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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID  

 or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The presentation will have 15 minutes (including questions and answers). 

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

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 

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

 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 

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

 

TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 

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

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

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

 
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. Hall-1, Shahla Tahirgizi 
 

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 

TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız 
 Örnek: Salon-1, Shahla Tahirgizi 

 



 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Cemal Yorgancıoğlu 

Vaishali Krishna Jawaharlal Nehru University 
UNDERSTANDING MONGOLIA’S 

LANDLOCKED SITUATION IN THE 
EVOLUTION OF ITS FOREIGN POLICY  

Elvin Çingiz Oğlu Həsənov 
Gence State University 

 

THE ROLE OF THE ACTIVITY OF THE 
REPUBLIC OF TURKEY IN 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR 
ENSURING SECURITY IN THE NEAR 

EAST AND SOUTH CAUCASUS REGION 

Sumru Kaleli Trakya University 
FEAR ATTRACTION IN POLITICAL 

ADVERTISEMENTS 

Rhita Elmezouari Elglaoui University Cadi Ayyad 

INTERNATIONAL MIGRATION AND 
LOCAL DEVELOPMENT IN THE 

PROVINCE OF EL KELAA SRAGHNA 
PROVİNCE (MOROCCO): THERE ANY 

CONTRIBUTION OF WOMEN? 

Yaser Rahmaty  
Khwaja Walid Shırpor 

Ahi Evran University 
Ahi Evran Univesity 

THE FEATURES OF DEMOCRACY AND 
ORGANIZATIONAL DEMOCRACY 

Cemal Yorgancıoğlu Bahçeşehir Cyprus University 
AN ATTEMPT TO CLASSIFY 

NATIONALISMS IN THE CONTEXT OF 
THE CYPRUS CONFLICT 

Abdulkasim Gül Erzurum Technical University HUSREV PASHA, GOVERNOR OF VAN 

Fatümatü Zehra Ercan Selcuk University 
DISABILITY IN THE TRIANGLE OF 

BODY, INDIVIDUAL, SOCIETY AS A 
PHENOMENON OF SOCIAL EXCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04.03.2023
Session-1, Hall-4 

Ankara Time

1600 : 1830
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Çağdaş Gündüz 

Onur Uçar Osmaniye Korkut Ata University 

POSSIBLE EFFECTS OF THE GLOBAL 
MINIMUM-RATED CORPORATE TAX 

IMPLEMENTATION RECOMMENDED BY 
OECD ON DEVELOPING COUNTRIES 

Çağdaş Gündüz Pamukkale University 
THE EFFECT OF GREENHOUSE GAS 

EMISSIONS ON FIRM PERFORMANCE: 
BIST 30 INDEX REVIEW 

Çağrı Yalçın 
Elif Özdoğlar 

Kütahya Dumlupınar University  
Kütahya Dumlupınar University 

ARCHITECTURAL ANALYSIS OF THE 
DUNE MOVIES 

Çağrı Yalçın 
Elif Özdoğlar 

Kütahya Dumlupınar University  
Kütahya Dumlupınar University 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN 

CHARACTER AND SPACE IN AGATHA 
CHRISTIE'S WORKS 

Turgay Karalinç İstanbul Gelişim University 
RELATIONSHIP WITH SUSTAINABLE 

GROWTH AND WOMEN EMPLOYMENT 

Aysun Asena Aslan 
Hüseyin Erbil Özyörük 

University of Turkish Aeronautical 
Association 

University of Turkish Aeronautical 
Association 

ELDERLY CONSUMERS’ PERCEPTION 
OF THE AIR TRANSPORTATION 

SERVICES 

Hendri Hermawan Adınugraha 
Bahtiar Effendi 

Wahid Wachyu Adi Winarto 
Novendi Arkham Mubtadi 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

EXPORT OF HALAL COSMETIC 
PRODUCTS: POTENTIAL AND 

OPPORTUNITIES IN INDONESIA 

Indiarti Amrih Hantari 
Hendri Hermawan Adinugraha 

Susmınıngsıh 
Ali Muhtarom 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

E-COMMERCE PRACTICES IN 
INDONESIA IN A SHARIA ECONOMIC 

REVIEW 

04.03.2023
Session-1, Hall-5

Ankara Time

1600 : 1830
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 

 

 

 

 
HEAD OF SESSION: Monica Alina Toma 

Tahseen Abbas 
Syed Ali Raza Naqvi Government College University  

Government College University 

DEVELOPMENT OF RADIOLABELED 
IMAGING AGENT FOR NUCLEAR 

MEDICINE PROCEDURES 
 

Hiba Shahid 
 Syed Ali Raza Naqvi 

Government College University  
Government College University 

ANTIOXIDNT, ENZYME INHIBITION AND 
TOXICOLOGY STUDIES OF METHANOL 
EXTRACTS OF SELECTED MEDICINAL 

PLANTS 

Lawal W.S 
Olayiwola S.A 

Yusuf R.T 
Gana E.O 

Kwara State Polytechnic 
Kwara State College of Education 

Kwara State Polytechnic 
Kwara State Polytechnic 

RESPONSE OF GUINEA FOWL FED 
IXORA COCCINEA 

Kalsoom Tariq 
Nabila Sher Mohammad 

Gulnaz Begam 
Sikandar Ali Khan 

Hafsa Zafar 

Khyber Girls Medical College 
Khyber Girls Medical College 
Khyber Girls Medical College 
Khyber Girls Medical College 

Khyber Medical University 

IMPACT OF DEMOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS ON THE USE OF 
COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES 

AND THEIR EFFECT ON BIOCHEMICAL 
PARAMETERS IN FEMALES OF 

REPRODUCTIVE AGE 

Aisulu Ayapbergenova Al-Farabi Kazakh National University 

AN ANALYSIS OF CREATIVE AND 
DIGITAL SPACES IN KAZAKHSTAN, 

AND ITS IMPACT ON CREATIVE 
INDUSTRY OF CENTRAL ASIA 

Monica Alina Toma The Bucharest University of Economic Studies 

HEROES AND ROGUES IN JANE 
AUSTEN’S NOVELS “PRIDE AND 

PREJUDICE”, “SENSE AND 
SENSIBILITY” AND “EMMA” 

Slimani Chahid 
Farhaoui Mohamed Sidi Mohamed Ben Abdellah University 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University 

EFFECTS OF LEVEL ON PROPERTY 
APPRAISAL CASE OF APARTMENTS 

Saptadeepa Kalita 

Sharda University 

THREAT ANALYSIS AND MITIGATION 
STRATEGIES AND FRAMEWORKS TO 

REDUCE HUMAN LOSS DUE TO 
MALWARE 

 
 
 
 
 
 

04.03.2023
Session-1, Hall-6

Ankara Time

1600 : 1830
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 
 

 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Fatma Nur Büyükbayraktar 

Hüseyin Tutar 
Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

INTERNATIONAL STUDENTS AND 
THEIR EXPERIENCES OF 

ACCULTURATIVE STRESS IN TURKISH 
UNIVERSITIES 

Adeleke, O.A  
Taiwo, A.O  

Ewepeju, Y.S  
 

University of Ibadan 
University of Ibadan 
University of Ibadan 

PERCEIVED EFFECTS OF COVID-19 
PANDEMIC ON WELLBEING STATUS 
OF RURAL DWELLERS IN OKE-OGUN 

AREA OF OYO STATE, NIGERIA 

Fr. Baiju Thomas 
Ramakrishna Mission 

Vivekananda Educational and 
Research Institute 

ENHANCING THE ROLE OF 
EDUCATORS IN FACILITATING 

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY FOR 
STUDENTS WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE 
SETTINGS 

Fatma Nur Büyükbayraktar Ordu University 
DISTANCE EDUCATION COMMUNITY 

SERVICE PRACTICES 

Fatma Nur Büyükbayraktar Ordu University 

MATERIALS AND APPLICATIONS USED 
IN DISTANCE EDUCATION ACCORDING 

TO DIFFERENT TYPES OF HIGH 
SCHOOL 

Bounsong Sorkeomany Champasack University 
COMMUNICATIVE ACTIVITIES 

PROMOTING STUDENTS’ SPEAKING 
PROFICIENCY 

Erol Sungur 
Recep Tayyip Erdogan 

University 

THE CONTEXTUALITY BETWEEN THE 
FIRST ACQUAINTANCE OF THE 
GAMERS WITH THE COMPUTER 

GAMES AND SOCIAL FACTS 

Aya İsmail  
Duygu Gür Erdoğan 

Sakarya University 
Sakarya University 

DETERMINING THE NEEDS OF 
FOREIGN STUDENTS LERNING 

TURKISH FOR LEARNING TURKISH 

05.03.2023
Session-1, Hall-4 

Ankara Time

1000 : 1230
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 

 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Wilson Emmanuel Okon 

K.R.Padma 
K.R.Don 

Sri Padmavati Mahila 
Visvavidyalayam (Women’s) 

University 
Bharath University 

STRATEGIES FOR SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT IN THE COVID-19 

PANDEMIC: DISRUPTION OF 
EDUCATIONAL SYSTEM 

Hande Saraçoğlu 

Van Yüzüncü Yıl University 

IMPACT OF COVID-19 ON CITIES 

Mariana Bălan 
Simona Maria Stănescu Romanian Academy 

Romanian Academy 

POVERTY AND REGIONAL 
DISCREPANCIES UNDER THE IMPACT 
OF COVID-19. CASE STUDY: ROMANIA 

Wilson Emmanuel Okon Akwa Ibom State Polytechnic 

IMPACT OF COVID19 ON 
OPERATIONAL ACTIVITIES OF 

MANUFACTURING ORGANIZATIONS — 
A CASE STUDY 

Ahmet Yıldız 
Kübra Öztürk 

Batman University 
Batman University 

ASSESSMENT OF DISASTER 
AWARENESS OF HEALTHCARE 

PROFESSIONALS 

Tuba Yıldızdoğdu Dal 
Ali Şahin Örnek 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University 

THE ROLE OF EXTERNAL MOTIVATION 
AND EMOTIONAL CONTAGION IN THE 

RELATIONSHIP BETWEEN 
WORKPLACE SPIRITUALITY AND JOB 

SATISFACTION: A RESEARCH ON 
HEALTH SECTOR EMPLOYEES 

Osman Karaağaç 
Erzincan Binali Yıldırım 

University 
THE SIGNATURE IN THE CELL 

Abdullayeva Ulviyya Ali gizi Khazar University 
TURKISM AND TURANISM IN THE 

CREATION OF "MURTACE" 
ROMANTICS 

05.03.2023
Session-1, Hall-5 

Ankara Time

1000 : 1230
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Pınar Kurt 

Pratima Bias Dr. C. V. Raman University 
SOCIO – ECONOMIC IMPACT OF COVID 

– 19 OUTBREAK ON OUR LIVES AND 
SOCIETY 

Oğuzhan Yüksel  
 Fuad Selamzade 

Isparta University Of Applied 
Sciences 

Muş Alparslan University 

COMPARISON OF REGIONS IN 
EMERGENCY HEALTH SERVICES IN 

TURKEY 

Fuad Selamzade 
Oğzhan Yüksel  

 

Muş Alparslan University  
Isparta University Of Applied 

Sciences 
 

ESTIMATION OF HEALTH SERVICES IN 
TURKEY BY PANEL DATA ANALYSIS 

METHOD: 2018-2021 PERIOD 

Pınar Kurt 
Sevil Cengiz 

Gümüşhane University 
Gümüşhane University 

HYGIENE AND EPIDEMIC DISEASES IN 
DISASTERS 

Sevil Cengiz 
Pınar Kurt 

Gümüşhane University 
Gümüşhane University 

IDENTIFICATION IN DISASTERS 

Giurgiu Gheorghe 
Cojocaru Manole 

Deniplant-Aide Sante Medical 
Center 

Titu Maiorescu University 

NUTRACEUTICALS AND 
OSTEOARTHRITIS PAIN: IMPACT OF 

ARTROPOL 

Hamdullah Ateş 
 Nurdan Ateş 

Dicle University 
Dicle University 

INVESTIGATION OF THE NARSISTIC 
PERSONALITY FEATURES OF 

BASKETBALL PLAYERS ACCORDING 
TO SOME VARIABLES 

Fatih Yıldırım Karabük University 
EVALUATION OF PASSENGER 

MOBILITY IN TURKEY: A LITERATURE 
REVIEW 

 

05.03.2023
Session-1, Hall-6

Ankara Time

1000 : 1230
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Pushkar Pandey 

Ceren Hayran Özyeğin University 

THE ROLE OF A SOCIAL MEDIA 
INFLUENCER’S NUMBER OF 
FOLLLOWERS AND SOCIAL 

INTERACTION ON CONSUMER-
INFLUENCER RELATIONSHIPS 

Pushkar Pandey 

  Indian Institute of Technology 

APPLYING UX PRINCIPLES TO FIND 
PRE-PATTERNS IN HANDHELD 
AUGMENTED REALITY GAMES 

Pushkar Pandey 
Aditi Oraon 

Indian Institute of Technology 
Indian Institute of Technology 

HUMAN-CENTRIC UX DESIGN 
PRINCIPLES AND DESIGN THINKING: 
AN EMPIRICAL STUDY USING DESIGN 

CHALLENGES 

Pushkar Pandey 
Renu Kundu 

Indian Institute of Technology 
Indian Institute of Technology 

UX STUDY ON HANDHELD 
AUGMENTED REALITY GAMES BY 

APPLYING SPRADLEY'S NINE 
DIMENSIONS DESIGN PRINCIPLE 

Abdulhamit Avşar Istanbul Ticaret University 

DOCUMENTARY FILM AS HISTORY 
TELLING TOOL: TRACES OF SELJUK IN 

MUŞ IN THE CONTEXT OF VGHSI 
DOCUMENTARY 

Momeena Mehdi Khazar University 

THE EXCESSIVE USE OF SOCIAL 
MEDIA APPLICATIONS THREATEN 

PRODUCTIVITY AND LINKS TO 
DETERIORATING MENTAL HEALTH 
AND SLEEP CYCLE AMONG YOUNG 

ADULTS 

Göktuğ Şeker İnönü University 

EVALUATION OF THE AUTHORITIES OF 
THE EXECUTIVE POWER IN DIFFERENT 

GOVERNMENT SYSTEMS IN THE 
CONTEXT OF TURKEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.03.2023
Session-2, Hall-4

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Duygu Tunçman 

Fatih Elibol Tokat Gaziosmanpaşa University 

EVALUATION OF THE WEBSITES OF 
REAL ESTATE AGENCIES WITH THE 

METHOD OF CONTENT ANALYSIS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF 

DIALOGICAL COMMUNICATION 
PRINCIPLES   

Edib Ali Pehlivanlı Aksaray University 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIOR TOWARDS ENVIRONMENT 

AND HOFSTEDE’S CULTURAL 
DIMENSIONS 

Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 

University 

PEACE IS A BASIC UNIT FOR THE 
DEVELOPMENT AND STABILITY OF 

SOCIETY (IN THE MIRROR OF ISLAMIC 
DIRECTIVES) 

Saıma Murad 
Hadwin Charli Durai 

Holy Rosary School  
Lovely Professional University 

CULTURAL ANTHROPOLOGY 

Novalyn T. Matuan Mindanao State University 
THE CHALLENGES ON POLITICAL, 
ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 

University 

THE PLIGHT OF SOCIETY AND THE 
INCREASING TREND OF REDEMPTION 

(AN EXPLORATORY REVIEW) 

Zekerya Sarıbulak Hakkari University 
THE IMPACT OF IMAM ABU HANIFAH IN 
ESTABLISHING THE SCIENCE OF AHL 

AS-SUNNAH 

Ali Kuşcalı Aksaray University 
THE CRITICAL ROLE OF AL-HUBĀB BIN 
AL-MUNDHIR IN THE WINNING OF THE 

WAR OF BADR 

05.03.2023
Session-2, Hall-5

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 827 4482 6818
Password: 040506

 



 
 

 

 

 

HEAD OF SESSION: Sándor Földvári 
 Mahira Amirova 
Ulviyya Azizova 
Samira Bagirova 
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EFFECTS OF LEVEL ON PROPERTY APPRAISAL CASE OF APARTMENTS 

Slimani Chahid 

Farhaoui Mohamed 

ORCID: 0000-0002-7957-823X 

ABSTRACT 

Real estate business is one of the most important economic sectors in the world. Real estate appraisal is an 

issue of particular concern. It is the process of developing an opinion regarding the value of property. It is 

based on the knowledge, experience, environment and professionalism of real estate appraisers according to 

many factors: physics, economic and social.  

The real estate appraisal is very subjective. In residential or commercial apartments, the level of the apartment 

is an important factor, which affects the real estate value and can be considered as a price-setting factor in 

market price of apartments. Then, it is so difficult for real estate appraiser to determine why property price 

differ and how much this difference can be attributed to this particular distinguishing features.  

The study aims to determine the impacts of level of the apartment on the property value and seeks to fill that 

void by examining the effects of this characteristic on real estate values.  

The paper presents many aspects related to apartment’s level by analyzing law, appraiser’s reports and courts 

decisions. The findings can be useful to assess the market price and determine the influence of level that may 

have on the property final market value. 

Keywords: Location, real estate valuation, property appraisers, courts decisions.
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UNDERSTANDING MONGOLIA’S LANDLOCKED SITUATION IN THE EVOLUTION OF ITS 

FOREIGN POLICY 

Vaishali Krishna 

 

ABSTRACT 

The geography of a country influences its foreign policy and it plays an important role in determining the country's 

politics, foreign relations and its self-sufficiency in various areas. In geographic parlance, a landlocked country 

is one that does not have open access to the sea. Geographers like Debris and Steck (2011) are of the opinion that 

the impact of being landlocked is relative. Throughout history, a centrally located or landlocked country was 

viewed as having an advantage whereby several decades later, it has been considered a disadvantage of being 

landlocked. It can be argued that the economic development of a landlocked country is constrained by the presence 

of several factors like remoteness from major markets, poor infrastructure and border causing difficulties, which 

imply high transportation costs. Landlocked countries, therefore, not only face the challenge of distance but also 

the challenges that result from a dependence on passage through a sovereign transit country. Due to their 

landlockedness they also depend on strong political relations with transit countries or neighbours and if their 

transit neighbours are in conflict, either militarily or diplomatically, borders can easily be blocked by the warring 

transit neighbours. Even when there is no direct conflict, landlocked countries are extremely vulnerable to the 

political whims of their neighbours.  Thus, the landlocked countries are commonly seen as victims of geography, 

though they can convert it into an opportunity by adopting such a foreign policy which could ensure both 

sovereignty as well as development. This is true in the case of Mongolia. 

Keywords: landlocked, foreign policy, geography. 
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PEACE IS A BASIC UNIT FOR THE DEVELOPMENT AND STABILITY OF SOCIETY (IN THE 

MIRROR OF ISLAMIC DIRECTIVES) 

 

Naseem Akhter  

 

ABSTRACT 

The concept of peace is defined as the absence of violence in any society or a healthy, positive international 

or inter-human relationship. In this situation, all members of society enjoy social, economic, equality, political 

rights, and protection. Peace is considered an essential component of the well-being of society. Historically 

speaking, anarchy reigned worldwide before the advent of Islam. That illiterate culture lacked any 

understanding of law and order. The introduction of Islam brought about a period of social stability and 

protection for all of humanity. But regrettably, we have lost sight of Islam's teachings throughout time, and as 

a result, society today still suffers from many of the same issues that existed before the arrival of Islam. So 

that a peaceful society can be built, people must abide by Islamic precepts. In terms of its research, this 

research study may be exceptional and useful to others due to its specific field. 

Keywords: Islam, Humanity, Peace, Society, Violence 
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THE PLIGHT OF SOCIETY AND THE INCREASING TREND OF REDEMPTION (AN 

EXPLORATORY REVIEW) 

 

Naseem Akhter  

 

ABSTRACT 

Concept of redemption refers to leaving her husband. In order to avoid issues and troubles, the couple should 

decide to separate if living together gets difficult. Islam permits redemption (Khula), but only if it becomes 

difficult for the couple to coexist. Otherwise, redemption (Khula) is not a suitable practice. If we look at the 

lives of women who underwent redemption (Khula) in modern society, the majority of the ladies go through 

a lot of hardships since women who have undergone redemption (Khula) are not viewed positively. The goal 

of this study project is to identify the causes of the growing trend toward redemption (Khula) in society and 

to examine how Islam teaches about it. Due to this, 120 female students from Shaheed Benazir Bhutto Women 

University in Peshawar were removed. Eleven questions total were posed. The conclusion reached by the 

perspectives was presented in various tables. As a result, media and smartphones are playing a crucial role in 

the society's daily expansion of the drift of redemption (Khula). The majority of women who participate in 

redemption (Khula) are employed women from a variety of sectors who dislike restrictions and seek freedom. 

The primary cause of this is the lack of adherence to Islamic beliefs. Children are not the only ones who are 

negatively impacted by a curse like redemption (Khula). Society is in a state of decay as a result of the growing 

trend of redemption (Khula). It is imperative that we live our lives in accordance with Islamic teachings. Then, 

the state of society might improve. For its particular field, this study work can be instructive and helpful to 

readers and researchers. 

Keywords: Islamic teachings, Redemption, Khula, Women, SBBWUP 
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OECD TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN KÜRESEL NİTELİKLİ VE ASGARİ ORANLI 

KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKERE MUHTEMEL 

ETKİLERİ 

POSSIBLE EFFECTS OF THE GLOBAL MINIMUM-RATED CORPORATE TAX 

IMPLEMENTATION RECOMMENDED BY OECD ON DEVELOPING COUNTRIES 

 

Onur Uçar 

ORCID: 0000-0002-2294-2168 

ÖZET 

Küreselleşmenin etki alanının yerkürenin dahi ötesine geçtiği günümüzde, teknolojinin ve haliyle 

dijitalleşmenin karşı konulamaz gelişiminin müşterek sonucu; katma değeri yüksek mal ve hizmetlerin dijital 

ortamlar marifetiyle kolayca ve etkili bir şekilde sunulabilir hale gelmesidir. Esasen, 1980 sonrası dönemde 

uygulamaya konulan liberalleşme politikalarıyla ivme kazanan küreselleşme ve paralelinde gelişen sermaye 

hareketlerindeki serbestleşme dikkate alındığında, söz konusu dönemde, bugüne kıyasen, uluslararası ticarete 

konu mallar daha çok fiziksel nitelikte; hizmetlerse genellikle bilfiil icra edilebilen türdendi ve bu durum, 

ilgili dönem koşullarında olağan karşılanmaktaydı. 1980’den bugüne, yalnızca niceliksel olmakla birlikte, 

fevkalade değişiklik gösteren hususlarsa, küresel çapta mal ve hizmet sunan ve çok uluslu olarak nitelendirilen 

şirketlerin kazançlarındaki artış ile sermayeyi kendilerine çekebilmek adına ülkelerin bir rekabet aracı olarak 

vergilere atfettikleri önemdir -ki bu önem vergi cenneti ülkelerin doğuşuna da vesile olmuştur-. Çok uluslu 

şirketlerin de vergiden kaçınmak maksadıyla kazançlarını başta vergi cennetleri olmak üzere, vergi yüklerini 

düşük kılan, diğer bir ifadeyle vergisel avantajları yüksek olan ülkelere kaydırmaları, kazançlarını sağladıkları 

ve ister istemez vergilendirmeyi yapacak ülkelerde dikkate değer gelir kaybı yaşatmaktadır. 1990 yılların 

başından itibaren, OECD ve AB Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlar, bu türden zararlı vergi rekabetini 

önleyebilmek adına, bilhassa kurumlar vergisinin tek oranlı uygulanmasını esas alan çeşitli çözüm önerileri 

geliştirse de etkin ve kesin bir sonuç sağlanamamıştır. COVİD-19 pandemisiyle artan kamu açıklarının 

yarattığı finansman baskısının sağladığı motivasyonla bu husustaki çalışmalar yeniden hız kazanmıştır. 

Nihayet OECD tarafından, küresel nitelikli ve asgari oranlı kurumlar vergisi uygulaması tavsiye edilmiştir. 

2023 yılında uygulanması taahhüdüyle, 137 ülkece imzalanmış olan bu tavsiye kararının mevcut hali 

değerlendirmeye tabi tutulduğunda; küresel vergi gelirinde bir artışın olacağı, fakat söz konusu artıştan ancak 

gelişmiş ülkelerin pay alacağı; vergi gelirlerine daha çok ihtiyaç duyan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 

artan vergi gelirlerinden mahrum kalacağına kanaat getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: OECD, kurumlar vergisi, asgari oran, küresel 

 

ABSTRACT 

Globalization where the extent of influence transcends beyond the boundaries of the globe, the proliferation 

of technology and digitalization has facilitated the distribution of goods and services of high-added value 

through digital mediums. Considering the globalization that gained momentum with the liberalization policies 

implemented in the post-1980 period and the liberalization in capital movements that developed in parallel, in 

the said period, compared to today, the goods subject to international trade were mostly physical; services 

were generally of the type that could be actually performed, and this was considered normal under the 

conditions of the relevant period. The issues that have changed dramatically, though only quantitatively, since 

1980 are the increase in the earnings of multinational companies that provide goods and services on a global 

scale and the increase in the importance that countries attribute to taxes as a means of competition to attract 

foreign capital. These companies often seek to avoid taxes by shifting their earnings to countries with lower 

tax burdens, commonly referred to as tax havens. This results in a significant loss of revenue for the countries 

where the companies generate their income. International organizations such as the OECD and the EU 

Commission have proposed solutions to mitigate this issue, such as a single-rate corporate tax. However, the 

success of these efforts has been limited. In light of the financial pressures imposed by the COVID-19 

pandemic, there has been renewed interest in addressing this issue. The OECD has recently proposed a global 

minimum corporate tax that 137 countries have signed with the commitment to implement by 2023. It is 

anticipated that this will increase global tax revenue, it is also expected that only developed nations will benefit  
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from this increase, while developing countries such as Turkey may be deprived of the opportunity to increase 

their tax revenue. 

Keywords: OECD, corporation tax, minimum rate, global 
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STRATEGIES FOR SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE COVID-19 PANDEMIC: 

DISRUPTION OF EDUCATIONAL SYSTEM 

 

K.R. Padma 

ORCID: 0000-0002-6783-3248 

K.R. Don 

ORCID: 0000-0003-3110-8076 

 

ABSTRACT  

How can the COVID-19 pandemic be recovered from? For all domains worldwide, this continues to be the 

key worry. The educational system was completely destroyed by the early lockdowns, which in turn caused 

psychological damage among the population. Although limitations were put in place to avoid the sickness 

from spreading, the entire country lost its independence as a result of social alienation activities. However, 

the educational system and both small- and large-scale businesses are the key areas affected. Economic 

conditions have drastically declined, and management actions are needed to restore them. To combat the 

disturbance brought on by the pandemic corona virus, catastrophe demands that each nation undergo 

renovation. The current Covid-19 pandemic has changed how we work and live on a global scale. This essay 

reveals how higher education institutions have seen enormous revolutions as it focuses on the educational 

sphere right now. The entire educational system is now digital, and academics have received adequate training 

in using online platforms with the aid of various educational Apps. The educational system is changing in 

high schools, colleges, and universities thanks to these quick developments. Therefore, the purpose of this 

article is to inform the audience about the successes of this novel technology, the challenges they encountered, 

and lastly, the management strategies while also emphasizing potential applications in the future. 

Keywords: Educational System, Educational Apps, Technology, COVID-19, Catastrophe
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TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE KÜLTÜRLEŞME STRESİ 

DENEYİMLERİ 

INTERNATIONAL STUDENTS AND THEIR EXPERIENCES OF ACCULTURATIVE STRESS IN 

TURKISH UNIVERSITIES 

 

Hüseyin Tutar  

ORCID: 0000-0002-9861-3053 

 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, teknoloji ve iletişim alanında meydana 

gelen gelişmeler, uluslararası öğrenci hareketliliğin küresel ölçekte genişlemesine neden olmuştur. 

Uluslararası öğrenci hareketliliği 2022 yılı itibariyle 6.4 milyona ulaşmıştır. İngilizce konuşan ülkeler; ABD, 

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, uluslararası öğrencilerin yaklaşık yarısını misafir 

etmektedirler. Ancak 2000’lerden sonra uluslararası öğrenci piyasasında yeni rakipler belirmeye başlamıştır. 

Çin, Hindistan, Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye bu rekabete giren ülkelerden bazılarıdır.  

Türk yükseköğretim kurumlarının uluslarasılaşma ve uluslararası öğrenci kabul etme politikaları neticesinde, 

2020 itibariyle Türkiye, dünyada uluslarası öğrenci kabul eden 10. Ülke konumuna yükselmiştir. Türk 

yükseköğretim kurumları, en çok Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika kökenli öğrenci misafir etmektedir.  

