sahip olabilmektedir. 

Türkiye'de iki LNG terminali ve iki FSRU tesisi bulunmaktadır. Üçüncü FSRU tesisi de 

2022'de devreye alınabilmektedir. 2021 yılında Türkiye’nin yeraltı gaz depolama kapasitesi 4,5 

http://www.botas.gov.tr/
http://www.botas.gov.tr/
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milyar metreküpe ulaşmaktadır. Yukarıda belirtilen üretim kapasitesini 2023 yılına kadar 11 

milyar metreküpe çıkarmak için çalışmalar devam etmektedir (www.trthaber.com ).  

Saros FSRU   

Yüzer sistemlerden (FSRU) nakil edilen doğal gazın ulusal doğal gaz şebeke sistemine 

nakledilebilmesi için, Saros Körfezi'nde uygun iskele yerinin belirlenmesi ve iskele ile 

yardımcı tesislerin tasarımının yaptırılmasına yönelik; “Saros Yüzer Sistemelerden Transfer 

Edilen Gazlaştırılmış Doğal Gazın Sisteme Aktarılması İçin İskele, Yardımcı Tesisleri ve Boru 

Hattı Yapımına Yönelik Mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Projenin 

tamamlanmasının ardından, özellikle Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin büyük bir bölümünü 

oluşturan Marmara bölgesinde, ülkenin arz güvenliğine önemli katkı sağlaması beklenmektedir 

(www.botas.gov.tr ).  

Dörtyol FSRU  

FSRU; İngilizce Floating Storage and Regasification Unit ifadesinin kısaltılmış hali 

olup LNG formundaki gazın depolandığı ve gazlaştırılarak iletim şebekesine aktarıldığı gemi 

tipini tanımlamaktadır. Dünya çapında uygulamada, FSRU gemisi terminalde sabitlenir ve 

LNG yüklü gemi yanaşır ve LNG'yi FSRU gemisine aktarmaktadır. FSRU gemisi, LNG'yi 

depolama ve gerektiğinde LNG'yi gazlaştırarak iletim şebekesine iletme işlevlerini de yerine 

getirmektedir. Tedarik ve sistem güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirilmiş olan 07.02.2018 

tarihinde resmi açılışı yapılarak devreye alınmış olup, 170.000 m³ sıvılaştırılmış doğal gaz 

depolama ve günlük maksimum 28 milyon m³ gazlaştırma kapasitesine sahip olmaktadır 

(www.botas.gov.tr ).  

BOTAŞ'ın Yeni FSRU Gemisi: Ertuğrul Gazi  

Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin LNG depolama kapasitesi 170.000 metreküpe sahip 

olmaktadır. Gaz hacmi 102 milyon metreküp olmaktadır. Ertuğrul Gazi gemisinin gazlaştırma 

kapasitesi günlük 28 milyon metreküp olmaktadır. FSRU tesisleri ile artık farklı kaynak 

ülkelerden veya spot piyasalardan boru hattına bağlı kalmadan doğal gaz tedarik 

edilebilmektedir. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetlerini minimum yaparak, 

tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturulmaktadır. Bu sayede özellikle kış 

aylarında tüketimin yoğun olduğu dönemlerde teknolojik veya jeopolitik risklerin neden 

olduğu mevsimsel dalgalanmaları ve kesintileri önlemesi beklenmektedir. Ertuğrul Gazi FSRU 

gemisi doğal gaz arz güvenliğine önemli bir esneklik kazandırmaktadır (www.botas.gov.tr ).  

Sonuç  

Dünyada yaşanan, özellikle de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın başlaması 

durumu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin enerji arz güvenliği, enerji fiyatlarının artması 

ile karşı karşıya kalmaktadır. 2022 yılının kış mevsiminin uzun ve sert geçmesi doğal gaz 

ihtiyacını arttırmaktadır. Doğal gazın boru hatları ile taşınması maliyeti düşürebilmekte ancak 

doğal gazı ihraç eden ülkenin sorunlar yaşaması, ithal edilen ülkeye doğal gaz akışının 

durdurulması gibi problemler çıkabilmektedir. 

http://www.trthaber.com/
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Doğal gaza ihtiyaç duyan ülkeler, sadece boru hatları ile değil, LNG ile de bu ihtiyacı 

karşılamaktadır. LNG ile spot piyasadan alım yapan ülkeler, LNG’yi kendi ülkelerinde yeniden 

gazlaştırıp kullanabilmektedir. Bunun içinde ülkelerin FSRU yatırımları yapmış olması ve 

bunun ile birlikte doğal gaz ihtiyacını karşılayıp, fazlasını da olumsuz şartlara karşı 

depolamaktadır.      

Enerji arz güvenliği için çeşitli kaynaklardan biri olan LNG, taşıması, depolanması ve 

yeniden gazlaştırılması önemli bir problem olmaktadır. Türkiye’de enerji arz güvenliğini 

sağlamak için (FSRU) yatırımları yapmış ve bunları çoğaltmaktadır. Dörtyol (FSRU) terminali 

ile LNG depolamakla birlikte yeniden gazlaştırarak ülkedeki doğalgaz ihtiyacının bir kısmını 

karşılamaktadır. Kendi ürettiği Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ile de farklı kaynak ülkelerden ve 

piyasadan doğalgaz tedarik edebilmektedir. Ayrıca bu gemi sayesinde gaz iletimi ve taşıma 

maliyetlerini en aza indirgemektedir. Saros FSRU terminali yapım aşamasında olup bu 

yatırımlar ile tüketimin yoğun olduğu aylarda, küresel etkilerin veya diğer nedenlerden 

oluşabilecek kesintilerin önüne geçilmesi beklenmektedir. 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARLA OYUNLARIN TƏŞKİLİ  ZAMANI 

İNKLÜZİVLİYİN TƏŞKİLİ. 

 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Məktəbəqədər təhsil fakültəsi 

ORCİD:https://orcid.org/0000-0003-2998-0543  

 

Açar sözlər: inklüzivlik, əlilliyi olan uşaqlar, oyunun təşkili, məktəbəqədər yaşlı uşaq. 

Anahtar kelimeler: kaynaştırma, engelli çocuklar, oyun organizasyonu, okul öncesi 

çocuklar. 

Key words: inclusion, children with disabilities, play organization, preschoolers. 

Özət 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün oyunun təşkili prosesi əvəz olunmaz hesab olunur. 

Lakin bu proses heçdə asan deyildir. Oyunların təşkili zamanı bütün uşaqların iştirakı və 

əlçatanlığın olması, davranışın idarə edilməsi planının hazırlanması ilə başlayır.  Beləki qrupda 

olan bütün uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq inklüziv bir planının hazırlanmasının 

bir sıra tələbləri vardır. Bu tələblərə əməl edərək oyunun təşkilində inklüzivlik təmin olunmuş 

olacaqdır. Oyunun növündən asılı olaraq qrupun ehtiyaclarını həyata keçirə biləcəyiniz bir neçə 

fərqli davranış idarəetmə planının hazırlanması nəzərdə tutulmalıdır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün oyunun təşkilində inklüzivlik böyüklər ilə birgə fəaliyyət 

kimi həyata keçirilə bilinir. Uşaqların müstəqil oyunlarında inklüzivliyin təmin olunması üçün 

qaydalarda uyğunlaşmalar aparılmalıdır. Oyun prosesində inklüzivlik olduqda oyunun 

məqsədləri iştirak edən hər bir uşaq üçün əlçatan olur.  

Oyun prosesində inklüzivliyin təşkili üçün aşağıdakı tələblərə əməl olunması vacib 

hesab olunur: 

1.Seçilmiş oyun bütün uşaqların ehtiyacına və oyun imkanlarına uyğun olmalıdır; 

2.Oyunun qaydalarında akkomadasiya aparılmalıdır; 

3. Ehtiyac olduqda oyunda modifikasiyalar olmalıdır; 

4.Oyunun izahında audio, vizual, bədən kinestik, məntiqi, şifahi dərketmə üsulları 

nəzərə alınaraq təmin olunmalıdır. 
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Oyunda inklüzivliyin olması üçün qrup otağında oyun guşəsinin yaradılması və müxtəlif 

oyuncaqlarla təmin olunması vacib hesab edilir. Onların mövzusu uşaqların ətrafdakı dünya 

haqqında təəssüratlarından asılıdır. Uşaqlar ətraf mühitin obyektləri, nəqliyyat, heyvanlar ilə 

tanış olurlar. Uşaqların ilk oyunları üçün oyuncaqların məcazi həlli fərqli ola bilər. Oyuncaqlar 

realist, süjetli, simvolik olaraq bölünür. Uşaqlarla işləyərkən oyun mühiti sabit olsa belə əsasən 

oyun elementlərini saxlamaqla tərbiyəçi tərəfindən zamanla uyğunlaşmalar aparılmalıdır. 

Giriş. Uşaqların yaradıcılıq potensialını həyata keçirməsi və fərdi fikirlərin bütün 

şıltaqlığına baxmayaraq, oyun qurmağın yeni, daha mürəkkəb bir üsulunu - birgə süjet 

tikintisini mənimsəmək lazımdır. Bu, uşağın müxtəlif tematik məzmunu əhatə edən yeni 

hadisələr ardıcıllığı qurmaq və eyni zamanda həmyaşıdlarına diqqət yetirmək qabiliyyətini 

əhatə edir: Onlar üçün oyunun növbəti mərhələsində hansı hadisəni açmaq istədiyinizi təyin 

edin. Oyun zamanı ümumi süjetdə uşaqların təklif etdiyi hadisələri birləşdirmək bacarığı inkişaf 

etdirin. 

Tərbiyəçi uşaqların müstəqil fəaliyyətlərini diqqətlə müşahidə etməklə, uşaqda 

təsadüfən yaranan hər hansı bir hərəkəti obyektlə “oynaya”, ona şərti, süjetli məna verə bilər. 

Məsələn, bir kukla masasının yanında olan bir körpə əlində yaşıl topu fırladır. Müəllim deyir: 

“Fərid, şirniyyatın var? Kuklalar şirniyyat istəyirlər! Obyektə şərti mənanın belə “atribusiya”sı 

(bu, böyüklərin xüsusi olaraq onları cəlb etdiyi uşaqlarla birgə oyununda baş verir və ya 

böyüklər uşağın müstəqil hərəkətləri ilə əlaqəli olan obyektlə əlaqəli olduqda). artıq yaranıb) 

əvvəlcə uşağın heyrətinə, təəccübünə səbəb olur, sonra - sevinc, gülüş, qeyri-adi, şərti mənada 

obyektlə hərəkət etməyə davam etmək istəyi yaranır. Uşaqların bu cür reaksiyaları onların şərti 

oyun hərəkəti olduğunu göstərir. 

Orta qrupda uşaqların didaktik oyununun təşkilində tərbiyəçinin rolu mütəmadi olaraq 

dəyişir. Oyunu təşkil edən və idarə edən tərbiyəçi ilk növbədə oyun tapşırığının icraçısı kimi 

çıxış edir. Oyuna başlamazdan əvvəl onun qaydaları izah olunur. Sonrakı oyun zamanı müəllim 

nəzarətçi rolunu öz üzərinə götürür, çox vaxt liderin funksiyalarını uşaqlardan birinə həvalə 

edir. Hər kəsin oyunda nəyi və necə edəcəyini başa düşməsi lazımdır. Bunu etmək üçün bir 

neçə aydınlaşdırıcı sual verə bilərsiniz. Uşaqların oyun qaydalarını düzgün başa düşdüklərinə 

əmin olduqdan sonra müəllim oynamağı təklif edir. Oyun zamanı müəllim onun tərəqqisini, 

uşaqların davranışını diqqətlə izləyir, uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini üzə çıxarır ki, bu da ona 

təkcə oyunda deyil, həm də digər fəaliyyətlərdə fərdi işi planlaşdırmağa imkan verir. 

Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar artıq müstəqil ümumiləşdirmələr aparmaq 

qabiliyyətinə malik olurlar. Bu fəaliyyətin inkişafında didaktik oyunların vasitəsilə uşaqlara 

üçün çox təsirli mühit yaratmaq olur.. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 

didaktik oyunların vəzifələri uşaqların əməkdaşlığını, şəkillərin, oyuncaqların birgə 

nümayişini, onların müqayisəsini, obyektlərin xüsusiyyətlərinin müzakirəsini, təsnifat 

üsullarını təmin edir. Bu, uşaqlar üçün mövcud olan biliklərin, onların real və şərti 

situasiyalarda tətbiqi yollarının aktivləşdirilməsinə kömək edir. Oyunda tapşırığın yerinə 

yetirilməsi prosesində qarşılıqlı bilik və təcrübə mübadiləsi aparılır. 

Teatrlaıma oyun prosesində uşaqların imkanları əhəmiyyətli dərəcədə artır, təxəyyül və 

fantaziya inkişaf edir; şifahi yaradıcılığa maraq yaranır. Bununla əlaqədar olaraq oyunda 
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vəzifələr daha da mürəkkəbləşir: 1. Uşaqların teatr sənətinin müxtəlif növləri haqqında 

biliklərini dərinləşdirmək; (dərslər, ekskursiyalar). 2. Müxtəlif tipli teatrlarda personajları idarə 

etməyi öyrənməyə davam edin; (barmaq teatrı, bibabo kuklaları) 3. Müstəqilliyin, yaradıcılığın, 

nitqin intonasiya ifadəliliyinin inkişafına kömək etmək; (oyunlar-məşqlər- “Təsəvvür edin, 

sonra göstər ... bir dələnin dişinin necə ağrıdığını, bir dovşanın kəpənəyi necə tutduğunu və s. 

” - “Tülkü, ayının, dovşanın necə danışdığını göstər”, - “Səni kim çağırdı”, - “Nağıldan mahnı 

ifa et” və s. planların qurulması texnikası; (Kiçik nağıllar, oyuncaqların başına gələn hekayələr 

ilə gəlin; diaqram - harada, nə vaxt, personajlara nə baş verir, hekayə necə bitir). 4. Teatr 

tamaşalarının təşkili üsulları ilə tanış olmağa başlayın. (Əvvəlcə müəllimin özü uşaqların 

iştirakı ilə bütün hazırlıq əməliyyatlarını yerinə yetirir: dekorasiyaları, geyim elementlərini 

çəkir, rollar təyin edir, uşaqları dialoqda məşq etdirir. uşaq istehsalı hələ də böyüklər tərəfindən 

həyata keçirilir.uşaqlardan nə bişirəcəyini, müəyyən rol üçün kimin seçiləcəyini soruşan kukla) 

və s.  

Uşaqların teatr və oyun fəaliyyətinin hərtərəfli inkişafı üçün onların fikirlərini 

zənginləşdirmək lazımdır. Uşaqların oxuduqları kitabları müzakirə etmək, baxdıqları tamaşalar 

haqqında maraqlı söhbətlər aparmaq, onların sərbəst fəaliyyətini bədii təəssüratlarla təmin 

etmək lazımdır. Tərbiyəçi hər hansı bir süjeti uşağı onunla maraqlandırmalı, mətni sərbəst 

izləməklə ona imkan yaratmalı, onun dərketmə səviyyəsini üzə çıxarmalıdır. Sonra fikirləri 

tədricən dərinləşdirərək, uşağın xarakterinin xüsusiyyətlərini, davranışını, intonasiyalarını və 

jestlərini çatdırmaq üçün stimullaşdırmalıdır. Teatr fəaliyyətlərində sistematik iştirak şərti ilə 

orta qrupun uşaqları davamlı maraq yaradılmalıdır. Bu yaşda uşaqlar əsasən baş obrazın 

rollarını oynamağı sevirlər. Mübahisələrin qarşısını almaq üçün eyni rolun bir neçə ifaçısı seçilə 

bilər. Orta yaşlı uşaqların teatr tamaşasında musiqi böyük yer tutur. Musiqi obrazları uşağa təsir 

edən, onun hisslərini, düşüncələrini istiqamətləndirən, uyğun hərəkətlərə sövq edən müəyyən 

ritm daşıyır. Müəllimlər uşağın oynadığı rolların sayına və keyfiyyətinə nəzarət etməli, rolun 

hər bir çıxışını həvəsləndirməlidirlər. Oyun bitdikdən sonra onun təhlili aparılmalıdır. Oyun 

prosesində hələ də passiv iştirak edən uşaqlar oyuna cəlb edilməlidir. Onların ən kiçik istək və 

maraqlarından istifadə edilməlidir.  

Oyunda uşaq digər uşaqlarla ünsiyyət qurmaq imkanı əldə edir, bu qarşılıqlı əlaqənin 

qaydalarını, qarşılıqlı anlaşma təcrübəsini öyrənir, öz hərəkətlərini və niyyətlərini izah etməyi, 

həmyaşıdları ilə əlaqələndirməyi öyrənir. Bu, rol oyununun əsas spesifik inkişaf 

funksiyalarından biridir. 

Uşaqların oyunda sərbəstliyi və müstəqilliyi onun oyun fəaliyyəti üsullarına və 

həmyaşıdları ilə münasibətlər qurma yollarına nə qədər sahib olmasından asılıdır. Uşağın 

ehtiyacları, pedaqoji təsirdən kənarda baş verərsə, çox yavaş inkişaf edir. 

Uşaqların birgə müstəqil oyununda münaqişələr yarana bilər. Məsələn, mövzu seçimi 

haqqında; rolların bölüşdürülməsində; atributlar və oyuncaqlar paylanarkən; hekayə xətlərinin 

inkişafını təyin edərkən və s. Uşaq münaqişələrinin həllinin aşağıdakı vasitələrini ayırmaq olar: 

oyun (rolun atributiv təyin edilməsi, süjetə əlavə və ya funksional paralel rolun daxil edilməsi) 

və normativ (üstünlük sırası, azlığın çoxluğa tabe olması, qafiyəni saymaq). Oyunda uşağın 
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psixikasında mühüm dəyişikliklər baş verir, ünsiyyətin əsas formaları yaranır, daha mürəkkəb 

fəaliyyətə - tərbiyəvi fəaliyyətə hazırlıq görülür. 

Uşaq oyununun müşahidəsi göstərir ki, uşaqla həmyaşıdları arasında ünsiyyət zamanı 6 

səviyyədə uyğunsuzluq yaranır: 

1. Uşaqlar tərəfdaşa fikir vermirlər, qaydaları pozurlar və oyunda heç bir məqsəd 

güdmürlər. 

2. Oyun problemini həll etməyə çalışırlar. Onlar özlərini etibarsız hiss edirlər, çox vaxt 

partnyorun hərəkətlərini rol modeli kimi qəbul edirlər. 

3. İki tərəfdaşın ilk qarşılıqlı əlaqələri olur, lakin onlar hələ də situasiyanı anlamırlar. 

Problemin ortaq həll yolunu axtararkən çətinlik çəkirlər. 

4. Uşaqlar tapşırığın vəziyyətini bütövlükdə dərk etməyə başlayırlar. Uşaqlar arasında 

oyun boyu davam edən münasibətlər qurulur. Oyun rəqabət xarakteri alır. 

5. Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mühiti yaranır. Fəaliyyətlərin birgə planlaşdırılması 

bacarığı aşkarlanır. Planlaşdırma hələ də situasiyadan asılı olur.  

6. Ən yüksək əməkdaşlıq səviyyəsi yaranır. 

Nəticə. Tərbiyəçi oyunu təhlil etməlidir: onun uğurla seçilib-seçilmədiyini, uşaqların 

onu oynamaq üçün lazımi biliyə, ideyalara, bacarıqlara sahib olub-olmadığını, vəziyyətin 

təşkilində hər şeyin təmin edilib-edilmədiyini və ən əsası, bütün uşaqların oyunda kifayət qədər 

fəal olduğuna, hansı mənəvi keyfiyyətlərin inkişafını təmin etdiyini müəyyənləşdirməlidir. 

Oyunun sonunda müəllim uşaqların oyun problemlərinin düzgün həlli yollarını, 

davranışlarını mütləq qiymətləndirməli, uğurlarını qeyd etməli, hələ nəyəsə nail ola 

bilməyənlərə dəstək olmalıdır. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün didaktik oyunların 

təşkili üçün tərbiyəçidən çox düşünülmüş hazırlıq tələb edir. Məsələn, uşaqları müvafiq 

biliklərlə zənginləşdirmək, material seçmək, bəzən onu uşaqlarla birlikdə hazırlamaq, oyun 

üçün mühiti təşkil etmək. Oyunu aparan zaman prosesdə öz rolunu əvvəldən sona kimi 

müəyyənləşdirməlidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama bileşenlerine ilişkin 

görüşlerinin ve bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada açımlayıcı sıralı karma desen 

kullanılmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada 130 fen bilimleri öğretmeninin 

bilimin doğasına ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Sonrasında, verilen yanıtlara göre 

katılımcıların düzeyi iyi, orta ve düşük olarak belirlenmiştir. Her bir kategoriden rastgele onar 

katılımcı seçilerek çalışmanın ikinci aşaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 

Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüş Ölçeği aracılığıyla katılımcıların bilimsel sorgulama 

bileşenleri açısından bilgili, karmaşık, yetersiz ve net olmayan/boş düzeyleri üzerinden 

belirlenmiştir. Çalışmanın üçüncü aşamasında ise birinci aşamada iyi olan öğretmenlerden 

bilimsel sorgulama düzeyi düşük olan katılımcılar ile birinci aşamada düşük olup bilimsel 

sorgulama düzeyi yüksek olan katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda bilimin doğası ölçeğinde iyi düzeyde olan katılımcıların bilimsel sorgulama 

bileşenlerinde daha bilgili oldukları görülmüştür. Ayrıca, fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel 

sorgulama bileşenlerinde genel olarak bilgili düzeyde oldukları görülmüştür. Daha özelde 

katılımcıların bilimsel sorgulama bileşenlerinden biri olan “verilerle sonuçlar tutarlı olmak 

zorundadır” alt boyutunda “yetersiz”, “bilimsel veri ile bilimsel kanıtın birbirinden farklı 

olduğu” alt boyutunda “karmaşık”, diğer bileşenlerde ise “bilgili” düzeyde oldukları 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilimin Doğası, Fen Bilimleri Öğretmenleri, Bilimsel Sorgulama  

 

1. GİRİŞ   

Günümüzde refah seviyesi yüksek olan ülkelere baktığımızda genel olarak bilim, bilgi ve 

teknoloji de ileri oldukları görülmektedir. Küreselleşen dünyada bilimsel çalışmaların sürekli 

devam ettiği görülmektedir. Toplumların bilim ve teknolojide gelişmeleri için bilimsel bilgi 

kaynaklarına nasıl ulaşıldığı bu bilgileri hangi durumda ve nasıl kullanmaları gerektiğini 

bilmeleri gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin sürekliliği için araştıran sorgulayan merak 

duygusuna sahip bireylerin yetişmesi çok önemlidir. Araştırma ve merak duygusuna sahip 

bireyler yeni fikirler üretebilir. Bu durum ancak bilimin doğası ve bilimsel sorgulama 
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yeterliliğine sahip bireyler ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için eğitimin mimarı olan 

öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Eğitimde birer rol model olan öğretmenlerin 

öğrencilerine bilimin doğası ve bilimsel sorgulama yeteneklerini kazandırmaları için öncelikle 

bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

 

Alan yazında bilim ile ilgili farklı tanımlar yer almaktadır. TDK‘ya göre “Belli bir konuyu 

bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma 

süreci.” olarak ifade edilmektedir [1]. Bununla birlikte araştırmacılar tarafından sıklıkla 

kullanılan tanımlar da mevcuttur.  Örneğin, Yıldırım  (2012)’ye göre bilim,  gerçeği ya da 

doğruyu arama etkinliğidir [2]. 

 

Eğitim sisteminde bilim öğretmenin amacı, bireyleri bilim okuryazarı olarak yetiştirmek, 

bilimsel bilginin keşfedilme sürecini anlayan bireyler yetiştirmektir. Toplumun ve bireylerin 

gelişimi için bireylerin bilim okuryazarı olarak yetiştirilmesi önem arz etmektedir (Can, 2008) 

[3]. 