Uluslararası öğrenci olma, farklı bir kültüre uyum kapsamında bir çok zorluğu deneyimlemek anlamına 

gelmektedir. Deneyimlenen bu zorluklar, çoğunlukla kültürleşme teorileri kapsamında açıklanmaya 

çalışılmıştır. Kültürleşme, iki farklı kültürün etkileşimi neticesinde kültürlerin birinde veya ikisinde meydana 

gelen değişme olarak tanımlanmaktadır. Bu değişme zorlu bir süreç neticesinde gerçekleşir. Bu değişimin 

grup/kurum düzeyinde deneyimlenmesine sosyokültürel değişme, birey düzeyinde deneyimlenmesine ise 

kültürleşme stresi denir. Yapılan araştırmalar, kollektivist kültürden bireyci kültüre giden öğrencilerin 

kültürleşme stresi yaşadıklarını göstermektedir. Dil zorluğu, yalnızlık duygusu, sosyal destekten yoksunluk 

ve ayrımcılık en fazla stres yaratan konuların başında gelmektedir.   

Türkiye’ye gelen Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika kökenli öğrenciler, kollektivist kültürün ürünüdürler. Bu 

çalışmanın amacı, kollektivist bir kültüre sahip bir ülke olarak Türkiye’ye gelen öğrencilerin deneyimledikleri 

stres faktörlerini keşfetmektir. Bu çalışmada, Berry’in kültürleşme stresi (2006) bir model olarak 

kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Türkiye’deki Uluslararası Öğrenciler, Kültürleşme Stresi, Türk 

Üniversiteleri, Kollektivist Kültür 

ABSTRACT 

The expansion of international student mobility on a global scale is one of the manifestations of globalization. 

International student mobility reached 6.4 million in 2022. English-speaking countries host about half of 

international students. However, after the 2000s, new competitors began to appear in the global student 

market. China, India, Germany, France, Russia, and Turkey are some countries that entered this competition. 

As a result of the internationalization and international student admission policies of Turkish higher education 

institutions, Turkey has become the 10th country in the world to accept international students as of 2020. 

Turkish higher education institutions mostly host students from the Middle East, Central Asia, and Africa. 

Being an international student means experiencing many difficulties in adapting to a different culture. These 

experienced difficulties were mostly tried to be explained within the scope of acculturation theories. 

Acculturation is the change that occurs in one or both cultures due to the interaction of two different cultures. 

This change takes place as a result of a challenging process. Experiencing this change at the group/institution 

level is called socio-cultural change, and experiencing it at the individual level is called acculturative stress. 

Studies show that students who move from a collectivist culture to an individualistic one experience 

acculturative stress. Language difficulties, loneliness, lack of social support, and discrimination are among the 

most stressful issues. 

Middle Eastern, Central Asian, and African students coming to Turkey are the products of collectivist culture. 

This study aims to explore the acculturative stress factors experienced by students who come to Turkey as a 

country with a collectivist culture. Berry's acculturation stress (2006) will be used as a model in this study. 
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RESPONSE OF GUINEA FOWL FED IXORA COCCINEA 

 

Lawal W.S   

Olayiwola S.A  

Yusuf R.T   

Gana E.O  

 

ABSTRACT 

Experiment was conducted to study the response of Ixora coccinea on the performance of Guinea fowl birds. 

The experiment lasted eight (8) weeks and One hundred and fifty (150) Guinea fowl was used for this 

experiment, there are five (5) treatments with each treatment containing ten (10) ten fowl each, extract of Ixora 

was in graded levels of 2ml, 4ml, 6ml, 8ml and 0ml which is the control of the experiment, this treatment was 

included in water for three (3) times in a week while plain water was served the other days, at the end of the 

eight (8) week experiment, it was observed, that no significant difference occurred in the feed intake (P>0.05) 

but significant difference occurred in weight gain (P<0.05) with those fed 4ml having the highest weight gain 

and those fed 8ml has the least weight gain. The feed to gain has those in control and 4ml has their feed better 

converted to flesh (P<0.05). Those in 4ml had a better performance when compared to others generally, 

therefore the 4ml inclusion level is recommended to farmer  

Keywords: Ixora coccinea, inclusion level and treatment  
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COVID-19’UN KENTLERE ETKİSİ 

IMPACT OF COVID-19 ON CITIES 

 

Hande Saraçoğlu 

ORCID: 0000-0002-1911-2032 

 

ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan salgın hastalıklar hem devletler hem toplumlar hem de insanlar üzerinde 

büyük etkiler bırakmıştır. İnsanların yerleşik yaşama geçerek toplu bir şekilde yaşamaya başlamaları 

neticesinde zamanla kentler oluşmuştur. Kentlerin yaygınlaşmaya başlaması sonucunda ise toplu ölümler 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumsal yaşayış tarzının değişmesi ve gelişmesi neticesinde bulaşıcı hastalıklar 

kolay bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Tıpkı depremler, yangınlar, seller gibi doğal afet olaylarının kentleri 

etkileyip değiştirdiği gibi salgın hastalıklar da kentlerin yapısını ve kent yönetimlerini derinden etkileyerek 

onları değiştirmiştir. Kentlerde bulunan nüfusun yoğun olması hem ulusal hem de uluslararası bağlantıların 

sıklığının mevcudiyeti, ticaret merkezlerinin kentlerde bulunması ve geleneksel yöntemlerden farklı bir 

şekilde iletişim ve etkileşimin gerçekleşmesi gibi sebeplerden dolayı salgın hastalıklar kentlerde hızlı bir 

şekilde yayılma fırsatı bulmuştur. Kent, kentlerin planlanması ve salgın hastalıklar arasında sıkı bir ilişkiden 

söz etmek mümkündür. Salgınlar ve kentler arasında organik bir bağın mevcut olduğu, geçmiş dönemlerde 

yaşanan pandemilerin kentler üzerindeki etkileri araştırıldığında gözlenmektedir. Salgın hastalıklar sebebiyle 

kentsel yaşam olgusu normal dışı bir hale bürünmüştür. Yaşanan bu durum bütün dünyayı etkisi altına alan 

salgın döneminde yerel yönetimlerin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Küresel boyutta yaşanan 

problemlere karşı yerel boyutta çözümler sunmanın önemi, yaşanan salgınlar neticesinde daha çok 

anlaşılmıştır.  Bu çalışmanın amacı  kentlerin oluşmaya başladığı dönemlerden günümüze kadar ortaya çıkan 

salgın hastalıkların kentlerde meydana getirmiş olduğu değişim ve kentleri nasıl şekillendirdiği konusu ile 

2019 Aralık ayı itibariyle Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak çok kısa bir süre içinde bütün dünyayı etkisini 

altına alan Covid-19 salgınının kentlere ve kentlerde yaşayan bireylere etkilerini ortaya koymak ve bu 

kapsamda yerel yönetimlerden beklenen hizmet sunumundaki değişimin çerçevesini belirlemektir.  

Anahtar Kelimeler: Kentler, Salgın Hastalıklar, Yerel Yönetimler 

 

ABSTRACT 

Epidemic diseases that have emerged throughout the history of humanity have left great effects on states, 

societies and people. Cities were formed over time as people started to live in a sedentary way. As a result of 

the spread of cities, mass deaths began to occur. Last of all the change and development of social life style, 

infectious diseases have started to spread easily. Just as natural disasters such as earthquakes, fires, and floods 

affect and change cities, epidemic diseases have profoundly affected the structure of cities and city 

administrations and changed them. Due to the dense population in the cities, the presence of the frequency of 

both national and international connections, the presence of trade centers in the cities, and the realization of 

communication and interaction in a different way than traditional methods, epidemics have found the 

opportunity to spread rapidly in cities. It is possible to talk about a close relationship between the city, the 

planning of cities and epidemics. It is observed that there is an organic link between epidemics and cities, 

when the effects of past pandemics on cities are investigated. Due to epidemics, the phenomenon of urban life 

has become abnormal. This situation has once again revealed the importance of local governments during the 

epidemic that affected the whole world. The importance of providing solutions at the local level against the 

problems experienced on a global scale has been understood more as a result of the epidemics. The aim of this 

study is with the subject of the change in the cities and how the epidemics that have emerged from the times 

when the cities started to form to the present day, and how they shaped the cities. and to reveal its effects on 

individuals living in cities and to determine the framework of the change in service delivery expected from 

local governments. 

Keywords: Cities, Epidemic Diseases, Local Governments 
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THE ROLE OF A SOCIAL MEDIA INFLUENCER’S NUMBER OF FOLLLOWERS AND SOCIAL 

INTERACTION ON CONSUMER-INFLUENCER RELATIONSHIPS 

 

Ceren Hayran 

ORCID: 0000-0002-9990-0839 

 

ABSTRACT 

Marketing managers collaborate with social media influencers to promote their brands and products on social 

media platforms. Accordingly, social media influencers have been playing a significant role in shaping 

consumer decisions in recent years. This research explores the effects of perceived characteristics and 

persuasiveness of an influencer on consumer decision making based on the total number of followers and the 

level of social interaction between an influencer and her/his followers. In general, the number of followers is 

used as a cue by social media users to evaluate the popularity and effectiveness of an influencer. Our results 

show that when the level of social interaction is low between an influencer and the followers, macro 

influencers (i.e., influencers with a higher number of followers) is perceived more positively and generate a 

greater influence on social media users compared to micro influencers (i.e., influencers with a lower number 

of consumers). However, when the level of social interaction is high between an influencer and the followers, 

the differences regarding perceived characteristics and persuasiveness of the influencer disappear between 

macro and micro influencers. Theoretically, our research extends influencer marketing literature by 

investigating the moderated effect of an influencer’s number of followers by the level of social interaction 

s/he has with the followers. Managerially, our findings suggest that brand managers should not evaluate 

influencers’ potential success only by checking the total number of followers they have, but should also 

observe influencers’ level of social interactions with their followers.  

Keywords: Social media, Influencer, Micro influencer, Macro influencer, Social interactivity 
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ENHANCING THE ROLE OF EDUCATORS IN FACILITATING ADAPTED PHYSICAL 

ACTIVITY FOR STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE 

SETTINGS 

 

Fr. Baiju Thomas 

 

ABSTRACT 

The current study explores educators' role in facilitating adapted physical activity intervention (APA) for 

students with special educational needs (SwSENs) in an inclusive setting. APA's focus on exercise training, 

self-improvement, and community service can be adapted to educate on various employable skills, not just 

athletics, timing, and coordination. Even though students with SEN are required to attend mainstream, 

inclusive schools, APA is often a time when they are unable to learn and fail to make good connections with 

their peers. This study's psychological and pedagogical analysis focuses on teachers, peer mentors, typically 

developing peers of children with SEN, and the students themselves. As we will see throughout this guide, 

APA is based on a more inclusive approach that promotes the involvement of all people, including those with 

SEN, by respecting their significant contribution and honoring their inherent value. Educators' self-assurance 

in their ability to carry out processes can benefit greatly from participating in an APA. 

Moreover, there need to be more high-quality qualitative studies in the literature that can evaluate the success 

of these efforts. This study aims to close this knowledge gap by evaluating the work of educators who have 

focused on preparing children with SEN for inclusion. Educators have a moral responsibility to provide 

students with SEN-suitable APA adjustments. The educator may custom-fit a systematic plan of APA for each 

student. Students with a broad range of interests and capabilities can feel accepted in the APA and the 

structures that serve hard to ensure that anyone who enters can contribute to and benefit from its goal. The 

APA can be used in several ways to help students with SEN of all ages and skill levels, such as as a student's 

sole source of APA, as a complement to an APA classroom, or by tailoring the content within an APA class 

to the needs of the specific student. The APA program provides extensive information on broadening 

participation in sports and other physical activities among people with SEN. All students, with or without 

special needs, must participate in APA programs in an inclusive educational environment. Students with SEN 

participating in APA programming targeted for your age group. Taking part in this program will help you 

better accommodate the needs of students with SEN in inclusive settings. 

Keywords: Enhancing, Role, Educators, Facilitation, Adapted Physical Activity, Students with Special 

Educational Needs, and Inclusive Settings 
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NUTRACEUTICALS AND OSTEOARTHRITIS PAIN: IMPACT OF ARTROPOL 
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ABSTRACT 

Background The prevalence of osteoarthritis increases not only because of longer life expectancy but also 

because of the modern lifestyle, in particular physical inactivity and diets low in fiber and rich in sugar and 

saturated fats, which promote chronic low-grade inflammation and obesity. The gut microbiome may shed 

light on this possible common pathogenesis.  

Objectives Nutraceuticals have recently been shown to have potential in relieving osteoarthritis pain. The 

purpose of this study was to review the association between gut microbiome and pain in the osteoarthritis 

population. This study designed to evaluate the effect of nutraceutical supplementation on pain intensity and 

physical function in patients with knee/hip osteoarthritis.  The objective of this review is to discuss the 

scientific evidence supporting the efficacy of Artropol.  

Materials and methods Nutraceuticals refer to compounds or materials that can function as nutrition and exert 

a potential therapeutic effect, including the relief of pain, such as pain related to arthritis, of which 

osteoarthritis is the most common form. We will overview osteoarthritis pain and the use of Artropol in 

osteoarthritis pain management, focusing on those that have been evaluated by clinical trials. 

Results Our study opens new horizons for the managing of degenerative joint diseases. Nutraceuticals and 

dietary supplements derived from herbs have long been used in traditional medicine and there is considerable 

evidence that nutraceuticals may play an important role in inflammation and joint destruction in osteoarthritis. 

Conclusion The study indicates Artropol may represent promising alternative for the relief of osteoarthritis 

pain. Such prevention and alternative/adjunct therapies could come from nutraceuticals. 

Keywords: osteoarthritis, pain management, nutraceuticals, Artropol 
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IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON THE USE OF COMBINED ORAL 

CONTRACEPTIVES AND THEIR EFFECT ON BIOCHEMICAL PARAMETERS IN FEMALES 

OF REPRODUCTIVE AGE 

 

Kalsoom Tariq 

Nabila Sher Mohammad 

Gulnaz Begam 

Sikandar Ali Khan 

Hafsa Zafar 

 

ABSTRACT  

Use of combined oral contraceptives pills by women in Pakistan due to various governments and other private 

organizations campaigning for its use in order to space the pregnancies  

Objectives: To determine the impact of demographic characteristics on use of combined oral contraceptive 

pills (COCs) and their effect on the biochemical parameters in females of reproductive age.  

Materials & Methods: This cross sectional analytical study included 200 women of (14-49 years) divided 

into three age groups (group A; 14-25years, group B; 26-36years, group C;37-49years), 100 of them using 

COCs were further divided into (6 months’ users, 1 year users and > 1 year users). Control group comprises 

of the remaining 100 participants. These groups were compared for the demographic characteristics like 

maternal age, age at menarche, menstrual cycle length, age at marriage, age at first delivery, gravida, time of 

combined oral contraceptive use and total duration of use and biochemical parameters like fasting blood 

glucose and lipid profile.  

Results: In urban areas, the prevalence was twice more (9.8% vs. 3.9%) than that of rural. Lowest age of 

COCs group was 22.93±0.62 years in A group and the highest age was 41.27±0.432 years in C group. The 

lowest age and highest age of marriage was seen in A and Control (12.46±0.16 and 20.07±0.87 years). The 

highest parity was seen in group C: 6.917±0.49 and the parity were decreasing in B and A respectively. 

Significant increase levels of cholesterol, triglycerides, LDL, VLDL, fasting blood sugar, haemoglobin & also 

BMI, systolic and diastolic BP were observed in women using combined contraceptive pills when compared 

with control group. 

Conclusion: Demographic characteristics do play a role in the use of combined oral contraceptives and thus 

affect the biochemical parameters in females of reproductive age.  

Keywords: Combined oral contraceptives, Cholesterol, HDL, LDL, VLDL, (BMI) 
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IMPACT OF COVID19 ON OPERATIONAL ACTIVITIES OF MANUFACTURING 

ORGANIZATIONS — A CASE STUDY  

 

Wilson, Emmanuel Okon 

 

ABSTRACT 

The emergence of the SARS-CoV-2 pandemic caused pandemonium all over the world as its suddenness 

resulted in losses due to the lack of preparation by manufacturing facilities and other organisations to meet its 

challenges. As a result of the pandemic, organisations were thrown off balance and this resulted in huge 

financial woes. This paper investigates the counter measures implemented by an indigenous manufacturing 

facility in Nigeria in combatting the adverse working conditions during the pandemic era. The paper also looks 

at the post pandemic adjustments put in place by the firm in preparation for future unforeseen, sudden, 

catastrophic events. In achieving the objectives of this research, a diagnostic survey was carried out to 

understand the working conditions in the case study facility during the pandemic period. Analysis of this data 

both qualitatively and quantitatively revealed the aspects of manufacturing both in terms of human and 

machine affected by the pandemic. To this end, recommendations were made as a means of counteracting the 

effects of such sudden change in working conditions. These recommendations where firstly assessed for their 

suitability in fussing with the norms of the organisation before being suggested as improvement actions (best 

practices) for continual growth sustainability. 

Keywords: COVID19; pandemic; diagnostic survey; manufacturing; best practices 
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COMMUNICATIVE ACTIVITIES PROMOTING STUDENTS’ SPEAKING PROFICIENCY 

 

Bounsong Sorkeomany 

 

ABSTRACT 

The study was to examine the effectiveness of the communicative activities (CAs), and to explore the students’ 

attitude and perception towards the application of communicative activities by two groups before treatment 

and after treatment. The Quasi-experimental design was used. There were 54 totally English third year students 

at English Department, Faculty of Education, Champasack University. There were two groups of participants: 

“Experimental group” (30 students) and “Control group” (24 students). The experimental teaching was 

conducted for 36 hours within 9 weeks’ period, 4 cycles with the use of the three communicative activities; 

group discussion, role-play and debate which including Pre-Posttest, rubric of speaking proficiency, attitude 

and perception questionnaire, observation checklist, ten sub-commutative activities within 4 debate periods 

were employed for this study. Pre-post-test and questionnaire were given to students in both experimental and 

control groups in order to check the reliability of the test, this research were used three senior score raters to 

measure the students’ speaking proficiency by using rubric of speaking proficiency. For the observation 

checklist was taken noted by the researcher in every class within the communicative activities used. The data 

were statistically analyzed by t-test independent and paired-t test for dependent sample by comparing the mean 

scores of the pretest and posttest to determine whether there was a significant difference between the 

experimental and control groups. Moreover, the students were required to respond the attitude and perception 

questionnaire to explore their attitude and perception towards the communicative activities. The findings of 

the test were compared by two groups; it was found that the CAs were effectiveness to improve students’ 

speaking proficiency as can be seen through the increasing of the test score of the experimental group, which 

started from 74.43 to 83.90 (9.47) with the significant level of p < .05. In addition, the majority of the students 

had positive attitude and perception towards the effectiveness of the communicative activities used.  
Keywords: The Communicative Activities (Group discussion, Role play & Debate), Speaking proficiency,  

English year 3 Students, Attitude & Perception. 
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ÖZET 

Reklam uygulamaları temelde bir mal ya da hizmeti tanıtma, o mal ve hizmet hakkında hedef kitlede olumlu 

hisler yaratma, o malın tercih edilmesini, satın alınmasını sağlamak amaçlarını taşır. Bu amaçlara ulaşmada 

birbirinden farklı teknikler kullanılmaktadır. Hangi tekniğin tercih edileceği ise, malın ya da hizmetin cinsine, 

konusuna, içinde bulunduğu yaşam döngüsü aşamasına, hedef kitlesine, hedef kitleye ulaştırılmada kullanılan 

kanala göre belirlenebilir.  

Korku çekiciliği, reklamlarda kullanılan, negatif mesajlar içeren bir tekniktir. Hedef kitlenin reklamı yapılan 

‘nesneyi’ tercih etmemesi durumunda kaybedeceği şeyleri öne çıkararak, bu olası kayıplarla ilgili 

korkutulmasına dayanır. Örneğin, x marka çamaşır deterjanının değil de rakip markanın tercih edilmesi 

durumunda çamaşırların kolayca yıpranıp bozulacağı mesajının verilmesi, hedef kitlede korku oluşturmayı ve 

onu kendi markasına yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle kamu spotları şeklinde yapılan toplumsal 

reklamlarda da korku çekiciliğine sıklıkla başvurulmaktadır. Sigara içilmesi halinde oluşabilecek sağlık 

sorunlarının işlendiği reklamlar buna örnek olarak verilebilir.  

Türkiye’de siyasi partiler, reklam faaliyetlerinde, özellikle seçim öncesi dönemlerde korku çekiciliği tekniğini 

kullanmaktadırlar. 2002 yılı ve sonrasındaki genel seçimlerin kampanya dönemleri incelendiğinde, gerek 

iktidar gerekse muhalefet partilerinin farklı/çeşitli mesaj ve argümanlarla seçmeni ‘korkutarak’ oy kazanmayı 

hedefledikleri reklam uygulamaları dikkat çekmektedir. 2002 seçimlerinden itibaren iktidar partisi 

konumunda bulunan AK Parti, korku argümanı olarak, geçmiş dönemlerdeki koalisyon hükümetlerinin 

yarattığı istikrarsızlığa vurgu yapmış, kendisine oy verilmediği takdirde ekonomi başta olmak üzere genel bir 

istikrarsızlık ve kaos yaşanacağı mesajıyla seçmende korku oluşturmayı hedeflemiştir. Yine aynı parti 2016 

yılındaki darbe teşebbüsü sonrası, seçim öncesi reklam kampanyalarında, varlığıyla tesis edilecek bir güven 

ortamı sağlanamazsa darbecilere ve arkasındaki güçlere karşı savaşılamayacağı mesajını vermiştir.  Seçmende 

yaratılan milli güvenlik korkusuyla oy almayı hedeflemiştir. 2002 seçimlerinden itibaren ana muhalefet partisi 

konumunda bulunan CHP ise düzen değişmediği takdirde yolsuzluğun, yoksulluğun devam edeceğini 

vurgulamış, ayrıca irtica tehlikesiyle laik devlet yapısının zarar göreceğine dair mesajlar vermiştir. MHP ise 

özellikle 2015 genel seçimlerindeki reklam mesajlarında korku çekiciliğini yoğun şekilde kullanmıştır. Tarih 

itibariyle muhalefet partisi konumunda bulunan MHP, iktidarı yolsuzluk ve vatana ihanet iddialarıyla 

suçlamış, iktidarının devamı durumunda ülkenin bu kötü gidişten kurtulamayacağı şeklinde mesajlar 

vermiştir. Ayrıca reklam filmlerinde kullandığı renk ve müzikler de sözlü ve yazılı mesajları kadar etkin bir 

korku unsuru barındırmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Siyasal reklam, korku çekiciliği. 

 

ABSTRACT 

Advertising applications basically aim to promote a good or service, create positive feelings in the target 

audience about that good or service, and ensure that that good is preferred and purchased. Different techniques 

are used to achieve these goals. Which technique will be preferred can be determined according to the type 

and subject of the good or service, the life cycle stage it is in, its target audience, and the channel used to 

deliver it to the target audience. 

Fear appeal is a technique used in advertisements with negative messages. It is based on intimidation of 

potential losses by highlighting what the target audience would lose if they did not prefer the advertised 

'object'. For example, giving the message that if the competitor brand is preferred over the x brand laundry 

detergent, the laundry will easily wear out and break down, aims to create fear in the target audience and direct 

them to their own brand. The attraction of fear is also frequently used in social advertisements, especially in 

the form of public service announcements. Advertisements that cover health problems that may occur in the 

event of smoking can be given as an example. 
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Political parties in Turkey use the fear appeal technique in their advertising activities, especially in the pre-

election periods. When the campaign periods of the 2002 and later general elections are examined, it is 

noteworthy that both the ruling and opposition parties aim to win votes by 'frightening' the voters with 

different/various messages and arguments. The AK Party, which has been in the ruling party since the 2002 

elections, emphasized the instability created by the coalition governments in the past, as an argument for fear, 

and aimed to create fear in the voters with the message that there would be general instability and chaos, 

especially in the economy, if they were not voted for. Again, after the coup attempt in 2016, the same party 

gave the message in its pre-election advertising campaigns that if an environment of trust to be established 

with its presence could not be established, it would not be possible to fight against the putschists and the forces 

behind them. It aimed to get votes out of fear of national security created by the electorate. The CHP, which 

has been the main opposition party since the 2002 elections, emphasized that corruption and poverty would 

continue if the order did not change, and also gave messages that the secular state structure would be damaged 

by the danger of reaction. MHP, on the other hand, heavily used the attraction of fear in its advertising 

messages, especially in the 2015 general elections. MHP, which has historically been the opposition party, 

accused the government of corruption and treason, and gave messages that the country would not be able to 

get rid of this bad trend if its rule continued. In addition, the colors and music he uses in his commercials 

contain an element of fear as effectively as his verbal and written messages. 

Keywords: Political advertising, fear appeal. 
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ANTIOXIDNT, ENZYME INHIBITION AND TOXICOLOGY STUDIES OF METHANOL 

EXTRACTS OF SELECTED MEDICINAL PLANTS 

 

Hiba Shahid 

Syed Ali Raza Naqvi 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work was to study the biological activities of methanolic extracts of Tagetes erecta, 

Calendula officinalis and Murraya koenigii on alpha-amylase at varying concentrations. Antioxidants 

obtained from selected medicinal plant extracts should be able to produce the desired redox reaction, be 

physiologically inert, non-toxic, effective in low concentrations, and should provide prolonged stability to the 

formulation. The comet assay's detection of DNA damage highly depends on the cells in the selected 

therapeutic plant components. Environmental pollution is a major factor that has an impact on human lives as 

it damages cell DNA. The % radical scavenging activity was performed by using DPPH and FRAP antioxidant 

assays. The % inhibition of methanolic extracts were performed by using α-amylse and urease inhibition 

assays. The toxicology studies were performed by using comet assay to check the selected plants extract’s 

potential to damage DNA. The % inhibition of methanolic extracts of alpha amylase was noted in the range 

of 11.49 to 50.56 % and IC50 in the range of 04.09±0.05 to 07.39±0.23 μg/ mL respectively at the mentioned 

concentrations. The % urease inhibition range of leaf extracts at 300 to 400 rpm of Tagetes erecta were in 

range of 52.32 to 2.11 %. Methanolic extracts of Tagetes erecta showed the total phenolic contents in the 

range of 0.03±0.24 to 0.42±0.63 mg GA/ 100g for leaf extracts and 0.006±0.39 to 0.09±0.28 mg GA/100g for 

stem extracts. 0.02±0.32 to 0.17±0.38 mg GA/ 100g TPC of curry leaves and 0.02±0.32 to 0.17±0.38 mg GA/ 

100g, 0.001±0.39 to 0.18±0.39 mg GA/100g for leaf and stem extracts of Calendula officinalis. According to 

researchers, the total phenolic contents in a plant largely contribute to antioxidant activity. The % radical 

scavenging activity of leaf extracts of Tagetes erecta was noted in the range of 2.13 to 76.13 % and 3.73 to 

46.31 % by using DPPH and FRAP antioxidant assays. The current experiment showed that NDEA increased 

DNA damage, as indicated by the lengthening of the comet tail. Ingestion of T. erecta leaf extract significantly 

reduced protein and lipid oxidation and lessened DNA damage, which is interpretable as a decrease in 

oxidative stress brought on by NDEA. The results of the work therefore, clearly indicate the potential of these 

extracts to manage hyperglycemia and oxidative stress. The evaluation of enzyme inhibition and antioxidant 

potentials of plant extracts has been done by using 96-well microplate reader technique. Data obtained has 

been statistically analyzed using appropriate statistical tools. 

Keywords: Tagetes erecta, Calendula officinalis, Murraya koenigii, antioxidant, enzyme inhibition, comet 

assay, evaluation and statistical analysis. 
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SERA GAZI EMİSYONLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ 

İNCELEMESİ  

THE EFFECT OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS ON FIRM PERFORMANCE: BIST 30 

INDEX REVIEW 

 

Çağdaş Gündüz 

ORCID: 0000-0002-2068-4951 

 

ÖZET 

Küresel ısınma yaygın olarak iklim değişikliğini tanımlamaktadır. Bilindiği gibi, çevresel kirlilik, fosil yakıt 

kullanımı ve doğal kaynakların tahrip edilmesi iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Günümüzde, yüksek 

sıcaklar ve artan seller gibi aşırı hava olaylarının yaşanma sıklığı artmaktadır. Dolayısıyla, iklim ve çevre 

yönetimi bugün tüm dünya için kaçınılmaz bir önem arz etmektedir. Bilinçli kaynak tüketimi, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması, emisyonların azaltılması gibi döngüsel uygulamalar konusunda çeşitli 

ulusal ve uluslararası gelişmeler yaşanmaktadır. Diğer taraftan, paydaşlar da işletmelerin finansal olmayan 

konulardaki performans göstergelerini ve iş stratejilerini takip etmektedir. Bu doğrultuda sera gazı 

emisyonlarının izlenmesi ve önlenmesi de kritik konulardan biri haline gelmiştir. Artık, işletmeler de 

stratejilerini sürdürülebilirlik odaklı oluşturmaktadır. İklim krizinden kaynaklı risklerle mücadele etmeye 

çabalamaktadır. O nedenle, iklim kaynaklı riskleri belirlemek son derece önemli görülmektedir. Diğer yandan, 

söz konusu risklerin şirket faaliyetlerine olan finansal etkilerinin ölçülmesi de ayrıca önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla, bu konuda da kapsamlı çalışmalar yürütmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sera gazı 

emisyonlarının BIST 30 endeksinde işlem gören işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisini test 

etmektir. Bu amaçla, işletmelerin toplam sera gazı emisyonları ile finansal performans göstergeleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak Panel Veri Analizi tercih edilmiştir. 2015-2021 yılları için 

inceleme yapılmıştır. İşletmeler açısından finansal performans göstergesi olarak aktif kârlılığı ve Tobin Q 

oranları kullanılmıştır. Araştırma bulguları, sera gazı emisyonları ile firma performansı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sera Gazı Emisyonu, Aktif Kârlılığı, Tobin Q 

  

ABSTRACT 

Global warming commonly defines climate change. As it is known, environmental pollution, fossil fuel use 

and destruction of natural resources accelerate climate change. Today, the frequency of extreme weather 

events such as high temperatures and increased floods increases. Therefore, climate and environmental 

management is of inevitable importance for the whole world today. There are various national and 

international developments in circular practices such as conscious resource consumption, use of renewable 

energy sources and reduction of emissions. On the other hand, stakeholders follow the non-financial 

performance indicators and business strategies of businesses. In this direction, monitoring and prevention of 

greenhouse gas emissions has become one of the critical issues. Now, businesses also create their strategies 

focused on sustainability. They try to struggle with risks arising from the climate crisis. Therefore, it is 

considered extremely important to identify climate related risks. On the other hand, it is also important to 

measure the financial effects of these risks on company activities. Hence, it is necessary to carry out extensive 

studies on this field as well. The aim of this study is to test the effect of greenhouse gas emissions on the 

financial performance of listed companies in the BIST 30 index. For this purpose, the relationship between 

total greenhouse gas emissions of companies and financial performance indicators has been examined. Panel 

Data Analysis was preferred as the method in the study. A review was made for the years 2015-2021. Return 

on assets and Tobin Q ratios were used as financial performance indicators for companies. Research findings 

reveal that there is no significant relationship between greenhouse gas emissions and firm performance. 

Keywords: Sustainability, Greenhouse Gas Emission, Return on Assets, Tobin Q 
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INTERNATIONAL MIGRATION AND LOCAL DEVELOPMENT IN THE PROVINCE OF EL 

KELAA SRAGHNA PROVINCE (MOROCCO): THERE ANY CONTRIBUTION OF WOMEN?

Rhita Elmezouari Elglaoui 

ABSTRACT 

The phenomenon of feminist immigration emerged in the province of Kelaa des Sraghna in the last decade of 

the last century. A group of factors contributed to the emergence of this phenomenon, such as unemployment, 

low wages, and poverty ... Due to the absence of jobs and the lack of social and economic opportunities for 

rural women, they tried to look for financial independence through obtaining work in the receiving countries 

that would provide them with a decent life. As a result, these women immigrate to Italy and Spain as a first 

choice, along with some Gulf countries. It is highly noticed that the phenomenon of immigration has included 

young groups in a large number, including married, divorced, widowed and single women. 

 It is undeniable that migrant women contribute to the local development of the province. Their contributions 

were remarked in their investments with the help of their husbands. Thanks to their financial transfers that 

have helped in reducing poverty and improving the living standards of their families who still live in the 

province. It is also noticed that a significant proportion of the money is allocated to investment in small 

projects for their families and relatives. In addition to that, there is an increasing demand to buy real estate by 

these women. Generally speaking, these women contribute a lot in providing social assistance and financial 

stability that isn’t not only limited to their families and relatives. 

Keywords: province of Kelaa des Sraghna, International migration, Migrant women, local development, 

direct investment, partner investment  
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APPLYING UX PRINCIPLES TO FIND PRE-PATTERNS IN HANDHELD AUGMENTED 

REALITY GAMES 

 

Pushkar Pandey 

ORCID: 0000-0002-5894-1036  

 

ABSTRACT  

Reality-based interfaces that produce "embodied" game play experiences have recently attracted a lot of 

attention from the gaming industry and allied research areas. Handheld augmented reality (HAR) is a reality-

based interface that superimposes computer-generated imagery (CGI) over a user's view of the actual world. 

In a HAR environment, players can use their existing physical and social skills to engage with the game 

system. The application of user experience (UX) design principles to augmented reality (AR) systems has 

received only a limited amount of research attention. In this study, we look into the potential relevance of such 

principles to the field of handheld augmented reality game development. The UX design tools such as 

shadowing, ethnographic research, people and context research, empathy mapping and experience map are 

used to define the pre-patterns in HAR games.  

Participants - We select a sample of 23 gamers of the gaming society Indian Institute of Technology Kanpur. 

After the sample of 23 gamers we select diverse sample of 27 individuals to dive deep into the UX research. 

Keywords: embodied game, handheld augmented reality (HAR), computer generated imagery (CGI), 

shadowing, experience map, pre-patterns. 
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ABSTRACT  

Do not make the user think is the fundamental design principle. The people-centred design combines analysis 

and creative design with research about people. Any business or profession can use design thinking as a tried-

and-true method for solving issues. The design thinking procedure begins with problem definition and 

continues through prototyping, gathering feedback, and redefining the problem statement. It covers an 

individual's experience with a product and overall satisfaction with it. This research aims to demonstrate how 

design innovation theories and concepts—which are drawn from the principles of user experience design—

can be objectively comprehended. The UX design procedure is explained using two design challenges. In-

depth research is conducted on the implementation and demonstration of the known-unknown map, 

stakeholder mapping, journey mapping, affinity mapping, concept generation matrix, and prototyping to refine 

the problem statement and generate "how may we?" statements to turn those challenges into opportunities for 

design.  

Participants - We posed a questionnaire to a diverse sample of 198 individuals of varying ages and 

professions. After the questionnaire, we select some individual of 72 people for direct observation. For this 

research, we have conducted interviews which include 14 doctors, 18 pharmacists, 23 individuals and 17 

senior citizens (age above 65) to deep dive into the UX research.  

Keywords: people-centred design, known-unknown map, journey mapping, affinity mapping, concept 

generation matrix 
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ABSTRACT 

The first step in researching augmented reality was making a head-mounted three-dimensional display at the 

beginning of 1968. The idea behind a three-dimensional display is to show the user a perspective image from 

a different point of view that changes as the user moves. Since that time, the majority of growth in augmented 

reality has been driven by technology. The researcher's emphasis on AR's technological aspects, such as its 

hardware and software, has resulted in very few initiatives directed toward user experience and exploration 

studies. To address the transition of the notion of augmented reality from research/laboratories to the general 

user, it is necessary to approach the technology in a more user-friendly, user-centric manner. In this study, we 

focus on handheld augmented reality (HAR) gaming applications and propose to employ Spradley's nine 

dimensions to investigate components of handheld augmented reality experience so that designers may 

comprehend the human-centric design approach. we posted a questionnaire to a diverse sample of 215 

individuals. After the questionnaire, we select 35 individuals and provide them with our iPhone11 to play AR 

Gamest for direct observation.  

In the result, we found out 61.9% of users know about HAR games, and 8.1% of users played the AR game 

without understanding that it is known to handle augmented reality implying that even after utilising 

augmented reality, many are unaware of it. 28.2% (strongly agree) and 32.5% (agree) on the issue that it is 

easier to get skilled at AR games. We conclude our research by finding out there are 4 insights related to the 

HAR games. The detail of these insights is discussed in context with the human-centric design in HAR games. 

Keywords: handheld augmented reality (HAR), user-centric, Spradley's nine dimensions, human-centric 

design 
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DEVELOPMENT OF RADIOLABELED IMAGING AGENT FOR NUCLEAR MEDICINE 

PROCEDURES 

 

Tahseen Abbas 

Syed Ali Raza Naqvi 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to label the cefditoren with 99mTc to treat and diagnose deep-seated infections, to 

synthesize the ZnO nanoparticles and to check the antioxidant activities of nanoparticles. The yield of ZnO 

nanoparticles before treatment with HNO3 solution was 40 % and after treatment with HNO3 solution was 47 

%. In FRAP assay, the range of % inhibition of ZnO nanoparticles was noted between 0.01 to 26.8 %. The % 

inhibition of sample were decreased as the concentration of sample decreased. ZnO nanoparticles of selected 

medicinal plant’s seeds showed the total phenolic contents in the range of 1.053±1.234 to 1.735±3.148 mg 

GA/ 100g of ZnO nanoparticles after treatment with HNO3 solution and 0.5895±2.0025 to 0.9975±1.175 mg 

GA/100g of ZnO nanoparticles before treatment with HNO3 solution. The optimized parameters such as 

amount of reducing agent, concentration of cefditoren, reaction time and pH was studied on the labeling yield 

of 99mTc-cefditoren complex. The labeling yield of the desired complex was almost 88 % by using 1 mg of 

cefditoren; 100 µg SnCl2.2H2O at pH 5 and 40 min reaction time. Radiolabeled complex was characterized 

by using instant thin layer chromatography. Biodistribution was also study in both normal and infected mice 

with Staphylococcus aureus bacteria. Both thighs of the infected mice were dissected and T/NT ratio for 99mTc-

cephradine complex were 1.07 ± 0.42 and 3.56 ± 0.76 after one and four hour of post injection. 

Keywords: FRAP assay, ZnO nanoparticles, cefditoren, 99mT, labeling, Biodistribution, Staphylococcus 

aureus. 
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TARİH ANLATIM ARACI OLARAK BELGESEL FİLM: VGHSİ BELGESELİ BAĞLAMINDA 

MUŞ’TA SELÇUKLU İZLERİ 

DOCUMENTARY FILM AS HISTORY TELLING TOOL: TRACES OF SELJUK IN MUŞ IN THE 

CONTEXT OF VGHSI DOCUMENTARY 

 

Abdulhamit Avşar 

ORCID: 0000-0002-6093-6383 

 

ÖZET 

Belgesel film, sinema sanatının gerçeğe odaklanan türüdür. Gerçeği, sinemaya özgü teknik araçlar yoluyla 

estetik bir şekilde anlatmayı hedefler. Bunun içinse yalnızca kameranın gördüğünü anlatmakla sınırlı kalmaz, 

gerçeklerin içinde saklı kalan olgu ve anlamları ortaya çıkarmaya da çalışır. Diğer yandan göstergesinin 

belirttiği nesne de kanıt olma özelliği taşıdığından gerçeklik duygusunu arttırıcı bir rolü de vardır. Aynı 

zamanda, görüntünün hatırlamaya etkisi dolayısıyla, ortak bilinç oluşumuna da etkilerde bulunabilme 

kapasitesine sahiptir. Belgesel film, kameranın kaydettiği “an” a ilişkin olarak kişi, mekân, sosyal ve kültürel 

ortamla ilgili zengin etnografik malzemeler sunması bakımından da ön plana çıkar.  Yine tarih anlatımlarını 

sahaya uygulama ve anlatım-mekân ilişkisini denetleme imkânı verir. Belgesel filmin bir başka önemli yönü 

de konunun temel dinamiklerini anlama, ulaşılan görsel kanıtları tanımlama ve yorumlama için metninin 

dayanmak durumunda olduğu bilimselliktir. Aynı şekilde çekim öncesi ve çekimler sırasında konunun 

uzmanlarından danışmanlık alma ve/veya röportajlar yapmak yoluyla bilimsel yönü güçlendirilir. Dolayısıyla 

belgesel film, birçok yönden tarih anlatımında yararlanılabilecek önemli kaynaklardan biri olma özelliği taşır. 

Çalışmamızın evrenini oluşturmak üzere ele alacağımız Van Gölü Havzasında Selçuklu İzleri (VGHSİ) 

belgeseli ise, Selçukluların söz konusu bölgedeki tarihî, sosyal ve kültürel izlerini araştırmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 30’ar dakikalık 10 bölümden oluşan ve 2014 yılında TRT Belgesel kanalında yayınlanan 

belgeselde, Van Gölü’nün kuzeyindeki bölgede Selçuklu çağı izleri araştırılmıştır. Çalışmanın çerçevesini 

oluşturan “Selçuklu çağı” terimi ise, belgeselin kapsamına uygun olarak, Van Gölü Havzası bağlamında 

Büyük Selçuklu ve İlhanlı dönemlerini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Bildirimizde, konuyu 

sınırlandırabilmek için belgeselin 2 ve 9. bölümleri ele alınarak içerik analizi yoluyla incelenecektir. Bu 

örneklemle belgesel filmin tarih anlatımına katkı aracı olarak önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Belgesel film, tarih anlatımı, Muş, Selçuklu izleri, Van Gölü Havzası 

ABSTRACT 

Documentary film is a genre of cinematic art that focuses on reality. It aims to tell the truth in an aesthetic 

way through technical tools specific to cinema. For this purpose, it is not limited to telling what the camera 

sees, but also tries to reveal the facts and meanings hidden in the facts. On the other hand, since the object 

indicated by the indicator also has the property of being evidence, it also has a role in increasing the sense of 

reality. At the same time, due to the effect of the image on remembering, it also has the capacity to influence 

the formation of common consciousness. Documentary film also stands out in terms of presenting rich 

ethnographic materials related to the person, place, social and cultural environment regarding the "moment" 

recorded by the camera. Again, it gives the opportunity to apply the historical narratives to the field and to 

control the narration-space relationship. Another important aspect of the documentary film is the scientificness 

that the text has to rely on in order to understand the basic dynamics of the subject, to define and interpret the 

visual evidence reached. Likewise, the scientific aspect is strengthened by consulting and/or interviewing 

experts before and during the shooting. Therefore, documentary film has the feature of being one of the 

important sources that can be used in telling history in many ways. The documentary Traces of the Seljuks in 

the Van Lake Basin (VGHSI), which we will consider to form the universe of our study, was prepared to 

investigate the historical, social and cultural traces of the Seljuks in the region in question. In the documentary, 

which consists of 10 30-minute episodes and was broadcast on TRT Documentary channel in 2014, traces of 

the Seljuk era in the region to the north of Lake Van were examined. The term "Seljuk age", which constitutes 

the framework of the study, has been defined to cover the Great Seljuk and Ilkhanid periods in the context of 

the Van Lake Basin, in accordance with the scope of the documentary. In our paper, in order to limit the 

subject, the 2nd and 9th parts of the documentary, which are about the Seljuk traces in Muş, will be discussed 
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and analyzed through content analysis. With this sample, the importance of documentary film as a contribution 

to the narrative of history will be tried to be revealed. 

Keywords: Documentary film, historical narration, Muş, traces of Seljuks, Lake Van Basin 
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HEROES AND ROGUES IN JANE AUSTEN’S NOVELS “PRIDE AND PREJUDICE”, “SENSE 

AND SENSIBILITY” AND “EMMA” 

 

Monica Alina Toma 

 

ABSTRACT 

The presentation will analyse the antithetical male characters present in Jane Austen’s most famous novels - 

“Pride and Prejudice”, “Sense and Sensibility” and “Emma”, in which the wilful heroines are all attracted to 

rogues before finding their right match.  

Thus, in “Pride and Prejudice”, Elizabeth Bennet is first captivated by the talkative George Wickham before 

learning to appreciate the truthfulness of the more reserved Fitzwilliam Darcy. In “Sense and Sensibility”, 

John Willoughby appears as an embodiment of Marianne Dashwood’s romantic fantasies, being presented in 

opposition to the taciturn Colonel Brandon, who will only later win the heroine’s heart. In “Emma”, Miss 

Woodhouse is fascinated by the mysterious Frank Churchill without realizing that she is in love with the 

chivalric George Knightley.  

The presentation will also show that Fitzwilliam Darcy, Colonel Brandon and George Knightley are 

representatives of the different ideals of gentlemanliness that existed in Austen’s time.  

Keywords: Austen, novel, gentleman, hero, rogue 
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SOSYAL İÇERME FENOMENİ OLARAK BEDEN, BİREY, TOPLUM ÜÇGENİNDE 

ENGELLİLİK 

DISABILITY IN THE TRIANGLE OF BODY, INDIVIDUAL, SOCIETY AS A PHENOMENON OF 

SOCIAL EXCLUSION 

 

Fatümatü Zehra Ercan 

ORCID: 0000-0001-9978-1713 

 

ÖZET 

Kavramsal çerçeve: Sosyal içerme sosyal dışlanmanın karşıtı olarak kullanılan bir kavramdır. Sosyal 

dışlanma en genel tabiri ile bazı bireylerin sosyal haklara ve hizmetlere erişememesi durumudur. Sosyal 

dışlanma birkaç şekilde görünür olmaktadır, bunlardan en önemlileri istihdam, eğitim ve sosyal ilişkilerden 

dışlanmaktır. İstihdam, çalışma hakkı temel insan haklarındandır. Bu bireyin işlevselliğini, üretkenliğini ve 

sosyal ilişkilerini geliştiren bir olgudur. İşlevsel bir yaşantı bireyin ruh ve beden sağlığını sosyal ilişkilerini 

olumlu etkilemektedir. Engelli bireyler için engel durumunun ağırlığına göre işlevsellik düzeyi 

farklılaşmaktadır. Engelli bireylerin bazıları istihdama katılma işlevsellik düzeyine sahip olsa da bazı engelli 

bireyler tam zamanlı bakıma ihtiyaç duydukları için hem kendileri istihdamda yer alamamakta hem de 

yakınlarının istihdama katılmasında engel oluşturabilmektedir. Bağımlı engelli bireylerin bakım verenlerinin 

de toplumsal içerme politikalarında dikkate alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Eğitim 

sisteminin engel gruplarına göre farklı ihtiyaçları karşılayabilecek olgunluğa erişmesine ihtiyaç vardır.  

Eğitimin sosyal içermenin en önemli basamağı olduğu söylenebilir. Sosyal ilişkiler, kültürel faaliyetlere 

katılım da toplumsal içermenin önemli bir değişkenidir.  

Birey, kavramı çoğu zaman toplumun bir parçası olarak veya toplum kavramı ile zikredilmektedir. Birey 

olmak tam ve bütün olmak ve kendine yetebilme kapasitesine sahip olmak anlamına da gelmektedir. 

İmparatorluklardan cumhuriyete geçişle birlikte bireylerin değerleri artmıştır. Halkın kendi kendisini 

yönetmesi bireylerin sağlığına ve gelişmişliğine verilen önemi artırmıştır. Bireyin değerini ve önemini 

belirleyen değişkenlerden biri bedendir. Cumhuriyette ise halkın yani bireylerin bedenleri önem kazanmıştır. 

Buna göre sağlıklı bireyler sağlıklı toplumu oluşturmaktadır. Nüfusun demografik özellikleri ve sağlığı 

toplumun gücünün göstergesi olarak görülmektedir. Engelli bireylerin sağlıkla ilgili ihtiyaçları ve 

incinebilirlikleri pejuratif yaklaşımlara ve ihmalkâr tutumlara maruz kalarak sosyal dışlanmanın özneleri 

olmalarına yol açabilmektedir. 

Sonuç: Sosyal politikalar, değerler ve normlar engelli bireylerin sosyal içermelerinde etkin değişkenlerdir. 

Engelli bireylerin refah hizmetlerine erişimde bedensel zedelenmişlikleri engel oluşturmaktadır. Erişimin 

sağlanması eşitlik ilkesi ile değil hizmetin farklı ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması ile 

gerçekleşmektedir. Bireyin normatif değerinin insan hakları çerçevesinde değerlendirilmediğinde ayrımcılığa 

maruz kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. Beden bireyin değerinde etkili olan bir değişkendir. Beden normları 

engelli bireylerin incinebilirliklerini artırabilmektedir. 

Öneriler: Sosyal hak ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, engellilerin ihtiyaçlarına yönelik pozitif 

ayrıcalıkların tanınması gerekmektedir. Bireyin değerinin beden ve sağlığın ötesinde tanımlayacak normatif 

değerlerin, ayrımcılık ve baskı karşıtı eğitimlerin ve uygulamaların her yaşa ulaşacak şekilde 

yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal içerme, engelli birey, beden, toplum 

 

ABSTRACT 

Conceptual framework: Social exclusion, in its most general terms, is the inability of some individuals to 

access social rights and services. Social exclusion manifests itself in several ways, the most important of which 

are exclusion from employment, education and social relations. Employment and the right to work are 

fundamental human rights. This is a phenomenon that improves the functionality, productivity and social 

relations of the individual. A functional life positively affects the mental and physical health of the individual 

and his social relations. The level of functionality varies according to the severity of the disability for 

individuals with disabilities. Although some of the disabled individuals have the level of functionality to 

participate in employment, some disabled individuals are not able to take part in employment themselves, as 
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they need full-time care, and can create an obstacle for their relatives to participate in employment. There is a 

need for the caregivers of dependent disabled individuals to be taken into account in social inclusion policies 

and their needs to be determined. There is a need for the education system to reach maturity to meet different 

needs according to disability groups. It can be said that education is the most important step of social inclusion. 

Social relations and participation in cultural activities are also important variables of social inclusion. 

The concept of the individual is often mentioned as a part of society or with the concept of society. Being an 

individual also means being complete and whole and having the capacity to be self-sufficient. With the 

transition from empires to republics, the values of individuals have increased. Self-government of the people 

has increased the importance given to the health and development of individuals. One of the variables that 

determine the value and importance of the individual is the body. In the republic, the bodies of the people, 

namely individuals, gained importance. Accordingly, healthy individuals constitute a healthy society. The 

demographic characteristics and health of the population are seen as an indicator of the strength of the society. 

The health-related needs and vulnerability of persons with disabilities may be subject to pessimistic 

approaches and negligent attitudes, leading them to become subjects of social exclusion. 

Conclusion: Social policies, values and norms are effective variables in the social inclusion of people with 

disabilities. Physical injuries of disabled people create an obstacle in accessing welfare services. Ensuring 

access is realized not by the principle of equality, but by restructuring the service in line with different needs. 

When the normative value of the individual is not evaluated within the framework of human rights, it is 

inevitable that they will be exposed to discrimination. Body is a variable that affects the value of the individual. 

Body norms can increase the vulnerability of individuals with disabilities. 

Recommendations: Access to social rights and services should be facilitated, and positive privileges should 

be granted for the needs of the disabled. Normative values, which will define the value of the individual 

beyond body and health, education and practices against discrimination and oppression should be expanded 

and strengthened to reach all ages. 

Keywords: Social exclusion, disabled person, body, society 
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SOCIO – ECONOMIC IMPACT OF COVID – 19 OUTBREAK ON OUR LIVES AND SOCIETY 

 

Pratima Bias 

 

ABSTRACT 

COVID – 19, disease which is originated in Wuhan, Huabei Province, China in December 2019. World Health 

Organization (WHO) has declared the COVID – 19 as pandemic, the global health emergency. It is considered 

as the most crucial global health calamity. The only way to control and defeat this pandemic was to make 

people follow social distancing and to restrain them from moving out to avoid social connect. To achieve this 

objective effectively, the entire country had shut down and all activities had stopped only with minimal human 

interaction. The Indian government started taking a strong stand against this COVID – 19 in the mid of March. 

India sealed all internal and external borders by the end of March. From March 22, the whole country is under 

lockdown phase it has been extended till May 31, 2020 with some relaxation. The new coronavirus has been 

responsible for millions of infections globally, causing hundreds of thousands of deaths. The United States of 

America has seen the highest number of these deaths. According to a report, the COVID– 19 induced 

economic disruptions, i.e. up to 135 million jobs could be lost and 120 million people might be pushed back 

into poverty in India, all of this will hit on consumer income, spending and savings. 

Keywords: Covid-19, WHO, Economics 
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THE EXCESSIVE USE OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS THREATEN PRODUCTIVITY 

AND LINKS TO DETERIORATING MENTAL HEALTH AND SLEEP CYCLE AMONG YOUNG 

ADULTS 

 

Momeena Mehdi  

 

ABSTRACT  

Social media has widely affected the way we live, interact and spend our recreational time. The exponential 

growth and popularity of the internet have made it unavoidable to reach the common person. According to 

Statistica (2022), the active users of social media make up 58% of the world’s population i.e. 4.59 billion 

humans and this number continues to increase in an upward trend. Young adults constitute the major 

proportion of users and research asserts that the frequency of social media usage is the highest among the18-

30 years’ age group (Pew Research Center, 2021). Social media applications, by their inherent nature are 

useful for a variety of purposes including communication, learning, entertainment, and social networking etc. 

Information sharing, networking and instant connectivity are the primary motives to subscribe to specific 

social media sites. Research asserts that excessive social media usage directly links to poor sleep patterns, 

change in body clock and late hours of networking on apps like Facebook and Instagram etc. compromises 

performance. This is a mixed- methods research that combines the secondary knowledge with the firsthand 

information to verify our statement on the health and wellbeing challenges imparted by excessive social media 

usage.  More than five hours spent on social media is higher than average normal of 1-3 hours (Scott et al., 

2019). The addicted behavior causes young adults difficulty to get off the phone, impacts concentration, 

inflicts health and quality sleep. Psychiatrists studied the over-use of social media among adolescents, 

Pirdehghan et al. (2021) asserts the direct correlation between electronic devices and sleep health. Noted from 

study findings that social media is an important element to emotional interests and the consequences are 

associated with depression and daily sleep duration. Thus, threatens productivity linked to deteriorating mental 

health and sleep cycle among young adults. 

Keywords: social media, productivity, mental health, sleep, young adults 
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OYUNCULARIN BİLGİSAYAR OYUNLARIYLA İLK TANIŞMASI VE TOPLUMSAL OLGULAR 

ARASINDAKİ BAĞLAMSALLIK 

THE CONTEXTUALITY BETWEEN THE FIRST ACQUAINTANCE OF THE GAMERS WITH 

THE COMPUTER GAMES AND SOCIAL FACTS 
 

Erol Sungur 

ORCID: 0000-0002-7311-3415 

 

ÖZET 

Oyuncuların çok küçük yaştan itibaren dijital oyunlarla karşılaşması hem kimlik hem de gündelik hayatla 

yakından ilişkilidir. Küçüklükten itibaren oyunlarla kurulan bu ilişki, oyuncunun birincil sosyalleşmesini ve 

kimlik edinme sürecini etkilemektedir. Üstelik bu durum, oyuncunun gündelik hayata dair yaşam 

şablonlarının diğer anlamda habitusunun oluşmasını sağlayan bir unsur olarak görülebilir. Basitçe ifade 

edecek olursak habitus, aileden gelen zihinsel ve bilişsel birikimlerle çevreyi, dünyayı, yaşam tarzını ve sosyal 

hayatı anlamlandırma ve içselleştirmedir. Bu süreçte habitus, bireyin bir düzen oluşturmasına ve oluşturduğu 

düzene yeni eklemeler ve çıkarmalar yapmasını sağlayan bir çeşit şablondur. Bulunduğu toplumun ve zamanın 

şartları içinde dünyaya gelen oyuncu bireylerin, kimliklerini inşa ederken etraflarındaki nesne, yaşam tarzı, 

düşünce, inanış kalıbı gibi birçok farklı kültürel birikimi kullanması gayet doğaldır. Bu açıdan oyuncuların 

birincil sosyalleşme çağlarında bilgisayar destekli teknolojilere ve oyunlara ilgi duyması, onların birer seçimi 

midir yoksa toplumun farkında olmadan sosyalleşme adayına yüklediği bir görev midir? Bu soruyu toplumun 

kendi gözünden kaçırması, oyunculara yönelik olumsuz eleştirilerin haksız ve yersiz olduğu yorumunu 

güçlendirebilmektedir. 

Araştırmalar sonucu dijital oyunların daha çok bağımlılık, akademik performansa olumsuz etkisi, 

asosyalleşme, kimlik problemleri, şiddet, saldırganlık, oynama bozukluğu gibi olumsuz yönlerine 

odaklanılmaktadır. Oyunların müsbet yönlerini ele alan çalışmalar bulunsa da daha çok menfi yönlerine 

eğilme akademik dünyada oldukça yaygındır. 

Bu sunum, halihazırda bilgisayar oyuncuları üzerine yapılan nitel bir alan araştırmasının bazı başlıklarının 

verilerini ve analizlerini içermektedir. Bilgisayar oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma 

sonucuna göre oyuncuların yıllardır oynadıkları oyunları kimi zaman ciddi bir iş, hobi, uğraş veya meslek 

olarak görebildikleri tespit edilmiştir. Oyuncuların oynadıkları çoğulcu perspektife sahip oyun türleri ve bu 

oyunların birçok farklı eylemi aynı anda gerçekleştirmeyi gerektirmesi, oyuncuların gerçek dünyadaki 

hayatlarına çok yönlü bir yaklaşımı kazandırabilmektedir. Ancak bunda artık çağımızın bireylerini tek yönlü 

kimlik ve yaşam tarzının tatmin etmemesi temayülünün varlığı da söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Oyuncuları, Kimlik, Sosyalleşme, Toplumsal Bağlantı. 