 

Bilimsel okuryazarlığa sahip bireyler bilimsel araştırmayı sürdürecek bilgi, beceri ve donanıma 

sahip olması olarak ifade edilir (Nex Generation Science Standards [NGSS], 2013) [4].  

 

Bireylerin bilimsel okuryazar olmaları fen öğretiminin uzun vadeli hedeflerinden biridir. 

Çağdaş bilim paradigmasında yer alan görüşlere sahip olan birey bilim okuryazarı olarak kabul 

edilir( Duruk, 2017 ) [5]. 

 

Bireyler bilimin özelliklerini bildiklerinde bilimsel süreç becerilerinde zorlanmazlar ve bilime 

karşı pozitif tutum içinde olurlar (Abik, 2017) [6]. 

 

Bilime karşı olumlu düşünen bireyler bilim ve teknoloji arasındaki bağlantıyı kavrar ve bunların 

birbirini nasıl etkilediğini çok daha kolay öğrenirler (NRC, 1996; Roberts, 2008) [7]. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı‘nın eğitim sistemindeki  amacı meraklı, soru sormaya istekli, çevresini 

gözlemleyen ve araştıran, sorunları fark edip bunun için çözümler üreten, bilgiye nasıl ulaşması 

gerektiğini bilen, sorgulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir (Milli Eğitim Bakanlığı, 

2016) [8]. Belirtilen hedeflere ulaşmak için eğitim sisteminde öğrencilerin aktif olduğu 

öğrenme süreçlerinin benimsenmesinin önemi anlaşılmaktadır. Eğitim sistemindeki 

yöntemlerin amacı öğrencileri bilim okuryazarı olarak yetiştirmektir. Bilim okuryazar olan 

bireyler bilimsel sorgulama bileşenlerini bir araç olarak kullanırlar (Lederman ve Antink-

Meyer, 2013) [9]. 

 

Bireyler, kişisel deneyimleri sayesinde var olan bilgilerini kullanarak bilimsel sorgulama 

becerilerini geliştirirler (Akben, 2011) [10]. 

 

Sorgulamaya dayalı öğretim, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısıyla çevresindeki olayları 

gözlemlemeleri, doğanın gerçekleriyle ilgili farklı bakış açısıyla açıklamalar yapmalarını 

sağlayan bir yöntemdir (Anderson, 2002) [11]. Sorgulama becerilerine sahip öğrencilerin 
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yetişmesi için öğretmenlerin birer rol model olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenlerin aldığı 

eğitimler ile öğrencilere bilimsel sorgulama becerileri aktarılır. Bilimsel sorgulama yeterliliğine 

sahip olmayan bir öğretmenin öğrencilerini bu konuda yetiştirmesi beklenemez. Bu sebeple 

öğretmenlerin bilimsel sorgulama düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

 

Araştırma ile ilgili alan yazın tarandığında fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya 

ilişkin görüşlerinin ve bilgi düzeylerinin belirlendiği çok az çalışma olduğu görülmüştür.. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüşleri tespit 

edilmiştir. Çalışmamızın yapılan çalışmalardan farkı fen bilimleri öğretmenlerinin bilimin 

doğası yeterliliği ile bilimsel sorgulama arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve en önemlisi de 

katılımcıların bilimsel sorgulama ölçeğinde verdikleri cevapların detaylı açıklanmasının 

yapılarak bilimsel sorgulama bileşenlerinin alt boyutuna ne kadar hakim olduğunun ortaya 

çıkartılmasıdır. 

 

Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama ölçeğinde verdikleri cevaplara göre bilimsel 

sorgulamanın alt boyutlarındaki bilgi düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

Lederman vd. (2014)’e göre bilimsel sorgulama bileşenleri 8 alt boyutta ele alınmıştır. Bunlar 

çizelge 1 de şu şekilde belirtilmiştir [12]; 

 

  BİLİMSEL SORGULAMANIN BİLEŞENLERİ 

1 
Bilimsel araştırmaların hepsi bir soru ile başlar ve her zaman bir 
hipotez test 

2 Bütün araştırmalarda takip edilen tek bir bilimsel yöntem yoktur. 

3 Sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder.  

4 Aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara ulaşmayabilirler.  

5 Sorgulama işlemi sonuçlara etki eder. 

6 Araştırma sonuçları toplanan verilerle tutarlı olmak zorundadır.  

7 Bilimsel veri ile bilimsel kanıt aynı şey değildir. 

8 
Çıkarımlar, toplanan verilere ve önceden bilinenlere dayanılarak 
yapılır.  

 

Çizelge 1. Bilimsel sorgulama bileşenleri 

 

Tablolarda bilimsel sorgulama bileşenleri 1,2,3,.. olarak kodlanacaktır. 

 

1.1 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş ve bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. 

 

 1.2 Araştırmanın Önemi 

 

Alan yazın incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama hakkındaki 

görüşleriyle ilgili çalışmaların çok sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Ancak yapılan 

çalışmaların derinlemesine yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada fen bilimleri 
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öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş ve bilgi düzeylerinin derinlemesine 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışma ile fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş ve bilgi 

düzeyleri araştırılarak alan yazındaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunması, bilimsel 

sorgulamanın doğası konuları hakkında öğretmenlerle ilgili yapılacak çalışmalara rehberlik 

etmesi bakımından önemlidir. 

 

Bu araştırmayla fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama ile ilgili eksiklikleri ortaya 

çıkarılarak bu konu ile ilgili çeşitli aktivitelere yer verilerek fen bilimleri öğretmenlerinin 

ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Öğrencileri bilim okuryazarı olarak yetiştirecek öğretmenlerin 

ancak bilimsel sorgulama yeterliliğine sahip olmaları ile gerçekleşecektir. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

 

2.1 Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüşlerinin ve 

bilgi düzeylerini belirlemesidir. Çalışma  açımlayıcı sıralı karma desen çalışmasıdır. Açımlayıcı 

sıralı karma desen yöntemi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada araştırmanın nicel verileri 

toplanır ve çözümlenir ikinci aşamada ise elde edilen nicel bulgulara göre nitel verilerin 

toplanması ve çözümlenmesi söz konusudur (Creswell ve Clark, 2015; Teddlie ve Tashakkori, 

2015). Araştırma da verilerin detaylı analizi için  çalışma üç aşamadan oluşmaktadır [13]. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini   2020-2021 eğitim öğretim yılında Adıyaman ilinde milli eğitimde çalışan 

fen bilimleri öğretmenleri oluşturmuştur.  Bu evren içinden çalışmanın ilk aşaması olan bilimin 

doğası görüşlerini belirlemeye yönelik çalışma için 130 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın 

ikinci aşaması olan bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş ölçeği için ilk aşamaya katılan 

öğretmenlerden rastgele seçilen 30 öğretmen araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında ikinci aşamaya katılan 30 öğretmen arasından 6 katılımcı 

seçilmiştir. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

 

Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi 

için açımlayıcı sıralı karma desen yöntemiyle ilk önce bilimin doğası görüşleri ölçeği ile ilk veriler 

toplandı.  

Bilimin doğası ölçeği 30 adet önermeden oluşmaktadır. Anket 4’ lü likert tipi bir ölçektir.Ölçekte 

her önerme için sırasıyla tamamen katılıyorum(TK), çoğunlukla katılıyorum(ÇK), kısmen 

katılıyorum(KK) ve hiç katılmıyorum(HK) şeklinde seçenekler mevcuttur.Katılımcı kendi kişisel 

görüşüne göre bir şıkkı işaretleyecektir. 
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Daha sonra Lederman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan VASI anketinin Türkçeye 

uyumu olan bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formu ile ikinci aşama veriler toplandı (Karışan, 

2017). Bilimsel sorgulamaya ilişkin görüşler anketi,  fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel 

sorgulama hakkındaki anlayışlarını ölçmek için kullanılacaktır. Lederman vd. (2014)  

tarafından geliştirilen bu anket 7 sorudan oluşmaktadır [14]. 

 

Araştırma için kullanılan bilimin doğası ölçeği için Doç Dr. Sinan ÖZGELEN ve Bilimsel 

sorgulamaya ilişkin görüş formu için Doç. Dr. Dilek KARIŞAN ‘dan gerekli onay ve izinler 

alınmıştır. Verilerin   toplanması için Adıyaman İl Milli Eğitim’den gerekli izinler alınmıştır. 

 

2.4. Uygulama Süreci 

 

Araştırmanın ilk basamağında bilimsel bilginin doğası ile ilgili 30 önermeden oluşan Bilimin 

Doğası ölçeğinin uygulanması için google formdan anket hazırlandı. Anket katılımcılara çeşitli 

iletişim kanallarıyla(WhatsApp, e-posta) ulaştırıldı. 

 

Araştırmanın ilk aşamasına 130 katılımcı cevap vermiştir. 130 katılımcının bilimin doğası ölçeğine 

verdikleri cevaplar Jones (2010) in hazırladığı rubrik ile  kodlanmıştır.  Fen bilimleri öğretmenleri 

bilimin doğası ölçeğine verdikleri cevaplar doğrultusunda aldıkları puanlara göre 3 kategoriye 

ayrıldı.  İyi kategorisinde 43, orta kategoride 43 ve düşük kategoride 44 katılımcı olacak şekilde 

gruplandırma yapıldı. İletişim bilgileri olanlar arasında rastgele her kategoriden 10 ‘ar katılımcı 

belirlendi. Katılımcılar iyi kategoride olanlar A1,A2 ,.. , orta kategoride olanlar B1, B2,. . ve düşük 

kategoride olanlar C1 , C2  , … olarak kodlandı.   

 

Belirlenen katılımcılar ile çalışmanın ikinci aşaması olan bilimsel sorgulamaya ilişkin görüşler 

ölçeğinin uygulanması için iletişime geçildi. İkinci aşama için iyi, orta ve düşük kategoriden 10 ar 

katılımcı olmak üzere toplam 30 katılımcı ile bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formunun 

cevaplanması için görüşüldü. Daha sonra katılımcıların cevapları Lederman vd. (2014) tarafından 

geliştirilen rubrik kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan kodlama da katılımcıların bilimsel 

sorgulamaya ilişkin görüşleri bilgili, karmaşık ve yetersiz olarak belirlenmiştir. Katılımcıların 

bazı soruları cevaplamadıkları ya da verdikleri cevapların soru ile alakası  olmadığı 

görülmüştür, bu tür cevaplar ise net olmayan/boş düzey olarak kodlanmıştır. 

Yapılan puanlama sisteminde iyi kategoride olup düşük puan alan 3 katılımcı  ile düşük kategoride 

olup yüksek puan alan 3 katılımcı ile görüşme yapılarak çalışmanın üçüncü aşaması 

gerçekleştirilmiştir.  

 

2.5.Veri Toplama Araçları 

 

Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulamaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi için açımlayıcı 

sıralı karma desen yöntemiyle ilk önce bilimin doğası görüşleri ölçeği ile ilk veriler toplandı.  

 

Daha sonra Lederman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan VASI anketinin Türkçeye 

uyumu olan bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formu ile ikinci aşama veriler toplandı.  
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 Analiz edilen verilere göre bazı katılımcılar ile yapılan görüşme ile daha detaylı veriler 

toplandı. Bilimsel sorgulama anketinde verilen cevaplara göre bir puanlama yapıldı. Bilimin 

doğası anketinde iyi ve düşük olarak kategorilere ayrılan katılımcıların bir kısmı ile yüz yüze 

görüşme sağlandı. İyi kategoride olan ama bilimsel sorgulama anketinde düşük puan alan 3 

katılımcı ile düşük kategoride olup bilimsel sorgulama anketinde yüksek puan alan 3 katılımcı 

ile görüşme sağlandı. 4 katılımcı ile yüz yüze 2 katılımcı ile telefon üzerinden görüşme 

sağlandı. Görüşmede ankete verdikleri cevapların detaylandırılması istendi. 

 

3.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 

3.1. BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN ANALİZ SONUÇLARI 

 

Bilimin doğası anketi google form üzerinden hazırlanıp gönüllülük esasına dayanılarak 

katılımcılara uygulandı. Ankete 130 katılımcı katıldı. Ankete verilen cevaplara göre fen 

bilimleri öğretmenlerinin bilimin doğası görüşleri tespit edildi. 30 önermeden oluşan bilimin 

doğası ölçeğinde normal maddeler için puanlama şu şekilde yapıldı; 

Tamamen katılıyorum  4 puan, 

çoğunlukla katılıyorum seçeneği 3 puan, 

kısmen katılıyorum seçeneği  2 puan  

ve hiç katılmıyorum seçeneği için 1 puan verilmesi kararlaştırıldı. 

Ters maddeler için ise puanlama şu şekilde yapıldı; 

Hiç katılmıyorum seçeneği 4 puan, 

kısmen katılıyorum seçeneği 3, 

çoğunlukla katılıyorum seçeneği 2  

ve tamamen katılıyorum seçeneği için 1 puan verilmesi kararlaştırıldı. 

 

 Bilimin doğası anketinde yüksek puan alanlar A grubu, orta kategoride olanlar B grubu ve 

düşük puan alanlar C grubu olarak kodlandı. Katılımcıların bilimin doğası anketinde verdikleri 

cevapların puanı, mesleki deneyimleri ve sorgulamaya dayalı fen öğretimi ile ilgili kursa katılıp 

katılmadığı ile ilgili çizelge 2 de verilmiştir. 

  

Bilimin Doğası 

Ölçeği Puanı 

Mesleki Deneyim 

(yıl) 

Sorgulamaya 

dayalı fen öğretimi 

ile ilgili her hangi 

bir eğitime (proje, 

kurs, çalıştay, 

seminer vb.) 

katıldınız mı ? 
A1 95 10 _15 HAYIR 

A2 113 1 _ 4 HAYIR 

A3 105 1 _ 4 EVET 

A4 97 5_9 EVET 

A5 96 5_9 HAYIR 

A6 91 5_9 HAYIR 

A7 94 5_9 HAYIR 

A8 98 5_9 HAYIR 

A9 89 5_9 EVET 

A10 93 15 üstü HAYIR 
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B1 85 10_15 HAYIR 

B2 86 10_15 HAYIR 

B3 87 15 üstü HAYIR 

B4 84 5_9 EVET 

B5 83 5_9 EVET 

B6 85 10_15 HAYIR 

B7 84 15 üstü HAYIR 

B8 84 10_15 EVET 

B9 84 10_15 HAYIR 

B10 87 10_15 HAYIR 

        

C1 79 15 üstü HAYIR 

C2 82 10_15 EVET 

C3 74 15 üstü HAYIR 

C4 81 1_4 EVET 

C5 67 1_4 HAYIR 

C6 81 5_9 HAYIR 

C7 80 10_15 HAYIR 

C8 76 5_9 HAYIR 

C9 79 15 üstü HAYIR 

C10 77 10_15 HAYIR 

 

Çizelge 2. Katılımcıların bilimin doğası, mesleki deneyim ve konu ile ilgili eğitim alma durumu 

 

3.2.  GÖRÜŞME ÖNCESİ BİLİMSEL SORGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ ÖLÇEĞİNİN 

ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmanın bu bölümünde katılımcılara sadece bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş anketi 

uygulanmış ve analizler ona göre yapılmıştır. Tablo ve grafikler “görüşme öncesi” olarak 

belirtilecektir.30 katılımcının bilimsel sorgulama yeterliliklerinin tespiti için bilimsel 

sorgulamaya ölçeği uygulandı. Ankete verilen cevaplar analiz edilerek katılımcıların bilimsel 

sorgulama yeterlilikleri belirlendi. Kodlamalar bilgili düzey, karmaşık düzey, yetersiz düzey ve 

net olmayan /boş düzey olarak belirtilmiştir. Bilimsel sorgulama anketinde cevapların doğru bir 

şekilde verildiği ve örneklerle desteklendiği durum bilgili düzey, anketlerde verilen cevapların 

yetersiz olduğunu ve örneklerle desteklenmediği  durum karmaşık düzey, verilen cevapların 

uygun ve mantıklı olmadığı durum yetersiz düzey, verilen cevapların uygun ve mantıklı 

olmadığı ya da soruya cevap verilmediği durum ise net olmayan / boş düzey ifade edilmektedir. 

Bilgili düzey 3 puan, karmaşık düzey 2, yetersiz düzey 1 ve net olmayan/boş düzey için 0 puan 

verilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Katılımcıların bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formunda verdikleri cevapların 

çözümlenmesi aşağıdaki çizelge 3 de  verilmiştir. 

 

GÖRÜŞME ÖNCESİ PUANLAMA 
 

  BİLİMSEL SORGULAMA BİLEŞENLERİ  

KATILIMCILAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 

TOPLAM PUAN 
 

A1 3 3 3 3 2 2 1 1 18  

A2 0 3 2 3 3 2 2 3 18  
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A3 3 3 3 3 2 1 3 3 21  

A4 2 2 3 2 2 1 1 2 15  

A5 2 1 3 1 2 2 3 1 15  

A6 3 2 3 2 3 0 3 2 18  

A7 3 3 3 3 3 1 3 3 22  

A8 3 3 3 3 2 2 3 3 22  

A9 3 3 3 3 3 1 3 3 22  

A10 2 3 3 3 1 2 2 3 19  

                     

B1 2 3 3 2 1 3 3 3 20  

B2 3 3 3 3 3 2 1 2 20  

B3 3 3 2 3 2 0 1 1 15  

B4 3 2 3 1 3 3 3 2 20  

B5 1 3 3 1 0 1 2 2 13  

B6 3 3 3 1 1 2 3 1 17  

B7 2 2 3 3 2 1 1 2 16  

B8 3 2 3 1 2 1 2 3 17  

B9 2 2 3 1 3 1 2 3 17  

B10 2 2 3 3 3 2 3 1 19  

                     

C1 2 3 1 1 1 2 1 2 13  

C2 2 2 3 1 3 1 2 1 15  

C3 3 3 3 2 1 1 3 3 19  

C4 2 3 3 3 2 3 2 2 20  

C5 2 1 3 1 1 2 2 2 14  

C6 2 2 3 1 3 1 1 1 14  

C7 2 1 3 2 1 2 1 1 13  

C8 3 2 3 3 2 2 1 3 19  

C9 3 2 3 1 2 3 2 3 19  

C10 1 1 2 1 1 3 1 3 13  

           

Çizelge 3. Katılımcıların görüşme öncesi bilimsel sorgulama puanları 

Çizelge 3 incelendiğinde bilimin doğası ölçeğinde iyi kategoride bulunan katılımcıların 

bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formunda verdikleri cevapların daha iyi olduğu 

görülmektedir.  

Katılımcıların bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formuna verdikleri cevapların frekans 

ve yüzde değerleri çizelge 4‘ te verilmiştir. 

 

GÖRÜŞME ÖNCESİ FREKANS VE YÜZDE DEĞERLERİ 
 

Bilimsel 
sorgulama 
bileşenleri  

( n=30) 

Net olmayan 
/ boş 

Yetersiz Karmaşık Bilgili 
 

 

f % f % f % f % 
 

1 
1 3,33 2 6,66 13 43,33 14 46,66 

 

 

2 
0 0 4 13,33 11 36,66 15 50 

 

 

3 
0 0 1 3,33 3 10 26 86,66 

 

 

4 0 0 12 40 5 16,66 13 43,33  
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5 
1 3,33 8 26,66 11 36,66 10 33,33 

 

 

6 
2 6,66 11 36,66 12 40 5 16,66 

 

 

7 
0 0 10 33,33 9 30 11 36,66 

 

 

8 
0 0 8 26,66 9 30 13 43,33 

 

 

 

Çizelge 4. Görüşme öncesi bilimsel sorgulama bileşenlerinin frekans ve yüzde değerleri 

 

Katılımcılar görüşme öncesi 1, 2, 3, 4, 7 ve 8 nolu bilimsel sorgulama bileşenlerinde bilgili 

düzeyde , 5 ve 6 nolu bilimsel sorgulama bileşenlerinde karmaşık düzeyde oldukları tespit 

edilmiştir. 

Katılımcıların  görüşme öncesi bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formuna verdikleri 

cevaplar grafik 1 de verilmiştir. 

 

Grafik 1. Görüşme öncesi bilimsel sorgulama bilenşenlerin frekans değerleri 

 

Fen bilimleri öğretmenlerinin görüşme öncesi bilimsel sorgulama bileşenleri hakkındaki 

görüş ve bilgi düzeyleri şu şekildedir. 

3.2.1. Bilimsel araştırmaların hepsi bir soru ile başlar ve her zaman bir hipotez test 

etmez. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “bilimsel araştırmalar bir soru ile başlar”  konusundaki görüş ve 

bilgi düzeyleri çizelge 5 te verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 14 46,66 

Karmaşık 13 43,33 

Yetersiz 2 6,66 

Net olmayan/boş 1 3,33 

 

Çizelge 5. Bilimsel araştırmalar bir soru ile başlar bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

K
iş

i s
ay

ıs
ı

Bilimsel Sorgulama Bileşenleri

Görüşme Öncesi Frekans 
Değerleri Net olmayan/Boş

Yetersiz

Karmaşık

Bilgili
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Çizelge 5’e baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %46,66 

olduğu görülmektedir. 

 

3.2.2. Bütün araştırmalarda takip edilen tek bir bilimsel yöntem yoktur. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem yoktur” 

konusundaki görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 6 da verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 15 50 

Karmaşık 11 36,66 

Yetersiz 4 13,33 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 6. Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem yoktur bileşeninin frekans ve yüzde 

değerleri 

 

Çizelge 6’ya baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %50 

olduğu görülmektedir. 

 

3.2.3. Sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder” konusundaki 

görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 7 de verilmiştir. 

 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 26 86,66 

Karmaşık 3 10 

Yetersiz 1 3,33 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 7. Sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder bileşeninin frekans ve yüzde 

değerleri 

 

Çizelge 7’ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %86,66 

olduğu görülmektedir. 
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3.2.4. Aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara ulaşmayabilirler. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara 

ulaşmayabilirler” konusundaki görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 8 de verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 13 43,33 

Karmaşık 5 16,66 

Yetersiz 12 40 

Net olmayan/boş  - 0 

Çizelge 8. Aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara ulaşmayabilirler bileşeninin 

frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 8’ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %43,33 

olduğu görülmektedir. 

 

3.2.5. Sorgulama işlemi sonuçlara etki eder. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “sorgulama işleme sonuçlara etki eder” konusundaki görüş ve 

bilgi düzeyleri çizelge 9 da verilmiştir. 

 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 10 33,33 

Karmaşık 11 36,66 

Yetersiz 8 26,66 

Net olmayan/boş 1 3,33 

Çizelge 9. Sorgulama işlemi sonuçlara etki eder bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 9’a baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %33,33, 

karmaşık düzeyi % 36,66 olduğu görülmektedir.Bu bileşende fen bilimleri öğretmenleri daha 

çok karmaşık bilgi düzeyinde olduğu görülmektedir. 

 

3.2.6. Araştırma sonuçları toplanan verilerle tutarlı olmak zorundadır. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “verilerle sonuçlar  tutarlı olmak zorundadır” konusundaki görüş 

ve bilgi düzeyleri çizelge 10 da verilmiştir. 
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Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 5 16,66 

Karmaşık 12 40 

Yetersiz 11 36,66 

Net olmayan/boş 2 6,66 

Çizelge 10. Verilerle sonuçlar tutarlı olmak zorundadır bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 10’a  baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki karmaşık düzeyi %40  

olduğu görülmektedir. 

 

3.2.7. Bilimsel veri ile bilimsel kanıt aynı şey değildir. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “veri ile kanıt aynı şey değildir” konusundaki görüş ve bilgi 

düzeyleri çizelge 11 de verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 11 36,66 

Karmaşık 9 30 

Yetersiz 10 33,33 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 11. Veri ile  kanıt aynı şey değildir bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 11’e  baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %36,66  

olduğu görülmektedir. 

 

 

3.2.8. Çıkarımlar, toplanan verilere ve önceden bilinenlere dayanılarak yapılır. 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “toplanan verilere ve önceden bilinenlere göre çıkarımlar 

yapılır” konusundaki görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 12 de verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 13 43,33 

Karmaşık 9 30 

Yetersiz 8 26,66 

Net olmayan/boş  - 0 

Çizelge 12. Toplanan verilere ve önceden bilinenlere göre çıkarımlar yapılır bileşeninin frekans 

ve yüzde değerleri 

Çizelge 12’ye  baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %43,33 

olduğu görülmektedir. 
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3.3. GÖRÜŞME SONRASI BİLİMSEL SORGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ 

ÖLÇEĞİNİN ANALİZ SONUÇLARI 

 

Bu bölüm çalışmanın üçüncü aşamasını içermektedir. Bilimin doğası ölçeğinde yüksek puan 

alıp bilimsel sorgulama ölçeğinde düşük puan alanlar ile bilimin doğasından düşük puan alıp 

bilimsel sorgulama ölçeğinde yüksek puan alan katılımcılar ile görüşme yapılmıştır. Bu çalışma 

için iki kategoriden toplam 6 katılımcı (A1, A4, A5, C3, C4, C8) ile görüşme sağlanmıştır. 

Katılımcıların bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş anketine verdikleri cevaplar detaylı analiz 

edilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda tekrar puanlama yapılmıştır. 

Yapılan puanlamaya göre çizelge ve grafikler “görüşme sonrası” olarak belirtilecektir.  

 

GÖRÜŞME SONRASI PUANLAMA 
 

  
BİLİMSEL SORGULAMA  

BİLEŞENLERİ 
 

KATILIMCILAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 

TOPLAM 
PUAN 

 

A1 3 3 3 3 3 2 2 2 21  

A2 0 3 2 3 3 2 2 3 18  

A3 3 3 3 3 2 1 3 3 21  

A4 3 3 3 2 2 1 2 2 18  

A5 2 3 3 3 2 1 3 2 19  

A6 3 2 3 2 3 0 3 2 18  

A7 3 3 3 3 3 1 3 3 22  

A8 3 3 3 3 2 2 3 3 22  

A9 3 3 3 3 3 1 3 3 22  

A10 2 3 3 3 1 2 2 3 19  

                     

B1 2 3 3 2 1 3 3 3 20  

B2 3 3 3 3 3 2 1 2 20  

B3 3 3 2 3 2 0 1 1 15  

B4 3 2 3 1 3 3 3 2 20  

B5 1 3 3 1 0 1 2 2 13  

B6 3 3 3 1 1 2 3 1 17  

B7 2 2 3 3 2 1 1 2 16  

B8 3 2 3 1 2 1 2 3 17  

B9 2 2 3 1 3 1 2 3 17  

B10 2 2 3 3 3 2 3 1 19  

                     

C1 2 3 1 1 1 2 1 2 13  

C2 2 2 3 1 3 1 2 1 15  

C3 3 3 3 2 1 1 1 3 17  

C4 3 3 3 3 3 3 2 3 23  

C5 2 1 3 1 1 2 2 2 14  

C6 2 2 3 1 3 1 1 1 14  

C7 2 1 3 2 1 2 1 1 13  

C8 3 2 3 3 2 1 1 3 18  

C9 3 2 3 1 2 3 2 3 19  

C10 1 1 2 1 1 3 1 3 13  
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Çizelge 13.  Katılımcıların görüşme sonrası bilimsel sorgulama puanları 

 

Çizelge 13 incelendiğinde bilimin doğası ölçeğinde iyi kategoride bulunup bilimsel 

sorgulama ölçeğinde düşük puan alan katılımcıların görüşme sağlandıktan sonra bilimsel 

sorgulamaya ilişkin görüş formunda verdikleri cevapların daha iyi olduğu görülmektedir. 

Ayrıca bilimin doğası ölçeğinde düşük kategoride bulunup bilimsel sorgulama ölçeğinde 

yüksek puan alan katılımcılardan bir katılımcı hariç diğer 2 katılımcının görüşme sağlandıktan 

sonra bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formunda verdikleri cevapların iyi olmadığı 

görülmektedir. 

 

Katılımcıların bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formuna verdikleri cevapların frekans 

ve yüzde değerleri çizelge 14‘ te verilmiştir. 

 

GÖRÜŞME SONRASI FREKANS VE YÜZDE 

DEĞERLERİ  

Bilimsel 

Sorgulama 

Bileşenleri 

( n=30) 

Net 

olmayan / 

boş 

Yetersiz Karmaşık Bilgili 

 

 

f % f % f % f % 
 

1 1 3,33 2 6,66 11 36,66 16 53,33 
 

 

2 0 0 3 10 10 33,33 17 56,66 
 

 

3 0 0 1 3,33 3 10 26 86,66 
 

 

4 0 0 11 36,66 5 16,66 14 46,66 
 

 

5 1 3,33 8 26,66 9 30 12 40 
 

 

6 2 6,66 13 43,33 10 33,33 5 16,66 
 

 

7 0 0 9 30 11 36,66 10 33,33 
 

 

8 0 0 6 20 10 33,33 14 46,66 
 

 

 
Çizelge 14. Görüşme sonrası bilimsel sorgulama bileşenlerinin frekans ve yüzde değerleri  

 

Katılımcılar görüşme sonrası 1, 2, 3, 4, 5, ve 8 nolu bilimsel sorgulama bileşenlerinde bilgili 

düzeyde, 7 nolu bilimsel sorgulama bileşeninde karmaşık düzeyde ve 6 nolu bilimsel sorgulama 

bileşeninde yetersiz düzeyde oldukları tespit edilmiştir. 
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Katılımcıların görüşme öncesi ve görüşme sonrası bilimsel sorgulama bileşenlerinin frekans ve 

yüzde değerleri çizelge 15 te yan yana verilmiştir. 

GÖRÜŞME ÖNCESİ FREKANS VE 

YÜZDE DEĞERLERİ 

GÖRÜŞME SONRASI FREKANS VE YÜZDE 

DEĞERLERİ  

Bilimsel 
sorgulama 
bileşenleri 

( n=30) 

Net 
olmayan 

/ boş 
Yetersiz Karmaşık Bilgili 

Bilimsel 
Sorgulama 
Bileşenleri 
( n=30) 

Net 
olmayan 

/ boş 
Yetersiz Karmaşık Bilgili 

 

 

f % f % f % f % f % f % f % f %  

1 
1 3,33 2 6,66 13 43,3 14 46,66 1 1 3,33 2 6,66 11 36,66 16 53,33 

 

 

2 
0 0 4 13,3 11 36,7 15 50 2 0 0 3 10 10 33,33 17 56,66 

 

 

3 
0 0 1 3,33 3 10 26 86,66 3 0 0 1 3,33 3 10 26 86,66 

 

 

4 
0 0 12 40 5 16,7 13 43,33 4 0 0 11 36,66 5 16,66 14 46,66 

 

 

5 
1 3,33 8 26,7 11 36,7 10 33,33 5 1 3,33 8 26,66 9 30 12 40 

 

 

6 
2 6,66 11 36,7 12 40 5 16,66 6 2 6,66 13 43,33 10 33,33 5 16,66 

 

 

7 0 0 10 33,3 9 30 11 36,66 7 0 0 9 30 11 36,66 10 33,33 
 

 

8 
0 0 8 26,7 9 30 13 43,33 8 0 0 6 20 10 33,33 14 46,66 

 

 

 

Çizelge 15. görüşme öncesi ve görüşme sonrası bilimsel sorgulama bileşenlerinin frekans ve yüzde 

değerleri 

 

Katılımcıların görüşme sonrası bilimsel sorgulamaya ilişkin görüş formuna verdikleri 

cevapların grafiği aşağıda verişmiştir. 

 

Grafik 2. Görüşme öncesi bilimsel sorgulama bilenşenlerin frekans değerleri 

 

 

K
iş

i S
ay

ıs
ı

Bilimsel Sorgulama Bileşenleri

Görüşme Sonrası Frekans Değerleri

Net olmayan/Boş

Yetersiz

Karmaşık

Biligli
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Katılımcıların görüşme öncesi ve görüşme sonrası bilimsel sorgulama bileşenlerinin frekans 

değerleri grafik 3’ te yan yana verilmiştir. 

 

  

 

Grafik 3. Katılımcıların görüşme öncesi ve görüşme sonrası bilimsel sorgulama bileşenlerinin 

frekans değerleri 

 

Fen bilimleri öğretmenlerinin görüşme sonrası bilimsel sorgulama bileşenleri hakkındaki 

görüş ve bilgi düzeyleri şu şekildedir. 

 

3.3.1. Bilimsel araştırmaların hepsi bir soru ile başlar ve her zaman bir hipotez test 

etmez. 

 

 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “bilimsel araştırmalar bir soru ile başlar” konusundaki görüş ve 

bilgi düzeyleri çizelge 16 da verilmiştir. 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 16 53,33 

Karmaşık 11 36,66 

Yetersiz 2 6,66 

Net olmayan/boş 1 3,33 

 

Çizelge 16. Bilimsel araştırmalar bir soru ile başlar bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 16’ya baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %53,33 

olduğu görülmektedir. 

 

3.3.2. Bütün araştırmalarda takip edilen tek bir bilimsel yöntem yoktur. 

. 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem yoktur” 

konusundaki görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 17’ de verilmiştir. 
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Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 17 56,66 

Karmaşık 10 33,33 

Yetersiz 3 10 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 17. Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem yoktur bileşeninin frekans ve yüzde 

değerleri 

 

Çizelge 17’ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %56,66 

olduğu görülmektedir. 

 

3.3.3. Sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder. 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder ” konusundaki 

görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 18 de verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 26 86,66 

Karmaşık 3 10 

Yetersiz 1 3,33 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 18. Sorulan soru sorgulama işlemine rehberlik eder bileşeninin frekans ve yüzde 

değerleri 

 

Çizelge 18’ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %86,66 

olduğu görülmektedir. 

 

3.3.4. Aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara ulaşmayabilirler. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara 

ulaşmayabilirler” konusundaki görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 19 da verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 14 46,66 

Karmaşık 5 16,66 

Yetersiz 11 36,66 

Net olmayan/boş  - 0 

Çizelge 19. Aynı işlemi yapan bilim insanları aynı sonuçlara ulaşmayabilirler bileşeninin 

frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 19’a baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %46,66 

olduğu görülmektedir. 
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3.3.5. Sorgulama işlemi sonuçlara etki eder. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “sorgulama işlemi sonuçlara etki eder” konusundaki görüş ve 

bilgi düzeyleri çizelge 20 de verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 12 40 

Karmaşık 9 30 

Yetersiz 8 26,66 

Net olmayan/boş 1 3,33 

 

Çizelge 20. Sorgulama işlemi sonuçlara etki eder bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 20’ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %40 

olduğu görülmektedir. 

 

3.3.6. Araştırma sonuçları toplanan verilerle tutarlı olmak zorundadır. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “verilerle sonuçlar tutarlı olmak zorundadır” konusundaki görüş 

ve bilgi düzeyleri çizelge 21 de verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 5 16,66 

Karmaşık 10 33,33 

Yetersiz 13 43,33 

Net olmayan/boş 2 6,66 

 

Çizelge 21. Verilerle sonuçlar tutarlı olmak zorundadır bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 21’ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %16,66, 

karmaşık düzey %33,33, yetersiz düzey %43,33 olduğu görülmektedir. Bu bileşende fen 

bilimleri öğretmenlerinin düzeyi yetersizdir. 

 

3.3.7. Bilimsel veri ile bilimsel kanıt aynı şey değildir. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “veri ile kanıt aynı şey değildir” konusundaki görüş ve bilgi 

düzeyleri çizelge 22 de verilmiştir. 
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Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 10 33,33 

Karmaşık 11 36,66 

Yetersiz 9 30 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 22. Veri ile kanıt aynı şey değildir bileşeninin frekans ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 22’ ye baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %33,33, 

karmaşık düzeyi %36,66 olduğu görülmektedir. Bu bileşende fen bilimleri öğretmenlerinin 

düzeyi karmaşıktır. 

 

3.3.8. Çıkarımlar, toplanan verilere ve önceden bilinenlere dayanılarak yapılır. 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin “toplanan verilere ve önceden bilinenlere göre çıkarımlar 

yapılır” konusundaki görüş ve bilgi düzeyleri çizelge 23 te verilmiştir. 

 

Kategori Frekans Yüzde (%) 

Bilgili 14 46,66 

Karmaşık 10 33,33 

Yetersiz 6 20 

Net olmayan/boş  - 0 

 

Çizelge 23. Toplanan verilere ve önceden bilinenlere göre çıkarımlar yapılır bileşeninin frekans 

ve yüzde değerleri 

 

Çizelge 23’ e baktığımızda fen bilimleri öğretmenlerinin bu bileşendeki bilgili düzeyi %46,66 

olduğu görülmektedir. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 

Çalışma sonucunda bilimin doğası ölçeğinde iyi düzeyde olan katılımcıların bilimsel sorgulama 

bileşenlerinde daha bilgili oldukları görülmüştür. Ayrıca, fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel 

sorgulama bileşenlerinde genel olarak bilgili düzeyde oldukları görülmüştür. Daha özelde 

katılımcıların bilimsel sorgulama bileşenlerinden biri olan “verilerle sonuçlar tutarlı olmak 

zorundadır” alt boyutunda “yetersiz”, “veri ile kanıt aynı şey değildir” alt boyutunda 

“karmaşık”, diğer bileşenlerde ise “bilgili” düzeyde oldukları belirlenmiştir. 

 

  

. 
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AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDIKTAN SONRA NAHÇIVAN'DA 

YÜKSEK ÖĞRETİMİN GELİŞİMİ 

 

Nubar Tamiraz gizi Safarlı 

 ORCID İD: 0000-0001-6219-4523 

“Naxçıvan” Universiteti 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, bağımsızlığını yeni kazanan Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Nahçıvan, her alanda gelişme dönemine 

girmiştir. Ulusal lider Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle bu gelişme hızlandı. Bağımsızlık 

döneminde en önemli alanlardan biri eğitimdi. "Eğitim bir milletin geleceğidir. Eğitim, her 

devletin, ülkenin ve toplumun önemli bir yaşam ve faaliyet alanıdır. Eğitim olmadan toplum 

gelişemez” diyen Haydar Aliyev, görev süresi boyunca Nahçıvan da dahil olmak üzere 

Azerbaycan'da eğitimin gelişmesi için çok şey yaptı. Azerbaycan'da 1993 yılından bu yana 

izlenen iyi düşünülmüş politika sonucunda Nahçıvan'da yeni tür okullar açılmakta, 

yükseköğretim kurumlarının maddi ve teknik altyapısı güçlendirilerek eğitimli eleman 

yetiştirilmesi ve bilim düzeyi, eğitim ve milli istihbarat hızla artıyor. Şu anda Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti'nde üç yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır: Nahçıvan Devlet Üniversitesi, 

Nahçıvan Öğretmen Enstitüsü, Nahçıvan Üniversitesi. Araştırmada Nahçıvan'da faaliyet 

gösteren bu üç yükseköğretim kurumu, faaliyetleri ve personel yetiştirmedeki rolleri gerçeklerle 

anlatılmış ve analiz edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, yükseköğretim kurumları, enstitüler, üniversiteler. 

 

 

Development of higher education in Nakhchivan after Azerbaijan gained independence 

Nubar Tamiraz gyzy Safarli ORCID İD: 0000-0001-6219-4523 

“Nakhchivan” University 

As in most regions of the Republic of Azerbaijan that gained independence after the collapse of the 

Soviet Union, a period of development in all spheres has begun in Nakhchivan. With the coming to 

power of National Leader Heydar Aliyev, this development has accelerated even more. One of the 

areas that received the most attention during the period of independence was the field of education. 

“Education is the future of the nation. Education is an important sphere of life and activity of every 

state, country, society. Society cannot develop without education,” said Heydar Aliyev, who has done 

a lot of work on the development of education in Azerbaijan, including Nakhchivan. As a result of 

the well-thought-out policy pursued in Azerbaijan, since 1993, a new type of schools have been 

opened in Nakhchivan, the material and technical base of higher educational institutions for the 

training of competent personnel is being strengthened, the level of science, education, and national 

intelligence increased rapidly. Currently, there are three higher educational institutions in the 

Nakhchivan Autonomous Republic: Nakhchivan State University, Nakhchivan Pedagogical Institute 

and “Nakhchivan” University. In the research work, these three higher educational institutions 

operating in Nakhshan, their activities and their role in personnel training were explained and 

analyzed based on facts. 

Keywords: education, higher educational institutions, institute, university. 
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Giriş:  

 XX əsrdə Azərbaycan iki dəfə öz müstəqilliyini elan etmişdir: 1918-ci ildə  və 1991-

ci ildə. 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü cəmisi 

23 ay sürmüşdür. 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyini əldə edən Azərbaycanda onun qorunub 

saxlanılması heç də asan olmamışdır.  

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə, saat 23:30-da Bakı şəhərinə keçmiş Sovet 

İttifaqının qoşun hissələri tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən yeridilmiş və dinc 

əhaliyə divan tutulmuşdur. Fövqəladə vəziyyətin  tətbiqi əhaliyə elan olunanadək hərbi 

qulluqçular 82 nəfəri amansızcasına qətlə yetirmiş, 20 nəfəri ölümcül yaralamışlar. Fövqəladə 

vəziyyət elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-də və sonrakı günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər 

öldürülmüşdür. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda — yanvarın 25-

də Neftçalada və yanvarın 26-da Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yetirilmişdir. Sovet 

Ordusu  qoşunlarının qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan  rayonlarında 

147 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər qanunsuz həbs olunmuşdur. Hərbi 

qulluqçular tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomaşın, o cümlədən təcili yardım maşınları, 

yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlak məhv edilmişdir. 

Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milislər 

olmuşdur. Şəhidlər Bakı şəhərinin ən uca yerində -Dağüstü parkda dəfn edildilər.  

Yanvarın 21-də fərdi təqaüddə olan Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi 

nümayəndəliyinə gələrək burada təşkil olunmuş izdihamlı yığıncaqda xalqın qırılmasını 

hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd, Moskvanın və respublika rəhbərlərinin günahı 

üzündən yol verilmiş kobud siyasi səhv kimi ifşa etdi. Qanlı Yanvar hadisələrindən sonra xalqın 

öz qüdrətli rəhbəri ilə birləşəcəyindən qorxan imperiya Heydər Əliyevə qarşı repressiya planları 

hazırladı və həyata keçirməyə çalışdı. Respublika rəhbərləri də hər vəchlə onun Azərbaycana 

qayıtmasına mane olurdular. Tarixin bu məsuliyyətli və çətin, lakin şərəfli dövründə xalqı ilə 

olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya gəldi. 

Xalq bu gəlişi böyük ümid və ruh yüksəkliyi ilə gözləyirdi. Lakin iqtidar, ondan hakimiyyət 

bölgüsü gözləyən sol müxalif qüvvələr Heydər Əliyevin Bakıda qalmasına hər cür maneə 

törətdilər və o, doğma diyarı olan Naxçıvana getməli oldu. Heydər Əliyev iyulun 22-də 

Naxçıvanın "Azadlıq" meydanında 80 mindən çox adamın iştirakı ilə keçirilən izdihamlı 

mitinqdə çıxış etdi, xalqın nümayəndələri ilə görüşlər keçirdi, Heydər Əliyev xalqı, azadlıq, 

müstəqillik uğrunda sonacan mübariz olmağa çağırırdı. 

Heydər Əliyev Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetlərinə deputat seçildi. O, 

müdrik, uzaqgörən siyasəti ilə xalqın azadlıq mübarizəsini istiqamətləndirdi. 1990-cı il 

noyabrın 17-də Naxçıvan parlamentinin onun sədrliyi ilə keçirilən sessiyası Muxtar 

Respublikanın adından "Sovet Sosialist" sözlərinin götürülməsi, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin üçrəngli, aypara və səkkizguşəli ulduz nişanlı bayrağının dövlət bayrağı kimi 

qəbul edilməsi və bu barədə Azərbaycan parlamenti qarşısında qanunvericilik təşəbbüsü 

qaydasında məsələ qaldırılması haqqında tarixi qərarlar qəbul etdi. 1991-ci il avqustun 26- dan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Azərbaycan Kommunist Partiyasının fəaliyyəti 

dayandırıldı, onun bütün strukturları ləğv edildi. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin xalqın 
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tələbi ilə çağırılmış növbədənkənar sessiyası 1991-ci il avqustun 30-da saat 13.30-da 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında Bəyannamə qəbul 

etdi. Azərbaycan xalqının tarixində yeni dövr başlandı. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

1991-ci il 18 oktyabr tarixli sessiyasında "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 

haqqında" Konstitusiya Aktı yekdilliklə qəbul edildi. 

Əsas hissə:  

Müstəqil  Azərbaycanın qurucusu və memarı Heydər Əliyev də xalqımızın və ölkəmizin 

tərəqqisinin yeganə yolunu təhsildə, elmdə görmüş, öz həyatını və fəaliyyətini bu məqsədin 

həyata keçirilməsinə həsr etmişdir. ”Təhsil millətin gələcəyidir” deyən ulu öndərimiz elm və 

təhsili inkişafın ən qüdrətli vasitəsi hesab edirdi. Buna görə də Azərbaycan təhsili Heydər 

Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə intibah dövrünü yaşadı. Heydər Əliyevin 

siyasi rəhbərliyinin ilk illərindən ölkə iqtisadiyyatı ilə yanaşı təhsil, maarif dövlət siyasətinin 

ən mühüm sahəsinə çevrildi. Ulu öndərin özünün də vurğuladığı kimi, “sözün əsl mənasında 

Azərbaycan məktəbi məhz iyirminci əsrdə yaranmışdır. Azərbaycan dilində, xalqımızın öz ana 

dilində uşaqlara, gənclərə təhsil verən və millətimizi təhsilləndirən məktəb yaranıbdır. Bizim 

bu gün malik olduğumuz iqtisadi və siyasi potensiala, təhsil potensialına görə o dövrdə 

yaranaraq inkişaf etmiş təhsil sisteminə borcluyuq”.  

Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi 

muxtar respublikanın təhsil sistemində də əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Məktəblərin 

tikilməsi, təhsilə ayrılan dövlət vəsaitinin artırılması, musiqi təhsilinin və texniki peşə təhsili 

sisteminin  genişləndirilməsi, ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması, elmin inkişaf etdirilməsi 

ulu öndər tərəfindən muxtar respublikada təhsil sahəsində görülmüş işlərin bir hissəsidir. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətinin həm birinci (1969-1982), həm də ikinci (1993-2003) dövründə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali təhsil sistemi də böyük inkişaf və tərəqqi yolu keçmişdir. 

Ulu öndər Naxçıvanda ali təhsilin yenidən qurulmasına və inkişafına xüsusi diqqət yetirmiş, 

burada yeni tipli, beynəlxalq standartlara cavab verən ali təhsil müəssisələrinin 

formalaşdırılması üçün hələ 70-ci illərdə həyata keçirdiyi siyasəti ölkəmizdə ikinci dəfə 

rəhbərlik etdiyi dövrdə də davam etdirmişdir. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, Naxçıvan Dövlət 

Universiteti qısa bir vaxt ərzində Azərbaycanın ən qabaqcıl elm və təhsil ocaqlarından birinə 

çevrilmişdir. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha 

iki ali təhsil müəssisəsinin: Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və “Naxçıvan” Universitetinin 

əsası qoyulmuşdur. 

Hazırda Naxçıvanda üç universitet fəaliyyət göstərir: Naxçıvan Dövlət Universiteti, 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Naxçıvan” Universiteti.  