 

ABSTRACT 

The encounter of the gamers with digital games by too young ages is closely connected to the identity and 

daily life both. This connection with the games from the early ages affects the primary socialization and the 

process of the geting identitiy of the gamers. Moreover, this fact can be seen as an element which makes up 

the gamer’s templates of the life, in other words habitus. Put simply, habitus is making sense of and 

internalizing the environment, world, lifestyle and social life through mental and cognitive inheritance coming 

from the family. The habitus, in this process, is some sort of template which enables the individual to construct 

an order and adding up new things to and taking out somethings from this order. It is quite natural that the 

gamer individuals who come into the world encircled with the conditions of their society and time to make 

use of the objects around, lifestyles, thoughts, belief models while building their identities. In this respect, is 

the fact that the gamers take interest in computer-supported technologies in their primary socialization ages 

their choice or a duty that the society put to the socialization candidate without noticing? The fact that the 

society overlooked this question could strengthen the remarks that the criticism directed to the gamers is unfair 

and unfounded. 

As a consequence of the researches, mostly the negative aspects of the digital games such as adverse effects 

in academic performance asocialization, identitiy problems, violence, aggression, playing disorder has been 
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focused on. Although there are studies discussing the positive aspects of the games it is quite common in the 

academic circle to examine the negative aspects of them.  

This presentation contains the data and the analysis of some topics of a present qualitative field research on 

the computer gamers. According to the findings of this research carried out with the participation of the 

computer gamers, it is identified that at times gamers could regard the games they play for years as serious 

job, pastime, occupation or profession. The games genres with pluralistic perspective and the fact that these 

games require a lot of actions get done at the same time can get the gamers to attain a multi-faceted approach 

to their life in the real world. However, the existence of the tendency that individuals of our age are not 

satisfied with the one-sided identity and lifestyle anymore has a role in this fact. 

Keywords: Computer Gamers, Identity, Socialization, Social Connection. 
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POVERTY AND REGIONAL DISCREPANCIES UNDER THE IMPACT OF COVID-19. CASE 

STUDY: ROMANIA 

 

Mariana Bălan 

Simona Maria Stănescu 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic that has gripped the world recently has led to the cancellation of decades of progress 

in the fight against poverty and extreme poverty. World Bank statistics indicate that between 88 and 115 

million people have been pushed into extreme poverty as a result of the crisis. 

Before the pandemic, statistical data indicated that there were 4.6 million people considered poor in Romania. 

In the 2019-2020 period, their number decreased to 4.5 million, due to the decrease in Romania's population 

(through migration and deaths). 

With 35.8% of Romanians exposed to the risk of poverty and social exclusion in 2020, Romania holds an 

undesirable first place in the ranking made among the member countries of the European Union. 

The most affected are children, but also young people who are between 18 and 24 years old (3 out of 10 young 

people being below the poverty line, far above the levels recorded among adults). More serious is the fact that 

their number increased by 2.7% during 2020-2021, Romania being the country with the most teenagers at risk 

of poverty in the EU-27. 

The poverty, both among adults and among children and young people, is unevenly distributed in the country, 

the North-East, South-East, South-West Oltenia development regions being the ones where most Romanians 

face shortages. At the opposite pole is the Bucharest-Ilfov region, where the poverty rate is almost 15 times 

lower. 

The paper presents a brief analysis of the evolution of the poverty rate and the phenomenon of social exclusion 

among the population of Romania, by age group, gender and residence. The regional disparities of poverty 

under the impact of the Covid-19 pandemic, as well as the evolution of the risk of poverty depending on the 

occupational status of the persons, are analyzed through various statistical methods. 

Keywords: poverty, young people, risk of social exclusion, regional disparities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

36



11th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 
 

DUNE FİLMLERİNİN MİMARİ AÇIDAN ANALİZİ 

ARCHITECTURAL ANALYSIS OF THE DUNE MOVIES 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze bilim kurgu sinemasının eserleri incelendiğinde, çoğu zaman mimari akımlardan 

esinlenerek kurgulanan ve yapımın hedeflenen zaman dilimi doğrultusunda tasarlanan mekan tasarımları 

görülmektedir. Bu mekan tasarımlarının günümüz şartlarında tamamının veya bir kısmının teknolojik açıdan 

üretilebilirliği mümkün değilse, kurgusal mekan tasarımı olarak tanımlanır. Sinemanın ilk ortaya çıkışından 

bu yana yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda, kurgusal mekan tasarımları evrim sürecine 

devam etmektedir. Bilim kurgu ve kurgusal mekanın ilk örneklerinden bu yana evrim süreçlerini hızlandıran 

en büyük etkenlerden birinin sanat akımlarıyla olan etkileşimi olduğu görülebilir. Bilim-kurgudan 

bahsedildiğinde akla ilk gelen gelecek, teknolojideki ilerlemeler, mevcut paradigmalardan geliştirilen 

gelecekteki bir toplumdur. Genellikle gelecek, toplum, çevre, siyaset, ekonomi ve din ile ilgili günümüz 

meseleleri hakkında bir açıklama yapan veya bilimin çeşitli alanlarındaki ilerlemesinin ortaya çıkardığı 

sorunlarıyla sorgulayacak şekilde tasvir edilir. Bir sinema eserin esinlendiği sanat ve mimari akım, film 

kapsamındaki tüm ürün ve mekan tasarımlarında görülebilir. Çoğu zaman çeşitlilik göstererek, farklı mimari 

akımlardan stil ve tasarım yaklaşımlarını bünyesinde barındırıp, izleyiciye eklektik bir estetik bütünlük 

sunulur. Örneğin bir bilim kurgu sinema eserinde, aynı gezegen kurgusu içinde veya aynı zaman diliminde 

yaşayan birbirinden farklı veya aynı ırka mensup olan canlılar, sosyo kültürel ve ekonomik, coğrafi ve 

toplumlarının siyasi yönetim şekilleri doğrultusunda mekan tasarımlarının birbirinden farklılık gösterdiği bir 

çok yapımda görülebilir. En önemli örneklerinden biri Dune yapımlarıdır. Bu araştırmada Dune filmlerinin 

kurgusal mekan açısından mimari analizleri yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kurgusal Mekân Tasarımı, Bilim Kurgu, Mimarlık, İç Mimarlık. 

 

 

ABSTRACT 

When the works of science fiction cinema from the past to the present are examined, space designs that are 

often designed inspired by architectural movements and designed in accordance with the targeted time period 

of production are seen. If it is not possible to produce all or some part of these space designs technologically 

in today's conditions, it is defined as fictional space design. In line with the technological developments and 

innovations experienced since the first emergence of cinema, fictional space designs continue the process of 

evolution. It can be seen that one of the biggest factors that has accelerated the evolutionary processes of 

science fiction and fictional space since the first examples is its interaction with art movements. When science 

fiction is mentioned, the first thing that comes to mind is the future, advances in technology, a future society 

developed from existing paradigms. Sci-Fi is usually depicted in a way that makes a statement about current 

issues related to the future, society, the environment, politics, economics and religion, or questions them with 

the problems posed by the progress of science in various fields. The art and architectural movement inspired 

by a cinema work can be seen in all product and space designs within the scope of the film. By showing 

diversity most of the time, it incorporates style and design approaches from different architectural movements 

and offers an eclectic aesthetic integrity to the audience. For example, in the works of science fiction cinema, 

within the fiction of the same planet, living in the same time zone or different from each other, which belong 

to the same race or species, socio-cultural and Economic, the political administration of the societies differ 

from each other according to geographical and spatial designs-a lot of and it can be seen in production. One 

of the most important examples is the Dune productions. In this research, architectural analyses of Dune films 

in terms of fictional space will be performed. 

Key words: Fictional Space Design, Space Design, Science fiction, Architecture, Interior Architecture 
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YEŞİL ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL 

BOYUTLARI 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TOWARDS ENVIRONMENT AND 

HOFSTEDE’S CULTURAL DIMENSIONS  

 

Edib Ali Pehlivanli 
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ÖZET 

Sanayi devriminden bu yana işletmeler, daha fazla üretmek ve para kazanmak amacıyla kaynakları gelişigüzel 

kullanmışlardır. Son yıllarda dünya nüfusunun hızlı artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi, iklim 

değişikliği ve artan çevresel sorunlar yoluyla insanlığa kaynakların sınırsız olmadığını göstermiştir. Tüm bu 

gelişmeler, çevresel hassasiyetin ön planda olduğu “yeşil” olgusunu gündeme getirmiştir. İşletme literatüründe 

yeşil pazarlama, yeşil insan kaynakları yönetimi, yeşil finans, yeşil tedarik zinciri yönetimi gibi kavramlar son 

yıllarda sıklıkla çalışılmaktadır. Yeşil kavramı ile örgütsel davranışın kesişiminde ise çalışanların gönüllü 

olarak katıldıkları çevresel odaklı davranışları ifade eden “yeşil örgütsel vatandaşlık davranışı” başta olmak 

üzere; çevre yanlısı davranış, çalışanın yeşil davranışı, ekolojik davranış, çalışanın eko-girişimi gibi 

kavramların popülerliği artmıştır. Bu kavramlar ve temellendirildiği teoriler kültürel farklılıklardan 

etkilenmektedir. Kültürel farklılıkların incelendiği ve yıllık olarak raporlandığı Hofstede’nin çalışması, 

kültürel farklılıkları “güç mesafesi”, “belirsizlikten kaçınma”, “erillik-dişillik”, “bireysellik-kolektiflik”, 

“hoşgörü-kısıtlama” ve “kısa-uzun dönem oryantasyon” boyutlarında incelemekte ve psikoloji literatüründe 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Örgütsel davranış alanında ise kültürel farklılıklar, etik, lider-üye etkileşimi, 

motivasyon kaynakları gibi kavramlarla incelenmekle birlikte, yeşil davranışlar ile kültürel farklılıklar henüz 

araştırılmamıştır. Bu bağlamda, kültürler arası farklılıkların yeşil örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisinin 

incelenmesi, çalışanların çevresel uygulamaları benimsemelerinde etkili olabilecektir. Çalışanların yeşil 

davranışlara karşı tutumlarını tetikleyecek kültürel farklılıkların belirlenmesi ile örgütlerin yeşillendirilmesi 

süreci daha verimli hale getirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Hofstede’nin Kültürel Boyutları, Yeşil Örgütsel 

Davranış 

 

ABSTRACT 

Since the industrial revolution, resources have been used haphazardly by businesses to produce more and 

make money. In recent years, the rapid increase in the world population and the change in consumption habits 

have shown to humanity that resources are not unlimited through climate change and increasing environmental 

problems. All these developments have brought the "green" phenomenon to the agenda, in which 

environmental sensitivity is at the forefront. Concepts such as green marketing, green human resources 

management, green finance, green supply chain management have been studied frequently in the business 

literature in recent years. At the intersection of the concept of green and organizational behavior, the popularity 

of concepts such as pro-environmental behavior, green behavior of the employee, ecological behavior, and 

eco-initiative of the employee, especially "green organizational citizenship behavior", which expresses the 

environmentally oriented behaviors that employees participate voluntarily have increased. These concepts and 

the theories on which they are based are affected by cultural differences. Hofstede's study, in which cultural 

differences are examined and reported annually, examines cultural differences in the dimensions of "power 

distance", "uncertainty avoidance", "masculinity-femininity", "individuality-collectivism", "tolerance-

restraint" and "short-long-term orientation" and is widely used in psychology literature. In organizational 

behavior field, although cultural differences are examined with concepts such as ethics, leader-member 

interaction and motivation sources, green behaviors and cultural differences have not been investigated yet. 

In this context, examining the relationship between cultural differences and green organizational citizenship 

behavior may be effective in adopting environmental practices of employees. The greening process can be 

made more efficient by identifying cultural differences that will trigger employees' attitudes towards green 

behaviors. 
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KIBRIS ANLAŞMAZLIĞI BAĞLAMINDA MİLLİYETÇİLİKLERİ SINIFLANDIRMA 

DENEMESİ 

AN ATTEMPT TO CLASSIFY NATIONALISMS IN THE CONTEXT OF THE CYPRUS 

CONFLICT 

 

Cemal Yorgancıoğlu 

ORCID:  0000-0002-2885-7853 

 

ÖZET 

Kıbrıs ihtilafı bağlamında milliyetçilik kavramlarını sınıflandırmak karmaşık bir iştir, çünkü ihtilaf kültürel, 

siyasi ve tarihsel faktörleri içeren çok katmanlı bir tarihe dayanmaktadır. Kıbrıs ihtilafına ilişkin çalışmalarda 

Türk, Yunan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gibi belirli milliyetçiliklere atıfta bulunulmuş olsa da, bunların 

neredeyse hiçbiri kavramsallaştırılmamış ve sistematik olarak kategorize edilmemiştir. Yine de bu bildiri, 

Kıbrıs sorunu literatüründeki belirli milliyetçilikleri kavramsallaştırmayı ve sınıflandırmayı amaçlamaktadır. 

İlgili literatürde öne çıkan üç araştırma eğilimi vardır. Birinci eğilim milliyetçiliği sosyo-kültürel bir olgu 

olarak kavramsallaştırırken, ikincisi devlet içi Siyaset Bilimi analizi ve üçüncüsü de milliyetçiliğin uluslararası 

boyutlarını sorunsallaştırmaktadır. Milliyetçilik literatürünü incelerken, sosyoloji temelli çalışmalar tarihsel 

sosyoloji ve sosyal antropoloji disiplinlerinden yararlanmaktadır. Bu akademisyenler, ulusların oluşumunu ve 

kimliğini aydınlatan kuramsal yaklaşımlar üretmişlerdir. Siyaset veya Siyaset Bilimi disiplinleri içerisinde 

milliyetçilik olgusuna odaklananlar ise milli kimlik, siyasi kurumlar ve etnik ihtilaflara odaklanma 

eğilimindedirler. Kıbrıs’ta milliyetçilik üzerine yapılan çalışmalar kavramsal çerçevelerine göre sırasıyla; 

kimlik, etnik çatışma/çatışma çözümü, eğitim (barış eğitimi), uluslararası politika ve isyan olarak 

sınıflandırılabilir. Bu gruptaki çalışmalar etnisite, ırk, toplumsal cinsiyet, din, Kemalizm, ulusötesicilik, 

Enosis, Helenizm, Bölünme ve güç paylaşımını içermektedir. Siyasi amaçlar ve kimlik edinimi için 

milliyetçiliğin sosyal inşasına odaklanırlar. Etnisite, etnik çatışma ve çatışma çözümü üzerine çalışan 

akademisyenler de ideoloji, çatışma, milli kimlik, etnik çatışma, vatan, Enosis ve Taksim konularına 

odaklanmaktadır. Eğitim ve barış eğitimine odaklanan çalışmalar ise etnisite, din, öğretim ve ders kitapları 

gibi konulara odaklanmaktadır. Ayrıca, eğitim yoluyla toplumsal dönüşümün dinamiklerini ve eğitimin siyasi 

ve dini ideallerini de ele almaktadır. İsyan üzerine çalışan akademisyenler mücadeleye yaslanma, koloni 

yönetimi, çatışma, direniş, etnik çatışma, Enosis ve Taksim gibi konuları ele almaktadır. Öte yandan, 

uluslararası politika üzerine çalışan akademisyenler Soğuk Savaş, NATO, Doğu Akdeniz güvenliği, CENTO, 

üsler ve uluslararası güç paylaşımına odaklanma eğilimindedir. Bu bağlamda, kimlik sosyolojik odaklı, etnik 

çatışma/çatışma çözümü, eğitim veya barış eğitimi ve isyan Siyaset Bilimi odaklı ve uluslararası politika 

uluslararası boyut odaklı olarak sınıflandırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilikler, Kıbrıs ihtilafı, Sınıflandırma, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum 

 

ABSTRACT 

Classifying the conceptions of nationalisms in the context of the Cyprus conflict is a complex task, as the 

conflict is rooted in a multi-layered history that involves cultural, political, and historical factors. Although 

particular nationalisms such as Turkish, Greek, Turkish Cypriot, and Greek Cypriot have been referred to in 

the studies of the Cyprus conflict, almost none of them have been conceptualized and categorized 

systematically. Yet, this paper seeks to conceptualize and classify specific nationalisms in the literature of the 

Cyprus conflict. There are three prominent research trends in the relevant literature. The first trend 

conceptualizes nationalism as a socio-cultural phenomenon, the second as an intra-state Political Science 

analysis and the third as problematizing the international aspects of nationalism. When examining the 

literature on nationalism, sociology-based studies draw on the disciplines of historical sociology and social 

anthropology. These scholars have produced theoretical approaches that elucidate the formation and identity 

of nations. Those who focus on the phenomenon of nationalism within the disciplines of Politics or Political 

Science tend to focus on national identity, political institutions, and ethnic conflicts. Studies on nationalism 

in Cyprus can be categorized according to their conceptual frameworks respectively; identity, ethnic 

conflict/conflict resolution, education (peace education), international politics, and insurgency. Studies in this 

group contain ethnicity, race, gender, religion, Kemalism, transnationalism, Enosis, Hellenism, Partition, and 
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power sharing. They focus on the social construction of nationalism for political purposes and identity 

acquisition. Scholars on ethnicity, ethnic conflict, and conflict resolution also focus on ideology, conflict, 

national identity, ethnic conflict, homeland, Enosis, and Taksim. Studies focused on education and peace 

education focus on subjects such as ethnicity, religion, teaching, and textbooks. It also addresses the dynamics 

of social transformation through education and its political and religious ideals. Those scholars who focus on 

insurgency lean-to struggle, colony management, conflict, resistance, ethnic conflict, Enosis and Taksim. On 

the other hand, scholars working on international politics tend to focus on the Cold War, NATO, Eastern 

Mediterranean security, CENTO, bases and international power-sharing. In this context, identity can be 

classified as sociologically oriented, ethnic conflict/conflict resolution, education or peace education, 

insurgency as political science-oriented, and international politics as international dimension oriented. 

Keywords: Nationalisms, Cyprus conflict, Classification, Turkish Cypriot, Greek Cypriot 
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AFETLERDE HİJYEN VE SALGIN HASTALIKLAR 

HYGIENE AND EPIDEMIC DISEASES IN DISASTERS 

 

Pınar Kurt 

ORCID: 0000-0002-0202-9320 

 Sevil Cengiz 

ORCID: 0000-0002-3562-1793 

 

ÖZET 

Afetler aniden ortaya çıkan acil yardım gerektiren ciddi can ve mal kayıplarına neden olarak hayatı etkileyen 

olağan dışı olaylardır. Afet sonrasında kaos ortamının oluşması birçok temel ihtiyacın karşılanamamasına, 

hijyen koşullarının bozulmasına, hayatını kaybedenlerin vücut bütünlüğünün bozulmasına ve çürümesine, 

kokuların yayılmasına, atıkların çevrede birikmesine ve dolayısıyla salgılara neden olur. Özelliklede afet 

esnasında ve sonrasında meydana gelen belediye hizmeti ve sağlık hizmetlerindeki aksamalar, afetzedelerin 

güvenli su ve besin kaynağına ulaşamaması salgın hastalıklar ve bunlara bağlı can kayıplarını kaçınılmaz hale 

getirmektedir.  Afetin çeşidine göre de görülebilecek salgın hastalık değişmektedir. Afetlerde salgın 

hastalıklar hemen meydana gelmez. Afetle başlayan hijyen sorunları başta olmak üzere nüfus hareketi, 

çevresel sorunlar, sağlık hizmetlerinin aksaması, var olan mikroorganizmaların hızla yayılması risk 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda yaşanan afetin büyüklüğü, alt yapıdaki bozulmalar, hava sıcaklığı, hayatını 

kaybedenlerin sayısı, yetersiz hijyen gibi birçok faktör salgın hastalıklarda belirleyici rol oynar. Afet 

sonrasında salgınların kontrol altına alınamaması toplumda korku ve paniğe, ölüm ve sakatlanmalara, ülke 

ekonomisinin zarar görmesine, sağlıkta iş yükünün artmasına neden olmaktadır. Afet yönetimi planları 

yapılırken hazırlık aşamasında olası afetler ve sonrasında yaşanabilecek salgın hastalıklar için hazırlık 

çalışmaları yapılarak tedbirlerin alınması gerekir. Birçok afet (deprem, sel, heyelan, tsumani vb.) özellikle su 

kaynaklarına zarar verir. Afetler sonrasında su ve besin güvenliğinin sağlanması, ellerin temiz su ve sabunla 

yıkanması, insan atıklarının ortamdan uzaklaştırılması, temiz su depolama alanlarının oluşturulması salgın 

riskini azaltır. Aksi takdirde salgın hastalıklar afet de hayatta kalanlar için ciddi risk oluşturur.  

Anahtar kelimeler: Afet, Hijyen, Salgın Hastalıklar.  

 

ABSTRACT 

Disasters are extraordinary events that occur suddenly and cause serious loss of life and property that require 

immediate assistance. The creation of a chaos environment after the disaster causes many basic needs to be 

met, deterioration of hygiene conditions, deterioration and decay of the body integrity of those who lost their 

lives, the spread of odors, the accumulation of wastes in the environment and thus secretions. Disruptions in 

municipal services and health services, especially during and after the disaster, and the inability of the disaster 

victims to reach a safe water and food source make epidemic diseases and the loss of life due to them 

inevitable. The epidemic disease that can be seen varies according to the type of disaster. Epidemics do not 

occur immediately in disasters. Population movement, environmental problems, disruption of health services, 

rapid spread of existing microorganisms, especially hygiene problems that started with disasters pose a risk. 

At the same time, many factors such as the magnitude of the disaster, deterioration in infrastructure, air 

temperature, the number of people who lost their lives, and inadequate hygiene play a decisive role in 

epidemics. Failure to control the epidemics after the disaster causes fear and panic in the society, death and 

disability, damage to the country's economy, and an increase in the workload in health. While preparing 

disaster management plans, it is necessary to take precautions by making preparations for possible disasters 

and epidemics that may occur afterwards. Many disasters (earthquake, flood, landslide, tsumani, etc.) 

especially damage water resources. Ensuring water and food safety after disasters, washing hands with clean 

water and soap, removing human waste from the environment, creating clean water storage areas reduce the 

risk of epidemics. Otherwise, epidemics pose a serious risk to disaster survivors.  

Keywords: Disaster, Hygiene, Epidemics. 
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AFETLERDE KİMLİKLENDİRME 

IDENTIFICATION IN DISASTERS 

 

Sevil Cengiz 

ORCID: 0000-0002-3562-1793 

Pınar Kurt 

ORCID: 0000-0002-0202-9320 

 

ÖZET 

Afetler birçok insanın hayatını kaybettiği, kaosun yaşandığı oldukça şiddetli, koordinasyonun neredeyse yok 

olma derecesine geldiği ortamlara neden olurlar. Bu tarifi imkansız durumlarda insanlar arama, kurtarma, 

barınma, lojistik, güvenlik ve hayatını devam ettirmeye öncelik verdiğinden, afetlerde hayatını kaybedenlerin 

kimliğinin belirlenmesi ikinci plana atılmaktadır. Afet ortamının sıcak anlarının soğuyup, hayatta kalanların 

haber alma, yakınları hakkında bilgi alma süreci başladığında, kimliklendirme daha fazla önem taşımaya 

başlar. Afetler sonrasında vücut bütünlüğü olan ya da olmayan ya da zamanla bozulan naaşların 

kimliklendirmesi gittikçe zorlaşır. Kimliklendirme sadece hayatını kaybedenlerde değil yakınlarının akibetini 

bilmek isteyenler için de önemlidir. Örneğin 1999 depreminden yıllar sonra hala çocukları ya da yakınları 

hakkında bilgi almak için kimsesizler mezarlığını açtıranların varlığı bilinmektedir. Bu gibi durumlarda kesin 

sonuca ulaştıran ya da destekleyici kimliklendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında afet 

anı ve sonrası resimlendirme, yeniden yüzlendirme, parmak izi analizi, dental analiz ve DNA analizi yer 

almaktadır. Türkiye de de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi parmak izi kayıtları tutulurken, dental kayırtlar 

ile ilgili sorunlar mevcuttur. Yöntemlerin etkin uygulanabilmesi için ölüm öncesi kayıtların (parmak izi, dental 

vb.) tutulmuş olması gerekir. Ülkemizde sıkılıkla afetlerin yaşanıyor olması da kimliklendirme çalışmalarının 

önemini artırmaktadır. Bunun için hayatta olan tüm halkın kayıtlarının tutulması ile afet ya da olası bir 

durumda kısa sürede ve etkin kimliklendirme çalışmalarının yapılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalar ayrıca 

hayatta olanların, yaşamını yitirenlerin yanı sıra kaosu fırsat bilerek kendini ölmüş gösterip kaçmaya 

çalışanların da belirlenmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Dental analiz, DNA analizi, Kaos, Kimliklendirme, Parmak izi 

 

ABSTRACT 

Disasters cause environments where many people lose their lives, where chaos is experienced, and where 

coordination almost disappears. As people prioritize search, rescue, shelter, logistics, security and survival in 

these indescribable situations, identifying those who lost their lives in disasters becomes secondary. 

Identification becomes more important when the hot moments of the disaster environment cool down and the 

survivors get news and information about their relatives. It becomes more and more difficult to identify bodies 

with or without bodily integrity or deteriorated over time after disasters. Identification is important not only 

for those who lost their lives, but also for those who want to know the fate of their relatives. For example, it 

is known that years after the 1999 earthquake, there are still people who open the cemetery for the orphans to 

get information about their children or relatives. In such cases, definitive or supportive identification methods 

are used. These methods include imagery, resurfacing, fingerprint analysis, dental analysis and DNA analysis 

during and after the disaster. While fingerprint records are kept in Turkey, as in many parts of the world, there 

are problems with dental records. In order for the methods to be applied effectively, pre-death records 

(fingerprint, dental, etc.) must be kept. The frequent occurrence of disasters in our country also increases the 

importance of identification studies. For this, it will ensure that the records of all the people who are alive are 

kept in a short time and effective identification studies in a disaster or possible situation. These studies will 

also enable the identification of the survivors, those who lost their lives, as well as those who tried to escape 

by pretending to be dead, taking advantage of the chaos.  

Key words: Disaster, Dental analysis, DNA analysis, Chaos, Identification, Fingerprint 
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EHL-I SÜNNET KELAM İLMININ OLUŞUMUNDA İMAM EBU HANÎFE'NIN KATKISI 

THE IMPACT OF IMAM ABU HANIFAH IN ESTABLISHING THE SCIENCE OF AHL AS-

SUNNAH 

 

Zekerya Sarıbulak 

ORCID: 0000-0002-9113-6653 

 

ÖZET 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslam toplumunda bazı siyasî ihtilaflar meydana gelmiştir. Bunun yanında 

Arap dilinin yapısı, felsefenin Arapçaya tercüme edilmesi ve Hulefa-i Raşidîn dönemiyle başlayan fetihler 

sonucunda Müslüman toplumun farklı din ve kültürlerle tanışması gibi bazı etkenler, inanç alanında muhtelif 

mezheplerin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bunun yanında her bir mezhebin farklı isimlerle anılmasına 

sebebiyet veren özel bazı itikadî/kelamî görüşleri ve kelam ilmi istidlal yöntemi olmuştur. Bazıları sadece 

nassı delil olarak kabul ederken diğer bazıları aklî ve felsefî delilleri daha fazla kullanmışlardır. Ehl-i Sünnet 

kelam ekolü de aynı atmosferde oluşmuştur. Daha sonraki dönemlerde Ehl-i Hadis, Eş ‘arî ve Matüridîler 

şeklinde üç fırkaya ayrılmışlardır. Bu fırkaların da istidlal yöntemi aynı şekilde farklı olmuştur. Buna rağmen 

her üç fırka aynı isimle anılmışlardır. İşte bu durumun oluşmasına katkı sunanların başında İmam Ebu Hanife 

gelmektedir. O, Ehl-i Sünnet kelam ilminin istidlal yönteminde iki uç tarafın ortasında bir metot geliştirerek 

Ehl-i Sünnet ekolünün kelamî görüşünün oluşmasına katkı sunmuştur. İşte bu çalışmada, İmam Ebu 

Hanife’nin, nassın dışında istidlal yöntemini kabul etmeyen Ehl-i Hadis âlimleri ile nassla birlikte akli delilleri 

de gerekli gören Eş‘arî ve Matüridî âlimlerin aynı temel görüşler etrafında birleşmelerine olan katkısı 

görülmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kelam, Ebu Hanîfe, Ehl-i Sünnet, Sünni, Akait,  

 

ABSTRACT 

After the death of the Prophet, a number of political conflicts took place in the Islamic society. In addition, 

some factors, such as the structure of the Arabic language, the translation of philosophy into Arabic, and the 

exposure of the Muslim community to other religions and cultures as a result of the conquests that began with 

the Hulefa-i Raşidin period, triggered the emergence of various sects in the field of belief. In addition, there 

were some special theological views and the Istidlal method of theology. This led to each sect being called by 

different names. While some accept only Nass as evidence, others use more rational and philosophical 

evidences. Ahl as-Sunnah kalam school was formed in the same atmosphere. In later periods, they were 

divided into three sects as Ahl-i Hadith, Ash'ari and Maturidi. The Istidlal method of these sects was also 

different. Nevertheless, all three sects were called by the same name. Imam Abu Hanifa is one of those who 

contributed to the formation of this situation. He contributed to the formation of the theological views of the 

Ahl as-Sunna school by developing a method in the middle of the two extremes in the Istidlal method of Ahl 

as-Sunnah theology. This study has attempted to see the contribution of Imam Abu Hanifa in uniting the Ahl-

i Hadith scholars, who do not accept the method of Istidlal other than Nass, and the Ash'ari and Maturidi 

scholars, who consider mental evidence necessary, around the same basic views. 

Keywords: Kalam, Abu Hanifah, Ahl as-Sunnah, Sunni, Akait, 
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EMLAK ARACILIK FİRMALARININ WEB SİTELERİNİN DİYALOJİK İLETİŞİM 

PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ  

EVALUATION OF THE WEBSITES OF REAL ESTATE AGENCIES WITH THE METHOD OF 

CONTENT ANALYSIS WITHIN THE FRAMEWORK OF DIALOGICAL 

COMMUNICATION PRINCIPLES  

 

Fatih Elibol 

ORCID: 0000-0002-7602-8929 

 

ÖZET 

Pazarlama çabalarının başarısı birçok faktöre bağlı olmakla birlikte, potansiyel müşteriler ile kurulacak 

iletişim ve bu iletişim süreci ile onlara ikna edici mesajların verilmesi bu faktörler içerisinde en önemlilerinden 

birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda dijital 

platformların pazarlama iletişimi alanında yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Emlak sektöründe aracılık 

faaliyeti yürüten firmalar da pazarlama iletişimi ile potansiyel müşterilerine firma, sunulan hizmetler ve 

ürünler gibi pek çok konuda bilgi verme imkanını bulurken, temel olarak tüketicilerin satın alma karar 

süreçleri sonunda firma lehine karar vermelerinin sağlanması hedeflemektedirler. Bu kapsamda emlak aracılık 

firmalarının dijital pazarlama iletişimi alanındaki gelişmelere ayak uydurmaları, web sayfaları başta olmak 

üzere dijital platformları etkin şekilde kullanmaları yoğun rekabet ortamında bir zorunluluk olarak 

değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, emlak sektöründe aracılık hizmeti sunan firmalarının web sayfalarını 

Kent ve Taylor (1998) tarafından geliştirilen diyalojik iletişim prensipleri (diyalog döngüsü, bilginin 

kullanışlılığı, yeniden ziyaret edilmesi, arayüz kolaylığı ve ziyaretçi koruma kuralı) çerçevesinde 

incelemektir. Çalışmada Ankara’da faaliyet gösteren ve arama motorunda tarandığında ilk 10 sırada bulunan 

emlak firmalarının web sayfaları incelenmiştir. Veriler nicel içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre emlak aracılık firmalarının web sitelerinde ‘’Yeniden ziyaretin Sağlanması’’ ve ‘’Diyalojik 

Döngü’’ kriterlerinin çok düşük, ‘’Arayüz Kolaylığı’’ kriterinin ise yüksek oranda uygulandığı görülmektedir. 

Çalışma verileri ışığında emlak sektöründe aracılık hizmeti veren firmaların web sitelerinin diyalojik iletişim 

kriterlerini tam olarak karşılayamadıkları ve kurumsal bir web sitesinden beklenen bazı özellikleri 

barındırmadıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama iletişimi, Web sayfası, Emlak sektörü  

 

ABSTRACT 

Although the success of marketing efforts depends on many factors, building communication with potential 

customers and giving them persuasive messages with this communication process come to the fore as one of 

the most important factors. Especially as a result of technological developments in the field of communication, 

it is seen that digital platforms are used intensively in the field of marketing communication. Firms that carry 

out intermediary activities in the real estate sector also have the opportunity to inform their potential customers 

about many issues such as the company, the services offered and the products, through marketing 

communication, and basically aim to ensure that the consumers make a decision in favor of the company at 

the end of the purchasing decision process. In this context, it can be considered as a necessity, in this 

competetive environment, for real estate agencies to keep up with the developments in the field of digital 

marketing communication and to use digital platforms effectively, especially web pages. The aim of this study 

is to examine the web pages of real estate agencies within the framework of dialogic communication principles 

of creating a corporate website (dialogue lop, usefulness of information, ensuring revisiting, user-friendliness 

of the interface and keeping visitors on the site) developed by Kent and Taylor (1998). In the study, the web 

pages of the top 10 real estate agencies operating in Ankara and that were found when scanned in the search 

engine were examined The data were analyzed by quantitative content analysis technique. According to the 

research findings, it is seen that the criteria of "ensuring revisiting" and "dialogical lop" are applied very low 

on the websites of real estate brokerage firms, while the " user-friendliness of the interface" criterion is applied 

at a high rate. In the light of the study data, it has been determined that the websites of the companies providing 

brokerage services in the real estate sector do not fully meet the dialogic communication principles and do not 

have some of the features expected from a corporate website. 

45



11th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 
 

Keywords: Digital marketing communication, web page, real estate 

 

46



11th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 
 

CULTURAL ANTHROPOLOGY 

 

Saima Murad 

Hadwin Charli Durai.S 

 

ABSTRACT 

Culture is the part of any countries, provinces, regions, states, societies, institution, and families. We are 

diverting people at the same platform by having single dignity under one flag. That is flag of humanity.  

Cultural anthropology is very important because it encourages us to enhance the proper and complete 

understanding of people how they lived in the society in common and practice their values and customs with 

better understanding throughout the history. The researcher had observed this in the educational field and 

especially in the school. In the classroom the students belong to different backgrounds and cultures of their 

family. The researcher had collected data from two different classes and each class had 20 students.  There 

were altogether 40 students and two teachers were also interviewed in the class by the researcher. During 

and after observation the researcher annualized and evaluated the learning and outcome of the shared 

information how they learnt to share and accept others by opening their arms and hearts.  

The data was collected to know that how they developed this fundamental value by being with them and 

asking them certain questions. Which enabled them to understand that they had one same value that was to 

be human being. Although they all had different rituals, languages, and living styles but they were all called 

Pakistani being under national flag. So, the discussion showed that being in the different provinces, and 

cultures they had one culture that is humanity developed through education, where they were ready to 

embrace each other with open hands. Every thing has its up and down. Therefore, each culture is involved 

but beauty is to live as one in spite of all differences, and here language plays a credible role to unit all at 

one platform nationally and internationally.  

Keywords: cultural anthropology, diversity, common, rituals, developed, language, humanity, fundamental, 

annualized, evaluate, classroom, and acceptance  
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AGATHA CHRİSTİE’NİN ESERLERİNDE KARAKTER VE MEKÂN İLİŞKİSİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTER AND 

SPACE IN AGATHA CHRISTIE'S WORKS 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Agatha Christie’nin eserlerinde mekân kullanımlarını saptamak ve stereotiplerini tespit 

etmek, sonrasında bu çerçeve içerisinde kurgusal mekân ve karakter ilişkisini analiz etmektir. Agatha Christie 

İngiliz roman, öykü ve oyun yazarıdır. 1890 yılında doğan yazarın eserleri korku kurgunun alt dalı olan suç 

kurgu üzerinedir. Hercule Poirot, Miss Marple gibi tekrar eden karakterler oluşturarak, yüzyılın çeşitli 

coğrafyalarındaki mekân tasarım anlayışları üzerine detaylı tasvirler ortaya koymuştur. Yazar sık sık seyahat 

ettiği için farklı ülkelere eserlerinde yer vermiştir. 

Yazar, mekân-karakter ilişkisini çok yönlü olarak ele alırken, mekanı, eserin kurgusuna katkı sağlayan bir 

enstrüman olarak kullanmıştır. Araştırma kapsamında, eserlerinin geçtiği ülkeler, onları okuyucuya 

aktarabilmek üzere seçtiği geleneksel mekanlar, diğer mekan tipolojileri ve sınıflandırmaları nitel ve nicel 

olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonrasında korku kurgu kriterleri üzerinden nitel olarak değerlendirme 

yapılarak, karşılaştımalı bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Sanatçı eserlerinde, hem gerçek mekanları hem de düşsel mekanları betimlemiştir. Burgh Adası, Londra, 

Kahire, İstanbul gibi kentler, Fransa’da Chamonix, İsviçre’de Montreux ve Andermatt gibi yöreler, 

İngiltere’de King’s Abbot ve Hyde Park gibi tanınmış mekanlar gerçek olanlara, Herzoslovakya ülkesi, 

St.Mary, Lymstock gibi yöreler, St.Honore Adası gibi coğrafi konumlarda geçenler ise, düşsel  olanlara örnek 

verilebilir. Mekan bağlamında ülke kurgusundan konut kurgusuna dek çeşitli yöntemlerden yararlanmıştır. 

Agatha Christie, bu yaklaşımları bilinçli kullanan ilk yazarlardan biridir. Aynı zamanda eserlerinin bazıları 

21.yy’da beyaz perdeye aktarılarılmıştır ve oyunları halen oynanmaktadır. Yazılı metin üzerinde ifade bulan 

mekânlar bu sayede meslek profesyonelleri tarafından fiziki olarak da tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında 

bu örneklere de yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Agatha Christie, Kurgusal Mekân, Kurgusal Karakter  

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the usage of space and stereotypes in the works of Agatha Christie, and 

then to analyze the relationship between fictional space and character within this framework. Agatha Christie 

is an English author who wrote novels, short stories and plays. The works of the author who was born in 1890, 

were on the crime-fiction as a sub-branch of horror fiction. By creating recurring characters such as Hercule 

Poirot and Miss Marple, she presented descriptions of space design concepts in various geographies of the 

century detailly. Since the author traveled frequently, she had mentioned different countries in her works. 

While the author was dealing with the space-character relationship in a multifaceted way, she used space as 

an instrument that contributes to the fiction of the work. Within the scope of the research, the countries where 

her works are located, the traditional spaces she chose to convey them to the reader, other space typologies 

and classifications are tried to be determined quantitatively and qualitatively. Afterwards, a qualitative 

evaluation is made on the criteria of horror fiction and a comparative analysis study is carried out. 

The artist had depicted both real and imaginary places in his works. the ones that take place in geographical 

locations such as Burgh Island, cities such as London, Cairo, Istanbul, regions such as Chamonix in France, 

Montreux and Andermatt in Switzerland, well-known places such as King's Abbot and Hyde Park in England 

are real ones, and the country of Herzoslovakia, regions such as St. Mary, Lymstock and St.Honore Island can 

be given as an example of the imaginary ones. In the context of space, it had benefited from various methods 

from country fiction to housing fiction. Agatha Christie was one of the first authors to use these approach 

consciously. At the same time, some of her works are transferred to the big screen in the 21st century and her 
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plays are still played. The areas that are expressed in the written text are thus also physically defined by the 

professionals. These examples are also included within the scope of the research. 

Keywords: Agatha Christie, Fictional Space, Fictional Character 
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ÖZET 

Bu araştırmada basketbolcuların narsistik kişilik özelliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın örneklem grubunu 2022-2023 basketbol sezonunda aktif olarak yer alan ve 

üç farklı kategoride oynayan 78’i (%46,2) kadın, 91’i (%53,8) erkek olmak üzere 169 basketbolcu 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2005 yılında Ames, Rose ve Anderson tarafından 

geliştirilen ve 2009 yılında Atay tarafından Türkçe’ye uyarlanan 16 soruluk Narsistik Kişilik Envanteri 

kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle parametrik testler uygulanmıştır. Farklılığın 

yönünün belirlenmesi için Post-Hoc testlerinden faydalanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre basketbolcuların narsistik kişilik özelliklerinin yüksek olduğu 

belirleniştir. Basketbolcuların yaş değişkenine göre narsistik kişilik özelliklerinde anlamlı bir fark 

gözlemlenmemiştir. Basketbolcuların cinsiyet değişkenine göre narsistik kişilik özelliklerinde anlamlı bir fark 

olmadığı gözlemlenmiştir. Basketbolcuların narsistik kişilik özelliklerinde oynadıkları lig kategorileri 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Basketbolcuların milli olup olmadıkları değişkenine 

göre narsistik kişilik özelliklerinde milli olan basketbolcuların milli olmayanlara göre daha yüksek narsistik 

kişilik özelliklerine sahip oldukları gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Narsisizm, Narsistik Kişilik 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the narcissistic personality traits of basketball players according to some 

variables. The sample group of this research consisted of 169 basketball players, 78 (46.2%) women and 91 

(53.8%) men, who played active in the 2022-2023 basketball season and played in three different categories. 

The Narcissistic Personality Inventory of 16 questions, which was developed by Ames, Rose and Anderson 

in 2005 and adapted into Turkish by Atay in 2009, was used as a data collection tool in the research. Parametric 

tests were applied due to the normal distribution of the data. Post-Hoc tests were used to determine the 

direction of the difference. The significance level was determined as .05. According to the findings obtained 

in the research, it was determined that the narcissistic personality traits of basketball players were high. No 

significant difference was observed in the narcissistic personality traits of basketball players according to the 

age variable. It was observed that there was no significant difference in the narcissistic personality traits of 

the basketball players according to the gender variable. A significant difference was found in the narcissistic 

personality traits of basketball players according to the variables of the league categories they play. According 

to the variable of whether the basketball players are national or not, it has been observed that the national 

basketball players have higher narcissistic personality traits than the non-national ones. 

Keywords: Basketball, Narcissism, Narcissistic Personality 
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HUBÂB B. MÜNZİR’İN BEDİR SAVAŞI’NIN KAZANILMASINDAKİ KRİTİK ROLÜ 

THE CRITICAL ROLE OF AL-HUBĀB BIN AL-MUNDHIR IN THE WINNING OF THE WAR 
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ÖZET 

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin ikinci yılında 17 Ramazan/13 Mart 624 Cuma günü gerçekleşen Bedir 

Savaşı, Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan ilk muharebedir. Müslümanların savaşın sonunda 

kazandıkları zafer, Hz. Peygamber’in komutanlığında kazanılan ilk askerî başarıdır. Bedir Savaşı sonuçları 

itibarıyla da oldukça önemli bir zaferdir. Bedir zaferiyle Müslümanlar Mekkeli müşriklere karşı siyasî ve 

askerî güç haline geldiklerini göstermişlerdir. Ayrıca Müslümanların Medine başta olmak üzere Arap 

Yarımadası’ndaki itibarları artmıştır. Buna karşın Mekkeli müşrikler ise ağır bir mağlubiyet almış, Ebû Cehil 

başta olmak üzere Mekke müşrikleri, lider kadrosunun neredeyse tamamını kaybetmişlerdir. Bu zaferin 

kazanılmasında bazı Müslümanların önemli katkıları olmuştur. Hubâb b. Münzir de bunlardan birisidir. Bu 

çalışma, Hubâb b. Münzir’in Bedir Savaşı’nın kazanılmasındaki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Başka bir ifadeyle, Müslümanlar için varlık-yokluk mücadelesi olarak nitelendirilebilecek Bedir Savaşı’nın 

zaferle neticelenmesinde Hubâb b. Münzir’in Hz. Peygamber’e verdiği önerinin savaşın sürecine ve sonucuna 

etkisi ortaya konulacaktır.  Ülkemizde Bedir Savaşı’nı konu edinen çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 

nedenle çalışmada Bedir Savaşı’na detaylı bir şekilde temas edilmemiştir. Çalışmada Hz. Peygamber’in kabul 

ettiği Hubâb b. Münzir’in önerisinin savaşa etkisi, nitel durum çalışması ile ele alınmıştır. Ulaşılan sonuçlara 

göre, savaş alanının yeri Hubâb b. Münzir’in önerisi ile yeniden belirlenmiş ve bunun sayesinde bütün su 

kuyuları Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Böylece Mekkeli müşriklerin su kuyularını kullanmaları 

engellenmiştir. Ayrıca muharebeden önce yağan yağmur Müslümanların karargâh alanının zeminini 

sertleştirmiş ve Müslümanlara daha rahat hareket imkânı sağlamıştır. Buna karşın Mekkelilerin karargâh alanı 

ise çamur içerisinde kalmıştır. Alınan tedbirler sayesinde düşman susuz bırakılmış ve Mekkelilere karşı 

lojistik ve psikolojik üstünlük sağlanmıştır. Bedir Savaşı’nın kazanılmasında Hubâb b. Münzir’in uygulamaya 

konulan görüşünün önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu yönüyle Hubâb b. Münzir’in Bedir zaferinin 

mimarlarından biri olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Hubâb b. Münzir, Bedir, Tedbir. 

 

ABSTRACT 

The Battle of Badr, which took place on Friday, 17 Ramadan / 13 March 624, in the second year of the 

Prophet's migration to Medina, is the first battle between Muslims and polytheists. The victory of the Muslims 

at the end of the war was the first military success under the command of the Prophet. The Battle of Badr is a 

crucial victory regarding its results. With the victory of Badr, Muslims showed that they had become a political 

and military power against the Meccan polytheists. In addition, the prestige of Muslims in the Arabian 

Peninsula, especially in Medīna, has increased. On the other hand, the Meccan polytheists suffered a heavy 

defeat, and the Meccan polytheists, especially Abu Jahl, lost almost all of their leadership. Some Muslims 

have made important contributions to this victory. al-Hubāb bin al-Mundhir is one of them. This study aims 

to reveal the role of al-Hubāb bin al-Mundhir in the victory of the Battle of Badr. In other words, the effect of 

al-Hubāb bin al-Mundhir's suggestion to the Prophet on the process and outcome of the war on the conclusion 

of the Battle of Badr, which can be described as a struggle for existence and non-existence for Muslims, will 

be revealed. Many studies have been conducted on the Battle of Badr in our country. For this reason, the Battle 

of Badr has not been dealt with in detail in the study. The study considered the effect of al-Hubāb bin al-

Mundhir's proposal, which the Prophet accepted, on the war by qualitative case study. According to the results 

reached, the location of the battlefield was re-determined by al-Hubāb bin al-Mundhir's suggestion, and thanks 

to this, all the water wells came under the control of Muslims. Thus, the Meccan polytheists were also 

prevented from using the water wells. In addition, the rain that fell before the battle hardened the floor of the 

Muslim headquarters area and provided Muslims with more comfortable movement. However, the 
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headquarters area of the Meccans remained in the mud. Thanks to the measures taken, the enemy was 

dehydrated, and logistical and psychological superiority was achieved against the Meccans. It is seen that al-

Hubāb bin al-Mundhir's view put into practice played an important role in the victory of the Battle of Badr. In 

this respect, al-Hubāb bin al-Mundhir was one of the architects of the Badr victory. 

Keywords: Prophet, al-Hubāb bin al-Mundhir, Badr, Measure. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir stratejik planlama, kadınların istihdamını arttırmak için çeşitli yollar sunmaktadır. Öncelikle 

yürüklükte olan yasalar etkin bir şekilde uygulanarak kadınlara eşit iş fırsatları sunmak gerekir. Ayrıca, 

kadınların daha yüksek kalifiye işlere katılabilmesi için eğitim ve yetiştirilmelerinin desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Çalışma saatleri ve çalışma koşullarının esnek hale getirilerek kadınların iş hayatına dâhil olmalarını 

kolaylaştırılabilir. Kadınlar çocuklarına ve ailelerine bakarken işte kalmalarını sağlayabilmek için, aile bakımı 

hususunda yasal destek sağlamak gerekir, böylece kadınlar çocuklarına ve ailelerine bakarken işte kalmakta 

özgür olabilirler. 

Kamu ve özel sektör arasında işbirliği yaparak kadın istihdamını arttırılması sağlanabilir. Kamu, özel sektörün 

kadın istihdamını arttırmak için yatırımlar yapmasını teşvik ediyorken, örneğin kadın istihdamını arttırmak 

için bölgesel projeler ve programlar yürütülebilir, özel sektör de kadın istihdamını arttırmak için kamunun 

sağladığı teşvikleri sürdürülebilir bir düzenleme ile hayata geçirmelidir. Örnek olarak kadın istihdamını 

arttırmak için çalışma ortamının uygun hale getirilmesi ve kadınlara eşit iş fırsatları sunulması gibi çabalar 

gösterebilir. 

Kadınların istihdamını arttırmak için kamunun ve özel sektörün işbirliği içinde olması ve işbirliği sağlaması 

önemlidir. Kamu otoritesi, özel sektörün kadın istihdamını arttırmak için yatırımlar yapmasını teşvik edebilir, 

ayrıca, kamu ve özel sektör işbirliği, kadın istihdamını arttırmak için eğitim ve kalifiye işgücü programları 

yürütmek için de kullanılabilir. Kamu, özel sektörle işbirliği yaparak, kadınlara kalifiye işgücü eğitimi veren 

okullar ve kurslar açabilir. Özel sektör ise, bu eğitim programlarına katılım sağlamak ve katılımcıları işe almak 

için yatırım yapabilir. Bu şekilde, kamu ve özel sektör arasında işbirliği, kadınlara eşit iş fırsatları sunmak ve 

ekonomik büyümeyi arttırmak için önemli bir rol oynar. 

Sonuç olarak, bir ülkenin ekonomik büyümesini arttırmak, sosyal refahı ve sürdürülebilirliğini sağlamak için 

kadın istihdamı çok önemlidir. Kadınların istihdamı arttırmak, ülkenin genel işgücüne katkıda bulunmak ve 

ekonomik büyümeye katkıda bulunmak açısından önemlidir. Ayrıca, kadınların istihdamı artırarak, toplumun 

sosyal refahı arttırır ve aileler için daha iyi bir gelecek sağlanmasına olanak sağlar. 

Anahtar Kelimler: Kadın İstihdamı, Sürdürülebilir Büyüme, Stratejik Planlama, Yönetim, Strateji, 

 

ABSTRACT 

Sustainable strategic planning offers several ways to increase women's employment. First of all, it is necessary 

to provide women with equal job opportunities by effectively implementing the laws in force. In addition, 

women's education and training needs to be supported so that they can participate in higher-qualified jobs. 

By making working hours and working conditions flexible, women's inclusion in business life can be 

facilitated. In order for women to stay at work while caring for their children and families, legal support for 

family care is needed so women can be free to stay at work while taking care of their children and families. 

Increasing women's employment can be achieved by cooperating between the public and private sectors. 

While the public encourages the private sector to make investments to increase women's employment, for 

example, regional projects and programs can be carried out to increase women's employment, while the private 

sector should implement the incentives provided by the public to increase women's employment with a 

sustainable arrangement. For example, it can make efforts to increase women's employment, such as making 

the working environment suitable and providing women with equal job opportunities. 

In order to increase women's employment, it is important that the public and private sector cooperate and 

provide cooperation. Public authority can encourage private sector investments to increase women's 

employment, and public-private cooperation can also be used to carry out training and skilled labor programs 

to increase women's employment. The public, in cooperation with the private sector, can open schools and 

courses that provide women with skilled labor training. The private sector can invest in participating in these 
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training programs and recruiting participants. In this way, cooperation between the public and private sectors 

plays an important role in providing women with equal job opportunities and increasing economic growth. 

As a result, women's employment is very important to increase the economic growth of a country, to ensure 

its social welfare and sustainability. Increasing women's employment is important in terms of contributing to 

the country's overall workforce and contributing to economic growth. In addition, by increasing women's 

employment, it increases the social welfare of the society and enables a better future for families. 

Keywords: Women's Employment, Sustainable growth, Strategic Planning, Management, Strategy, 
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THE CHALLENGES ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 

 

Novalyn T. Matuan 

 

ABSTRACT 

This study focuses on the challenges faced by the parents in Barangay Matalin, Malabang, Lanao Del Sur 

during the outbreak of Covid-19 pandemic. This study used a descriptive research design and was conducted 

at Barangay Matalin, Malabang, Lanao Del Sur. There were 115 total samples of respondents in this study out 

of 459 households. The researcher used the frequency counts, percentage distribution and weighted mean for 

the presentation of the data gathered. 

The data gathered had indicated that majority of the respondents in barangay Matalin were aging from 31-35 

years old; elementary graduate; had a family income of 11,000 – 15,000; having their income wages from 

various family members and had 4-6 family members. Majority of the respondents were undecided to the 

economic aspects on the challenges faced by parents during the outbreak of Covid-19 pandemic as well as on 

the Political aspects. 

Based on the data gathered, it came up to the following implications: first, the local government unit in 

Malabang particularly in Barangay Matalin were given interventions to the residents; second, the local 

government of Malabang faced challenges in dealing with the pandemic and in imposing guidelines in the 

prevention of Covid-19 pandemic. However, residents also faced challenges in the impositions of the 

guidelines because the pandemic is new to them and they cannot comprehend on what was happening in the 

Municipality. This indicated that the residents and the local officials faced challenges in dealing with the 

current issues. 

Lastly, this study recommends the following: First, while the result of the study indicated that the local 

officials and the residents faced different challenges, the researcher had recommended that they should unite 

as one to help combat Covid-19; second, the local officials should always check on their constituents regularly 

and create revenue making programs to provide jobs to the people; third, it is highly recommended that the 

local government unit of Malabang should also utilize their resources to create employment for the people; 

fourth, it is highly recommended that the people should also follow the guidelines imposed by their local 

officials to ensure peace and unity within the Barangay; and lastly, it is recommended that the local officials 

should also create income generating programs and projects such as livelihood to the people in the community. 

Keywords: Challenges, Political, Economic, Social, Covid-19 pandemic 
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ABSTRACT 

This study aims to examine e-commerce practices in one of the marketplaces in Indonesia from an Islamic 

economic point of view. This study aims to examine e-commerce practices in one of the marketplaces in 

Indonesia from an Islamic economic point of view. Case studies and interviews are used by researchers as a 

tool for conducting analysis. This research resulted in the discovery of several practices of buying and selling 

activities on marketplaces that require more in-depth discussion by fiqh experts. Buying and selling carried 

out at the Shopee marketplace in Indonesia uses greetings, istishna and ba'i muajjal contracts. The marketplace 

acts as a guarantor for money from the buyer to reach the seller. However, the marketplace is not the guarantor 

for the goods to arrive at the buyer because for the delivery of goods there are other parties, namely the seller 

and the shipping service, who are responsible for the loss of goods. Sellers on the Shopee marketplace must 

be brave to take the risk if the goods are lost. The COD (cash on delivery) system provides loopholes for 

buyers to break promises to pay for goods that have arrived. The  cash on delivery system is more profitable 

for the buyer but often causes losses for the seller.  This research result find the COD (cash on delivery) buying 

and selling system does not fullfill the elements of salam contract at all. Thus, the contract is prohibited 

because of irtikab al-dlararain.  

Aims: This study aims to examine e-commerce practices in one of the marketplaces in Indonesia from an 

Islamic economic point of view. 

Method: This study aims to examine e-commerce practices in one of the marketplaces in Indonesia from an 

Islamic economic point of view. Case studies and interviews are used by researchers as a tool for conducting 

analysis. 

Result: This research resulted in the discovery of several practices of buying and selling activities in 

marketplaces that require more in-depth discussion by fiqh experts. Buying and selling carried out at the 

Shopee marketplace in Indonesia uses salam, istishna and ba'i muajjal contracts. In the case study, the Shopee 

marketplace acts as a guarantor for money from the buyer to reach the seller. However, the marketplace is not 

the guarantor for the goods to arrive at the buyer because for the delivery of goods there is another party, 

namely the shipping service, which bears the responsibility in the event of a loss of goods. Sellers on the 

Shopee marketplace must be brave to take the risk if the goods are lost. The COD (cash on delivery) system 

provides loopholes for buyers to break promises to pay for goods that have arrived. The  cash on delivery 

system is more profitable for the buyer but often causes losses for the seller.  This research result find the 

COD (cash on delivery) buying and selling system does not fullfill the elements of salam contract at all. Thus, 

the contract is prohibited because of irtikab al-dlararain.  