29 dekabr 1990-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Naxçıvan Dövlət 

Universiteti yaradılmışdır. Universitetdə pedaqoji istiqamətli mütəxəssislərdən başqa 

hüquqşünaslar, avtomobil və rabitə mühəndisləri, iqtisadçılar və mühasiblər, bələdiyyə və 

gömrük işçiləri də hazırlanmağa başlandı. 1992-ci ildən universitetdə aspirantura şöbəsi və 

"Regionun inkişafı problemləri" adlı problem laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Universitetin 

filologiya və yarımkeçiricilər fizikası ixtisasları üzrə müdafiə şuralarında namizədlik və 

doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunur. Univesitetdə keçirilən elmi konfrans və 
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simpoziumlarda ən aktual məsələlər müzakirə olunur. Müstəqil Azərbaycanın gənc nəslinin 

dünyagörüşünün inkişafına xidmət edən "Heydər Əliyev Universiteti" Naxçıvan Dövlət 

Universitetində əsl dövlətçilik məktəbi kimi uğurla fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın ali 

məktəbləri arasında özünə məxsus yeri olan Naxçıvan Dövlət Universitetinin formalaşması və 

inkişafında görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Dahi 

siyasətçi özünün böyük uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi bu maarifçi ideyası haqqında sonralar 

demişdir: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Universiteti Azərbaycanın ən dəyərli, 

qabaqcıl ali məktəblərindən, ali təhsil ocaqlarından biridir. Çox xoşbəxtəm ki, mən bu 

universitetin yaranmasının təməlini qoyan insanlardan biri və onun təşəbbüskarıyam. 

Universitetin ötən bu müddətdə nə qədər böyüməsini, inkişaf etməsini öz gözlərimlə görürəm… 

Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm ki, 30 il bundan öncə əsasını qoyduğumuz bu gözəl 

təhsil ocağı indi böyük şöhrətə malikdir. Geniş əlaqələrə malik olan Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin bir neçə istiqamət üzrə davam və inkişaf etdirdiyi, sıx beynəlxalq əlaqələri və 

əməkdaşlığı olan ali təhsil müəssisələrinin sayı günü-gündən daha da artır. Adları çəkilən ali 

təhsil müəssisələri ilk müqavilə bağlanılan universitetlərdir. Hazırda Naxçıvan Dövlət 

Universiteti Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Çin, Rusiya, Fransa, Almaniya və digər 

ölkələrin ali məktəbləri ilə geniş əlaqələrə malikdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti 2013-cü ilin 

may ayından Mövlanə Mübadilə Proqramına qoşulmuşdur. Mübadilə çərçivəsində universitet 

müəllimləri bir həftədən 3 ay müddətinədək, tələbələr isə 6 aydan (bir semestr)-12 ayadək (2 

semestr) mübadilə proqramında iştirak edərək başqa ölkələrin qabaqcıl təcrübələrini 

mənimsəyərək öz fəaliyyət sahələrində tətbiq edirlər. "Mövlana" proqramı çərçivəsində 

müəllim və tələbələr əsasən Türkiyənin bir çox tanınmış ali təhsil müəssisələrində təcrübə 

qazana bilərlər. "Mövlana" proqramından başqa  "Tempus", "Erasmus+", "Erasmus Mundus", 

"Key Action" proqramlarının da uğurlu icrası universitetin beynəlxalq arenada tanıdılması və 

təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın ən yaxşı universitetləri sırasında 

Naxçıvan Dövlət Universiteti də yer alıb. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2000-2001-ci tədris ilindən Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun filialı kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2003-cü ildən Ali Məclisin Sədri Vasif 

Talıbovun səyi nəticəsində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu kimi müstəqil fəaliyyət göstərir. 

2015-ci ilin məlumatlarına əsasən institutda 1100 bakalavr, 25 magistr təhsil almışdır. Hazırda 

1600 tələbə, 37 magistr təhsil almışdır. Tələbə və magistrlərin təhsili ilə 89 professor-müəllim 

heyəti məşğul olmuşdur. Müəllimlərdən 8 nəfəri elmlər doktoru, professor, 37 nəfəri fəlsəfə 

doktoru, dosentdir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda zəngin kitabxana fəaliyyət göstərir. 42 

minə yaxın kitab fonduna malik olan kitabxana son illərdə nəşr olunan tədris-metodik, elmi, 

monoqrafik xarakterli ədəbiyyatlarla zənginləşdirilmiş və elektron kataloq yaradılmışdır. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda az bir müddət ərzində beynəlxalq əlaqələr qurulmağa 

başlansa da artıq buruda 7 xarici tələbə təhsil alır. Onlardan beşi nigeriyalı, ikisi isə türk 

tələbədir ki, yaxın zamanda institut bu sayı daha da artırmaq məqsədi ilə Mövlanə Mübadilə 

Proqramına və Erasmus proqramına qoşulmuşdur.  

Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl ali təhsil müəssisəsi də yarandı 

və tez bir zamanda inkişaf etməyə başladı. Naxçıvan Özəl Universiteti 1994-cü ildə təşkil 

olunmuşdur.  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 05 iyul 1999-cu il tarixli 33 saylı 

şəhadətnamə ilə müəssisəni Naxçıvan Özəl Universiteti adı ilə dövlət qeydiyyatına almışdı. 
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1999-2000-ci tədris ilindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif 

Talıbovun qayğısı sayəsində müstəqil ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1998-ci 

il oktyabrın birində Naxçıvan Özəl Universitetinin yeni binasının açılışı olmuş və burada Ali 

Məclisin Sədri Vasif Talıbov da iştirak və çıxış etmişdir.  Naxçıvan Özəl Universiteti 

Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən kənarda yerləşən yeganə özəl ali təhsil ocağıdır. 

Azərbaycan Respublikasında xüsusi icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısına uyğun 

olaraq Naxçıvan Özəl Universitetinə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 11 

noyabr 1999-cu il tarixli lisenziya verilmişdir. Naxçıvan Özəl Universiteti 2015-ci ildən 

“Naxçıvan” Universiteti kimi fəaliyyətini davam etdirir. Lisenziyaya uyğun olaraq “Naxçıvan” 

Universitetində çoxpilləli təhsil sisteminin bakalavr və magistr pilləsində mütəxəssis hazırlığı 

aparılır. Universitet zəngin maddi-texniki bazaya malikdir. 7 binadan və yardımçı qurğulardan 

ibarət möhtəşəm universitet şəhərciyi salınmışdır. Arxitektura və pedaqoji baxımından 

mükəmməl olan tədris korpusları, yüksək zövqlə dizayn edilmiş mühazirə və məşğələ otaqları, 

kabinə və mərkəzlər mövcuddur. Təlim prosesində ən son modifikasiyalı texnologiyalardan 

istifadə olunur. Elektron zalları, zəngin kitab fondu olan elmi kitabxana, yaraşıqlı idman 

kompleksi və konfrans zalı, hər cür şəraitə malik müasir yataqxana həmçinin üçmərtəbəli sosial 

xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Hazırda universitetdə 26 magistr, 1345 nəfər tələbə təhsil alır 

ki bunlardan 440 pedaqoji, 398 xarici dillər, 242 iqtisadiyyat, 265 idarəetmə fakultələrinin 

tələbələridir. Hazırda universitetdə 4 fakultə, 10 kafedra, 6 şöbə fəaliyyət göstərir. Şöbələrdən 

biri də 2012-ci ildə yaradılmış Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsidir ki,  “Naxçıvan” Universitetinin 

Beynəlxalq mühitə inteqrasiyasına, müxtəlif universitetlərlə əlaqələrin yaradılmasına, 

beynəlxalq təlim və proqramlarda iştirakına şərait yaradır. Missiyası yeni beynəlxalq əlaqələrinin 

qurulması və universitetin dünya standartlarına uyğun beynəlxalq profilinin yaradılmasıdır. 

Hazırda Universitetin Avropanın və eyni zamanda Türkiyənin bir sıra Universitetləri ilə sıx 

əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. 2012-ci ildən Mövlana Mübadilə Proqramına qoşulan 

Universitet proqram çərşivəsində Türkiyə Respublikasının 20-dən çox Universitetləri ilə 

əməkdaşlıq edir. Həmçinin “Erasmus plus” mübadilə proqramına qoşulan “Naxçıvan” 

Universitetinin 3 tələbəsi proqram çərçivəsində İspaniyanın Valladolid universitetində bir 

semestirlik təhsil almaq şansı qazanmışdırlar.       2015-ci ildə “Naxçıvan” Universitetində Çin 

Xalq Respublikasının “Huawei” firmasının mərkəzi yaradılıb. Mərkəzin yaradılmasının əsəs 

məqsədi İKT sahəsində kadrların yetişməsidir. Çin Xalq Respublikasının “Huawei” şirkəti və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən muxtar 

respublikada “Gələcəyin İKT sahəsindəki toxumları” adlı proqram-layihə çərçivəsində 

“Naxçıvan” Universitetinin  tələbələri seçim turlarında iştirak etmiş və 7 tələbə qalib gələrək 

2016-cı və  2017-ci illərdə  Çin Xalq Respublikasına istehsalat təcrübəsinə göndərilmişdir. 

Həmçinin  “Naxçıvan” Universitetində  xarici tələbələrin təhsil alması üçün də yüksək səviyyədə 

şərait yaradılmışdır. 2017-2018-ci tədris ili üzrə  “Naxçıvan” Universitetində bakalavr, 

magistratura və doktorantura üzrə 10 türk, 4 banqladeşli, 2 nigeriyalı, 2 misirli xarici tələbə təhsil 

almışdır. 2018-2019-cu tədris ilində isə bakalavr pilləsi üzrə 5, magistratura pilləsi üzrə 5, 

doktorantura pilləsi üzrə isə 2 xarici tələbə təhsil alır. “Naxçıvan” Universitetinin verdiyi 

diplomlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tanındığı bütün dövlətlərdə tanınır. 

“Naxçıvan” Universiteti  EURAS- Avrasiya və  KUNİB-Qafqaz Universitet Birliklərinin də  

üzvüdür və Avropa Birliyinin  Comolte və AESOP layihələrində iştirak edir. 

Nəticə: 
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Naxçıvan tarixi kimi, Naxçıvanda təhsilin tarixi də çox qədimdir. Azərbaycanda təhsilin tarixi, 

o cümlədən Naxçıvanda təhsilin tarixi araşdırılmış və buna aid çoxlu əsərlər, kitablar yazılmışdır. 

Lakin ali təhsilin inkişaf tarixi araşdırılmamışdır. Buna görə də bu sahədə yazılan əsərlər ilkdir.  
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ÇARKIFELEK İKONOGRAFİSİNDE YILAN MOTİFİNİN İHTİVA ETTİĞİ 

DOĞUM VE ÖLÜM DÖNGÜSÜNÜN DİŞİLİĞİ ÜSTÜNE  

 

Uygar Özdemir1  
1 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 0000-0002-6570-9681 

 

 

ÖZET 

Türk Sanatında sıklıkla başvurulan önemli süslemelerden biri olan Çarkıfelek motifi, Orta Asya 

mezar buluntularından Anadolu coğrafyasına kadar her yere yayılmış ve kendine pek çok 

kullanım alanı bulmuştur. Cami kubbelerinden, dış cephe süslemelerine, mezar taşlarından 

minyatürlere ve hatta şaman davullarına kadar kendini gösteren bu sembol farklı araştırmacılar 

tarafından çok çeşitli yorumlara tabii tutulmuştur. Bizse bu çalışmamızda Çarkıfelek simgesini 

kendisini çevreleyen yılan/ejder-evren motifi ile beraber ele alacağız. Kolektif bilinçte yer alan 

yılan simgesinin içerdiği dönüşüm, yenilenme başlıklarının anaerkil dönemle paralelliğini 

gerek Türk gerek dünya mitlerinden alıntılarla destekleyeceğiz. Tasvirlerde evrenin dişiliğini 

arayarak, bilhassa doğum/ölüm, mevsim, menstruasyon gibi döngülere odaklanarak toprak ana 

kültü ile kozmolojik manada su ikonografisini ve bütün bu inançların çarkıfelekle bağlantısını 

keşfetmeye çalışacağız. İnsanoğlunun savaştığı en büyük canavar olan ölümü sonsuzluk 

masallarıyla nasıl alt ettiklerini ve bu sonsuzluğu da doğada ve doğumda bulduklarını 

göreceğiz. Bu bağlamda Çarkıfelek simgesinin su ve yılanla ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin de 

dişiliği sembolize ettiği sonucuna varmayı hedefliyoruz.  

Çalışmada ele aldığımız Çarkıfelek ikonunu mitlerden yola çıkarak tanımlamaya çalışırken 

aslında asıl hedefimiz bilincimizde nasıl bir doğa tahayyül ediyoruz ya da dünyaya ne 

şekillerde, hangi şemalarla bakıyoruz sorusuna cevap aramak olacak. Bilişsel devrimden bu 

yana insanlar topluluk halinde yaşamanın yolunu, inanabilecekleri ortak bir hikâye oluşturarak 

bulmuşlardır ve araştırmamızın amacı bu hikâyeyi Çarkıfelek simgesi temelinde yeniden 

yorumlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çarkıfelek, İkonografi, Yılan Motifi, Anne Arketipi  

 

ABSTRACT 

 

The Wheel of Fortune pattern, which is one of the important and frequently used ornaments in 

the Turkish Art, has been spread from Middle Asia’s tomb residuals to Anatolian geography 

and has found many areas of utilization for itself. This symbol, which manifests itself from 

mosque domes to exterior decorations, from tombstones to miniatures and even Shamans’ 

drums, has been subjected to various interpretations from different researchers. However in this 

study, we are going to discuss the symbol of the Wheel of Fortune with the snake/dragon 

universe pattern that surrounds itself. We are going to support the parallelism of the 

transformation and renewal titles contained in the snake symbol that takes place in the collective 

consciousness with the matriarchal period with quotations from both Turkish and world’s 
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myths. Looking for the femininity of the universe in the depictions, focusing especially on 

cycles such as birth/death, seasons and menstruation, we are going to try to discover the culture 

of mother earth with the cosmological water iconography and the connection of Wheel of 

Fortune with all these beliefs. We are going to see how they overcame death, the greatest 

monster mankind has ever fought with tales of eternity, and how they found this eternity in 

nature and birth. In this context, we aim to conclude that the Wheel of Fortune symbol is in fact 

related to water and snakes and that this relationship also symbolizes femininity. While trying 

to apprehend the Wheel of Fortune icon that we discussed in the study based on myths, our 

main goal will be to seek an answer to the question of what kind of nature do we imagine in our 

consciousness, or in what ways and in which schemes we look at the world. Ever since the 

cognitive revolution, people have found the way to live as a community by creating a common 

story that they can believe in and the purpose of our research is to reinterpret this story on the 

basis of the Wheel of Fortune symbol. 

 

Keywords: The Wheel of Fortune, Iconography, Snake Pattern, The Archetype of Mother 

 

1. GİRİŞ  

  

Semboller bir mesajı olan ve kendisinden başka bir şeyi temsil eden işaretlerdir. Sembollerin 

işlevi var olduğu toplumdaki iki eleman arasındaki bağlantıyı korumaktır (Keser, 2009). 

Metaforlar, onları kullananların fikirlerini ve yaşam tarzını içerirler. Niyetleri bu olmasa da 

semboller, bir entelektüel iklim yakalar ve aslında ayrı bir bellek biçimidir (Draaisma, 2021). 

Jung bu işaretlerin insanlığın ortak yaratımı olduğunu belirtirken eski mitlerin de bu 

sembollerin özünü oluşturduğunu söyler. Başka bir ifadeyle semboller, hikâyeleri, efsaneleri ve 

mitolojileri doğurmaktadır (Ateş, 2002). İnsanoğlu bu yaratımlara ilk defa günümüzden 70.000 

yıl önce bilişsel devrim ile sahip olmuş, kurgular yaratma ve bunlar hakkında konuşabilme 

yetisi bunu ayrıca kolektif biçimde yapabilmemizi sağlamıştır (Harari, 2020). Böylece bireysel 

ya da kültürel tüm kimlikler bu hikâyelerle oluşmuş ve dönüşmüştür (Saydam, 2019).  

Sanatın sembollerle kendini ifade ettiğini varsaydığımızda eserlerin arka plan hikâyelerini 

kovalamanın zaruri olduğunu anlarız. Bu kovalamacanın başlangıç noktasını ilkel olarak 

adlandırılan yerel kültürlerden almamız gerekir. Tam bu noktada mitleri oluşturan ve ilkel 

olarak tarihe geçen eski toplumların adlandırılmasıyla ilgili şikâyetçi Claude Levi-Strauss’un 

(2020) görüşüne değinmek yerinde olacaktır; kendisine göre mitleri oluşturan insanlar bizim 

aksimize keskin sezgilerini kaybetmemişlerdi ve onları ilkelden ziyade “yazısız” olarak 

isimlendirmek daha saygılı olacaktır. Özetle ilkel/ yazısız ya da uygar tüm insanların imgeleri 

anlayışında kolektif biçimde aynı öze sahip olduğu gerçeğiyle yüzleşiriz (Saydam, 2019). Ve 

bundan alacağımız en değerli ürün Robert A. Johnson’ın da (2022) belirttiği üzere kendi 

bilincimizde bu mitin hala ne denli canlı olduğunu keşfetmektir. 

Anadolu sanatında hiçbir İslam bölgesinde rastlanılmayacak kadar figürlü ve ikonografik 

süsleme hâkim olmuştur (Ocak, 2018). Bunlardan biri olup sıklıkla kullanılan Çarkıfelek 

sembolünü yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü ikonografik yöntemle incelemeye 

çalışacağız. Bu yöntem analizden ziyade senteze odaklanıp, ele aldığı motifle ilgili imgelerin, 

mitlerin, alegorilerin ilişkilerini çözme amacı güder (Panofsky, 2012). Bu da sanat tarihçisine 

ele aldığı eseri yalnız biçim özellikleriyle beraber bir zaman çizelgesi üstüne istiflemekten 
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başka ona yorum getirmesini de sağlar (Mülayim, 2006). Bir bakıma ikonografik yöntem 

yorumlamayla eseri yeniden canlandırmayı mümkün kılar. 

Erken dönem Türk sanatında ve bilhassa çarkıfelek bezemelerinde yılan motifine defalarca 

rastlıyoruz. Zamanla ele aldığımız Çarkıfelek ikonunda yılanın kendisinin değil de çarkıfelek 

dediğimiz ortadaki şeklin kaldığını gözlemleyebildik. Bunda İslam’ın canlı tasvirlerine karşı 

tutumu ve yılana atfedilen kötü rol etkili olmalıdır. Fakat yine de çarkıfeleği anlamada yılanı 

en temel noktaya almak yerinde olacaktır.  

 

2. KOZMİK YILAN MOTİFİ ve SU İMGESİ 

 

Ejder manasına gelen evren, asıl olarak “eviren” kökünden türemiştir (Duman, 2019). 

Kaynaklarda çok defa yılan, ejderha ve evren aynı anlamda kullanılmıştır. Yusuf Has Hacip, 

Kutadgu Bilig adlı eserinde zaman çarkını bir ejderin döndürdüğünü belirtmiş (Esin, 2001) ve 

ejder güç sembollerinden biri olarak sıklıkla anılmıştır (Koçak & Gürçay, 2017). Ejder, 

Türkmence’de ajder-ajderha, Kırgızca’da ajıdaar, Nogayca’da azdaa, Tatarca’da azdaha 

şeklinde kullanılmıştır (Beydili, 2015). Divanü Lügati't-Türk’te de bu ejder, yılbüke adıyla 

geçmiştir (Mahmud, 2005). 12 hayvanlı Türk takviminde ejderha bereketli yıllardan sayılırmış 

(Boratav, 2012) ve yatan ejderin beldesi veya ejder kenti diye anılan Hun şehirlerine de 

rastlanmıştır (Eberhard, 1996). 

Dünya inanışlarının hemen hepsinde yılan motifi önemli yer tutmuştur. Hinduizm ve 

Budizm’de yarı insan ve yarı tanrı olarak anılan Naga adlı kozmik yılan aynı zamanda suların 

sabini olarak da görülüyordu (Sivri & Akbaba, 2018). Hindistan’daysa dünyanın yılanın üstüne 

kurulduğu fikri hakimdi (Eliade, 2020b). Çin inanışlarında da kadınların ejderhalar 

doğurabileceği inancı çok yaygındı ve long sözcüğü “anne- göl, ejderha-anne” gibi mekân 

isimlerinde çokça geçiyordu. Anadolu’da ise Şahmeran resimleri uğur getirsin diye özellikle 

genç kadınların yatak odalarını süslüyordu (Aydın, 2013).  

Altay Türklerine ait efsanelerde de yılanın suyun koruyucusu olduğu ve kutsal suların 

etrafındaki yılanların öldürülmesi halinde suların kuruyacağı geçer (Yamaeva & Şinjin, 1994, 

Akt., Şayhan, 2018). Kutsal olarak görülüp, sonsuzluğu, yenilenme ve iyileşmeyi ifade eden su 

(Su, TDV İslâm Ansiklopedisi), dönülecek ilk özü simgeliyordu (Eliade, 2020a) ve Dede 

Korkut’ta da suyun Hak yüzünü gördüğü söylenmişti (Gökyay, 1973). İbn-i Fadlan, Ural Nehri 

civarındaki Başkurt ülkesinin inanışlarında on iki rabbe inandıklarını bunlardan birinin de su 

tanrısı olduğunu ifade etmiştir (Şeşen, 2019). Suya bakılarak geleceği görme amacı güden fal 

inançları da bu inanışlardan ötürü türemiş olmalıdır.  

Eski Türk mitolojisinde ejderin bulutlar arasında yağmur yağdıran bir konumda oluşu ve 

astrolojiyle bağlantısı İslam inançlarında da devam etmiştir (And, 2020).  Kur’an’da da her 

canlının sudan yaratıldığına dair ayetlere rastlanır (Enbiyâ Suresi 30–33). Yine Sümer 

efsanelerinden biri de vaktiyle her yer su idi cümlesiyle başlamıştır (Çığ, 2021). Altay Yaratılış 

Destanı’nda da Ak Ana’nın emriyle Ülgen sular üstünde uçarken evreni yarattığı görülür. 

(Ögel, 2014). Tarihten öncesi dönemden itibaren su ve kadın arasında bir bağ kurulmuş ve 

suyun hareketleri ile de ay dönümleri ilişkilendirilmiştir. Pireneler’de bulunan Laussel 

Venüsü’nün sağ elinde bulunan bizon boynuzunda on üç çentik bulunmaktadır ve bu sayı ilk 

hilalle dolunay arasındaki gecelerin sayısına işaret etmiştir. Figürün diğer elinin karnının 

üstünde olmasının da adet döngüsüne işaret ettiği düşünülmektedir (Campbell, 2020). 
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Yılan ile suların bu evrensel bağı ile örnekleri çoğaltmak mümkündür. Su ile ilgili olan insan 

yapımı araçlarda yılan simgesinin özellikle kullanımı da (Berkli, 2014), yılan ve su 

sembolizmini paralel bir zemine oturtmuştur. Havuz, çörten, su kemeri, köprü, suluk ve 

çeşmelerde ejder figürleri sıklıkla kullanılmıştır (Oktay Çerezci, 2020). Türk kültüründe suyun 

temiz tutulması da önemli yer tutmuş, Cengizhan yasasına göre bazı durumlarda suyu kirleten 

kişi ölümle cezalandırılmıştır. Suyun israfı, suya tükürmek, suya idrarını yapmak hoş 

karşılanmamıştır (Gökalp, 2020).  

Tufan anlatılarında sıklıkla karşılaştığımız sel felaketleri, İslam inancındaki abdest, Yahudi ve 

Hristiyan inancındaki vaftiz törenlerinin hemen hepsi su vesilesiyle kir ile kötülüklerden 

arınmayı temsil etmiştir. Yine suyla karşılaşılan mağaralar, dereler, çukurlar hep bir biçimde 

kadın doğum organlarıyla ilişkilendirilmiştir. Görünüş itibariyle fallus, yutucu olarak da dişilik 

organını düşündürmüş ve içinde ilerde yer vereceğimiz zıt bir ikili imgeyi de saklamıştır 

(Campbell, 2021). Suların Altay geleneğindeki sahibi deniz kabuğu ile sembolize edilen 

Tanrıça Umay olmuş ve sahibi olduğu süt gölünde şamanın ruhunun temizlediğine dair 

inanışlar görülmüştür (Sagalaev, 2020).  