Keywords : e-commerce, marketplace, sharia 
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THE VANGUARD ANCIENT BOOK AHEAD OF THE CENTURES AND MODERN SCIENCE 

 

Mahira Amirova 

Ulviyya Azizova 

 Samira Bagirova 

 

 

ABSTRACT 

Science is moving forward, opening the horizons of new discoveries to humanity and allowing a competent 

approach to the pathogenesis of diseases and the process of treating. Nevertheless, there is one Book that is 

ahead of all times: it is Guran anticipating all the scientific modern discoveries and will always do.  Nearly 40 

years ago, Leonard Hayflick discovered a Hayflick limit: the number of divisions for a normal cell, after which 

it is doomed to death, and this is due to the depletion of telomeres - terminal nucleotides, the number of which 

decreases with each subsequent cell division. After discovery of Hayflick limit, scientists decided to stop the 

reducing of terminal telomeres using telomerase enzyme. However, although this led to the appearance of 

immortal cells, these cells were distinguished by uncontrolled division and acquired the properties of immature 

cancer cells. The crazy idea of eternal and immortal life had to be abandoned. Thus, the final instance of these 

researches was the statement: immortality and eternal youth are just sweet illusions, and even more so, there 

is no eternal life on earth, and cannot be. So, the millions spent in this direction turned out to be just money 

thrown away, but it could be used to develop the welfare of the population, if humanity opened the Book of 

the Eternal Almighty Creator and read His Declaration “Every living is tasting death”, and if they listened to 

the words of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him): "old age cannot be stopped, it will 

come anyway." The science of the 21st century repeats the Words of the Almighty Creator and His messenger 

after spending billions to prove the truth Revealed by Allah in the VIIth century. Another example of the 

anticipation of XXIst century science is the explanation in Guran Revelation from Great Creator the ant 

exoskeleton structure. Thus, it is reported in Guran that its exoskeleton consists of the same material as glass; 

and the science of the XXIst century discovers one to one the reality that the ant's exoskeleton is rich in silicon 

- thereby bringing its outer surface closer to the glass. Additionally, аnother example of the Holy Book's 

anticipation of the XXIst century is the miracle of digital encryption in Guran. So, since an iron has an atomic 

mass of 57, it is placed to the 57th place of Surah in Guran: in the Revelation Surah "Iron" is represented by 

the 57th order, just as its atomic mass. All studies of modern science point to the inevitable positive impact of 

the five-day prayer on the health of patients, their biliary system (due to the downward tilt of the body), 

activation of the immune system (due to the positive energy received from prayer). This is a kind of medical 

treatise on a healthy lifestyle and improving the quality of life. 

Keywords: exoskeleton, Hayflick limit, iron, quality of life, telomerase 
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ABSTRACT  

Environmental education is a process that empowers people by providing them with information in a helpful 

way to contribute to the body of knowledge by equipping them with the right skills that will help them apply 

the knowledge they have acquired to transform assets into goods and services. It is a systematic effort to 

inform people about nature and, more importantly, how to control their behavior and ecosystems in order to 

live sustainably. This article offers an introduction to the literature and problems related to environmental 

education and the environment. However, with proper orientation, students of younger age can begin to learn 

about their environment, how important it is, and how to take the issue of the environment seriously by 

learning how to take care and nurture it without abusing it. 

Keywords: Age, Curriculum, Education, Environment, School, Students. 
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THE ROLE OF INFORMAL HAWALA MARKETS IN IMPROVING COMMUNITY 

RESILIENCE IN THE FACE OF ECONOMIC SHOCKS: A CASE STUDY OF AFGHANISTAN’S 

ECONOMIC COLLAPSE AFTER THE TALIBAN’S TAKEOVER OF POWER IN AUG 2021 

 

Horia Azizi 

ORCID: 0000-0003-3636-4730 

 

ABSTRACT 

The economic crisis in Afghanistan pursuant to the Taliban’s control in the country highlights the crucial role 

played by Hawala markets in building resilience in time of economic crisis. Hawala system is a “cost-effective, 

speedy, reliable, and trustworthy” method for remittances1 that originated from South Asia centuries ago.2 The 

operation of Hawala system is based on a close network of “Hawaladars (brokers)”, which issue bills of 

exchange in different currencies to move funds locally or even internationally.3 On the other hand, 

“community resilience represents the ability of communities to use their available resources to prepare for, 

respond to, endure, and recover from extreme events such as floods, economic shocks and disease outbreaks.”4 

This research paper examines the impacts of informal Hawala markets in improving community resiliency on 

the face of economic crisis in Afghanistan after the Taliban’s takeover of power in Aug 2021. A stipulation 

on the recent economic crisis of Afghanistan and why the economy collapsed will light on the nature of 

financial sector in the country and determine the position of unregulated Hawala markets in the financial and 

banking sector of Afghanistan, which makes the topic quite relevant. While there is a wealth of researched 

papers available about advantages, disadvantages, regulation, and relationship of Hawala markets with 

terrorism financing in Afghanistan, (Rahimi 2020; Rahimi 2021, Miambo 2003, El Qorchi el at, 2003) but 

none of them specifically address the role of Hawala markets in improving community resiliency after an 

economic crisis, which adds to the originality of my research, indicating an academic gap to be filled. 

Keywords: Unregulated Hawala system, financial crisis in Afghanistan 2021, community resilience and 

economic shocks, and the Afghanistan financial system 

                                                            
1 Adil Anwar Duadi, ‘The invisible banking: Regulating the Hawala system in India, Pakistan, and the United Arab 

Emirates’(2005) 15.3  Ind. Int’l & Comp. L. Rev 619-654, p 653.  
2 Haroun Rahimi, ‘Hawala as credit: recognising how Hawala supports the business climate in Afghanistan’ (2020) 23 JMLC 224-

244, p 131.  
3 Ibid, Mohammed el Qorchi, Samuel Mamibo, John Wilson, ‘Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal 

Hawala System’ (2003) p14.  
4 Tony Robertson, Paul Docherty, Fiona Millar, Andy Ruck, and Sandra Engstorm, ‘Theory and practice of community resilience 

to extreme events’ (2021) International Journal of Disaster Risk Reduction, p 2.  
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THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE USE OF RECYCLED 

ASPHALT DURING THE PREVENTIVE MAINTENANCE OF ROADWAYS IN THE UAE 

 

Aishah H.O. Al Shehhi 

Gul Ahmed Jokhio 

 

ABSTRACT 

Roadways are one of the significant important elements in infrastructure because they are characterized simply 

as the point of interaction between societies and people. Any country in the world needs to create roadways 

so that citizens and visitors can travel easily and smoothly. Mainly roadways have been the main source by 

which whole economies and societies have emerged and developed over the years. They also made a positive 

contribution to the distribution of ideas, cultures, languages, discoveries, goods, and services of having better 

and safer roadways. 

This study seeks to assess the application of recycled asphalt in roadways maintenance by comparing it to the 

current roadway maintenance procedures in terms of technical parameters in construction procedures, 

timelines …etc. Furthermore, the environmental and economical requirements are highlighted and explored. 

This will enable the study to identify the possible benefits of using recycled asphalt pavement in roadway 

maintenance. 

One of the benefits of using this construction material includes the economic benefits of saving on cost in 

material consumption, energy conservation in the processes, and environmental protection, which are 

imperative attributes in the development of sustainable human activities. However, other studies have 

indicated that asphalt has numerous disadvantages that should be considered before it can be fully adopted. 

Some of the challenges regard the technical aspects, mechanical considerations, and other quality concerns. . 

This implies that while recycled asphalt can be used as a sustainable material, there is a need to conduct an in-

depth analysis to verify and quantify the effectiveness of the material, where the information is limited in the 

current literature. This study addresses the importance of using recycled asphalt with the integration of road 

maintenance procedures in the road network. This element is considered the main element of any national 

infrastructure development plan. The research aims to study and highlight the using recycled asphalt as a 

suggested sustainable method for road maintenance procedures. Therefore, the study elaborates on the 

historical use of recycled asphalt, its advantages, and disadvantages. Besides that, the maintenances process 

categories to ensure the suitable type that ensures the best quality of the network. Since roadway pavement 

assessment is based on quality as well as different characteristics parameters such as rutting, cracking, 

pavement quality Index, and roughness 

The realization of addressing the factors is an important matter to prevent any threats and challenges during 

the life cycle of the road network. This can be done by establishing a new implementing process such as using 

recycled asphalt in pavement rather than the traditional pavement. The new process may provide unique 

outcomes from environmental, social, and economic perspectives and dedicate policy and strategy to 

enhancing the quality of roadways. 

In addition to other parameters.  The selected case study for this research is the Dibba-Masafi E89 roadway in 

UAE where the research methodology is conducted by elaborating the current situation of the roadway 

performance and the conduct recycled asphalt as solution to ensure better performance. 

Keywords: Recycled asphalt, Roadway maintenance, Pavement Parameter, Condition Index 
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ABSTRACT  

The main objective of this research is to Evaluate the effect of the Boko Haram Insurgency on Education on 

Students of tertiary institutions which affects their performance in northeast Nigeria. The study examined the 

effect of the Boko Haram insurgency on education in some selected tertiary institution in northeastern states 

of Nigeria. The primary data will be sourced through the circulation of 500 survey forms to the affected 

institutions in the region this will include some affected Polytechnics and Universities all from northeastern 

Nigeria. Descriptive analysis was used either qualitative or quantitative, the research adopts qualitative 

analysis so as to verbally summarise the information generated for secondary data in the research, and the 

primary data chi-square X2 was implemented to analysed the Data. Human capital investment was affected by 

school enrolment, school attendance, and school infrastructure which is seriously affected by the Boko Haram 

insurgency. It is extreme religious beliefs, unemployment, and illiteracy that contributed to the emergence of 

the Boko Haram insurgency. Boko Haram insurgency indirectly and significantly affects human capital 

investment through school enrolments, school attendance, and school infrastructure due to fear in minds of 

students and their parents. The lack of modern facilities installed to detect the availed of Boko Haram on the 

campus is the major effect and lack of security personnel in all the institutions in the region. Therefore, 

government should provide employment opportunities for the citizens and encourages self-reliance in 

programs such as entrepreneurship, and agricultural borrower's schemes. Free education to grow the learning 

percentage of every citizen, and government should be in persistent discourse with Boko Haram religious 

leaders (Muslims) to find a lasting solution to this problem.  

Keywords: Education, Institutions, Insurgency, Human Capitals Investment, Boko Haram, and Studen 
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ASSESSING THE IMPACT OF THE INTERNET AS A LEARNING RESOURCE AMONG 

STUDENTS AT SOME SELECTED POLYTECHICS IN NORTHEAST NIGERIA

 Saleh Umar

 Awwal Ayuba Darki 

ABSTRACT 

The primary goal of this work is to assess the impact of the internet as a learning resource among students of 

polytechnics in northeast Nigeria. This study, which is attached on the uses and indulgence, adopted a survey 

among 380 students. The students perceived that the lack of digital willingness among their staff and 

institution, the absence of digital library for easy accessibility to journals from the scientific database, and 

ineffective cybercafé and internet facility within their polytechnics locations were the main problem 

depressing the impact of internet within their institutions. Nonetheless, they continue to try to find ways to 

use the internet to help their studies through self-organization, flexibility, and inventiveness. The majority of 

them stated that they use their smartphones/handsets to access the internet through other internet providers' 

subscriptions. The most popular search engines were discovered to be Google and Google Scholar. The 

students agreed that using the internet allowed them to conduct research ahead of time, complete multiple 

assignments, broaden the scope of reading and learning, promote self-learning, encourage and enhance peer 

learning, and improve students' exam preparation. It was suggested that tertiary institutions in Nigeria, 

particularly Polytechnics, establish a digital library where students can easily access scientific journals from 

databases such as Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, and Emerald. This will lessen their reliance on 

Google and Google Scholar while also allowing them to explore other related scientific papers, improving 

their educational research and learning. 

Keywords: Internet Access, Internet Facilities, Digital Library, Polytechnics, Nigerian Students, Research  

and Learning. 
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THREAT ANALYSIS AND MITIGATION STRATEGIES AND FRAMEWORKS TO REDUCE 

HUMAN LOSS DUE TO MALWARE 
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ABSTRACT 

The introduction of industrie 4.0 has flourished the human life by allowing all latest technology such as AI, 

IoT, Blockchain and many other state-of-art advanced technologies to be used as one of the components in its 

functioning. The need of connecting remote area with the city for various medical support including tele 

surgery, tele orthopedic and many others has made industrie 4.0 as one of the most important concept not for 

the enterprise only but rather for medical sector too. As these applications (AI, IoT, Blockchain) when brought 

together as one system in the form of smart healthcare, smart hospital and many others related too medical 

institutions and services, it brings more sensitive and more private data. This has lured the adversaries such as 

hackers, cyber criminals, hacktivist, etc. for victimizing their targets and resulting in financial or prestigious 

loss of the victims. But, by targeting OT and IT assets of medical or health will not only lead to financial and 

prestigious loss rather it will lead to human loss also. The system has become vulnerable because of various 

reasons and the top most reasons include heterogeneity of the system, unavailability of globally established 

security architecture, unavailability of patch update features in various components (CCTV cameras) and 

misconfigurations due to weak policy. The recent attacks such as WannaCry, HHS data on hospital breaches 

by Bitglass (2020) have caused huge loss. This makes a very important conclusion that there is a need to 

analyse the nature of attack before it actually happens and thus threat analysis becomes vital for tackling these 

inhuman cyber-attacks on medical institutions. Therefore, there is a need to develop framework and analyse 

various methodologies that could be essential for analysing current and future threats. As the recent years has 

seen huge rise in malware and ransomware attacks, there is need to discuss and develop strategies and 

framework for medical institution explicitly taking into account malware and ransomware as a highest threat.  

Keywords: Threat, IoT, Blockchain, WannaCry, Malware, Ransomware.  
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AN ANALYSIS OF CREATIVE AND DIGITAL SPACES IN KAZAKHSTAN, AND ITS IMPACT 

ON CREATIVE INDUSTRY OF CENTRAL ASIA 

Aisulu Ayapbergenova 

ABSTRACT 

The article examines the structure of modern creative industries and the relationship of the concept with media 

and innovative media technologies. The role of the media in the life of creative industries and the influence of 

influencers on the real sector of the country's economy, as one of the main tools in achieving the indicators of 

the Concept of Development of creative Industries of the Republic of Kazakhstan for 2021-2025. The purpose 

of the study is to determine the methods of disclosure of this topic using the method of content analysis, desk 

research of the topic. The literature, the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan on the 

implementation of the objectives of the creative sector development strategy and the achievement of growth 

indicators and expected results are considered. It is noted that a significant role in the popularization of 

strategically important tasks of this industry is played by media resources, which are designed to transmit to 

society truly scientific knowledge and the importance of the development of creative industries as the main 

booster of the development of the country's economy in the current realities. However, today scientific 

research in the field of journalists and media is an integral part of the creative industries, and its development 

directly depends on the involvement of the media. Since the successful and confident development of the 

creative sector is important to support them only financially, but also to create a favorable, effective 

information environment. The author describes the possibilities of digital journalism that should be used to 

promote scientific knowledge in society and attract the attention of government agencies to the activities of 

Kazakhstani scientists in the field of communications. The scientific significance of the article consists in an 

attempt to designate a completely new view on the popularization of scientific knowledge in society; to 

propose new methods for the development of creative industries, to determine the relationship between 

creators, representatives of business and the state, as an engine of progress to promote the growth of the 

country's economy and the share of creative industries. In addition, the author, using examples of existing 

programs and projects in the field of innovative technologies, reveals the work already done in this direction 

in the country, gives an independent research assessment based on the existing project of the “Digital and 

Creative Laboratory” of the innovation cluster of Nazarbayev University, as an example of providing state 

support to business entities in order to stimulate the creative industries of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: Creative industries, new media, digital journalism, innovations, media business, incubation, 

culture economy, media production, information environment, Central Asia.
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ABSTRACT 

Covid-19 pandemic is a global crisis that affected the agricultural sector as well as the psychological wellbeing 

of the rural households. This study therefore assessed the perceived effects of COVID-19 pandemic on the 

wellbeing status of rural dwellers in Oke-ogun Area of Oyo State, Nigeria.  A multi-stage random sampling 

technique was used to sample 112 respondents for the study. A well-structured interview guide was used to 

collect primary data. Data were gathered on awareness, perception, attitude of the respondents on COVID-19 

pandemic and their well being status. Data were analyzed using tables, frequencies, Chi-square and Pearson 

Product Moment Correlation (PPMC). Result showed the mean age 43.2year, most (51.8) are male, 68.8% 

were married. Majority (68.8%) of the respondents have high awareness of COVID-19 pandemic. More than 

half (53.6%) of the respondents had unfavourable perception on COVID-19 while 46.4% had favourable 

perception. Average (50%) of the respondents had favourable and unfavourable attitude towards COVID-19. 

Also, 51.8% of the respondents had low-wellbeing while 48.2% had high well-being status. It was concluded 

that majority of the respondents in study area had highlmm awareness on COVID-19 pandemic, it was 

therefore recommended that the federal, state and Local Government should there should be access to Adult 

literacy programmes, conduction of empowerment programmes and provision of housing scheme for the rural 

dwellers. 

Keywords: Covid-19 pandemic, well being status, rural dwellers 
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TÜRKIYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARDA FƏALİYYƏTİNİN YAXIN 

ŞƏRQ VƏ CƏNUBİ QAFQAZ REGİONUNDA TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATINDA ROLU 

THE ROLE OF THE ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS FOR ENSURING SECURITY IN THE NEAR EAST AND SOUTH CAUCASUS 

REGION 

 

Elvin Çingiz oğlu Həsənov 

 

ÖZET  

Türkiyə Cümhuriyyəti Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında 

region dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq etməklə yanaşı beynəlxalq təşkilatlarda da öz 

fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Xüsusilə də Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz regionunda baş verən 

münaqişələr və qeyri-sabitlik zamanı türk diplomatiyası beynəlxalq təşkilatlarda – BMT, ATƏT, AB, NATO, 

İƏT və digər qurumlarda öz ədalətli mövqeyini ortaya qoyaraq bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin və dövlətlərin 

ərazi bütövlüyünün təmin olunması prinsipini dəstəkləmişdir. 

Türkiyə Cümhuriyyəti beynəlxalq təşkilatlardakı nüfuzundan istifadə edərək region ölkələrinin beynəlxalq 

aləmdə fəal rol oynamasını təmin etməyə çalışmaqdadır. Digər tərəfdən Türkiyə Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz 

regionundan keçən enerji xətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və region ölkələri ilə iqtisadi-ticarət 

əlaqələrin genişləndirmək siyasıtini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Eyni zamanda çevrə dövlətlərilə normal 

qonşuluq əlaqələri quraraq dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Türkiyənin xarici siyasətində prioritet 

məsələlərdən hesab olunur. 

Türkiyə Cənubi Qafqaz respublikalarının ərazi bütövlüyünü və suverenliyin tanıyaraq bütün beynəlxalq 

təşkilatlarda bölgədə mövcud olan etnik-siyasi münaqişlərin dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll 

olunmasının tərəfdarı olmuşdur. Həmçinin Türkiyə Cümhuriyyəti Yaxın Şərq regionunda münaqişə mənbəyi 

olan İraq və Surayada da sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında BMT çərçivəsində və digər beynəlxalq 

təşkilatlarda mühüm rolu oynamaqdadır.     

ABŞ və Aİ ilə münasibətlərini möhkəm əsaslar üzərində quran Türkiyə Yaxın Şərqdəki münaqişələrin 

sülhyaratma missiyasında da mühüm rol oynayır. Bu rol Qərb dünyası üçün də cəlbedicidir. Türkiyənin 

demokratik və dünyəvi siyasi quruluşu bu rolu daha da gücləndirən amillərdəndir.  

Məqalədə, Türkiyə Cümhuriyyətinin beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətinin regional təhlükəsizliyin 

təminatında oynadığı rol elmi əsərlər və rəsmi sənədlər əsasında müqayisəli şəkildə araşdırılacaqdır.  

Açar sözlər: Türkiyə Cümhuriyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, Yaxın Şərq, Cənubi Qafqaz, təhlükəsizlk 

məsələləri 

 

ABSTRACT 

Along with having bilateral and multilateral cooperation with regional states, the Republic of Turkey continues 

its activities in international organizations to ensure peace and security in the Near East and South Caucasus 

region. Especially during the conflicts and instability in the Near East and South Caucasus region, Turkish 

diplomacy has supported the principle of ensuring peace, security and territorial integrity of states in the region 

by revealing its fair position in international organizations - UN, OSCE, EU, NATO, OIC and other 

institutions. 

Using its influence in international organizations, the Republic of Turkey is trying to ensure the region 

countries to play an active role in the international world. On the other hand, Turkey aims to ensure the security 

of energy lines passing through the Near East and South Caucasus region, and to expand economic and trade 

relations with the countries of the region. At the same time, ensuring state security by establishing normal 

friendly relations with neighboring states is considered one of the priorities in foreign policy of Turkey. 

Recognizing the territorial integrity and sovereignty of the South Caucasus republics, Turkey has been a 

supporter of resolving ethnic-political conflicts in the region based on the principle of territorial integrity of 

states in all international organizations. Also, the Republic of Turkey plays an important role in the UN and 

other international organizations in ensuring peace and security in Iraq and Syria, which are the source of 

conflict in the Near East region.  

66



11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

Turkey, which has established its relations with the US and the EU on firm foundations, also plays an 

important role in the peace-making mission of conflicts in the Near East. This role is also attractive to the 

Western world. Democratic and secular political structure of Turkey is one of the factors further strengthening 

this role. 

In the article, the role played by the activities of the Republic of Turkey in international organizations for 

ensuring regional security will be comparatively investigated on the basis of scientific works and official 

documents. 

Keywords: Republic of Turkey, international organizations, Near East, South Caucasus, security issues. 

 

GİRİŞ 

Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz regionu tarixlər boyu öz geosiyasi və strateji əhəmiyyətinə görə diqqət 

mərkəzində olmuş, istər iqtisadi, istər siyasi, istərsə də beynəlxalq münasibətlərdə oynadığı rola görə aparıcı 

dövlətlərin mübahisə və münaqişə mənbəyinə çevrilmişdir. Yüz illər boyu bu ərazilərdə hökmranlıq edənn 

türk hakimiyyətləri bölgənin etno-siyasi, sosial-mədəni və iqtisadi-ticari sisteminin formalaşmasında mühüm 

rol oynamışdır. 

XX əsrdə olduğu kimi XXI əsrdə də Türkiyə Cümhuriyyəti bölgədə baş verən proseslərdə yaxından iştirak 

edir, Yaxın Şərq və Güney Qafqazın siyasi və iqtisadi sisteminin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Çünki 

bu bölgələrdə bəzi dövlətlərlə birbaşa sərhəd hüdudları olan Türkiyə istər öz təhlükəsizliyinin qorunmasında, 

istərsə də bölgənin ümumi təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında əsas rol oynayan aktorlardan biridir.  

Türkiyə Cümhuriyyəti Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında 

region dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq etməklə yanaşı beynəlxalq təşkilatlarda da öz 

fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Xüsusilə də Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz regionunda baş verən 

münaqişələr və qeyri-sabitlik zamanı türk diplomatiyası beynəlxalq təşkilatlarda –BMT, ATƏT, AB, NATO, 

İƏT və digər qurumlarda öz ədalətli mövqeyini ortaya qoyaraq bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin və dövlətlərin 

ərazi bütövlüyünün təmin 

olunması prinsipini dəstəkləmişdir.  

Türkiyə Cümhuriyyəti beynəlxalq təşkilatlardakı nüfuzundan istifadə edərək region ölkələrinin beynəlxalq 

aləmdə fəal rol oynamasını təmin etməyə çalışmaqdadır. Digər tərəfdən Türkiyə Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz 

regionundan keçən enerji xətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və region ölkələri ilə iqtisadi-ticarət 

əlaqələrin genişləndirmək siyasıtini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Eyni zamanda çevrə dövlətlərilə normal 

qonşuluq əlaqələri quraraq dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Türkiyənin xarici siyasətində prioritet 

məsələlərdən hesab olunur.  

Güney Qafqaz ölkələri öz müstəqilliklərini elan etdikdən sonra Türkiyə Cümhuriyyəti həmişə Güney 

Qafqazda baş verən prosesləri diqqətlə izləmiş, bölgəyə yönəlik bütün xarici təhdidləri birmənalı şəkildə 

pisləmişdir. 

Hələ 2008-ci ildə Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya hərbi müdaxiləsi və bunun ardınca Moskvanın cavab olaraq 

Gürcüstan ərazisində həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar Qafqaz regionunda mövcud konyukturada bir çox 

dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu dəyişikliklərdən ən mühümü Cənubi Osetiya və Abxaziyanın beynəlxalq 

platformada müstəqilliklərinin birtərəfli elan edilməsinin yaratdığı ağrılı proses idi. 

Bu iki muxtar bölgənin öz müstəqilliklərini elan etməsindən sonra Rusiya və bir neçə dövlətin bu ərazi 

vahidlərinin müstəqilliklərini tanıması böyük dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları üz-üzə qoydu.  

Qafqazda güc balansını pozan Rusiyanın bu ilhaq hərəkəti başlayandan Türkiyə bütün beynəlxalq təşkilatlarda 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Qondarma Abxaziyanın Xarici işlər Naziri Sergey Şamba, 

“Türkiyənin Qafqaz siyasətini daha çox Gürcüstan üzərindən aparmasını tənqid etmiş və nTürkiyənin 

Gürcüstana hərbi dəstəyinin problemin həll olunmasını imkansız etdiyini vurğulamışdır”.  

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Türkiyə bütün dövrlətdə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyin 

tanımış, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımamışdır. Qeyd edək ki, uzun bir dövr ərzində 

Ermənistanla – Azərbaycan arasında münaqişə mənbəyi olan Qarabağ probleminin həllində də Türkiyənin 

əvəzolunmaz xidmətləri olmuşdur. 2020-ci ilin 27 sentyabrında II Qarabağ savaşında Azərbaycan torpaqlarını 

erməni işğalçılarından azad edərkən Türkiyənin siyasi, mənəvi və olduqca ciddi diplomatik dəstəyi olmuşdur. 

Bu dəstək Azərbaycan göstərilən bir qardaş dəstəyi ilə yanaşı, həmçinin haqq və ədalətə olan bir dəstək idi. II 
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Qarabağ savaşında Türkiyənin ədalətli mövqeyi eyni zamanda Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin 

təmin olunması istiqamətində əsas amillərdəndir.  

Türkiyə Cənubi Qafqaz respublikalarının ərazi bütövlüyünü və suverenliyin tanıyaraq bütün beynəlxalq 

təşkilatlarda bölgədə mövcud olan etnik-siyasi münaqişlərin dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll 

olunmasının tərəfdarı olmuşdur. Həmçinin Türkiyə Cümhuriyyəti Yaxın Şərq regionunda münaqişə mənbəyi 

olan İraq və Surayada da sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında BMT çərçivəsində və digər beynəlxalq 

təşkilatlarda mühüm rol oynamaqdadır. 

ABŞ və Aİ ilə münasibətlərini möhkəm əsaslar üzərində quran Türkiyə Yaxın Şərqdəki münaqişələrin 

sülhyaratma missiyasında da mühüm rol oynayır. Bu rol Qərb dünyası üçün də cəlbedicidir. Türkiyənin 

demokratik və dünyəvi siyasi quruluşu bu rolu daha da gücləndirən amillərdəndir. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətinin Yaxin Şərq və Cənubi Qafqaz 

regionunda təhlükəsizliyin təminatinda rolu 

Türkiyə Cümhuriyyəti regional təhlükəsizliyin qorunmasında bölgə dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli 

əməkdaşlıq etməklə yanaşı beynəlxalq təşkilatlarda da fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Xüsusilə də Yaxın 

Şərq, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionunda baş verən münaqişələr və qeyri-sabitlik zamanı türk 

diplomatiyası beynəlxalq təşkilatlarda – BMT, ATƏT, AB, NATO, İƏT və digər qurumlarda öz ədalətli 

mövqeyini ortaya qoyaraq bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin və dövlətlərin ərazi bütövlüyünün təmin olunması 

prinsipini dəstəkləmişdir. 

Hələ 2008-ci ildə Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya hərbi müdaxiləsi və bunun ardınca Moskvanın cavab olaraq 

Gürcüstan ərazisində həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar Qafqaz regionunda mövcud konyukturada bir çox 

dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu dəyişikliklərdən ən mühümü Cənubi Osetiya və Abxaziyanın beynəlxalq 

platformada müstəqilliklərinin birtərəfli elan edilməsinin yaratdığı ağrılı proses idi. Bu iki muxtar bölgənin 

öz müstəqilliklərini elan etməsindən sonra Rusiya və bir neçə dövlətin bu ərazi vahidlərinin müstəqilliklərini 

tanıması böyük dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları üz-üzə qoydu. 

Münaqişə tərəflərindən biri olan Moskva administrasiyası bu iki bölgənin müstəqil dövlət olduğunu qəbul 

edərək öz siyasətini bəyan etdi. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iki ölkənin müstəqilliyinin tanınması 

ilə bağlı açıqlama verdiyi 26 avqust 2008-ci ildə dərc edilən xəbərin təfərrüatında, “Cənubi Osetiya və 

Abxaziyanın Rusiyaya müraciətinin dünən Rusiya Parlamentində qəbul edildiyini xatırlatmış, biz bütün 

müvafiq beynəlxalq hüququ nəzərə alaraq bu respublikaların müstəqilliyini tanıyırıq” – deyə bəyan etmişdir 

(15).    