Su, bereket ve doğum sembolü olarak halk inançlarında sıklıkla yer bulmuştur. Çocuğu 

olmayan kadınların kuru çaylara su salıp pınar başlarında geceledikleri görülmüştür (Kalafat, 

2006). Ardahan’da doğumdan sonra baygın olan ya da ağlamayan bebeğin canının plasentada 

kaldığına inanıldığı için göbek bağı kesilmeden önce, plasenta soğuk bir kap suyun içerisine 

koyulup ovalanır (Saltaş, 2016). Suyun içinde var olan yaşamın yardımına bu tür ritüellerle 

sıklıkla başvurulur (Baysal, 2020). Kazak ve Tuva Türklerinde çocuğu olmayan kadınlar pınar 

başlarında çeşitli ayinlere katılmakta ve suyun yanında gecelemektedirTürklerinde çocuğu 

olmayan kadınlar pınar başlarına gidip edip gecelemektedirler (Yeşil, 2014). Tatar Türklerinde 

çocuksuz kadınlar göbek bağının içine konulduğu bir suyu içerler (Kayabaşı, 2013). Geçiş 

dönemlerinden biri olan kırk yıkamaları, çocuğun simgesel olarak ölüm ve diriliş anlarının 

yeniden yaratılmasıyla beraber yeni bir kimlik oluşturma çabasıdır (Turner, 2018). Kazak, 

Gagavuz, Karakalpak, Tomks Tatarları, Anadolu ve Azerbaycan Türkleri, bebeğin kırk 

banyosu töreninde bebeğin yıkandığı suya gerek altın gümüş gibi değerli madenler gerek nohut 

arpa gibi tahılların atılması suyu daha bereketli bir sembol haline getirmişlerdir (Baysal, 2020). 

Su kültü kendine çocuk oyunlarında da yer bulmuştur. 1929-1930 yılları arasında Anadolu’daki 

çocuk oyunlarında yağmur tılsımı ile ilgili çömçe gelin, kepçe kadın ya da gelin gogk denilen 

oyunlara rastlanmış ve aynı gelenek Suriye Araplarında da görülmüştür. Araplar ise bu oyunlara 

ümmü-l gays yani yağmur anası ismini vermişlerdir. Starina’nın (1894) 1811 yılında yazılan 

bir rapordan alıntısında ise Kafkasya’daki Rus köylülerin kuraklık zamanında yaşlı kadınları 

suya attıklarından şikâyet edilmekte olduğu yazmaktadır (İnan, 2020). 

Yılanın zıt kavramlarla anılması, onun anne arketipiyle örtüşmesini sağlar. (Jung, 2020b). Su 

yılanla aynı biçimde zıtlıkları içinde barındırır. Bir yandan temizlenmeyi ve saflığı sembolize 

ederken kirli su da bilinçaltı için kötülüğün tözü olarak biçimlenmiştir (Bachelard, 2006). Tatlı-

acı gibi karşıtlıklarıyla beraber bereketli ve aynı zamanda da boğan olmuştur. Bu ve bunun gibi 

örnekler nedeniyle Jung, dünyadaki tüm insanların aynı özelliklerde arketipler geliştirdiği 

sonucuna varmıştır (Le Guin, 2020). Evolution teorisinin başlıca savunucusu Augustus Pitt 

Rivers ise ruhun her yerde aynı olduğuna dair kuramlar oluşturuyor (Kafesoğlu, 2020), Saydam 

(2019) ise insanı ayıranın doğası değil o doğayla ne yaptığıdır diyor ve kültürü işaret ediyordu. 

Bu verilerden yola çıkarak su ve yılan/evren motifinin içinde barındırdığı doğum, yenilenme 
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ile beraber bu sembollerin mutlak dişi karakterini araştırmamız ve kültürümüzde ne denli yer 

tuttuğuna bakmamız gerekir.  

 

3. ANNE ARKETİPİ 

 

Orijinal/eski ilk model anlamına gelen arketip kelimesine anne odağında baktığımızda ilk 

karşımıza çıkan temel nokta düalizm olacaktır. Çember ve mandalalar dâhil tüm simgeler bir 

yönüyle içlerinde iyi ve kötü iki karşıt unsuru beraber barındırırlar. Anne arketipi bakıp 

büyütmesi, bereket ve besin sağlaması ile iyi ve baştan çıkaran, zehirleyen yönüyle kötülüğü 

simgeler. Ama bu noktaların hepsindeki asıl nokta annenin kaçınılmaz olmasıdır (Jung, 

2015/2020a). Anne arketipi bu yönleriyle doğayı simgeler ve aynı onun gibi öngörülemez ve 

tehlikelidir. Anne aynı zamanda giz denilen bilgiyi içinde taşır (Gardin vd., 2014).  Anne her 

doğumunda dünyaya bir yandan da ölecek bir varlık getirdiği için bir doğum ve ölüm 

döngüsünü başlatır. Ve tüm bu tekrar, anne ile doğayı eş kılar. 

Hayvanlar dışında ilk tapınma sembollerinden biri kadındır (Campbell, 2020). Yaratılışın ilksel 

sulardan geldiğine inanan Türkler hamile kadını da ilksel sulara benzemektedir (Baysal, 2020). 

Jung’un anne arketipi Türklerin atları ve bebekleri koruyan Tanrıça Umay anlatılarına 

benzerdir, Hakaslarda kadının gebelik dönemindeki kurallara riayet edilmezse bebek anne 

denilen Umay’ın sıfatlarından biri yeryüzüne inip bebeği göbek bağıyla boğabilirdi (Sagalaev, 

2020). Yaşar Çoruhlu da (2020) benzer ifadelere kitabında yer vermiştir, Umay bir yanıyla 

bebekleri kaçıran ve atları boğan kötü ruh Al Karısı da olabilirdi. Doğum tanrıçası Ayzıt 

(Gökalp, 2019), Umay Kültünün yakut varyantı olup bu tanrıçayla ilgili yapılan bereket 

ritüellerine yalnız kadınlar katıldığı gözlemlenmiştir (Bayat, 2020b). Umay gibi Ayzıt da hem 

doğumu koruyan hem de doğumda yaşanan problemlerin nedeni olarak görülmüştür (Bayat, 

2020a).  

Türklerde ölüler ülkesinin kadın tanrılar tarafından yönetildiğine inanılıyordu (Çoruhlu, 

2019b), bu yüzden de ölümü ağırlama hususunda da sulara başvuruluyordu. İbn-i Fadlan 

seyahatnamelerinde Hazar kağanının Volga nehrine yönlendirilmiş mezar yapısından bahseder. 

Bunla beraber bazı araştırmacılar cenazelerin suya bırakılmasını Hun geleneği telakki etmiş ve 

Attila’nın da Lisa ya da Adiga Irmağı’na gömüldüğünü savunmuşlardır (Tryjarski, 2012). 

Baykal bölgesinde Glazkov devri mezarlarının nehirlere doğru yönlendirilmesinde ölünün, 

ölüler ülkesine bu yolla gönderileceği düşüncesi hâkimdir (Çoruhlu, 2019b). Oğuz 

menkıbelerinde de Korkut Ata’nın Seyhun Nehrinde ölümü beklediği yazar (Gökyay, 1973). 

Simyanın en büyük hedefi ölümü yenmekti, ab-ı hayata birçok kadim anlatıda rastlanıyordu. 

Öyle ki bilinen ilk destan olan Gılgamış Destanı’nda (2021) Kral Gılgamış’ın ölümsüzlük adına 

birçok macera yaşadığına tanık oluruz. Gençlik otunu nihayet kazandığında da otu yolunun 

üstündeki bir yılana kaptırır ve deri değiştirerek yenilenmeyi yılan kazanır. Çoğu dişi memelide 

rastladığımız menstrüasyon dönemleri de bu yenilenmeyi sembolik olarak ifade eder. Hem 

varlık hem yokluk böylece bu doğma hadisesi içinde yerini bulur (Sivri vd., 2018). Kaos ve 

kozmos böylece dişinin içinde yer alır.  

Yılan ve kadın burada birleşir ve yenilenme, doğurma suretiyle anneyi/doğa anayı karşılarlar. 

Carl Gustav Jung (2015) bu düşüncenin benzerlerini kadın bir hastasında da gözlemlemiştir, 

“Bir kadının yaşamı kana yakındır. Her ay bu hatırlatılır ve doğum gerçekten de kanlı bir 
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faaliyettir, yıkıcı ve yaratıcıdır” (s. 158). Bilinçdışındaki anneyi algılama biçimi bu ikiliklerle 

kendini göstermiş, anne hem öldüren hem dirilten manalarına gelmiştir (Jung, 2020b). 

Geçmişten günümüze anneliğin yalnız bakıcı, doyurucu yönlerine olan aşırı atıf kadını yalnız 

anne rolüyle tamamlanmış hissettirilmekle alakası olduğu gibi bu anneliğin de mutlak 

idealleştirilmesi içinde bir korkuyu barındırır. İdealleştirme, gizli biçimde idealleştirilen 

varlığın gücünden korkmanın simgesidir (Jung, 2015). Anne ideali aslında dişiye bu yönüyle 

bir çerçeve çizer ve bu çerçevenin içi yalnız doğanın cömert yanlarıyla doldurulur. Oysa işin 

gerçeği bu değildir ne doğa sellerle dünyayı yıkmaktan çekinir ne de bir kedi en zayıf yavrusunu 

yemekten. 

 

4. BİÇİMSEL ANLAMDA ÇARKIFELEK; DAİRE ve SVASTİKA (GAMALI 

HAÇ) VE HAKİMİYET MEFHUMU 

 

Suyun ve yılanın dişilik sembolleri olduğunu ve bu sembollerin de içlerinde mitik zıtlıklar 

barındırdığını yukarıdaki başlıklarda açıkladık. Bunun yanında daire ve svastika (gamalı haç) 

formunda farklı çarkıfeleklere rastlıyoruz. Bunlardan gamalı haç formu merkezi vurgulayan 

dört ana yönle beraber merkezi simgelerken, daire formunda olan çarkıfelekler de yine paralel 

olarak merkez sembolizmine ve döngüye odaklanmaktadır. Bu hakimiyet sembolleri bizce doğa 

anayı ve dişiliği simgelemektedir ve hakimiyeti simgeleyecek gücü bu kavramlardan 

almaktadır.  

Firdevsi eserlerinde zamanı kader olarak sembolize etmiştir (Jung, 2020b) ve zaman döngüsünü 

tekrarlayan her şey, dairesel olarak tahayyül edilmiştir (Sagalaev, 2020). Mevlana’nın 

eserlerinde de insan ruhunun ölmeyip durmadan döndüğü ve devrettiği inanışı hâkim olmuştur. 

Yine kendisi aklı açıklarken de benzer ifadelere başvurmuş ve değirmeni döndüren su 

metaforunu kullanmıştır. Ona göre değirmen taşı dünyada var olan bütün hareket ve olayları, 

değirmen taşını döndüren su ise ilahi aklı temsil etmiştir (Çatak, 2015). Tasavvuf inanışında 

insan bedenini oluşturan dört unsur gelişerek madenlerde, bitkilerde insan ve hayvanlarda 

dolaşıp ardından tanrının vücudu mutlağına karıştığı görülür. Bu dönüş dairevi bir hareket 

izlemektedir (Gültepe, 2019). Bu algılama biçiminde her canlı tanrıya ulaşmak üzere çeşitli 

dönüşler kıvrılmalar köşeler eşliğinde kader yolunu izlemiş ve bazen başladığı noktaya tekrar 

yeniden varmış ya da o daire üzerinde sürekli dönüp durmuştur (Mülayim, 2018). Edinger 1972, 

araştırmaları sonucu ilk insanın platonik mitlere göre şeklinin mandala gibi yuvarlak hayal 

edildiği sonucuna varmıştır (Demir, 2019). Görülüyor ki semah, sema, tavaf gibi dini ritüellerin 

çoğunda da görülen bu dairevi hareketlerin tümü kozmogonik özü tekrarlama niyetidir. 

Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi mimari süslemelerinde sıklıkla karşımıza çıkan küre ve 

rozetler bu dairevi hareketi anlatır gibidir (Şaman Doğan & Yazar, 2013). Ejder motifinin 

yanında genelde görünen şekiller içinde ilki kızıl renkte daire de vardır, bu simge sonradan 

Osmanlı metinlerinde hükümdarlık işareti kızıl elma ile karışmıştır. Avrasya geleneğinde 

sıklıkla kullanılan ejder motifi alpliği simgelemiş ve bu evrenler “s” ve “o” biçimlerinde tasvir 

edilmişlerdir (Esin, 1969). Dokuzuncu yüzyıl Uygur bölgesi taş yazıtlarından birinin tepesinde 

yer alan iki ejder de ağızlarında tuttukları ay ve güneş ikonları tutmaktadır (Mülayim, 2018). 

Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesinin oluşturduğu daire formu, İslam ile beraber 

devleti, Allah’ı, merkezi temsil etmiştir. Bu formda merkezcil ve merkezkaç hareketler beraber 

bulunup aynı anda hem hareket hem denge vardır (Çaycı, 2017).  
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Gamalı haç formunda olan çarkıfelekte ise merkezde “x” ya da “+” şeklini görürüz. Bu motif 

birbirini merkezde çapraz kesen, eşit dört kola sahiptir ve Tengri Han ile Umay Ana’nın 

sembolü olarak değerlendirilmektedir. Şeklin dört kolu, Tanrının dört yöne hükmünü sembolize 

etmektedir (Qurbanov, 2013). X sembolü zıtlığı belirtirken bu sembolden türetilen sonsuz 

örüntüler İslam sanatının da özü olan birlik ve çokluğu temsil etmektedir (Çakmakoğlu Kuru, 

2020). Mevlevi tarikatında da semanın kollar kavuşturulup kendi etrafında dönülerek yapılması 

hem “x” simgeciliğini, iki elden birinin yeri diğerinin göğü göstermesi Orhun Yenisey 

yazıtlarında da geçen “üze kök tengri asra yağız yir” ifadelerine benzerlik gösterir (Bayat, 

2018). Bu ilahi dansın kendi etrafındaki dönme hareketi de ebedi dönüşü ifade etmiştir.  

Türk İslam mimarisinde 4 eyvanlı açık ya da kapalı farklı yapı türlerinde de 4 anayön 

sembolizmi sıklıkla kullanılmıştır ve bu yapılar evrenin merkezini oluşturma eğilimindedirler 

(Yazar, 2004). Türk sembolizminde önemli yer tutan 4 ana yönden şark, Gök Ejderhanın 

idaresindedir ve hayırlı yağmurlar yağdırır (Gökalp, 2020). Bu anayönlerle beraber ejder ve 

suyun da merkezi öneminin olması, evren prototiplerinde kadının biyolojik ve tinsel merkezi 

konumda olmasıyla aynı doğrultudadır. Türk mitolojik sisteminde erkek olarak tasavvur edilen 

Ülgen, gök ruhları ve Erlik başlangıçta kadın olarak tasarlanmış ve hakimiyet sembolleri dişi 

olarak tasavvur edilmiştir (Bayat, 2020b). 

Son olarak her savın kendi karşısındaki savla değerli olacağı kanısında olduğumuzdan 

araştırmamızı bir alıntıyla sonlandırmak istiyoruz: “Yazılı kayıtlara sahip olmayan toplumlarda 

şeylerin anlamları sabit değildir ve elbette zaman içinde değişecektir, bu yüzden tarihöncesi bir 

motifin veya resmin ‘anlam’ını keşfetmek için yapılan her teşebbüs sadece imkânsız değil aynı 

zamanda absürd bir çabadır” (Bahn, 2009, Akt., Hoppal, 2021, s. 79).  
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ÖZET 

XIX. yüzyılda iletişim literatürüne giren haber ajansı kavramı, günümüzde en önemli kitle 

iletişim araçlarından biridir. Ekonomik imkanlar ve gelişen teknoloji sayesinde daha geniş 

alanda örgütlenme fırsatı bulan haber ajansları, haber alma ve yayma görevini diğer kitle 

iletişim organlarına göre daha hızlı gerçekleştirebilmektedir. Günümüzde haber içeriği 

oluşturmada ulusal ve yerel basın ajanslardan faydalanmaktadır. Basında haber ajansı kaynaklı 

haberlerin kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri, işletme açısından düşük maliyetle 

haber temin etme kolaylığıdır. İkincisi ise, muhabir/gazeteci istihdamı, büro-ofis ve işletme 

giderlerini sınırlandırma yani finansal açıdan tasarruf etme imkanı sağlıyor olmasıdır. 

Türkiye’de Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Demirören Haber Ajansı kitle iletişim 

araçlarının kurumsal haber kaynaklarının başında gelmektedir. Sadece bu ajanslar günlük 

ortalama 7350 fotoğraf, 3600 haber ve 1000 görüntülü haber üretmektedir. Bu bağlamda 

ajansların ürettiği haberlerin yerel gazetelerde kullanımının yeterince irdelenmemiş olması bu 

çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; yerel gazetelerin ajans haberlerini 

kullanım sıklıklarını ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu bakımdan, yerel gazeteler kurumsal 

haber kaynaklarına göre (haber ajansı kaynaklı haberler, gazete muhabiri kaynaklı haberler, 

rumuzsuz ve gazetelerin ilgili servis derlemeleri vb.) incelenmektedir. İçerik analizi yönteminin 

kullanıldığı çalışma; kurumsal beyanlar, web sayfalarına konulan veriler, ilgili birim 

yöneticileriyle yapılan görüşmeler ve bazı kurumların hazırladığı üretim raporlarıyla 

desteklenmiştir. Bu bağlamda Konya ilinden hareketle tirajı yüksek olan Pusula, Hakimiyet, 

Merhaba, Konya Yenigün ve Anadolu’da Bugün gazeteleri 2022 yılı Mart ayında bir haftalık 

periyotla taranmıştır. İnceleme sonucunda, ekonomik sebeplerden ötürü yeteri kadar muhabir 

çalıştıramayan yerel gazetelerin ajans haberlerini kullandıkları, muhabir ismiyle, rumuzsuz ve 

derleme olarak yayımlanan haberlerin büyük bölümünün de ajans kaynaklı olduğu ortaya 

koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Haber Ajansı, Yerel Basın, Yerel Gazete, Ajans, Basın 
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1. GİRİŞ 

Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte insanoğlunun haber alma ihtiyacı gün geçtikçe 

artmaktadır. Teknolojik yenilikler kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesini sağlarken, haber 

aktarımını da önemli bir noktaya taşımıştır. İnsanların dünyadaki gelişmelerden haberdar olma 

gereksinimi, internetin yaygınlaşması ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazların kullanılması 

sonucunda artmıştır. Dünyanın her noktasında personel bulundurma imkanı olmayan medya 

kuruluşları, insanların habere olan gereksinimlerini karşılayabilmek için haber ajanslarına 

başvurmaktadır. Geçmişi 19. yüzyıla dayanan haber ajansları, kitle iletişim araçları için 

günümüzün en önemli kuruluşları haline gelmiştir. Medya sektörünün teknolojiyle birlikte 

çeşitlenmesi, artan haber ihtiyacı bakımından haber ajanslarını vazgeçilmez kılmıştır. Yerel 

basın faaliyet alanı düşünüldüğünde yaygın basına göre daha dar bir alanı kapsamaktadır. 

Halkın sözcüsü ve değişmez yayın aracı konumunda olan yerel basın, halkın sorunlarını, talep 

ve isteklerini doğrudan yöneticilere ileten kamu görevi yürütmektedir. Geçmişten günümüze 

ekonomik sorunlar yaşayan yerel basın, teknolojik yeniliklere ayak uyduramama ve nitelikli 

personel çalıştıramama gibi sorunlar nedeniyle içerik ve konu bakımından yetersiz kalmaktadır. 

Bu sebeple hayatta kalma mücadelesi veren yerel basın, içeriklerini zenginleştirmek için haber 

ajanslarına başvurmaktadır.  

Türkiye’de Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı 

(DHA) günde ortalama 3600 haber, 1000 görüntü ve 7350 adet fotoğraf üreterek medya 

organlarını adeta haber bombardımanına tutmaktadır. Yerel gazeteler için ajans haberlerini 

kullanmak ekonomik anlamda avantaj sağladığı gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 

Özgünlükleri ve tarafsızlıkları sorgulanır hale gelen yerel gazeteler, okuyucu kaybı ve kapanma 

riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir.  

2. HABER AJANSI  

Latince kökenli bir kelime olan ajans sözcüsü Türkiye’ye Fransızca’dan girmiştir. Türk Dil 

Kurumu’na göre ajans kelimesi; 1) Haber toplayan, topladığı haberi yayan ve dağıtan kuruluş. 

2) Haber işiyle alakalı büro. 3) Radyoda haber bülteni” şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2022). İlk haber ajansı 1811’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Samuel Gilbert 

tarafından kurulmuştur. Günümüzdeki haber ajanslarının para karşılığı ürettikleri haberleri 

satması 14. yüzyılın Avrupa’sına kadar dayanmaktadır. Krallıkların savaşlar sırasında 

düşmanlardan bilgiler almak maksadıyla tüccar olan İtalyanlardan haber alma gayreti içerisine 

girmesi, haberlerin satılmasının ilk örneklerini teşkil etmiştir (Adil, 1991, s. 24). Ticaretin 

merkezi Boston’da aynı yıllarda insanlar, limana gelen gemilerden Avrupa’daki gelişmeleri 
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öğrenebilmektedir. Gemicilerden topladığı bilgileri deftere kaydeden Samul Gilbert, 

günümüzdeki ajans haberciliğine ilk adımı atan kişi olmuştur. Dünya genelinde ilk haber ajansı 

1935 yılında Charles Louis Havas tarafından kurulan “Havas” kabul edilmektedir. Havas’ta 

çalışan muhabirler sonraki yıllarda çeşitli ajansların kurulmasında etkili olmuştur. Ajans 

haberciliği Havas’tan günümüze hızlılığı esas almıştır. Haber ajansları için rekabet o yıllardan 

günümüze vazgeçilmez bir öğe olmuştur. Kendilerini haber sektöründe kabul ettirmelerinin 

şartı olarak haberin hızlı ulaştırılmasını zorunlu kılmıştır (Schhneider & Raue, 2000, s. 17). 

 Ajans tanımında ortak bir görüş bulunmazken, geçmişten günümüze yapılan 

tanımlamalarda ajansların işlevleri ve amaçlarından yola çıkılmıştır. Haber ajansları; ulusal 

veya uluslararası nitelikte topladığı haberleri gazete, televizyon, radyo, internet siteleri vb. 

çeşitli kitle iletişim araçlarına ulaştırmaktadır. Belirli bir ücret karşılığında üretilen haberleri 

kullanan kitle iletişim araçları, yaygın kaynak olanaklarına rağmen haber ajanslarına önemli 

ölçüde bağımlı haldedirler (Gönenç, 2015, s. 7). Toplanan haberleri hızlı, doğru ve güvenilir 

bir şekilde abonelerine ulaştıran haber ajansının “haber almak”, haber toplamak” ve “haberi 

yaymak” gibi 3 temel işlevi bulunmaktadır (Albert, 1996, s. 27). Dünya’daki haber akışı içinde 

haber ajanslarının yeri çok önemlidir. Dünya haber akışının dengesini gelişmiş ülkeler lehine 

değiştirme kapasitesine sahip olan United Press İnternational (UPI), Asssociated Press (AP), 

Reuters, Agence France Press (AFP) ve ITAR-TASS gibi büyük uluslararası haber ajansları, 

1982 yılına kadar 5 büyükler olarak anılmışlardır (Şahin, 2012, s. 220-221).  

Türkiye’de AA, İHA ve DHA ülke içinde ve dış ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek, çeşitli 

devlet kurumları ile kitle iletişim araçlarına hizmet vermektedir. Basın İlan Kurumu (BİK) 

verilerine göre, 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de 982 resmi ilan alan ulusal ve yerel gazete 

bulunmaktadır (Basın İlan Kurumu, 2022). Bu gazetelerin haber ihtiyaçlarının büyük bir 

bölümünün karışlanması haber ajansları tarafından sağlanmaktadır. Haber ajanslarının günlük 

ortalama haber, fotoğraf ve görüntü üretimlerine ait veriler Çizelge 1’de yer almaktadır. Elde 

edilen veriler ajansların web sayfalarından temin edilmiştir.   

Çizelge 1. Türkiye’de faaliyet gösteren 3 büyük haber ajansının ürettiği günlük ortalama, 

haber, fotoğraf ve görüntü sayısı (2022). 

Haber Ajansı Haber Sayısı Fotoğraf Sayısı Görüntü Sayısı 

AA 2000 2350 435 

İHA 1000 3000 300 
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DHA 600 2000 250 

TOPLAM 3600 7350 985 

Çizelge 1’de üç haber ajansının günlük haber üretimi ortalama 3600, fotoğraf üretimi 7350, 

görüntü üretimi 985 oranındadır.  Elde edilen veriler 2022 yılı içerisinde ajansların web 

sitelerine konulan verilerden elde edilmiştir. Haber üretimine ilişkin veriler, gündeme ve 

gelişmelere bağlı olarak artmakta veya azaltmaktadır. Ayrıca ajansların haber üretimleri son 

dakika gelişen ve olağan üstü olaylarda değişebilmektedir. Buna göre, AA’nın haber, fotoğraf 

ve görüntü üretim sayısının toplamı 4785,  İHA’nın 4300, DHA’nın ise 2850 civarındadır.  

3. YEREL BASIN 

Yerel basın kavramı Türk gazetecilik tarihinde Osmanlı Devleti ile ortaya çıkmıştır. 1831 

tarihli Takvim-i Vakiyi ilk yaygın Türkçe gazete olarak kabul edilmektedir. Bu gazeteden önce 

de yerel olarak yabancı dillerde yayımlanan gazetelerin varlığı da bilinmektedir. Bu açıdan 

bakıldığı zaman Türkiye’de yerel gazetelerin ilk gazete örnekleri olduğunu söylemek yanlış 

olmaz (Aydeniz, 2007, s. 10). Geçmişte “Vilayet Gazeteleri” olarak tanımlanan yerel gazetelere 

daha sonraki zamanlarda “Taşra Gazeteleri” veya “Anadolu Gazeteleri” denilirken, daha 

sonraki zamanlarda bu tanımlamalar anlamlarını kaybetmişlerdir. İstanbul ve Ankara dışında 

yayımlanan ve daha çok yerel haberlere yer vermesi sebebiyle bu gazetelere “Yerel Gazete” 

denilmektedir. Bulunduğu ilin dışına açılan bazı şehirlerdeki gazetelerde “Bölgesel Gazeteler” 

olarak tanımlanmaktadır (Topuz, 2003, s. 381-382).  

Gezgin’e göre, yerel basının 3 temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar;  

1) Yöneten-yönetilen bağlamında kamu çalışmalarını doğru aynı zamanda sağlıklı bir 

şekilde vatandaşlara iletmek. Bunun yanında denetleme, kamuoyu oluşturma ve 

yöneticileri vatandaşlar adına denetime tabi tutmak.  

2)  Yerel bölgede mahalli idarenin çalışmaları duyurmak ve yerel yönetim vatandaş 

birlikteliği oluşturmak. 

3) Toplumun bilinçlenerek kimliğini kazanmasına katı sağlamak. Milli iradenin amacına 

uygun ve doğru şekilde yansıtılmasında ihtiyaç duyulan demokrasi kültürünü empoze 

etmek (Gezgin, 2007, s. 177-178). 

Yerel basının geçmişten günümüze en büyük sorunu ekonomik sıkıntılardır. Yerel gazeteler 

küçük ölçekte kayıp ve iş ilanlarıyla ekonomik gelir elde etmektedir. Ancak bu gelir gazeteler 

için yeterli seviyede değildir. Yerel basının sorunları ulusal basının sorunlarına benzemektedir. 

Gazete okuma seviyesinin düşük olması, vatandaşların taleplerine yanıt verilememesi, yeterli 
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düzeyde olmayan tiraj oranları, teknolojiden gerektiği biçimde faydalanılamaması, tecrübesiz 

eleman çalıştırılması, personelin eğitime gerekli değer verilememesi, tirajı artırmak için içeriği 

geliştirmek yerine magazin haberlerine ağırlık verilmesi ve okuyucuları özendirmek için 

düzenlenen promosyonlardan çare aranması yerel basının gelişmesine engel olan başlıca 

sorunlardır (Girgin, 2001, s. 174-175).  

3.1.Konya Yerel Basını 

Konya çok sayıda yerel gazetenin faaliyet gösterdiği kentlerden biri konumundadır. BİK 

verilerine göre Konya’da Ocak-2022 ayı itibariyle resmi ilan ve reklam verilebilecek süreli 

yayınlar listesinde kent merkezinde günlük yayımlanan 11 gazete bulunmaktadır. İlçelerde 

günlük ve haftalık olarak 23 gazete yayımlanmaktadır. Konya kent merkezinde ve ilçelerdeki 

günlük yayımlanan gazeteler Pazar günleri çıkmamaktadır. En az bir en fazla iki haber ajansına 

aboneliği bulunan yerel gazeteler, belirli bir ücret karşılığında her gün onlarca haber üreten 

ajanslardan yerel ve ulusal düzeyde diledikleri kategoriden istedikleri sayıda haberi alarak 

sayfalarında kullanmaktadır.  

4. YEREL GAZETELERDE HABER TARAMASI 

4.1.1. Amaç 

Bu çalışmada, ajansların ürettiği haberlerin yerel gazetelerde kullanımının yeterince 

irdelenmemiş olması bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Konya’daki yerel gazetelerin 

ajans haberlerini ne oranda kullandıklarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Yerel gazeteler; 

haber ajansı kaynaklı haberler, gazete muhabiri imzalı haberler, gazetelerin ilgili servis 

derlemeleri (haber merkezi, spor merkezi vb.) ve kaynağı belli olmayan (rumuzsuz) haberler 

olarak 4’lü tasnif yapılmıştır. Böylelikle Konya özelinde gerçekleşen araştırmanın farklı 

şehirlerde yapılacak çalışmalara katkı sunması da hedeflenmektedir. 

4.1.2. Yöntem  

İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışma, kurumsal beyanlar, web sayfalarına konulan 

veriler, ilgili birim yöneticileriyle yapılan görüşmeler ve bazı kurumların hazırladığı üretim 

raporlarıyla desteklenmiştir. Bu bağlamda araştırma, Konya ilinden hareketle satış rakamı 

(tiraj) yüksek olan Pusula, Hakimiyet, Merhaba, Konya Yenigün ve Anadolu’da Bugün 

gazeteleri ile sınırlandırılmış, gazeteler 2022 yılı Mart ayında bir haftalık periyotla taranmıştır. 

Çalışmada gazetelerin vitrini olarak kabul edilen birinci sayfalarda bulunan haber özetleri 

değerlendirmeye alınmamıştır.  
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3.1.3 Bulgular  

Araştırma kapsamında, Konya’daki yerel gazetelerin tamamının haber ajanslarına abone 

olduğu tespit edilmiştir. Merhaba Gazetesi’nin sadece AA’ya aboneliği bulunurken, diğer 

gazetelerin AA ve İHA’ya abone oldukları belirlenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde yerel 

gazetelerin kurumsal haber kaynaklarına göre kullandıkları haberlerin oranları Çizelge 2’de 

ortaya konmuştur. 

Çizelge 2. Konya’daki 5 yerel gazetenin kurumsal haber kaynaklarına göre kullandıkları 

haberlerinin toplam sonuçları (2022’de yapılan incelemede her gazete bir hafta boyunca 

incelenmiştir). 

 

Konya’daki yerel gazetelerin kurumsal kaynaklarına göre yapılan bir haftalık 

periyottaki inceleme sonucunda 5 gazetenin toplamda 1690 haber kullandığı görülmektedir. Bu 

gazeteler; muhabir imzalı 240, haber ajansı kaynaklı 535, derleme olarak tabir edilen (haber 

merkezi, spor merkezi vb.) 781 ve kurumsal kaynağı belirtilmeyen (rumuzsuz) 134 haber 

kullanmıştır. İncelemede, Konya Yenigün Gazetesi’nin rumuzsuz haber kullanmayı tercih 

etmediği bunun yerine haber merkezi ve spor merkezi imzalarını kullandığı görülmektedir.     

Çizelge 3. Konya’daki 5 yerel gazetede, haberlerin kurumsal kaynaklarına göre yapılan 

taramanın oransal sonuçları (Mart 2022 yapılan araştırmada her gazete birer haftalık ile 

incelenmiştir). 

Kuramsal Haber Kaynaklarına Göre YÜZDE 

Gazete Muhabirinin Adı İle Yayınlanan Haber 14 

Haber Ajansı Rumuzu İle Verilen Haber 32 

Derleme Haber (haber merkezi, spor servisi vb.) 46 

Kurumsal Kaynağı Belirtilmeyen Haber 8 

TOPLAM 100 

GAZETELER 

Gazete 

Muhabiri 

İmzalı 

Haber 

Ajansı 

İmzalı 

Derleme 

Haber 

Kurumsal 

Kaynağı 

Belirtilmeyen 

TOPLAM 

HABER 

HAKİMİYET 102 124 109 32 367 

PUSULA 18 58 145 51 272 

MERHABA 33 67 139 2 241 

ANADOLU’DA BUGÜN 53 165 264 49 531 

KONYA YENİGÜN 34 121 124 0 279 

TOPLAM 240 535 781 134 1690 
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Çizelge 3’te yer alan verilere göre, gazete muhabirinin adı ile yayınlanan haberler toplam 

haberler içinde yüzde 14 oranında olurken, haber ajansı rumuzu ile verilen haberlerin oranı 

ortalama yüzde 32 olarak tespit edilmiştir. Haber merkezi, spor servisi veya gazetenin adı gibi 

derleme olarak nitelendirdiğimiz haberlerin oranı yüzde 46 iken, kurumsal kaynağı 

belirtilmeyen (imzasız) haberler yüzde 8 oranındadır. Yapılan taramada öne çıkan bir husus ise, 

rumuzsuz olarak kullanılan haberlerin tamamına yakını, derleme haber olarak yayımlanan 

haberlerin ortalama yarısının haber ajanslarına ait olmasıdır. Bu açıdan bakılacak olursak; 

gazetelerde ajans rumuzlu yüzde 32, rumuzsuz yüzde 8 ve derleme yüzde 28 olmak üzere 

toplamda yüzde 78 oranında haberlerin ajanslara ait oluştuğu söylenebilmektedir. Beş gazetede 

yayımlanan haberlerdeki benzerlikler bu tespiti güçlendirmiştir.  

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Geçmişten günümüze ekonomik sorunlar nedeniyle içerik ve konu üretimi konusunda geri 

kalan yerel basın, içeriklerini zenginleştirmek adına haber ajanslarına başvurmaktadır. Haber 

ajansları ekonomik ve teknolojik imkanları sayesinde her gün onlarca, yüzlerce haber üreterek 

abonelerine ulaştırmaktadır. Ekonomik gerekçelere bağlı olarak yeterli sayıda muhabir 

çalıştıramayan yerel gazeteler, neredeyse tüm sayfalarını haber ajanslarından temin ettikleri 

haberlerle doldurmaktadır. Gazetelerdeki ajans haberlerinin ortalama yüzde 78 oranında 

olması, kendi muhabirlerinin imzasıyla yayımlanan haberlerin ise ortalama yüzde 14 

seviyelerinde kalması bu tespiti gözler önüne sermektedir.    

Sonuç olarak, asıl görevlerini yerine getiremeyen yerel gazetelerin dönemin iktidarı siyasi 

partilere yakınlıklarıyla bilinen haber ajanslarının ürettiği haberlerle sayfalarını doldurmaları, 

gazeteleri bir anlamda hükümetin sözcülüğünü yapan araçlar durumuna düşürmektedir. Yerel 

gazeteler; bağımsız, objektif, doğru ve güvenilir haberleri okuyucularına sunmakla 

yükümlüdür. Bu görevlerini yerine getiremeyen gazetelerin hayatta kalma şansları yoktur. 

Araştırma, yerel gazetelerin çok az sayıda muhabir çalıştırdıklarını ve sayfalarını ajans ve 

bülten haberleriyle çıkardıklarını göstermiştir. Bazı gazetelerin, ajans kaynaklı ve bülten 

haberlerine kendi muhabirlerinin imzalarını atarak imajlarını düzeltme yoluna gittiklerini 

göstermiştir. Gazetelerdeki birçok haberde aynı muhabirin isminin yer alması ve haberlerin 

içerik olarak ajansların servis ettiği haberlerle benzerlik taşıyor olması bu tespiti 

güçlendirmiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman yerel gazetelerin ajans haberlerine büyük ölçüde 

yer vermeleri haber ajanslarının “ek” sayfaları gibi algılanmalarına neden olmaktadır. 
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FoMO’NUN REKLAM SLOGANLARINDA KULLANIMI 

                                     Zeynep CEYHAN YAYLACIKLIOĞLU  

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0001-6118-5385 

ÖZET 

Gelişmekte olan dünya ve teknoloji, insanların birçok yeni ürün ve hizmetle kolayca 

buluşmasına olanak sağlar. Tüketicinin tercihine sunulan ürün çeşitliliğinin fazla olması 

rekabeti de beraberinde getirir. Rekabetin fazla olduğu bu ortamda, markalar ürün ve 

hizmetlerini rakiplerinden farklılaştırarak tüketici çekme çabası içerisine girerler. Önemli bir 

tutundurma aracı olan reklam sayesinde bilinilirliklerini artıran markalar rakiplerinin önüne 

geçebilirler. Tüketiciler açısından bakıldığında da alacakları ürün veya hizmet ile ilgili en doğru 

bilgiye ulaşma aracı olması nedeniyle reklamın rolü büyüktür. Buradan da anlaşılacağı gibi hem 

firmalar, hem de tüketiciler için reklam en önemli iletişim aracıdır. Dikkat çekici bir reklamın 

olmazsa olmazı etkili bir slogandır. Sloganlar doğru kullanılmalı, tüketicinin ruhuna hitap 

etmeli ve iletilen mesaj tüketicinin zihninde kalarak satın almayı etkilemelidir. Reklamların 

tüketiciye marka hakkında rehberlik etmesi reklamların olumlu yanıyken, ihtiyacı olmamasına 

rağmen tüketiciyi satın almaya itmesi ve gereksiz harcamalara sebep olması reklamların 

olumsuz etkilerindendir. Günümüzde markalar sosyal medya ve dijital alanlarda sık sık indirim 

ve fırsat reklamlarıyla tüketici karşısına çıkmaktadır. Bu tür reklamlar genellikle süre 

sınırlılığının belirtildiği reklam sloganlarından oluşur. Bu süre sınırlılığı tüketicide fırsatı 

kaçırma korkusu yaratarak, vakit kaybetmeden satın alma hissi uyandırır. Tüketici aslında çok 

da ihtiyacı olmayan bir ürünü veya hizmeti bu hisse kapılarak satın alır. Bu çalışmada, fırsatı 

kaçırma korkusu olarak adlandırılan FoMO yaklaşımının reklam sloganlarında kullanımı 

incelenmiştir.  

   Anahtar Kelimeler: Reklam, Slogan, FoMO  

THE USE OF FoMO İN THE ADVERTİSİNG SLOGAN 

ABSTRACT 

Developing World and technology provide an easy access to many products and service for 

humans. Variety of products consumers can prefer leads to rivalry. In this rivalry occasion, 

marks are in a struggle for having the ear of consumers by diversifying their products and 

services from others. Marks winning much more fame via advertisement which is remarkable 

for being known can get ahead of rivals. Advertisement is of capital importance in that it is a 

truest means of getting information about product or service from the point of consumers. As 

is efficient catchline is a must for a striking advertisement. Catchlines must be used properly, 

they must appeal to souls of consumers and given messages should affect purchase by being 

imprinted on consumers minds. Guiding consumers about marks is the positive side of 

advertisements while cranking consumers up for purchasing even though they don’t need and 

causing unnecessary expense are negative sides. Nowadays marks come knocking on 
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consumers door with very often discount and opportunity advertisements in social media and 

digital area. This kind of advertisements frequently contains catchlines expressing time limit. 

Time limit stirs consumers to buy without loss of time because it makes consumers feel like 

they’ll miss the opportunity. Actually consumer buys product or service while they don’t need 

so much due to this feeling. In this work, usage of FoMO approach called fear of missing 

oppertunity is analyzed in catchlines.  

   Key Words: Advertisement, Catchline, FoMO. 

1. GİRİŞ   

      İşletmelerin en temel kuruluş amacı süreklilik ve kar elde etmektir. Bu amaçlarına 

ulaşabilmek için benzer işletmelerden önde olmayı hedefleyerek bu yönde çalışmalar yaparlar. 

Rekabette en önemli faktör tüketici yani insan faktörüdür. İşletmeler tüketici odaklı yaklaşımla 

veya piyasaya farklı ürün sunarak tercih edilir hale gelebilirler. Ancak sadece bu yeterli 

olmayabilir. Burada ise devreye pazarlama karmasının vazgeçilmez unsuru olan tutundurma 

girer. En kaliteli ürünü üretseniz dahi tutundurma kısmı düzgün yapılmadığı takdirde marka 

hedefine ulaşamayabilir. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında markaların tüketiciyle 

iletişime geçmesi ve tutundurma çalışmaları açısından reklamın önemi büyüktür. Reklamlar, 

sunulan ürün veya hizmetlerin tanıtımını en doğru şekilde gerçekleştirdiği takdirde, marka 

tüketicinin ilgisini çeker ve akılda kalıcılığı artar. Bu sayede tüketici kazanan markaların 

satışlarında artış meydana gelir. Tüketici açısından reklam, ürün veya hizmet hakkında bilgi 

edinme kaynağıdır. Görsel bir iletişim aracı olan reklamın çekiciliğini artıran ve ön plana 

çıkaran en önemli öge slogandır. Sloganlar, tüketicide merak uyandırmalı ve tüketiciyi tanıtılan 

ürün veya hizmeti satın almaya yönlendirmelidir. 

   

      Televizyon, radyo gibi geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra teknolojinin geliştiği ve 

yaygınlaştığı hemen hemen herkesin dijital kanallarda oldukça fazla vakit geçirdiği 

günümüzde, markalar da tüketiciye ulaşmak için bu alanları tercih eder hale gelmiştir.  İnternet 

siteleri, sanal alanlar, sosyal medya platformlarında tüketiciler sık sık reklamlarla karşı karşıya 

gelmektedir. Tüketiciler çok sık karşılaştıkları için reklamları çok fazla önemsemiyor olsalar 

da sloganlar dikkat çekici olduğu zaman satın alma işlemi gerçekleştirebilmektedirler. Markalar 

reklamlarında genellikle indirim, kampanya, fırsat gibi dikkat çeken ve süre sınırlılığı belirten 

FoMO içerikli sloganlara yer vermektedir. Bu şekilde hazırlanan sloganlar tüketicide fırsat ve 

avantajları kaçırma hissi uyandırır. Tüketiciler güncel ve dikkat çeken içeriklerden uzak 

kaldıklarında kendilerini toplumdan dışlanmış hissederek fırsatı kaçırma korkusuna 

kapılabilmektedirler. Bu korku çoğu zaman ihtiyacı olmayanı satın alma eylemine 

dönüşmektedir. Bu durum ise lüks tüketimin artmasına, tasarrufun engellenmesine ve 

tüketicinin maddi olarak borçlanmasına sebep olabilir.     

                                                                               

         FoMO’nun tüketiciyi satın almaya yönlendirdiği bilinmektedir ancak reklam 

sloganlarında kullanımına dair herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple literatüre 

katkı sağlamak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde reklam 

kavramına yer verilmiştir. İkinci bölümde sloganlara ve fırsatları kaçırma korkusunun (FoMO) 

reklam sloganlarında kullanımına değinilmiştir. Üçüncü bölümünde ise FoMO’nun kullanıldığı 

reklam örnekleri incelenmiştir. 
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2. REKLAM KAVRAMI 

Tutundurma konusunda önemi büyük olan reklam, çok fazla kişiye ulaşması ve tüketicileri 

satın almaya itmesi nedeniyle devamlı konuşulan, güncel bir konudur. Gündemde olmasının 

nedeni yaşamın her alanında sürekli tüketici karşısına çıkmasından kaynaklıdır. Çalışmanın bu 

kısmında üreticiler ve tüketiciler için önemi büyük olan reklam kavramının detaylarına 

değinilmiştir.  

İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmetleri tüketiciye beğendirme amacıyla planlı yapılan 

satış gerçekleştirme çabalarından oluşan iletişim sürecine tutundurma denir. Reklam 

tutundurma karmasının önemli bir unsurudur. Bilgilendirme yapmasının yanı sıra reklam, 

iletilen mesajlarla tüketicinin duygularına dokunarak tüketiciyi tanıtımı yapılan ürün veya 

hizmet hakkında olumlu yönde etkilemeye çalışmaktadır (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 

2012:199-207). 

Reklamın genel manada tanımı; topluma sunulan birey, marka, ürün ve hizmetlerin ilgi 

çekmesini sağlama hareketidir. Pazarlama açısından bakıldığında ise reklam; düşüncelerin, 

markaların, ürün ve hizmetlerin şahsi olmayan metotlarla, reklamın gerçekleştiği alana ödeme 

yaparak, reklamın hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamaktır (Özkan, 2014: 37). 

Reklam veren işletme, marka ve aracıların reklamdan bekledikleri tüketiciye etki eden 

işlevleri bulunmaktadır. Kaynaklarda geçen reklam işlevleri; bilgilendirme, ikna etme, 

hatırlatma, değer katma, örgütün diğer amaçlarına yardımcı olma şeklindedir (Özdemir ve 

Yaman, 2015:36). Pazarlama karmasının tutundurma kısmında çok fazla tercih edilen reklam, 

bu işlevleri sayesinde hem üreticiye hem tüketiciye katkı sağlamaktadır. 

Reklam sektörü sadece işletmeler için değil aynı zamanda tüm tüketiciler için de son derece 

önemli hale gelen bir sektördür. Bunun nedeni son zamanlarda hissedilen global,  kültürel ve 

ekonomik değişimlerdir. Belirli bir ücret karşılığında yapılmasına rağmen geniş kitlelere aynı 

anda ulaşarak tüketicileri bilgilendirmesi açısından reklam işletmelerin en çok kullandığı 

iletişim yöntemidir (Aktuğlu, 2006:3). Günümüzde tüketici odaklı davranmayan işletme yok 

denecek kadar azdır. Reklamın da etkisinin görülmesi ve olumlu geri dönüşlerin alınabilmesi 

için tüketici odaklı olması gerekir. Tüketicinin ne istediği bilinmez ise reklam başarılı geri 

dönüşler elde edemeyecektir. (Özkan, 2014: 150). 

Ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapmak, işletme, marka hakkında tüketicilerin olumlu yönde 

etkilenmesini sağlamak ve beğenisini kazanarak satın almaya yönlendirmek bunun sonucunda 

da firmaya kar sağlamak reklamın esas amacıdır. Bu tanıma bakacak olursak öncelik tüketicinin 

çıkarları değil, işletmenin çıkarlarıdır (Çakır, 2004: 175).   

Reklamın amacına ulaşması için yapılan planlamada, markanın ürettiği mal ve hizmetlerin 

yararları, tüketiciye katkısı ve tüketici memnuniyeti gibi konularla ilgili reklam mesajı 

oluşturulmalıdır. Yani kısaca mal ve hizmetle ilgili ne söyleneceği belirlenmelidir. Markanın 

reklam logosu, sloganı belirlemeli ve kanuni zorunluluklar yerine getirilmelidir. Bunlara ek 

olarak rekabet edilen markalar ve hedef tüketiciler tespit edilerek hedefe ulaşmak için gerekli 

planlar yapılmalıdır (Özel ve Amcaoğlu, 2018: 30). 
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Reklamın hem üreticiye hem tüketiciye olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunlara 

kısaca değinecek olursak; tüketicinin satın almak istediği ürün ve hizmet hakkındaki bilgiye 

kolayca ulaşması reklamın tüketiciye olumlu bir etkisidir. Reklamın büyüsüne kapılarak 

tüketicinin gereksiz harcama ve tüketim yapması ise olumsuz etkisidir. Markanın tanıtımının 

yapılması, markaya duyulan güvenin artması, marka değerinin yükselmesi ve marka 

satışlarında artış meydana gelmesi üretici açısından reklamın olumlu etkisidir. Üreticinin 

reklam karşılığında yaptığı ödemenin maliyetlerinde artışa sebep olması ise üretici açısından 

reklamın olumsuz bir etkisidir.  