Abxaziyanın siyasi müstəqilliyini Rusiya, Nikaraqua, Venesuela, Nairi, Vanuabi və Suriya istisna olmaqla, 

heç bir dövlət və beynəlxalq təşkilat tanımamışdır. Bu ərazi lər beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın əyaləti kimi 

tanınır. Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanın əraziləri Gürcüstan hökuməti, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

Rusiya tərəfindən işğal edilmiş Gürcüstan əraziləri kimi qəbul edilir.  

Beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunması və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı 

həmfikir olan dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar arasında ən böyük reaksiyanı Vaşinqton administrasiyası 

göstərmiş, ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rays hadisəni son dərəcə uğursuz qərar kimi qiymətləndirmişdir. 

ABŞ Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında Cənubi Osetiya və Abxaziyanın statusunu dəyişdirmək 

cəhdinin qarşısını almaq üçün veto hüququndan istifadə edəcək” - deyən Rays Rusiya administrasiyasını 

atəşkəs rejiminə əməl etmək öhdəliyini yerinə yetirməməkdə də günahlandırmışdır. ABŞ-ın insidentlə bağlı 

sərt mövqeyini ifadə edən bu mövqe onsuz da gərgin olan ABŞ - Rusiya münasibətlərini daha da çıxılmaz 

vəziyyətə salmışdı (13).  

Bu hadisələrə Gürcüstan hökuməti də sərt reaksiya verərək, Gürcüstanın, Rusiya prezidenti Dimitri 

Medvedevin Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını ilhaq kimi qiymətləndirmişdir. 

Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qiqa Bokeria, "Bu qərar Gürcüstanın bir hissəsi olan bu torpaqların 

açıq şəkildə ilhaqıdır" deyərək bəyan etmişdir (15). 

Bu hadisələrə münasibət bildirən “Böyük Britaniya qərarı rədd etdiyini” açıqlamış, Estoniyanın paytaxtı 

Tallinndə olan Almaniya kansleri Angela Merkel “Rusiyanın qərarının qəbuledilməz olduğunu” bildirmişdir 

(16).   

Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Erik Şevalye isə mətbuat konfransında Fransanın Gürcüstanın 

ərazi bütövlüyünü tanıdığını və Rusiyanın qərarından təəssüfləndiyini” bildirmişdi (16).  
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Bu hadisələrdən ciddi narahatlıq keçirən ABŞ, İtaliya, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Kanada və 

Yaponiyanın da daxil olduğu G-7 ölkələrinin yüksək səviyyəli rəsmilərinin konfransda Rusiyanın Cənubi 

Osetiya və Abxaziyanı tanıma qərarına ciddi etiraz etmiş və bu qərarı faktiki olaraq ilhaq adlandırmış, 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini ifadə etmişlər (17).  

Böyük dövlətlərin və G-7 ölkələrinin Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqiliyini tanıma qərarına 

etiraz edən beynəlxalq təşkilatlar arasında NATO-da yer almışdır. “NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop 

Seffer, “Alyansın Rusiyanın hərəkətini rədd etdiyini” bəyan etmişdir. Sefferin sözçüsü tərəfindən verilən 

açıqlamada, “Bu qərar Rusiyanın da imzaladığı və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edən BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının bir çox qətnamələrinin pozulmasıdır. NATO Gürcüstanın suverenliyini və ərazi 

bütövlüyünü dəstəkləyir.”- kimi açıqlanmışdır. Oxşar bəyanatla ATƏT-in sədri və Finlandiyanın xarici işlər 

naziri Aleksander Stubb bildirmişdir ki, “Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması ATƏT-in 

əsas prinsiplərinin pozulmasıdır. Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməyə, ATƏT-

in prinsiplərinə əməl etməyə, dərhal bütün qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmağa və atəşkəs razılaşmasına əməl 

etməyə borcludur” (20).   

Avropa İttifaqı da bəyanat yayaraq, “Gürcüstanın BMT Konvensiyası, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Konfransının Yekun Sazişi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir çox qətnamələri ilə tanınan müstəqilliyi, 

suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı “müstəqillik bəyannaməsi”ni və Rusiyanın bu bəyannamələri 

tanımasını pisləmişdir”. Həmçinin Avropa Şurasının baş katibi Terri Devis “Moskvanın Şuraya üzv dövlətin 

ərazi bütövlüyünü pozan bu birtərəfli qərarını pislədiyini” bəyan etmişdi (20).   

Nəhayət, bu münaqişə ilə bağlı Qərb dövlətlərinin təsiri altında olan və müstəqil qərarlar verməkdə çətinlik 

çəkən BMT-dən açıqlamalar gəlmişdi. BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun bəyənatında qeyd etmişdir ki, 

“Rusiyanın Gürcüstanda Abxaziya və Cənubi Osetiyanı birtərəfli qaydada tanıması BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının Gürcüstandakı böhranın həlli istiqamətində səylərini çətinləşdirə bilər. Dövlətlərin tanınması 

məsələsi suveren dövlətlərin həll edəcəyi məsələdir” (20).   

Qafqazda güc balansını pozan  Rusiyanın bu ilhaq hərəkatı başlayandan Türkiyə bütün beynəlxalq 

təşkilatlarda Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Türkiyənin bölgəyə münasibətinin təməlində 

bölgədəki güc tarazlıqlarının həssaslığı dayanır. Qondarma Abxaziyanın Xarici işlər Naziri Sergey Şamba, 

“Türkiyənin Qafqaz siyasətini daha çox Gürcüstan üzərindən aparmasını tənqid etmiş və Türkiyənin 

Gürcüstana hərbi dəstəyinin problemin həll olunmasını imkansız etdiyini vurğulamışdır”.  

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Türkiyə bütün dövrlətdə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyin 

tanımış, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımamışdır.  

2015-ci ildə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında qeyd edilirdi ki, “Cənubi Qafqazda həll 

olunmamış münaqişələr - Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı münaqişələr həm bu regionun, 

həm də Avrasiyanın təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır. Türkiyə inanır ki, Qafqaz ölkələrindəki bütün 

münaqişələrin sülh yolu ilə həlli bu ölkələrdə siyasi sabitliyə və iqtisadi rifaha töhfə verəcək, həmçinin 

ikitərəfli və regional əməkdaşlıq üçün yeni üfüqlər açacaqdır” (23).  

Türkiyə beynəlxalq təşkilatlarda iştirak etməklə region ölkələrinin beynəlxalq aləmdə fəal rol oynamasını 

təmin etməyə çalışır. Türkiyə Cənubi Qafqazda Rusiya ilə arasında bufer zona yaradaraq region ölkələri ilə 

münasibətlərini yaxşılaşdırmaq, regiondan keçən enerji xətlərinin təhlükəsizliyin təmin etmək və region 

ölkələri ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrin genişləndirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur (10). 

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazla əlaqələrində Türkiyənin böyük rolu 

vardır. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki. Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olma prosesi 1959-cu ildə 

ortaqlıq müqaviləsi imzalamaq üçün Avropa İqtisadi Birliyinə ilk müraciəti ilə başlamışdı. O vaxtdan bəri 

Türkiyə tam üzvlük üçün müxtəlif mərhələlər keçsə də, lakin Aİ-yə tam üzvlük hələ də əldə olunmamışdır. 

1999-cu ildə namizədlik statusunun qəbul edilməsindən sonra Türkiyənin Aİ-yə daxil olması müxtəlif 

platformalarda müzakirə olunmaqdadır (8, s. 111-112). 

2004-cü ildə Brüssel Zirvə toplantısında Türkiyənin siyasi kriteriyalara kifayət qədər cavab verdiyi 

vurğulanaraq 2005-ci ildə danışıqlara rəsmi başlanılması qərara alındı. Lakin müzakirələr uzunmüddəti davam 

etsə də konkret nəticəsi yoxdur. 29 noyabr 2015-ci il tarixli Aİ-Türkiyə Zirvə toplantısında, Aİ və Türkiyə 

münasibətlərini bütün mühüm sahələrdə canlandırmaq və dərinləşdirmək qərarı verilmişdir (9, s.4). 

 

Ümumiyyətlə, Türkiyənin Aİ-yə daxil olması ilə Aİ-yə edə biləcəyi töhfələr əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 
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 Yaxın Şərq, Balkanlar, Mərkəzi Asiya və Qafqaz kimi dünyanın ən strateji regionları ilə qonşu olan 

bu ölkənin Birliyə üzvlüyü Aİ-nin xarici siyasətinə fərqli ölçülər qatacaqdır; 

 Aİ-nın Qafqazda əhəmiyyəti və effektivliyi artırılacaq, Qara dəniz, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya kimi 

arxa planda qalan ərazilərdə daha fəal siyasət yürütmək imkanı qazanılacaqdır.  Bu amil İttifaqın 

mövcud Qafqaz siyasətini daha da sürətləndirəcəkdir; 

 Türkiyə Avropanın təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti baxımından strateji bazaya çevriləcək, 

beynəlxalq terrorizm, narkotik və insan alveri, qeyri-qanuni immiqrasiya kimi təhlükəsizlik 

təhdidlərinə qarşı əməkdaşlıq təmin ediləcəkdir; 

 Türkiyənin güclü və böhrana davamlı iqtisadiyyatının Avropa ölkələrinə töhfələri əhəmiyyətli 

dərəcədə artacaq.  

 Türkiyənin gənc və dinamik inkişafa malik olan əhalisi sayəsində Avropanın işçi qüvvəsinə ehtiyacı 

qarşılanacaqdır; 

 Türkiyədən alternativ enerji marşrutlarının keçməsi, Aİ-nin enerji təchizatı təhlükəsizliyi təmin edəcək 

və Rusiyadan asılılıq azaldacaqdır; 

 Yaxın Şərq və Xəzər hövzəsi enerji ehtiyatlarının Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarlarına çatdırılması 

Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcəkdiir; 

 Aİ regional münaqişələrin həlli baxımından problemli ölkələrlə daha yaxından işləmək şansı əldə 

edəcəkdir; 

 Türkiyənin Aİ-yə daxil olması ilə Aİ-nin xarici siyasəti sabitləşəcək və beynəlxalq aləmdə güclənəcək 

və  Qafqaz ölkələri ilə siyasi dialoq imkanları daha da artacaqdır. 

Cənubi Qafqaz dövlətləri öz müstəqilliklərini qazanması ilə bu regiona bir çox problemləri də özü ilə gətirdi. 

Bu dövlətlərin Rusiyanın təsirindən tam qurtula bilməməsi, xüsusən də regionda mövcud olan etnik 

müxtəliflik bu problemlərin əsasını təşkil edir. Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ problemi, 

Gürcüstanın Rusiya ilə problemləri, Cənubi Osetiya və Abxaziya regionun kritik təhlükəsizlik problemləri 

bölgənin təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradan amillərdəndir. Regionda mövcud olan bu münaqişələr 

püskürməyə hazır vulkan kimi daim aktivdir və xarici faktorlar tərəfindən asanlıqla aktivləşdirilə bilir. Bu 

vəziyyət həm də beynəlxalq sülhə təhlükə yaradır. Aİ bu qeyri-sabit regionla qonşu olduğu üçün Cənubi 

Qafqazda Aİ üçün təhdidedici elementlər hər an mövcuddur (21, s.6-11). 

Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin tam təmin olumamasının ən mühüm səbəblərindən biri də təkcə 

region dövlətləri deyil, həm də qlobal güclərin öz spesifik iqtisadi, hərbi və siyasi maraqlarını təmin etmək 

üçün təhlükəsizlik strategiyaları müəyyən etməyə çalışırlar. Xüsusilə də Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi 

regionda öz maraqlarına uyğun gördükləri təhlükəsizlik sistemini qurmağa çalışırlar. (3). 

Aİ-nin Cənubi Qafqazdan qaynaqlanan təhdidlərə və mümkün təhlükələrə qarşı təhlükəsizlik və müdafiə 

siyasətini gücləndirməsi üçün Türkiyəyə mütləq şəkildə ehtiyacı vardır. Çünki Türkiyə geosiyasi mövqeyinə 

görə Cənubi Qafqazdan gələ biləcək təhlükələrə qarşı Aİ ölkələri üçün “bufer zona” mövqeyindədir. Həmçinin 

Türkiyənin NATO-ya (Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı) üzv olması, Aİ-nin Qafqaz siyasətində, xüsusilə 

də təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərində Türkiyəni əsas aktorlardan birinə çevirir. Bu konteksdən baxıldıqda 

Türkiyə təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində Aİ üçün həssas bağlardan birini təşkil edir (19, s. 132). 

Aİ və Cənubi Qafqaz ölkələri təhlükəsizlik məsələlərində ortaq siyasət sərgiləmək imkanına malik olmasalar 

da, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində bəzi təşəbbüslərdə birlikdə hərəkət edirlər. Türkiyənin Cənubi Qafqaz 

ölkələri ilə birlikdə üzv olduğu Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi (TRACECA) adı çəkilən 

platformalardan biridir. TRACECA Avro-Asiya ticarət marşrutu olan İpək Yolunun fəaliyyəti üçün yaradılmış 

bir təşkilatdır. Asiya və Avropa marşrutu ilə enerji qaynaqları başda olmaqla bir çox məhsul və xidmətlərin 

daşınması üçün əhəmiyyətli bir layihə olan TRACECA sözügedən marşrut üzrə ölkələr arasında ticarətin 

intensivləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətli perspektiv vəd etməkdədir (24).  

Məlumdur ki, Cənubi Qafqaz Aİ-nin enerji siyasətində mühüm yer tutur. Bu təşkilat dünyada enerji istehlakı 

üzrə birinci yerdədir. Birlik üçün Yaxın Şərq və Rusiya ilə yanaşı, Xəzər regionunun neft və təbii qaz 

ehtiyatları da olduqca önəmlidir. TRACECA layihəsi qədər əhəmiyyətli olan INOGATE Layihəsi Cənubi 

Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarından neft və təbii qazın Avropa bazarlarına ixracını nəzərdə tutan və 

iqtisadi infrastrukturu Aİ tərəfindən formalaşdırılan bir layihədir (14, s.39).  

Türkiyənin geosiyasi mövqeyinə görə enerji sahəsindəki rolu Aİ üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Xəzər 

Dənizi və Azərbaycanda mövcud olan enerji ehtiyatlarının Avropa bazarlarına daşınmasının mühüm hissəsi 
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Türkiyə ərazisindən keçir. Türkiyə kimi təhlükəsiz və stabil bir ölkədən enerji daşımalarının həyata 

keçirilməsi “enerji təchizatı təhlükəsizliyi” baxımından da əhəmiyyətlidir. Bu, təbii ki, Türkiyəni Aİ üçün 

vazkeçilməz edir və ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verir (22).  

Qeyd edək ki, Türkiyənin Aİ ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı soyuq müharibə dövrünün başa çatmasından 

sonra “Avropa Enerji Xartiyası”na əsaslanır. 17 dekabr 1994-cü ildə Lissabonda 50 dövlət və Aİ "Enerji 

Xartiyası"nı ratifikasiya etmişdi. Bu saziş enerji ticarəti, şirkətlərinin enerji investisiyaları, tranzit məsələləri, 

münaqişələrin həlli və enerji adekvatlığı üzrə əməkdaşlıq sahələrində iştirakçı dövlətlər üçün beynəlxalq 

koordinasiya və tənzimləmə mühiti yaratmışdır. Türkiyə 17 dekabr 1994-cü ildə Lissabon şəhərində “Enerji 

Xartiyası Sazişi”ni imzalamış, 1 fevral 2000-ci il tarixli 45119 nömrəli qanunla təsdiq edilmişdi. “Enerji 

Xartiyası Sazişi”, enerji xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, enerji təchizatında qarşılaşa biləcək 

problemlərə qarşı hansı alternativlərin ola biləcəyi, eyni zamanda enerji ixrac edən ölkələrin əlaqəli şəkildə 

əməkdaşlığı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu həm istehsalçı ölkələr, həm də istehlakçı ölkələr 

üçün hazırlanmış bir tənzimləmə sənədidir. (7). 

Aİ-nin Rusiyanın enerji ixracı təsirini azaltmaq üçün də Türkiyədən asılı vəziyyətdədir. Fəaliyyətdə olan neft 

və təbii qaz layihələrinin əksəriyyətinin Türkiyədən təhlükəsiz şəkildə keçməsi, BTC neft kəməri və BTƏ 

təbii qaz kəməri, TANAP, TAP kimi meqa layihələrin Avropa üçün strateji əhəmiyyət Türkiyənin geosiyasi 

əhəmiyyətini dəfələrlə gücləndirir. Bjezinskinin qeyd etdiyi kimi. “BTC boru kəməri ilə sübut oludu ki. həm 

Azərbaycan, həm də Türkiyə Avropanın enerji müxtəlifliyi və təchizat təhlükəsizliyi baxımından olduqca 

əhəmiyyətlidir. Rusiyanın Avropa məsələlərində siyasi təsiri də paralel olaraq məhdudlaşır. Rusiya Orta 

Asiyanın enerji ixracatına birbaşa çıxışında yeganə faktor olmaq istəyir, amma Türkiyənin artan regional 

effektivliyi, Azərbaycan və Gürcüstanla əməkdaşlığı Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi Asiya enerji resurslarına 

birbaşa Avropaya çıxışı imkanlarını asanlaşdıra bilər.” (2, s. 111). 

Aİ və Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionunda qarşılıqlı əlaqələri, geosiyasi maraqları və əməkdaşlığı bəzi 

subyektiv səbəblərdən problemlərlə qarşılaşmaqdadır. Xüsusilə də Ermənistanın beynəlxalq aləmdə yanlış 

olaraq Türkiyəyə qarşı istifadə etdiyi “uydurma erməni soyqırımı” məsələsi, Türkiyəyə qarşı yersiz ərazi 

iddiaları və uzunmüddət davam etmiş Dağlıq Qarabağ problemindən riyakarcasına istifadə etməsi cəhdləri 

nəticəsində Aİ və Türkiyə münasibətləri həlli çətin olan bir sıra problemlərlə üzləşmişdir. 1987-ci ildə Avropa 

Parlamentinin qərarı ilə “qondarma erməni soyqırımı”nın tanınması və Türkiyəyə bu soyqırımı tanımasının 

tövsiyyə olunması, sonrakı proseslərdə Aİ-Türkiyə münasibətlərində həmişə ciddi əngəl olmuşdur. Erməni 

soyqırımının tanınması, sərhəd qapısının açılması, diplomatik əlaqələrin qurulması kimi tələblər zaman-

zaman Aİ tərəfindən Türkiyənin qarşısına qoyduğu tələblər olmuşdur (12, s.8-9). 

Yaxın Şərq, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya bölgəsində təhlükəsizliyin təmin olunmasında Türkiyə-NATO 

əməkdaşlığı əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. 

Region ölkələri arasında Azərbaycan-NATO-Türkiyə əlaqələrinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan ilə 

NATO arasında əlaqələrin başlanğıc tarixi 1992-ci ilə təsadüf edir. 1992-ci ildə Azərbaycan Şimali Atlantika 

Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olmuş, 1994-cü ildə Brüssel Sammitində qəbul edilmiş Sülh Naminə Tərəfdaşlıq 

(SNT) Proqramı çərçivəsində Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoymuşdu (1, s.3).  

SNT Proqramı praktiki əməkdaşlığa və Şimali Atlantika Şurasının əsaslandığı demokratik dəyərlərə sadiqliyə 

əsaslanır. Proqramın əsas məqsədi tərəfdaş dövlətlər və NATO arasında sabitliyin qorunması, təhdidlərin və 

təhlükəsizliyin məhdudlaşdırılması məsələlərində tərəflərin istəklərini nəzərə almaqla hər bir tərəfdaş dövlətlə 

xüsusi əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaqdır. SNT Proqramının əsasını hər bir tərəfdaş dövlətin öhdəliklərinin 

aydın şəkildə yazıldığı Çərçivə Sənədi təşkil edir. (5, s.50). 

NATO daxilində ən güclü ordulardan birinə malik olan Türkiyə Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin hər 

aspektdə inkişafına dəstək verir. Türkiyə Azərbaycanı SNT Proqramı çərçivəsində təşkilatın Planlaşdırma və 

Təhlil Prosesi Proqramında fəal iştirak etməyə təşviq etmişdir. Bu proqram çərçivəsində Azərbaycanın 

müdafiə strukturunda köklü dəyişikliklər edilmiş, Azərbaycan Ordusunun texniki təchizatı və müdafiə 

qabiliyyətinin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində çox mühüm addımlar atılmışdı. 1997-ci 

ilin yanvarında Azərbaycan Ordusunun tərkibində Sülh Korpusu yaradılmış, 1999-cu il oktyabrın 20-də 

Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində Azərbaycan Sülhməramlı 

Qüvvələrinin hissələrinin Kosovada həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda (Kosovo Force/Kosovo 

Gücü) Türk Taburu Əməliyyat Qrupunun tərkibində iştirak etməsi təmin edilmişdi (1, s.5-6). 
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Türkiyənin dəstəyi ilə Azərbaycan 2002-ci ildə İSAF çərçivəsində (İnternational Security Support Forces 

/Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Dəstək Qüvvələri) Əfqanıstana 30 əsgər göndərmişdir. Azərbaycan Milli 

Məclisinin 2002-ci ilin noyabrında qəbul etdiyi qanunla Azərbaycan əsgərlərinin Kabildə türk kontingentinin 

tərkibində xidmət keçməsi təsdiq edilmişdi. Bununla bağlı olaraq Azərbaycanın müdafiə nazirinin müavini 

olmuş Məmməd Beydullayev "Türkiyə bu əməliyyatın xərclərini qarşılayaraq, Azərbaycan əsgərlərinə NATO 

standartlarına uyğun təlim keçiləcək" - demişdi. (5, s. 51). 

Azərbaycan Ordusunun yüksək səviyyəli müdafiə qabiliyyətli olması Türkiyənin hərbi təhlükəsizlik 

siyasətinin tərkib hissəsidir və bu siyasət çərçivəsində Türkiyə Azərbaycanı həm siyasi, həm də hərbi 

baxımdan NATO sisteminə inteqrasiya olunması üçün maksimum səy göstərir. Bu istiqamətdə mövcud 

proqramların həyata keçirilməsi çərçivəsində Türkiyə Azərbaycanın NATO-nun imkanlarından maksimum 

səviyyədə yararlanması üçün səy göstərir. 2001-ci ildə NATO-nun Azərbaycanda “Cooperative 

Determination 2001” təlimini həyata keçirmək üçün Türkiyə Azərbaycana lazımi dəstəyi göstərmişdi. 

Sözügedən dövrdə NATO-nun Cənub-Şərqi Avropa Birləşmiş Qüvvələrinin komandanı vəzifəsini icra edən 

general Oktar Ataman, “Bu cür təlimlərin əsas məqsədinin NATO və SNT proqramına üzv olan ölkələrin 

orduları arasında birgə iş və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək olduğunu” vurğulamışdı (4).  

Göründüyü kimi, Türkiyə NATO çərçivəsində birgə işlərin planlaşdırılması, KFOR və ISAF çərçivəsində 

NATO qüvvələri ilə birgə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi, Azərbaycan ordusunun infrastruktur və 

sistemlərinin NATO standartlarına çatdırılması, birgə təlim proseslərinin dəstəklənməsi, Türkiyə Baş 

Qərargahı tərəfindən Azərbaycana maddi-texniki yardımın göstərilməsi Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin 

inkişafına hərtərəfli kömək etməkdədir. (5, s. 51). 

NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün bir sıra mühüm sahələrdə də cəlbedici perspektivlər açır. Azərbaycan 

Respublikasının NATO ilə strateji təhlükəsizlik, demokratik təsisatların, azad bazar iqtisadiyyatının inkişafı, 

yeni texnologiyanın respublika həyatına cəlb edilməsi və s. sahələrdə əməkdaşlığına xüsusi ehtiyac duyulur. 

NATO-nun bu sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açan bir sıra komitələri - mədəniyyət və 

informasiya, elmi məsələlər, müasir cəmiyyət, mülki cəmiyyət məsələləri üzrə fövqəladə planların işlənib 

hazırlanması bürosu, boru kəmərlərinin çəkilməsi və istismarı komitələri və s. mövcuddur (11, s.420).  

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan-NATO münasibətləri çərçivəsində Türkiyədən dəstək almaq 

Azərbaycanın milli siyasəti ilə də uyğundur. Çünki Azərbaycan siyasi və iqtisadi baxımdan Avropa və Avro-

Atlantik sistemə inteqrasiya olunma hədəfini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu kontekstdə Azərbaycan üçün 

NATO-nun təhlükəsizlik standartlarına cavab verən silahlı qüvvələr infrastrukturunun formalaşması son 

dərəcə vacibdir. Həmçinin Azərbaycan özünün xarici siyasət strategiyasını formalaşdırarkən mühüm 

beynəlxalq təşkilatlarla və bu təşkilatlara üzv olan aparıcı dövlətlərlə də əməkdaşlığa önəm verir. Çünki 

Azərbaycanın Ermənistanla uzunmüddət münaqişə vəziyyətində olması onu beynəlxalq əlaqələrini 

genişləndirməyə məcbur etmişdir. Bölgə qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılması 

üçün Azərbaycanı NATO ilə əməkdaşlığa önəm verməyə sövq edir. 

Türkiyə Cümhuriyyəti Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya bölgəsində sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında 

BMT çərçivəsində də sülhməramlı missiyasında da mühüm rolu olmuşdur.   

1990-cı il avqustun 2-də Yaxın Şərqdə Soyuq Müharibədən sonrakı ilk böyük böhranın başlaması Türkiyənin 

əvvəlki dövrdəki xarici siyasətinin əsas parametrlərinə yenidən baxılması zərurətini ortaya qoydu. ABŞ-ın 

rəhbərlik etdiyi Qərb dünyasının Birinci Körfəz Böhranına və “yeni dünya nizamı və prinsipləri” diskursuna 

reaksiyası Soyuq Müharibədən sonrakı dünya siyasi sisteminin yenidən dizaynın tərkib hissəsi idi. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Sovet İtifaqı, Çin və Fransa kimi daimi üzvləri Birləşmiş Ştatların Körfəz 

müharibəsinə yönəlik qərar qəbul etməsinə mane ola bilmədilər. Fransa prezidenti Mitteran problemi 

diplomatiya yolu ilə həll etmək üçün çox səy göstərsə də, 17 yanvar 1991-ci ildə başlayan hücumda müttəfiq 

qüvvələrin tərkibində iştirak etmək məcburiyyətində qaldı. (6).  

Türkiyənin İraq böhranı qarşısında BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya qərarlarına ilk əməl edən 

ölkələrdən biri olmasına baxmayaraq, o zaman prezident Turqut Özalın fəal diplomatiyası ciddi tənqidlərə 

məruz qalmış və onun müttəfiq qüvvələrə qoşulmaq istəyi hökumətdə istefalara səbəb olmuşdu. İstefaların 

səbəbi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) 1990-cı il avqustun 12-də toplanan 126-cı iclasında 

hökumətin təqdim etdiyi  qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılması və 151 əleyhinə  qarşı, 216 lehinə səslə 

qəbul edilməsi olmuşdu. Bu qanun hökumətə 1982-ci il Konstitusiyasının 92-ci maddəsi çərçivəsində milli 

maraqların müdafiəsi məqsədilə hərbi gücdən istifadə etmə səlahiyyəti verirdi. (18).  
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Bu qanunu qəbulunun əleyhinə olan Xarici işlər naziri Əli Bozer 1990-cı il oktyabrın 12-də, Müdafiə naziri 

Safa Giray oktyabrın 18-də, Baş Qərargah rəisi Necip Torumtay isə dekabrın 3-də istefa vermişdir.  İctimai 

rəyin böyük etirazına və hökumətin və hərbi-siyasi bürokratiyadan edilən ciddi etirazlar səbəbindən Türkiyə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çətiri altında İraqa qarşı ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi əməliyyata qatılmadı. 

Türkiyənin bu hərbi əməliyyatlarda kənarda qalması böyük ölçüdə onun İraqdakı hadisələrin sonrakı 

mərhələlərində kənarda qalması ilə nəticələnəcəkdi. (6). 

1992-ci ildən etibarən dünyada və bölgədə baş verən siyasi proseslər səbəbindən Türkiyə öz dövlət və 

təhlükəsizlik maraqları çərçivəsində sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak istəyini ortaya qoymuş və BMT və 

NATO tərkibində həyata keçirilən əməliyatlarda iştirak etmişdir.  