2.1.Reklam Sloganı ve FoMO’nun Reklam Sloganında Kullanımı 

Markaların rakip markalardan farkını ortaya koyacak şekilde özgün reklamlarla hedef pazara 

ulaşması birincil planı olmalıdır. Bu da benzeri olmayan bir reklam metni sayesinde 

gerçekleşebilir. Reklamın en çarpıcı yanı olan slogan burada devreye girmektedir. Slogan 

markaya, ürünün özelliklerine, kampanyalara ve hedef kitleye uygun olmalıdır. Doğru bir 

slogan sayesinde reklam, farkını ortaya koyabilecek ve tüketicinin ilgisini çekerek markaya 

yönelmesini sağlayacaktır. Marka bu sayede bilinir olma ve satış gerçekleştirme amaçlarına 

ulaşabilecektir. Çalışmanın bu kısmında sloganın detaylarına ve FoMO’nun reklam 

sloganlarında kullanımına değinilmiştir. 

Ürün veya hizmet markalarının açıklayıcı, ifade edici, teşvik edici hususlarını tüketiciye 

ulaştıran kısa ve öz cümlelere slogan denir (Ateşoğlu, 2003: 260). Reklam ile slogan birbirini 

tamamlayan unsurlardır. Sloganlar genellikle markanın ismiyle veya sunduğu ürün ve hizmetle 

özdeşleşmektedir. Sloganların tüketiciyle buluşması reklam sayesinde gerçekleşir. Böylelikle 

tüketici zihninde markanın ve ürünün yer etmesi amacı gerçekleştirilebilir (Kızgın ve Benli, 

2018: 1181). Markaların ürün veya hizmetleri akılda kalmayabilir, ancak ürün ve hizmetle ilgili 

sloganlar tüketicinin zihninde kalmaktadır. Markaların sloganla ilgili hedeflediği nokta da 

zihinde yer etmektir. 

Bir marka ismi, markayı açıklayan ve tanıtan bilgi parçası olan sloganın amacı, tüketicilerin 

bilgilendirilmesini sağlamak, dikkat çekmek, markanın zihinde kalıcılığını kolaylaştırmaktır. 

Bundan dolayı birçok üretici işletme ve firmanın hedefi dikkat çeken bir reklamdır (Yalçınkaya, 

2021:251). Sloganlar bir markanın marka kimliğine önemli ölçüde katkı sağlar. Markanın 

kullanmış olduğu doğru slogan marka bilinilirliğinin artmasına, marka imajını hatırlatmaya,  

marka hakkında tüketicide olumlu çağrışımlar oluşmasına sebep olacaktır (Kohli, Leuthesser 

ve Suri, 2007:416). 

Sloganların düzgün ve ikna edici şekilde oluşturulması gerekir. Bunun için de belirli 

özellikler bulunmaktadır. Bunlara değinecek olursak: hafızada kalmalı, markayı gözümüzde 

canlandırmalı, markanın diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamalı, markaya karşı olumlu 

izlenimler bırakmalı, marka kimliğini ortaya koymalı, markanın yansıtmak istediği kampanya 

ve fırsatlara uygun olmalı, rakiplerle mücadele edebilecek düzeyde olmalı, sade, anlaşılır, 

inandırıcı, benzersiz ve markanın satışlarında artış meydana getirecek şekilde olmalıdır.   

Reklamı iletmek istediğimiz grubun yani hedef kitlesinin sosyal, ekonomik ve kültürel 

özelliklerinde farklılıklar olabilir. Slogan oluşturulurken dilin doğru kullanılmasıyla reklam 

hedef kitleye hitap eder hale gelecektir (Mengü, 2006:115) . 
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Teknolojinin gelişmesi, teknolojiye kolay erişim bilgiye de kolaylıkla ulaşmayı sağladı ve 

bu durum teknolojiye bağımlılığı artırdı. Kişilerin sık sık teknoloji araçları sayesinde etkinlik, 

parti gibi haberlerle karşılaşmaları kişileri motive etmektedir.  Ancak kişiler sosyal medya 

sitelerinde karşılaştıkları diğer kişilerin yaşamlarıyla kendi yaşamlarını kıyaslamaları 

hayatlarından ve davranışlarından daha az memnun olmalarına sebep olmaktadır. FoMO yeni 

ortaya çıkan bir kavram değildir. Tarih boyunca gazeteler, mektuplar, resimler, e postalar, yıllık 

tatil haber bültenleri gibi iletişim kanallarıyla kişilerin sürekli yaşamlarında yer almıştır. Ancak 

teknolojinin gelişmesi yani sosyal medya kullanımının fazlalaşması FoMO’nun gündeme 

gelmesini ve tartışılmasını ciddi derecede artırmıştır (Albel, Buff ve Burr, 2016: 33). 

Tüketicinin bağımlılık derecesinde dijital alanlarda, sosyal medyada aktif olması reklamların 

da bu alanlara kaymasına sebep olmuştur. Reklamın sunduğu bilgiler dijital alanlarda kişler 

arasında kolayca yayılmaktadır. Bu durum kişilerin birbirini etkilemesine de neden olmaktadır. 

Tüketicileri önemli derecede etkileyen FoMO’yu özellikle artan rekabet ortamında, oldukça 

önemli geri dönüşler alınabilmesi açısından bilinçli ya da bilinçsiz şekilde işletmelerin reklam 

sloganlarına yansıttıkları görülmektedir.   

FoMO kişilerin çevrede gerçekleşen gelişmelerden geride kalma düşüncesiyle oluşan 

korkudur. Psikolojik bir durum olan FoMO’nun kişide eksiklik ve endişe duygularını 

oluşturduğu söylenebilir (Kavak, Özkul ve Tunçel, 2021:95).  

Mal ve hizmetlerin satışının yapılabilmesi için üretiminden tanıtımına kadar gerçekleştirilen 

faaliyetlerin bütünü olarak tanımlayabileceğimiz pazarlamanın, FoMO ile doğrudan ilişkisi 

vardır. Pazarlama faaliyetlerinde üretici, tüketicinin isteklerini en iyi şekilde karşılayarak 

yoksunluk hissini azaltmayı amaçlar. Son zamanlarda dijital alanlarda kişilerin gezintilerden 

derlenen bilgiler ışığında tüketicinin beklentilerine uygun reklamlarla tüketicide yoksun 

kalmama etkisi oluşturulmak amaçlanır. Hatta bunun daha ötesine giderek kişiye özel süreli 

kampanyalar ile tüketicide fırsatı kaçırma hissi uyandırılarak FoMO tutumu oluşturulmaktadır. 

Ürünlerde yapılan indirim ve fırsatlar kişilerin psikolojileri üzerinde gereksiz harcamaya 

yönlendiren etki oluşturmaktadır. Yine temel ihtiyaçların yanına gerekli olmayan ürün ilavesi 

yapıp satarak ilave ürün gerekli hale getirilmeye çabalanmaktadır. Tüm bunlar fırsatı kaçırma 

hissinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Özen ve Ortaç, 2020:94-95). 

Reklam verenler ürün çekiciliğini artırmak için sınırlılık kavramını (örneğin, bu sınırlı bir 

teklif, son ürünler, aldın aldın vb.) kullanmayı tercih etmektedirler (Megan, Michael, 2020: 3). 

Sınırlılık kavramının sloganlarda kullanımı tüketicide FoMO etkisi yaratmaktadır.                    

Tüketiciler reklamını gördüğü ürünü satın almaz ise fırsatı kaçırarak, çevresinde ürünü satın 

alan kişilerden geride kalacağını düşünmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle sadece ihtiyacı 

olan ürünleri almak dışında reklam sloganlarındaki FoMO çekiciliği nedeniyle hızla satın alma 

eylemine geçilmektedir. Bu durum gereksiz tüketim ve harcamaya sebep olmaktadır. Ancak 

işletmeler açısından bakıldığında reklam amacına ulaşmış olur. 
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3.DEĞERLENDİRME  

Reklam çekiciliğini artırmak amacıyla reklam sloganlarında FoMO kavramı farklı 

şekillerde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada ülkemizdeki bazı markaların FoMO etkisinin 

görüldüğü reklamları tespit edilerek, incelenmiştir.  

1.  

 

 

 

                                        

Kaynak: Domino’s Türkiye Pizza Günleri’nde birbirinden leziz fırsatlar. (18.09.2020). 

https://www.perakende.org/domino-s-turkiye-pizza-gunleri-nde-birbirinden-leziz-firsatlar 

(08.04.2022) 

Bu reklam FoMO etkisi açısından incelendiğinde Domino’s markasının düzenlemiş olduğu 

kampanya sloganında tarih aralığı belirtilmiştir. Tüketicide süre sınırlılığından doğan FoMO hissinin 

uyandırılması ve bunun sonucunda satış gerçekleştirmek hedeflenmiştir. 

2. 

Kaynak: Online'a zel! Ekimde Harca Kasmda 50 TL Hediye eki Kazan! 

(15.10.2021).https://milled.com/krc-ww/onlinea-zel-ekimde-harca-kasmda-50-tl-hediye-eki-kazan-

pb5pi1yydOaA3FnB (08.04.2022).  

Bu reklam FoMO etkisi açısından incelendiğinde Karaca markasını her evde karaca var, peki 

sende karaca var mı? Şeklindeki sloganında tüketicilerde diğer kişilerden geride kaldığı hissi yaratılarak 

markaya yönlendirme ve satış gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 

Görsel 1. Domino’s Reklam Sloganı, 2020 

Görsel 2. Karaca Reklam Sloganı, 2021 

https://www.perakende.org/domino-s-turkiye-pizza-gunleri-nde-birbirinden-leziz-firsatlar
https://milled.com/krc-ww/onlinea-zel-ekimde-harca-kasmda-50-tl-hediye-eki-kazan-pb5pi1yydOaA3FnB
https://milled.com/krc-ww/onlinea-zel-ekimde-harca-kasmda-50-tl-hediye-eki-kazan-pb5pi1yydOaA3FnB
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3. 

 

Görsel 3. A 101 Reklam Sloganı, 2022 

Kaynak: (2022)  https://www.a101.com.tr/aldin-aldin-gelecek-hafta-brosuru/ (08.04.2022) 

Bu reklam FoMO etkisi açısından incelendiğinde A 101 marketinin sloganında 

haftanın belirli bir günü ürünlere uygulanan indirimden dolayı ürünlerin hızla tükeneceği 

düşüncesini oluşturmak amaçlanmıştır. Fırsatlarının kaçırılmaması gerektiği vurgusuyla 

tüketiciyi mağazaya çekmek hedeflenmiştir. 

  4. 

                                                                     
Görsel 4. Hepsi Burada Reklam Sloganı,2021 

Kaynak: Hepsiburada indirim günleri ne zaman 2021? Hepsiburada efsane Kasım indirimleri 

bitiş tarihi. (09.11.2021). https://www.turkgun.com/hepsiburada-indirim-gunleri-ne-zaman-

2021-hepsiburada-efsane-kasim-indirimleri-bitis-tarihi-haber-166673 (08.04.2022).  

Bu reklam FoMO etkisi açısından incelendiğinde Hepsi Burada markasının Efsane 

fırsatlar sloganında indirimli ürünler ve ürünleri hemen alıp sonra ödeme seçeneği sunulmuş 

tüketicide fırsatı kaçırma hissi uyandırarak, satın alma eylemine yönlendirmek amaçlanmıştır.  

https://www.a101.com.tr/aldin-aldin-gelecek-hafta-brosuru/
https://www.turkgun.com/hepsiburada-indirim-gunleri-ne-zaman-2021-hepsiburada-efsane-kasim-indirimleri-bitis-tarihi-haber-166673
https://www.turkgun.com/hepsiburada-indirim-gunleri-ne-zaman-2021-hepsiburada-efsane-kasim-indirimleri-bitis-tarihi-haber-166673
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5. 

 

Görsel 5. Mc Donald’s Reklam Sloganı, 2022 

Kaynak: (2022). https://www.mcdonalds.com.tr/kampanyalar (08.04.2022). 

Bu reklam FoMO etkisi açısından incelendiğinde Mc Donald’s markasının sunduğu 

kampanya sloganında ürünün yanında ilave ürün hediyesi sunulmuş, tüketicide fırsatı kaçırma 

korkusu uyandırılarak tercih edilmek amaçlanmıştır. 

6. 

                                                             
Görsel 6. Türk Telekom Reklam Sloganı,2022 

Kaynak: Ramazan Sahur Kampanyası. (2022). 

https://bireysel.turktelekom.com.tr/mobil/web/kampanyalar/sayfalar/faturasiz/ramazan-sahur-

kampanyasi.aspx (08.04.2022). 

Bu reklamda FoMO etkisi incelendiğinde Türk Telekom markasının Ramazan ayı 

boyunca mağazalarına gelen müşterilere hediye sunacağı bilgisinin yer aldığı slogan ile hedef 

kitlenin mağazaya çekilmesi ve satış gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Tüketici hediye fırsatını 

kaçırmamak adına markayı tercih edebilir 

https://www.mcdonalds.com.tr/kampanyalar
https://bireysel.turktelekom.com.tr/mobil/web/kampanyalar/sayfalar/faturasiz/ramazan-sahur-kampanyasi.aspx
https://bireysel.turktelekom.com.tr/mobil/web/kampanyalar/sayfalar/faturasiz/ramazan-sahur-kampanyasi.aspx
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4.SONUÇ   

Tüketicileri reklamı yapılan ürün veya hizmet hakkında bilgilendirmek ve satın almaya 

teşvik etmek için reklam çekicilikleri kullanılmaktadır. Çalışmada bir çok alanda incelemelere 

dahil edilen ve psikolojik bir kavram olan FoMO’nun (Fear of Missing Out)  reklam sloganında 

kullanılması incelenmiştir. Reklam kısaca üretilenin beğenilmesi, ona istek ve ihtiyaç 

duyulması amacıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleridir.  Üreticiler artık ürünlerdeki 

rekabetin dışında reklamlarda da rekabet halindedirler. Reklamlarının rakip reklamlardan daha 

ilgi çekici ve satışa yönlendirici olmasını istemektedirler. Bu bağlamda son dönemde FoMO 

(Fear of Missing Out) reklamlarda sık sık kullanılmaktadır. İncelemede gelişmeleri kaçırma 

korkusunun yansıtıldığı birçok reklam örneğiyle karşılaşılmıştır.  

Reklam tüketicilere de faydaları bulunan bir iletişim aracı olsa da asıl 

oluşturulmasındaki amaç üreticinin marka, ürün veya hizmetlerini tanıtmak, beğendirmek, satış 

gerçekleştirmek ve kar sağlamaktır. Reklam sloganlarında FoMO’nun kullanımı reklamın bu 

amacına ulaşması konusunda destekleyici bir faktördür.  Tüketici her ne kadar reklamın 

etkisiyle gereksiz harcamalar yapıyor olsa da bilgilendirilmek ve kıyaslama yapabilmek için 

reklama ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda reklam hem üretici için hem de tüketici için olmazsa 

olmaz bir iletişim aracıdır. 

Reklamın en çarpıcı noktasını slogan oluşturmaktadır. Markalar reklamlarında 

kullandıkları doğru sloganlarla hedef kitleyi etkisi altına alabilmektedir. Reklam kişilere 

tüketmek hissinin doğru olduğunu aşılayarak, satın alma hareketini gerçekleştirmeye 

itmektedir. Eskiden ihtiyaç hissinin oluşmasıyla satın alma eylemi gerçekleşiyorken, 

günümüzde satın alma eylemi ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bunda reklamın rolü büyüktür. 

Reklamlarda tüketicinin elde etme hissini uyandıran sloganlara yer verilmektedir. Kişiler 

reklamda sunulanı elde ettiklerinde benlikleri tatmin olur. Aslında buradan anlaşıldığı gibi 

sunulan ürün, hizmet veya markalar reklam sayesinde kişinin gözünde ihtiyaç haline 

dönüştürülür ve kişi ürünü elde edemezse kendisini ürünü satın alan kişilerden geride kalmış 

hisseder. Reklamlarda bu hisse yönelik sloganlara yer verilerek tüketicide FoMO 

oluşturulmaktadır. Böylece tüketici hızla satın alma eylemine yönlendirilir ve reklam amacına 

ulaşmış olur.   

Örnek reklamlar incelendiğinde FoMO algısının reklam sloganlarına farklı şekillerde 

yansıtıldığı görülmektedir. Süre sınırlılığı belirtilerek, diğer kişilerden geride kaldığı düşüncesi 

yansıtılarak, haftanın bir günü indirim uygulanan ürünleri kaçırmamaları gerektiği mesajı 

verilerek, hemen alıp daha sonra ödeme imkanı sunularak, ürünün yanına ilave ürün hediyesi 

eklenerek, özel bir ay veya günde markayı tercih edenlere hediye verileceği bilgisi aktarılarak 

fırsatları kaçırma korkusu reklamlara yansıtılmıştır. Bu sayede markalar, ürünler ve hizmetler 

tercih edilir hale gelmiştir. 

Fırsatları ve gelişmeleri kaçırma, diğer kişilerden geride kalma korkusunun tüketiciler 

üzerinde önemli ölçüde etkisi olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmada reklamlar 

incelendiğinde önemli markaların reklamlarında FoMO’ya yer verdikleri görülmektedir. Bu 

markalar etkili geri dönüşler alabilmek adına FoMO içerikli reklam sloganlarına 

başvurmuşlardır. Örnekler incelendiğinde bu kavramın doğru kullanılması sonucunda başarılı 

reklamların oluşması ve bu reklamların amacının gerçekleşmesi kaçınılmazdır.  
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EBRU SANATININ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINAV 

STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Ayhan BULUT 

Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orcıd. 0000-0001-6482-8032 

 

Özet  

Canlının çevresinde algılamış olduğu olumlu ve olumsuz durumlara karşı verdiği fiziksel 

ve duygusal tepkilere stres denir. Stresin öğrenciler üzerinde birçok olumsuz etkisi mevcuttur. 

Bunların en başında okul başarısında düşme, uykusuzluk, yalnızlık gelmektedir. Öğrencilerdeki 

stresin en önemli kaynaklarından birisi tabi ki sınav stresidir. Bu çalışmanın amacı; 2019-2020 

Eğitim Öğretim yılında Erzurum ilinde farklı türde ortaöğretim okullarında öğrenim gören 

öğrencilerin, sınav stresi düzeylerini tespit etmek ve deney grubu öğrencilere verilen ebru  

sanatının sınav stresi düzeyine etkisini araştırmaktır. Karma yöntem ile yürütülen bu çalışma nicel 

ve nitel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ve deneysel desen modeli kullanılarak 

hazırlanmıştır. Erzurum ilinden basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 289 öğrenci 

örneklem seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak sınav stresi ölçeği kullanılmıştır. 

Anket ve ölçek cevapları "SPSS 22,0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Ölçekten 

toplanan veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerlerden t testi, tek yönlü anova 

testi ve post hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. 

Sonuç olarak cinsiyete ve okul türüne göre sınav stresi düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Nitelikli liselerde sınav stresi düzeyi fazla çıkarken, meslek liselerinde 

düşük düzeyde çıkmıştır. Ebru sanatı eğitimi verilen öğrenciler ve kontrol grubu öğrencilerin 

eğitim başlamadan sınav stresi ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık 

görülmezken eğitim sonunda ebru sanatı eğitimi alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ebru, sanat, sınav stresi, ortaöğretim. 

 

ABSTRACT 

 

Stress is the physical and emotional reactions of the living thing to the positive and negative situations 

that it perceives in its environment. Stress has many negative effects on students. The most important 

of these are the decrease in school success, insomnia and loneliness. Of course, one of the most 

important sources of stress in students is exam stress. The aim of this study; The aim of this study is to 

determine the exam stress levels of students studying in different types of secondary schools in Erzurum 

in the 2019-2020 academic year and to investigate the effect of the art of marbling given to the students 

in the experimental group on the level of exam stress. This study, which was carried out with the mixed 

method, was prepared by using the relational survey model and experimental design model, which are 

among the quantitative and qualitative research methods. A sample of 289 students determined by 

simple random sampling method from Erzurum province was selected. Exam stress scale was used as 

a data collection tool in the research. Questionnaire and scale responses were analyzed by means of the 

"SPSS 22.0 statistical program. Since the data collected from the scale showed normal distribution, t-
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test, one-way anova test, and Tukey test, which is one of the post hoc tests, were used. 

As a result, it has been determined that there is a significant difference in exam stress levels according 

to gender and school type. While the level of exam stress is high in qualified high schools, it is low in 

vocational high schools. While there was no significant difference between the scores of the students 

in the marbling art education and the control group students from the exam stress scale at the beginning 

of the education, a significant difference emerged in favor of the students who received the art of 

marbling at the end of the education. 

 

Keywords: Ebru, art, exam stress, secondary education. 

 

 

Ebru Sanatının Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınav Stresi Üzerindeki Etkisinin 

İncelenmesi 

 

Giriş 

 

Ülkemizde liseye ve üniversiteye giriş sınavları, yıllardır öğrencilerin ve velilerin gözünde 

önemli bir sorundur. Üniversite mezunu olmak isteyen birey sayısı her geçen gün arttığından 

dolayı sınav sistemindeki değişimler, öğrenciler ve veliler üzerinde bir baskı meydana 

getirmektedir. Öğrencilerin sınavı kazanmaları için kitaplar alınmakta, öğrenciler dershaneye 

gönderilmekte ve hatta özel dersler alınmaktadır. Yapılan bu çalışmalar öğrencilerin hem ders 

yükünü arttırmakta hem de öğrenciyi strese sokmaktadır. Stresin birçok tanımı bulunmaktadır. En 

çok kullanılan tanımı canlının çevresinde algılamış olduğu olumlu ve olumsuz durumlara karşı 

verdiği fiziksel ve duygusal tepkilerdir. Stresin öğrenciler üzerinde birçok olumsuz etkisi 

mevcuttur. Bunların en başında okul başarısında düşme, uykusuzluk, yalnızlık gelmektedir. 

Öğrencilerdeki stresin en önemli kaynaklarından birisi tabi ki sınav stresidir. Sınav stresinin en 

önemli nedenleri ailelerin ve öğretmenlerin beklentileri gelmektedir (Yıldırım ve Ergene, 2003). 

Ailelerden ve öğretmenlerden öğrencilere verilen destek yapılan araştırmalarda strese neden 

olabildiği ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2004). Sınav stresi ile başa çıkılması için okullar ve aileler 

tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Okullar sınava girecek öğrencilere seminer için psikolog 

eğitim koçu getirmektedir. Bazı okullar da kahvaltı gibi etkinliklerde yapılmaktadır. Aileler ise 

genellikle çocuklarını psikologlara götürmektedir. 

Yapılan bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak sınav stresi ile başa 

çıkabilmeleri kapsamında alternatif bir yol olarak sanatsal bir etkinlik olan ebru sanatı 

kullanılmıştır. Ebru, Türk kâğıt süsleme sanatıdır. Kitre üzerinde doğal boyaların serpilmesiyle 

elde edilen desenlerin kâğıda aktarılma sanatıdır (Babaoğlu, 2013; Barutçugil,2001). Renklerin 

suda dans ederek insanların olumsuz düşüncelerini yok ettiği söylenen ebru sanatı günümüzde 

popüler olmaya başlamıştır. Konuyla i lgil i  literatür taraması yapılarak ebru sanatı (Kaya, 

2012; Kürtüncü, Akhan, ve Çelik, 2014) ile ilgili çalışmalar çeşitli boyutlarıyla incelenmiştir. 

Ancak yapılan literatür incelenmesinde ebru sanatının sınav stresi üzerindeki etkisini incelemeye 

çalışan bir başka çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın problem konusunu   farklı türde 

liselerde öğrenim gören öğrencilerin, sınav stres düzeyleri arasında anlamlı      bir farklılık var mıdır 

sorusu ile birlikte ebru sanatının sınav stresi üzerindeki etkisi nasıldır soruları oluşturmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı; ebru sanatının ortaöğretim öğrencilerinin sınav stresi üzerindeki etkilerinin 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. 
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1. Ortaöğretim öğrencilerinin sınav stres düzeyleri okul türüne, cinsiyete ve sınıf 

seviyesine göre farklılık göstermekte midir? 

2. Ortaöğretim öğrencilerinin sınav stresi düzeylerinde, sınav stresi ölçeğinin alt 

boyutlarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Ebru sanatı kursu başlamadan önce deney grubu ve kontrol grubunun sınav stres 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Ebru sanatı kursu alan deney grubu ve ebru kursu almayan kontrol grubunun sınav 

stres düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık meydana gelecek midir? 

 

Yöntem 

              Araştırmanın Modeli 

Karma yöntem ile yürütülen bu çalışma, lise öğrencilerinin sınav stresi düzeylerini ve 

deney grubu öğrencilere ebru sanatı kursu verilerek kurs sonunda sınav stres düzeylerindeki 

değişimi araştırmak için, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ve 

deneysel desen modelinden kontrol gruplu ön test son test deseni kullanılarak hazırlanmıştır. 

İlişkisel tarama modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; değişme varsa bunun nasıl 

olduğu saptanmaya çalışılır (Karasar, 2011). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde 

çeşitli ortaöğretim kurumlarına devam eden ve üniversite sınavına hazırlanan 11. ve 12 sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Evren çok geniş olduğundan dolayı evrenden basit tesadüfî örnekleme 

yöntemi ile belirlenen ve araştırmaya gönüllü olarak destek vermek isteyen 300 öğrenci örneklem 

olarak seçilmiştir. Basit rastgele örnekleme de denilen tesadüfi örneklemede, evrendeki öğelerin 

her olası birleşiminin, örneklem içinde yer alması için eşit bir ihtimali vardır (Mertens, 2014; 

Kerlinger & Lee, 1999). Araştırmanın örneklemine seçilen 300 öğrenciye Yao-Ting Sung ve Tzu-

Yang Chao (2015) tarafından geliştirilen ve Karaduman (2017) tarafından Türk kültürüne 

uyarlaması yapılan sınav stresi ölçeği uygulanmıştır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilere 

uygulanan bu ölçeklerin 11 tanesi geriye dönmediğinden veya tam anlamıyla doldurulmadığından 

dolayı araştırma kapsamından çıkarılmış geriye kalan 289 ölçek üzerinden araştırmanın verileri 

analiz edilmiştir. Ayrıca ebru sanatının sınav stresi üzerine etkisini belirlemek için yapılacak 

deneysel çalışma için çalışma grubuna sınav stresi ölçeğini araştırmaya gönüllü olarak katılmak 

isteyen öğrenciler arasından aynı okuldan ve aynı sınıf seviyelerinden öğrenciler seçilmiştir. 

Deney ve kontrol grubunu oluşturacak sınıf ve öğrenciler seçilirken öğrencilerin bir önceki yıldan 

aldıkları karne not ortalamaları dikkate alınmıştır. Daha sonra ebru kursu açılacak okuldan 

belirlenen 12. sınıf seviyesinde 15 deney grubu öğrencisi ve 15 kontrol grubu öğrencisi 

araştırmanın çalışma grubuna dahil edilmiştir. Ebru kursuna gönüllü olarak katılacak öğrencilerin 

velilerinden gerekli izinler alınmıştır. Ebru kursu katılım ve devam süreci toplam sekiz hafta 

sürmüştür. Ebru kursuna katılım süreci deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrenciler için ders 

saatlerinin dışında okul yönetiminden izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Birisi ebru kursunun 

başlangıcında biriside ebru kursunun sonunda olmak üzere deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilere sınav stresi ölçeği uygulanmıştır.  Örneklem grubunda yer alan öğrencilere ait veriler 

çizelge 1 açıklanmıştır. 

Çizelge 1: Örneklem grubunun okul türü ve sınıf düzeyine göre dağılımı 
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Okul Türü 11. Sınıf 

Öğrenci 

Sayısı 

12. Sınıf 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Geçerli 

Form 

Sayısı 

Nitelikli Okul 30 30 60 57 

Anadolu Lisesi 30 30 60 58 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30 30 60 59 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 30 30 60 56 

Özel Lise 30 30 60 59 

TOPLAM 150 150 300 289 

     Veri Toplama Araçları 

 

a) Kişisel Bilgi Formu 

Bilgi Toplama Formu katılımcıların demografik bilgilerini, ders çalışma sürelerini ve 

sanatsal faaliyete katılıp katılmadığını öğrenmeyi amaçlayan sorular yönlendirilmiştir 

b) Sınav Stresi Ölçeği 

Sınav stresi ölçeği Yao-Ting Sung ve Tzu-Yang Chao (2015) tarafından geliştirilmiş ve 

Karaduman (2017) tarafından Türk kültürüne uyarlaması yapılan öğrencilerin sınav stres 

düzeylerini ölçmeye yarayan bir ölçme aracıdır. Sınav stresi ölçeği beşli likert tipinde, 27 

maddeden oluşmaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Anket ve ölçek uygulamak için ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmıştır. Formun 

uygulanacağı beş farklı okul türünden beş tane okul araştırmanın çalışma grubu olarak 

belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından okullara gidilerek her okulda 60                              öğrenciye sınav stresi 

ölçeği  formu uygulanmıştır. Form uygulama işlemi ortalama 30 dakika sürmüştür. Form   

uygulama sonrası kontrolleri yapılarak eksik doldurulan 11 tane ölçek tespit edilerek 

değerlendirmeye bundan sonraki süreçte dahil edilmemiştir. Değerlendirmeye alınan formlar 

numaralandırılmıştır. 

Ankette kapalı uçlu sorulara verilen yanıtlar "SPSS 22,0 for Windows (Statistical Package 

for Social Sciences)” istatistik programı aracılığıyla analiz edilerek frekans, yüzde ve aritmetik 

ortalamalar hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik testinde Cronbach’s Alpha katsayısı ,86 çıkmıştır. 

Ölçme araçlarından elde edilen puan dağılımı Shapiro-Wilk normallik testine göre normal dağılım 

gösterdiğinden parametrik testlerlerden t testi, tek yönlü anova testi ve posthoc testlerinden Tukey 

testi kullanılmıştır. 
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Bulgular 

2. Katılımcıların Demografik Bilgi ve Dil Hakkında Düşüncelerinin Analizi 

Çizelge 2: Araştırma grubunun bazı demografik özellikleri 
 Sayı(n) Yüzde(%) 

Cinsiyet Erkek 176 60,9 

Kadın 113 19,1 

Toplam 289 100,0 

Yaş Grupları 16 92 31,8 

17 158 54,7 

18 32 11,1 

19 7 2,4 

Toplam   

Okul Türleri Fen Lisesi 57 19,7 

Anadolu Lisesi 58 20,1 

Mesleki ve Teknik A.L 59 20,4 

İmam Hatip Lisesi 56 19,4 

Özel Lise 59 20,4 

Toplam 289 100,0 

Sınıf Seviyeleri 11 145 50,2 

12 144 49,8 

Toplam 289 100,0 

Günlük Ortalama Kaç Saat Ders 

Çalışıyorsunuz? 

1 Saatten Az 16 5,2 

1 Saat 27 9,4 

2 Saat 50 17,4 

3 Saat 69 24,0 

4 Saat ve üstü 110 38,3 

Çalışmıyorum 17 5,5 

Toplam 289 100,0 

Herhangi bir sanatsal faaliyete veya  kursa 

katılıyor musunuz? 

Evet 94 32,5 

Hayır 195 67,5 

Toplam 289 100,0 

 
Çizelge 2’de görüldüğü gibi araştırmaya yaş ortalaması 15,81 olan 5 farklı okul türünden,2 farklı sınıf 

seviyesinden 113 kız öğrenci, 176 erkek öğrenciden oluşan toplam 289 öğrenci katılmıştır. Anket ve ölçek 

çalışmaları yapılırken okul türünden ve sınıf seviyelerinden eşit sayıda öğrenci araştırmaya katıldığı için bu 

oranlar birbirine çok yakındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %38,3’ü günde 4 saat ve üzeri ders 

çalışıyorken %5,5’ide hiç ders çalışmamaktadır. 

Çizelge 3: Öğrencilerin cinsiyete göre sınav stresi ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar 

için t testi sonuçları 

 n 
 

 

X Ss t p 

Kadın 113 2,252 ,752 
                                                                                                                               3,578 ,000* 
Erkek 176 1,944 ,691 

*p≤ ,05 

Çizelge 3’de Cinsiyete göre Sınav Stresi ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi 

sonuçları görülmektedir. Çizelge 3’e bakıldığında, kız öğrenciler ( X =2,552) ile erkek öğrencilerin ( X =1944) 

formdan aldıkları puanların ortalamaları arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 
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Çizelge 4: Cinsiyete göre sınav stresi ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi 

sonuçları 

  n 
 

 

X Ss t p 

Sınav Stresi Ölçeği Fizyolojik 

Kaygı Tepkileri Alt Boyutu 

Kadın 113 2,057 ,971 
4,250 ,000* 

Erkek 176 1,585 ,885 

Sınav Stresi Ölçeği Bilişsel ve 

Davranışsal Tepkiler Alt 

Boyutu 

Kadın 113 2,748 ,776   

Erkek 176 2,499 1,053 
2,162 ,031* 

Sınav Stresi Ölçeği Algılanan 

Sosyal Beklenti ve Sosyal 

Kıyas Alt Boyutu 

Kadın 113 2,082 ,924   

Erkek 176 1,912 ,832 
1,626 1,105* 

*p≤ ,05 

Çizelge 4’de Cinsiyete göre sınav stresi ölçeği fizyolojik kaygı, bilişsel ve davranışsal tepki ve algılanan 

sosyal tepki alt boyutlarından aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları görülmektedir. 

Çizelge 4’e bakıldığında, sınav stresi ölçeği fizyolojik kaygı, bilişsel ve davranışsal tepki alt boyutlarında 

kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. Fakat Sınav Stresi Ölçeği Algılanan Sosyal 

Beklenti ve Sosyal Kıyas Alt Boyutu alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Çizelge 5: Okul Türlerine göre sınav stresi ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Boyut  n 
 

 

X Ss f p 
Anlamlı 

Fark 

 

Sınav 

Stresi 

Ölçeği 

Nitelikli Lise 57 2,593 ,610   N.L-A.L 

N.L-MTAL 
N.L-İHL 

N.L-ÖL 

AL-iHL 

AL-ÖL 

Mtal-İHL 

İHL-ÖL 

Anadolu Lisesi 58 2,261 ,615   

Mesleki ve Teknik 

A.L. 
59 1,550 ,612 23,901 ,000* 

 İmam Hatip Lisesi 56 2,153 ,608   

 Özel Lise 59 1,790 ,723    

*p≤ ,05 

 

Çizelge 5’de bakıldığında, Nitelikli Lise öğrencilerinin ( X =2,593),Anadolu Lisesi öğrencilerinin (X 

=2,261), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ( X =1,550) İmam Hatip Lisesi öğrencilerin (X 

=2,153), Özel Lise öğrencilerin ( X =1,790) sınav stresi ölçeği aldıkları puanların ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Anlamlı farklılığın kaynağını test etmek için 

Post-Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Farklılığın yönü (Nitelikli Lise )-(Anadolu Lise), (Nitelikli 

Lise)-(Mesleki Teknik Anadolu Lisesi), (Nitelikli Lise)-(İmam Hatip Lisesi),(Nitelikli Lise)-(Özel 

Lise),(Anadolu Lisesi)-(İmam Hatip Lisesi),(Anadolu Lisesi)-(Özel lise),(Mesleki Teknik  Anadolu Lisesi)-

(İmam Hatip Lisesi),(İmam Hatip Lisesi )-(Özel Lisesi) yönünde bulunmuştur. 
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Fark 

  A.L.  

  A.L.  

  A.L.  

Çizelge 6: Okul türlerine göre sosyal medya bağımlılığı ölçeği meşguliyet ve çatışma alt boyutundan 

aldıkları puanlara ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları 
 

Boyut n X Ss f p 
Anlamlı 

Sınav 

Stresi 

Ölçeği 

Fizyolojik 

Kaygı 

Tepkileri 

Alt Boyutu 

 
Sınav 

Stresi 

Ölçeği 

Bilişsel ve 

Davranışsal 

Tepkileri Alt 

Boyutu 

 
Sınav 

Stresi 

Ölçeği 

Algılanan 

Sosyal 

Beklenti ve 

Sosyal 

Kıyas Alt 

Boyutu 

*p≤ ,05

Fen Lisesi 2,530 ,753 

Anadolu Lisesi 1,919 ,932 

Mesleki ve Teknik 
1,389 ,647

 

İmam Hatip Lisesi 1,660 ,896 

Özel Lise 1,372 ,977 

Fen Lisesi 2,901 ,554 

Anadolu Lisesi 3,056 ,504 

Mesleki ve Teknik 
1,661 ,777

 

İmam Hatip Lisesi 2,843 1,251 

Özel Lise 2,553 ,849 

Fen Lisesi 2,436 ,773 

Anadolu Lisesi 2,013 ,878 

Mesleki ve Teknik 
1,678 ,840

 

İmam Hatip Lisesi 2,142 ,713 

Özel Lise 1,647 ,901 

 

 

 
18,244 ,000* 

 

 

 

 

 

 
26,498 ,000* 

 

 

 

 

 

 

9,291 ,000* 

NL-AL 
NL- 

MTAL 

NL-İHL 

NL-ÖL 
AL- 

MTAL 

AL-ÖL 

 

 
NL- 

MTAL 

AL- 

MTAL 

AL-ÖL 
MTAL-İHL 
MTAL-ÖL 

 

 

 
 

NL-AL 
NL- 

MTAL 

NL-ÖL 
İHL-MTAL 

İHL-ÖL 

Çizelge 6’a bakıldığında okul türlerine göre öğrencilerin sınav stresi ölçeği Fizyolojik Kaygı Tepkileri, 

Bilişsel ve Davranışsal Tepkileri ve Algılanan Sosyal Beklenti ve Sosyal Kıyas alt boyutlarından aldıkları 

puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Fizyolojik Kaygı 

Tepkileri, Bilişsel ve Davranışsal Tepkileri ve Algılanan Sosyal Beklenti ve Sosyal Kıyas alt boyutundan aldığı 

puanların anlamlı farklılığın kaynağını test etmek için Post-Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Fizyolojik 

Kaygı Tepkileri alt boyutunda farklılığın yönü (Nitelikli, Lise)-(Anadolu Lisesi), (Nitelikli, Lise)-(Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi), (Nitelikli, Lise)-(İmam Hatip Lisesi), (Nitelikli, Lise)-(Özel Lise),(Anadolu Lisesi)-( 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ),(Anadolu Lisesi)-( Özel Lise) yönünde bulunmuştur. Bilişsel Davranışsal 

Tepkiler alt boyutunda farklılığın yönü (Nitelikli, Lise)-(Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), (Anadolu Lisesi)-

(Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), (Anadolu Lisesi)-(Özel Lise), ( Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)-(İmam 

Hatip Lisesi), ( Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)-( Özel Lise) yönünde bulunmuştur. Algılanan Sosyal Beklenti ve 

Sosyal Kıyas alt boyutunda farklılığın yönü (Nitelikli, Lise)-(Anadolu Lisesi), (Nitelikli Lise)- (Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi), (Nitelikli Lise)-(Özel Lise), ( İmam Hatip Lisesi)-(Mesleki Teknik Anadolu Lisesi), 

(İmam Hatip Lisesi)-(Özel Lise) yönünde bulunmuştur. 
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7. Farkındalık Eğitimi Yapılacak Deney Grubu ve Kontrol Grubu Öğrencilerin Karşılaştırma 

Analizleri 

Ölçme araçlarından elde edilen puan dağılımı normal dağılım gösterdiğinden, araştırmada 

parametrik testlerden Bağımlı ve Bağımsız Gruplar için t Testi kullanılmıştır. 

Çizelge 7: Farkındalık eğitimi yapılacak deney grubu ve kontrol okulun olacak öğrenciler çalışma 

yapılmadan önceki formdan aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları 

n X Ss T p 

Ebru Kursuna Katılan Öğrenciler Ön Test 15 2,792 ,565 
    ,125 ,901* 

Kontrol Grubu Öğrenciler Ön Test 15 2,767 ,514 

*p≤ ,05 

Çizelge 7’de ebru kursuna katılan öğrenciler ve kontrol grubu öğrencilerin çalışma yapılmadan 

önceki formdan aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları görülmektedir. Çizelge 7’e 

bakıldığında, çalışma yapılacak okul (X =2,792) ile kontrol grubu okulun (X =2,667) formdan aldıkları 

puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

 

Çizelge 8: Farkındalık eğitimi için çalışmalar yapılan deney grubu ön test ve son testten aldıkları 

puanlara ilişkin bağımlı gruplar için t testi sonuçları 

 
     

n X Ss T P 

Ebru Kursuna Katılan Öğrenciler Ön Test 15 2,792 ,565   

Ebru Kursuna Katılan Öğrenciler Son 

Test 
15 2,007 ,652 

3,348 ,003* 

*p≤ ,05 

Çizelge 8’de ebru kursuna katılan öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puanlara ilişkin 

bağımlı gruplar için t testi sonuçları görülmektedir. Çizelge 8’e bakıldığında, ön test ( X =2,792) ile 

son test ( X =2,007) formundan aldıkları puanların ortalamaları arasında son test lehine p≤,05 önem 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Çizelge 9: Kontrol grubu deney grubu ön test ve son testten aldıkları puanlara ilişkin bağımlı 

gruplar için t testi sonuçları 
 

n X Ss t p 

Kontrol Grubu Öğrenciler Ön Test 15 2,767 ,514 
   ,714 ,481* 

Kontrol Grubu Öğrenciler Son Test 15 2,640 ,461 

*p≤ ,05 
Çizelge 9’da kontrol grubu öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puanlara ilişkin bağımlı 

gruplar için t testi sonuçları görülmektedir. Çizelge 9’a bakıldığında, ön test ( X =2,667) ile son test ( X 

=2,640) formundan aldıkları puanların ortalamaları arasında arasın da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir.

Çizelge 10: Farkındalık eğitimi için çalışmalar yapılan deney grubu son test ve kontrol grubu 

öğrencilerinin son testten aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları 
 

n X Ss t P 

Ebru Kursuna Katılan Öğrenciler Son 

Test 

 
15 2,007 ,652 

 

-2,952 ,007* 

 Kontrol Grubu Öğrenciler Son Test 15          2,640 ,461 

*p≤ ,05 
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Çizelge 10’da ebru kursuna katılan öğrencilerin son test ve kontrol grubu öğrencilerin son testten 

aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları görülmektedir. Çizelge 10’a bakıldığında, 

ön test deney grubu okul son test ( X =2,007) ile kontrol grubu okul son test ( X =2,640) formundan aldıkları 

puanların ortalamaları arasında deney grubu okul son test lehine p≤,05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir. 

Sonuçlar ve Tartışmalar 

 

      Yapılan bu araştırmaya yaş ortalaması 16,25 olan 5 farklı okul türünden,2 farklı sınıf 

seviyesinden 113 kız öğrenci, 176 erkek öğrenciden oluşan toplam 289 öğrenci katılmıştır. Anket 

ve ölçek çalışmaları yapılırken okul türünden ve sınıf seviyelerinden eşit sayıda öğrenci 

araştırmaya katıldığı için bu oranlar birbirine çok yakındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

%38,3’ü günde 4 saat ve üzeri ders çalışmaktadır. Ders çalışma oranı en fazla nitelikli liselerde 

iken en az mesleki ve teknik Anadolu liselerindedir. Katılımcıların %67,5’i herhangi bir sanatsal 

faaliyete veya kursa katılmamıştır. Analizler incelendiğinde sanatsal faaliyete katılan öğrencilerin 

sınav stres düzeyleri katılmayan öğrencilerden düşük olduğu tespit edilmiştir. 

     Cinsiyete göre sınav stresi ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi 

sonuçlarından aldıkları puanların ortalamaları arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. Cinsiyete göre sınav stresi ölçeği fizyolojik kaygı, bilişsel ve davranışsal tepki alt 

boyutlarında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Fakat Sınav Stresi Ölçeği 

Algılanan Sosyal Beklenti ve Sosyal Kıyas Alt Boyutu alt boyutunda anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

      Okul türlerine göre sınav stresi ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarından aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Farklılığın yönü (Nitelikli Lise)-(Anadolu Lisesi), 

(Nitelikli Lise)-(Mesleki Teknik Anadolu Lisesi), (Nitelikli Lisesi)-(İmam Hatip Lisesi ), 

(Nitelikli Lise)-(Özel Lise),(Anadolu Lisesi)-(İmam Hatip Lisesi),(Anadolu Lisesi)-(Özel 

Lise),(Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)-(İmam Hatip Lisesi),(İmam Hatip Lisesi)-(Özel Lisesi) 

yönünde bulunmuştur. Okul türlerine göre sınav stres düzeyi en yüksek olan okul nitelikli liseler 

bulunurken en                                                       düşük olan okul türü Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bulunmuştur. 

       Okul türlerine Sınav Stresi Ölçeği Fizyolojik Kaygı Tepkileri, Bilişsel ve Davranışsal Tepkileri 

ve Algılanan Sosyal Beklenti ve Sosyal Kıyas alt boyutlarından aldıkları puanları ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

       Araştırmacının okulunda rehberlik servisi tarafından gönüllülük esasına dayalı belirlenen 15 

öğrenci ebru kursuna katılarak deney grubu oluşturulmuştur. Benzer özellikte 15 öğrencide kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Ebru kursu başlamadan   önce 2 farklı gruptan isimleri alınarak on beşer 

öğrenciye uygulanan sınav stresi ölçek puanlarına bakıldığında deney grubu öğrenciler ( X =2,792) 

ile kontrol grubu öğrencilerin ( X =2,657) formdan aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ebru kursundan sonra deney grubu okulun ön test ( X =2,792) 

ile son test ( X =2,007) formundan aldıkları puanların ortalamaları arasında son test lehine p≤,05 

önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Kontrol grubu 

öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puanlara ilişkin bağımlı gruplar için t testi sonuçlarına 

bakıldığında, ön test ( X =2,657) ile son test ( X =2,640) formundan aldıkları puanların ortalamaları 

arasında arasın da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ebru sanatı eğitimi alan öğrenciler 

ile son test ve kontrol grubu öğrencilerin son testten aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t 
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testi sonuçlarına bakıldığında deney grubu öğrencilerin son test (X =2,007) ile kontrol grubu 

öğrencilerin son test ( X =2,640) formundan aldıkları puanların ortalamaları arasında deney grubu 

öğrencilerin son test lehine p≤,05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu 

analiz sonuçlarına bakıldığında başka etkenler olabilme ihtimalleri göz ardı edilerek ebru sanatının 

sınav stresi üzerine azaltıcı yönde etkisi olduğu kabul söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak cinsiyete ve okul türüne göre sınav stresi düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Nitelikli liselerde sınav stresi düzeyi fazla çıkarken, meslek liselerinde düşük 

düzeyde çıkmıştır. Ebru sanatı eğitimi verilen öğrenciler ve kontrol grubu öğrencilerin eğitim 

başlamadan sınav stresi ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık görülmezken 

eğitim sonunda ebru kursu alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlardan hareketle şu öneriler getirilebilir. Ortaöğretim öğrencilerini 

ebru vb. gibi sanatsal etkinliklere yönlendirilerek sınav stres düzeyleri azaltılabilir.  Orta öğretim 

öğrencilerine yönelik olarak okullarda ebru sanatı kursları verilerek sınav stresin önüne                                          geçilebilir. 

Ebru sanatının yaygınlaştırılması için gençlik merkezleri veya halk eğitim merkezleri ile                                     irtibata 

geçilmesi toplumsal anlamda stresi azaltmak için faydalı olabilir. Sınav dönemindeki öğrencilerin 

ebeveynlerine de ebru kursları verilerek onlarında sınav stres düzeylerinin azaltılması dolaylı 

yönden öğrencilerinde sınav stresini azaltabilir.  
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