ABŞ-a 11 sentyabr 2001-ci il terror hücumunun təşkilatçısı olduğu iddia edilən “Əl-Qaidə”nin lideri və 

üzvlərinin Əfqanıstanda olması ehtimalı ABŞ-ın 2001-ci ilin oktyabrında İngiltərə, Kanada və Avstraliya ilə 

birlikdə bu ölkəyə müdaxiləsinə səbəb olmuşdu. Müttəfiq qüvvələr 2001-ci ilin dekabrında Taliban rejimini 

devirdikdən və Həmid Kərzainin rəhbərliyi altında Əfqanıstan keçid hökuməti yaradıldıqdan  sonra, Türkiyə 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında yaradılmış ISAF-a 300 nəfərlik bölük səviyyəsində, 2002-

ci ilin iyun-2003-cü ilin fevral ayları arasında 1300 nəfərlik batalyon səviyyəsinə komandanlıq vəzifəsini 

yerinə yetirdi (26).  

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin keçmiş sədrlərindən olan Hikmət Çətinin 19 noyabr 2003-cü ildə NATO-

nun baş katibi Corc Robertson tərəfindən NATO-nun Əfqanıstandakı Baş Mülki Nümayəndəsi təyin edilməsi 

Türkiyənin bölgədə nüfuzunun və təhlükəsizliyin qorunmasında rolunun göstərici idi. Türkiyə ISAF-ın təşkil 

etdiyi hərbi əməliyyatlarda iştirak etmir, əksinə təlim və yenidənqurma işlərində fəaliyyət göstərirdi. Bunun 

əsas səbəbi Taliban qruplaşmasının nə qədər Türkiyənin dəyərlərinə zidd olsa belə, Əfqanıstan xalqı ilə üz-

üzə gəlmək istəməməsi idi. (6).  

Türkiyənin xarici siyasətində xüsusi yer tutan Əfqanıstanda türk hərbi birləşməsinin İSAF-in tərkibində 

xidmət etməsi son dərəcə vacib idi. 11 sentyabr 2001-ci ildən sonra bölgədə baş verənləri nəzərə alsaq, bu 

məsələnin əhəmiyyətini olduqca böyük olduğu görmək mümkündür.  

2006-cı ildən etibarən Türkiyə BMT və NATO çərçivəsində sülhməramlı əməliyyatlarda daha geniş formada 

iştirak etməkdədir. Bunu zəruri edən amil isə 2006-cı il iyulun 12-də başlayan Livan-İsrail müharibəsi 

olmuşdu. Bu müharibə nəticəsində Türkiyə Yaxın Şərq bölgəsində baş verən proseslərdə kənarda qalmaq 

deyil, yaxından iştirak etmək siyasətini seçmişdir. 

Türkiyə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qərarı çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 5 

sentyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə səlahiyyətləri genişləndirilən UNIFIL II-də iştirak etmək qərarını 

vermişdir. Xarici təsirlərə çox açıq və müxtəlif məzhəblər arasında tarazlığa əsaslanan çox kövrək daxili siyasi 

mühitə malik olan Livanda BMT-nin missiyasında iştirak AKP hökumətinin Yaxın Şərqlə bağlı xarici siyasət 

prinsiplərinə tamamilə uyğun idi. Bu dövrdə Türkiyənin xarici siyasətinin əsas prinsipləri  ondan ibarət idi ki, 

Türkiyə Yaxın Şərqdəki münaqişələrin həlli prosesindən kənarda qalmamalı və aktiv xarici siyasət 

yürütməlidir. 

Türk siyasi təhlilçilər hesab edir ki, “ABŞ və Aİ ilə münasibətlərini möhkəm əsaslarla inkişaf etdirən Türkiyə 

Yaxın Şərqdəki münaqişələrin sülhyaratma missiyasında da mühüm rol oynaya bilər. Bu rol Qərb dünyası 

üçün də cəlbedicidir. Türkiyənin demokratik və dünyəvi siyasi quruluşu bu rolu daha da gücləndirən amildir. 

Lakin Türkiyənin hazırkı mərhələdə nəzə almalı olduğu məqam isə ABŞ və AB-nin Yaxın Şərqdə müəyyən 

etdiyi rolu icra etmək deyil, real siyasi tarazlıqları nəzərə alaraq effektiv və aktiv xarici siyasət xətti 

yürütməkdir (6).   

 

NƏTİCƏ 

Ümumiyyətlə, Türkiyə Cümhuriyyəti beynəlxalq təşkilatlardakı nüfuzundan istifadə edərək region ölkələrinin 

beynəlxalq aləmdə fəal rol oynamasını təmin etməyə çalışmaqdadır. Digər tərəfdən Türkiyə Yaxın Şərq və 

Cənubi Qafqaz regionundan keçən enerji xətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və region ölkələri ilə iqtisadi-

ticarət əlaqələrin genişləndirmək siyasıtini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Eyni zamanda çevrə dövlətlərilə 

normal qonşuluq əlaqələri quraraq dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Türkiyənin xarici siyasətində 

prioritet məsələlərdən hesab olunur. 

Türkiyə Cənubi Qafqaz respublikalarının ərazi bütövlüyünü və suverenliyin tanıyaraq bütün beynəlxalq 

təşkilatlarda bölgədə mövcud olan etnik-siyasi münaqişlərin dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll 
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olunmasının tərəfdarı olmuşdur. Həmçinin Türkiyə Cümhuriyyəti Yaxın Şərq regionunda münaqişə mənbəyi 

olan İraq və Surayada da sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında BMT çərçivəsində və digər beynəlxalq 

təşkilatlarda mühüm rolu oynamaqdadır.     
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ÖZET 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi üniversiteyi topluma bağlayan bir köprü olarak nitelendirilebilir. Bu 

dersin amacı toplumda yaşanan sorunlar konusunda duyarlılık geliştirmektir. Ders kapsamında öğrenciler 

toplumun sorunlarını belirler ve bu sorunları çözmek için projeler geliştirirler. Topluma Hizmet Uygulamaları 

dersinin öğretmen adayları eğitiminde önemli bir yeri vardır. Öğretmenlik mesleği toplum liderliği, toplumsal 

etkileşim, toplumu şekillendirme ve toplumla bütünleşme gibi toplumsal sorumluluklar gerektirmektedir. 

COVID-19 pandemi döneminde tüm dersler olduğu gibi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi de uzaktan 

verilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde her bir öğretmen adayı bir proje geliştirmiş, projesini sunmuş ve proje 

raporu oluşturmuştur. Öğretmen adayı projesini kendi belirlediği bir toplumsal sorun konusunda olası çözüm 

önerisi üzerine hazırlamıştır. Projelerin geliştirilmesi sürecinde proje içeriği üzerine sınıf tartışması yapılarak 

öğretmen adayına destek sağlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik online uzaktan 

eğitim deneyimlerinin tanımlanmasıdır. Çalışma fenomenolojik bir araştırmadır. Çalışma grubu Topluma 

Hizmet Uygulamaları dersini uzaktan alan on dört fen bilimleri öğretmeni adayıdır. Çalışmanın verileri odak 

grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Bulgular öğretmen adaylarının uzaktan eğitimle verilen Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersinde proje hazırlamayı beklemediklerini ortaya koymuştur. Öğretmen adayları 

beklentilerini ders kapsamında kendilerine verilecek görevleri yapmak ya da dersin öğretim görevlisi 

tarafından sözel olarak anlatılması şeklinde açıklamıştır. Uzaktan eğitimde öğretmen adaylarının proje önerisi 

hazırlamak ve projeyi raporlaştırmak konusunda yaşadıkları deneyimleri faydalı buldukları belirlenmiştir. 

Öğretmen adayları proje konusunu belirlerken güncel sorunların farkına vardıklarını belirtmişlerdir. Bir 

projeyi hazırlamak konusunda sorumluluk almalarının mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığına 

inandıkları anlaşılmıştır. Öğretmen adayları hazırladıkları projeleri uygulayamadıkları için projenin 

sonuçlarını göremediklerini belirtmişlerdir. Uygulama yapmadıkları için iş birliği yapma konusunda ve 

projelerini nasıl hayata geçirecekleri konusunda eksiklikler olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Topluma hizmet uygulamaları, online uzaktan eğitim, öğretmen adayı görüşleri 

 

ABSTRACT 

The community service practices lesson serves as a connection between the university and society. The 

objective of this lesson is to cultivate sensitivity to societal concerns. Within the framework of the lesson, 

students identify societal issues and create initiatives to address them. The community service practices lesson 

is an integral part of teacher candidates' education. The teaching profession entails social duties such as 

community leadership, social engagement, societal shaping, and social integration. This lesson, like all others 

during the COVID-19 epidemic, was delivered remotely. Each pre-service teacher prepared a project, 

presented it, and created a project report as part of the distance education process. The pre-service teacher 

based her project on a potential solution idea for a social problem she identified. During the development of 

the projects, the pre-service teachers were assisted with a classroom discussion about the project's content. 

This study aims to examine the online distance education experiences of teacher candidates for the lesson on 

community service practices. This research is phenomenological. The study group was comprised of fourteen 

science teacher candidates who participated in a remote community service practice lesson. The study's data 

were gathered through a focus group interview. The results suggested that they did not anticipate preparing a 

project for the online education lesson on community service practices. The pre-service teachers described 

their expectations as accomplishing the duties assigned to them or listening to a spoken lesson. It was 

concluded that they viewed their experiences creating a project proposal and submitting a project report as 

beneficial. While determining the topic for the project, they noted that they were aware of current issues. It is 

understood that they believe taking responsibility for developing a project enhances their professional 

development. Pre-service teachers reported that they were unable to observe the outcomes of the project since 
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they were unable to execute the plans they had created. Because they did not implement their projects, it was 

clear that they believed there were limitations to cooperation and how to implement their projects. 

Keywords: Community service learning, online distance education, pre-service teacher opinions 

 

GİRİŞ 

Bireylerin ve kurumların yükümlülüklerinin bilincinde olarak toplumlarına hizmet etmesi sosyal 

sorumluluğun gelişmesine bağlıdır. Sosyal sorumluluğun gelişimi eğitime bağlıdır. Eğitimin toplumsal işlevi 

bireylere bilgi ve beceri kazandırma sürecine yayılmış ve bu süreçle iç içe geçmiş bir faktördür. Eğitim 

toplumun değerlerini korumak yanında kalkınmayı sağlayacak değerler üretmektedir (Varış, 1991; Saran vd., 

2011).  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliği ile 30 Kasım-01 Aralık 

2013 tarihinde "Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri" çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay sonunda Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları “Derslerinin Felsefesi ve İçeriği” 

Çalışma Grubu Raporu yayınlanmıştır. Bu rapora göre eğitim kurumları bireylerde kendisi dahil diğer 

insanların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışma bilinci oluşturmalı ve bunu yaygınlaştırmalıdır. Bu süreçte 

topluma olumlu katkı yapmayı ifade eden sosyal sorumluluk ve topluma hizmet önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Bir toplumun güven içinde yaşaması her kurumun ve her bireyin sosyal sorumluluk almasına 

bağlıdır. Toplumsal ve bireysel sorumluluk almak bu konuda bilgili olmayı ve bilinçli hareket etmeyi 

gerektirir. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularında toplumsal bilinç oluşturmada eğitim kurumlarına 

özellikle üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Dünyada birçok ülkede yüksek öğretimde bir öğretim 

stratejisi olarak benimsenen hizmet ederek öğrenme giderek yaygınlaşmaktadır (Hatcher & Erasmus, 2008). 

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri çalıştayı Çalışma Grubu Raporu’nda Asya-

Avrupa Buluşması (ASEM)’in nesilleri toplumsal konulara duyarlı, birlikte yaşama kültürüne sahip olarak 

yetiştirmek için üretilecek Sosyal Sorumluluk Projeleri tanımlamasına yer verilmiştir. Bu projeler toplumsal 

sorunları tanımlayan ve bu sorunlara çözüm noktasında bilim ve sanat disiplinleri arasında iş birliği, 

koordinasyon, ekip ve gönüllülük ruhu ile yürütülen süreçler olarak tanımlanmıştır. Bu projeler üniversitelerde 

Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu sayede toplum ve 

üniversiteler arasındaki bağların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Sosyal sorumluluk toplumda farkındalık oluşturmayı ve toplumsal fayda sağlamayı amaçlar. THU dersinin 

hedefleri toplumsal sorumluluk, toplumla bütünleşme, toplumsal kalkınmaya hizmet etme şeklinde 

sıralanabilir. Bu ders kapsamında farklı kurum ve kuruluşları tanımakla birlikte iş birliği halinde toplumun 

sorunlarına çözüm üretecek projeler ortaya koymak amaçlanmıştır (Saran vd., 2011; Ekşi & Cinoğlu, 2012). 

THU bireylerin toplumla kucaklaşmasını sağlar ve bireyler bu etkileşim içerisinde hizmet ederken öğrenirler 

(Elma vd., 2010).  

THU dersi kapsamında öğrenciler evrensel-toplumsal değerlerle ilgili ve sosyal, ekonomik, çevresel vb. 

konularda projeler geliştirir ve uygular. Bu projeler aile gibi küçük gruplara yönelik olabileceği gibi engelliler, 

kadın sorunları gibi daha büyük gruplara yönelik olabilir. Proje mevcut durumu ele alan ve yapılandırılmış 

sistematik bilimsel gözlemlere dayalı olmalıdır. Bu süreçte sorunlar tespit edilir, sorunlara çözüm önerisi 

verilir veya önleyici nitelikte yapılması gerekenler sunulur. Çözüm önerilerinin veya önleyici adımların 

sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Projeler öğrenciler tarafından geliştirilmeli ve içerikler öğrencilerin 

yararlı olacaklarına inandıkları alanlarda hazırlanmalıdır. Bu şekilde öğrencilerin farkındalığı sağlanır ve 

sorumluluk alma noktasında motivasyonları desteklenir. Projeler sosyal farklılığı değil bütünleşmeyi öne 

çıkarmalı, takım olmayı ve iş birliği içinde çalışmayı teşvik etmelidir. Süreç etik ve ahlaki değerler 

çerçevesinde yürütülmelidir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu, 2013). 

COVID-19 pandemi döneminde tüm dersler olduğu gibi THU da uzaktan verilmiştir. Daha çok yüksek 

öğretimde yüz yüze eğitime alternatif olarak sunulan uzaktan eğitim, bu süreçle birlikte tüm kademelerde 

uygulanmıştır. Zorunlu uzaktan eğitim, bu sistemin avantajları ve dezavantajları konusunda tartışmaların 

artmasına neden olmuştur. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim konusunda yapılan çalışmaların sayısının arttığı 

görülmektedir. Bu durum eğitim araştırmacılarının uzaktan eğitim sistemlerine ilgisinin arttığını 

göstermektedir. Aynı zamanda online uzaktan eğitim sistemlerinin öğretim ve bilgi teknolojilerinin daha 

yaygın kullanılmasına imkân sağladığı açıktır. Bu nedenlerle uzaktan eğitimin yakın gelecekte eğitim-öğretim 

sisteminde daha fazla yer alacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan uygulamalı eğitimlerin uzaktan nasıl 
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verileceği ve sonuçlarının neler olacağı tartışılmaktadır. THU dersi gibi uygulamalı derslerin uzaktan eğitimde 

amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Bu bağlamda uzaktan eğitim şeklinde yürütülen THU 

dersinde yaşanan deneyimlerden yola çıkılarak uzaktan eğitim ortamlarının daha verimi hale getirilebileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik 

online uzaktan eğitim deneyimlerinin tanımlanmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Fenomenolojik araştırmalar birkaç kişinin bir kavram veya fenomenle ilgili yaşadıkları deneyimi tanımlar 

(Creswell, 2007). Çalışmada öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ortamında verilen Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersine yönelik deneyimleri tanımlanmaktadır. Çalışma fenomenolojik bir araştırmadır.  

Çalışma grubu Topluma Hizmet Uygulamaları dersini uzaktan alan on dört fen bilimleri öğretmeni adayıdır. 

Uzaktan eğitim sürecinde her bir öğretmen adayı THU dersi kapsamında bir proje geliştirmiş, projesini 

sunmuş ve proje raporu oluşturmuştur. Öğretmen adayı projesini kendi belirlediği bir toplumsal sorun 

konusunda olası çözüm önerisi üzerine hazırlamıştır. Projelerin geliştirilmesi sürecinde proje içeriği üzerine 

sınıf tartışması yapılarak öğretmen adayına destek sağlanmıştır. Bu uygulama on iki hafta sürmüştür. 

Uygulama sonunda iki hafta boyunca ders saatlerinde öğretmen adaylarının uzaktan THU dersine yönelik 

deneyimlerini tanımlamak için odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerine tüm 

öğretmen adayları katılmıştır. Görüşmeler bir, bir buçuk saat aralığında sürmüştür. Görüşmede araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  

Veri analizinden önce çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarına kod isimler verilmiştir. Ulaşılan veri 

seti içerik analizine tabi tutulmuştur.  

Görüşme sürecinde geçerliği sağlamak için araştırmacı doğal sohbet ortamı oluşturmaya çalışmıştır. 

Araştırmacı etkin dinleyici davranışları sergilemekle birlikte yönlendirici ifade ve davranışlardan uzak durmak 

konusunda özen göstermiştir.  

Araştırma sürecinde her aşamanın, araştırma konusu ve yöntem ile tutarlığı kontrol edilmiştir. İnanırlığı 

arttırmak için katılımcı teyidi alınmıştır. Görüşmeler esnasında araştırmacı tarafından tutulan notlar öğretmen 

adayların okunmuştur. Öğretmen adaylarının veriler konusunda teyidi alınmıştır.  

 

BULGULAR 

Fen bilimleri öğretmeni adaylarının online uzaktan eğitimle verilen Topluma Hizmet Uygulamaları dersine 

yönelik deneyimleri dersten beklentiler, sürecin sağladığı faydalar, avantajlar-dezavantajlar, öneriler temaları 

altında ele alınmıştır.  

Öğretmen adaylarının uzaktan verilen Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik beklentileri insanların 

faydasına yapılacak bir işte rol almaktır. Bu bağlamda bazı öğretmen adayları kendi bulundukları şehirlerde 

uygulanan bir projede yer alabileceklerini düşünmüşlerdir. Aslı bu konudaki fikrini “Benim beklentim daha 

hayata geçirebileceğimiz bir şekilde ilerlemesiydi dersin. Hiç değilse kendi olduğumuz yerde bir şeyler 

yaparız diye düşünmüştüm.” şeklinde ifade etmiştir.  

Bütün öğretmen adayları bu sürecin faydalarını ‘insan yararına yapabileceğimiz şeyleri gördük’ ve ‘farklı 

açılardan düşündük’ ifadeleriyle açıklamıştır. Öğretmen adayları bu süreçte proje hazırlarken bütün 

sorumluluğu tek başlarına almalarının faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda Eray, “Proje yaparken 

mesela şu anda projeyi uzaktan eğitimde tasarladık. Gerekli sorumluluğu aldık. Onu büyük bir iş olarak 

görüyorum ben.” şeklinde belirtmiştir. 

Aynı zamanda öğretmen adayları proje konusunu belirlerken araştırma sürecinde güncel sorunlara yönelik 

farkındalık oluştuğunu belirtmişlerdir. Kebire, “Genel olarak proje ararken toplumda göze çarpan genel 

sorunları düşündük güncel sorunların farkına vardık.” şeklinde açıklama yapmıştır.  

Uzaktan THU sürecinin avantajları konusunda, her bir öğretmen adayı tek başına süreci yönettiği için proje 

hazırlama konusunda detaylı bilgi edindiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda herkes farklı bir proje yaptığı 

için birçok proje konusunda bilgi sahibi olmalarını avantaj olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bu konuda 

Bircan “Kendi projemiz hakkında kendi deneyiminiz hakkında detaylı araştırmalar yaptık onun haricinde 

arkadaşlarımızın projelerini de gördük onun hakkında da bilgimiz oldu. Herkesin farklı projeleri vardı bu 

projelerin işleyişi gidilebilecek kurumlar hakkında da bilgi edinildi.” açıklamasında bulunmuştur.  
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Gülcan avantajlar ve dezavantajlar konusunda “Yüz yüze yaptığımız grup çalışmalarında bazı kişiler 

katılmıyordu. Bir kişi geliyor gelmiyor bir kişi yapmıyor, yapılacak işler bazı kişilere kalıyordu. Uzaktan 

olunca bence çok iyi oldu yani. Burada herkes sorumluluk aldı yani. Gerçi tek başına olunca ben bile çok 

zorlandım ne yapsam ne etsem diye ama iyi yönü bu. Kötü yönü ise keşke uygulayabilseydik.” 

Bazı öğretmen adayları uzaktan eğitim ortamının iş birliği konusunda zayıf kaldığını belirtmişlerdir. Hüsne 

bu konuda “Bence tam olarak iş birliği sağlanamadı. Herkes projesini kendi yapmaya çalıştı. Gerçi arka 

planda arkadaşlarımızdan fikir aldığımız da oldu yani.” şeklinde açıklama yapmıştır. 

Öğretmen adayları geliştirdikleri projeleri gerçek hayata geçirirken nelerle karşılaşacaklarını tahmin etmek 

noktasında zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Miray bu konuyla ilgili “Bir proje hazırladık ama bunun 

sonuçlarını net bir şekilde göremedik gerçekleştiremedik.” ifadelerini kullanmıştır. Banu ise “Proje 

hazırlamak. Bilinçleniyoruz onda ama uygulamaya geçirilince daha kalıcı oluyor. Uygulamaya 

geçirebilseydik ikisi birlikte olurdu.” ifadelerini kullanmıştır. 

Öğretmen adayları THU dersinin uzaktan verilmesi durumunda öneri olarak, proje hazırlama kısmının online 

uzaktan eğitim ortamında, projeyi uygulama kısmının yüz yüze ortamda yapılmasının daha iyi olacağını 

belirtmişlerdir. Kebire “Önce proje taslaklarımızı sunmuştuk kısa kısa o kısım bence online olabilir. Her 

öğrenci kendi proje taslağını oluşturabilir. Uygulama aşamasında da örgün eğitimde en güzel proje yani 

herkesin ortak fikriyle hangisi en iyi ise o da uygulamaya geçirilebilir.” açıklamasında bulunmuştur.  

Öğretmen adayları uzaktan eğitim THU dersinde yapabilecekleri etkinlikler olabileceğini belirtmişlerdir. 

Hatice “Daha küçük proje fikirleri, kendi memleketimizde yapabileceğimiz. Mesela pazarda yaşlıların 

poşetlerini taşıma, hayvan besleme, özel ders verme veya Kızılay’da gönüllü çalışma gibi topluma fayda 

sağlayacak şeylerde çalışmak yer almak o süreci daha sonra kâğıda dökmek gibi bir şey olabilir.” önerisinde 

bulunmuştur. Gülcan “Bazen sınıflarda çok değişik fikirler çıkıyor ama okul bunu karşılayamıyor, yapamıyor 

bu projeyi diyelim. Bunun için şirket gibi büyük yerlerde bu proje sunulabilir. Girişimcilik bulunan 

kuruluşlarda yapılabilir bu projeler. Yani projemizi onlara teslim edebiliriz, yapılabilir. Fikir bizden 

uygulama onlardan.” şeklinde önerisini sunmuştur. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bulgular öğretmen adaylarının uzaktan eğitimle verilen topluma hizmet uygulamaları dersinde proje 

hazırlamayı beklemediklerini ortaya koymuştur. Öğretmen adayları beklentilerini ders kapsamında 

kendilerine verilecek görevleri yapmak ya da dersin öğretim görevlisi tarafından sözel olarak anlatılması 

şeklinde açıklamıştır.  

Öğretmen adaylarının proje önerisi hazırlamak ve projeyi raporlaştırmak konusunda yaşadıkları deneyimleri 

faydalı buldukları belirlenmiştir. Katılımcılar proje konusunu belirlerken güncel sorunların farkına 

vardıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar Kocadere ve Seferoğlu (2013)’nun ulaştığı sonuçlarla uyum 

içerisindedir. Kocadere ve Seferoğlu (2013) THU dersinde tutulan öğrenci raporlarını incelemişlerdir. 

Araştırmacılar çalışmanın en belirgin sonucunu öğrencilerin topluma hizmet bilincini kazanması ve 

farkındalığın gelişmesi şeklinde belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının bir projeyi hazırlamak konusunda sorumluluk almalarının mesleki gelişimlerine olumlu 

katkı sağladığına inandıkları anlaşılmıştır. Öğretmen adayları hazırladıkları projeleri uygulayamadıkları için 

projenin sonuçlarını göremediklerini belirtmişlerdir. Uygulama yapmadıkları için iş birliği yapma konusunda 

ve projelerini nasıl hayata geçirecekleri konusunda eksiklikler olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır.  

Benzer ve Akkaya (2021)’nın araştırma sonuçları mevcut araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Benzer 

ve Akkaya (2021) nitel durum araştırmasında çalışma grubunu on yedi Fen Bilgisi öğretmen adayı ve Fen 

Bilimleri Eğitimi alanında üç yüksek lisans ve iki doktora öğrencisi şeklinde belirlemişlerdir. Çalışma 

grubuyla yapılan görüşme sonuçlarına göre katılımcılar uzaktan eğitim zaman açısından, öğrenme ortamının 

rahat olması, derslere geç kalma durumunun oluşmaması, araştırma yaparak kendilerini geliştirme ve dersleri 

tekrar tekrar izleme konusunda avantajlı bulmuşlardır. Diğer taraftan katılımcılar uzaktan eğitimde internete 

bağlanma ve ses ve görüntü bozuklukları gibi sistemsel sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar bu 

sorunlar yüzünden uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime kıyasla etkin bir öğrenme ortamı sağlamadığı görüşünde 

olduklarını ifade etmişlerdir. Bunlarla birlikte uzaktan eğitimde laboratuvar gibi uygulamalı dersleri 

yapamadıklarını belirtmişlerdir. Benzer ve Akkaya (2021) katılımcıların uzaktan eğitimin teorik dersler için 

devam etmesini istediklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmanın katılımcıları topluma hizmet uygulaması dersinin 
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sosyal hayat ile alakalı olması ve salgın sürecinde sosyalleşme azaldığından dolayı istenilen verimin elde 

edilemediğini belirtmişlerdir.  

Mevcut araştırmanın uygulama kısmının yapılamamasında önemli bir engel, öğretmen adaylarının farklı 

illerde bulunması dolayısıyla uygulama yapılabilmesi için her ilden resmi izinlerin alınması sürecinde 

yaşanması muhtemel zorluklardır. Bu zorlukları aşmak için çözüm önerileri noktasında araştırmalar 

yapılmasına ihtiyaç vardır.     

Literatüre bakıldığında THU dersinin yüz yüze işlendiği öğretim ortamlarına dair çalışmaların çoğunlukta 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçları ve öneriler daha çok yüz yüze ortamda 

uygulanabilecek şekilde verilmiştir. Yüz yüze ortamlar için verilen öneriler uzaktan eğitim ortamına 

uyarlanabilir. 

Gökçe (2011) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına yönelik tutumları ve 

görüşleri konusunda yaptığı çalışmada anket uygulamış aynı zamanda yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapmıştır. Çalışma sonunda araştırmacı THU dersi ile sosyal bilgiler eğitimi arasındaki bağlantıyı ortaya 

koymaktadır. Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaların sosyal bilgiler eğitimindeki öneminin 

farkında olduğunu belirtmektedir. Çalışmanın önerileri arasında proje konularının sosyal bilgiler için önemli 

ve güncel konulardan seçilebileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan 

THU dersinde kendi alanlarında mesleki gelişimlerini de destekleyecek şekilde uygulamalar yapılabilir. Buna 

sanal laboratuvarda deney hazırlamak veya evde basit malzemelerle deney hazırlamak ve bu deneyleri videoya 

çekmek örnek olarak verilebilir. Öğretmen adayları bu deney videolarını sosyal medyada veya kendilerine ait 

internet sayfalarında hedef kitle ile paylaşabilir. 

THU dersi gibi uygulamalı derslerin uzaktan eğitimde dersin amaçlarına uygun bir şekilde verilebilmesi 

konusunda araştırmalara ihtiyaç vardır. THU dersi uzaktan eğitimde verilmek üzere içeriklerin ayrıntılı 

kılavuzda açıklandığı, ders modüllerinin hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Bu şekilde hazırlanacak ders 

modüllerinin uygulanarak ulaşılan sonuçların ve önerilerin önümüzdeki süreçte uygulamalı derslerin uzaktan 

eğitimde verimli bir şekilde sürdürülmesine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.   
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ÖZET 

İnsanların çeşitli sebeplerle yaşadığı hareketliliğin temel kavramı ulaşımdır. Bu hareketlilik yasal olarak her 

insan için bir haktır. Hareketliğinin artması yolcu ve yolculukların çoğalması ekonomi ve eğitim başta olmak 

üzere birçok alanı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca ulaşım insan için temel ihtiyaçlardandır. Bu bağlamda 

Türkiye’de yaşanan hareketlilik ihtiyacını karşılayan yolcu taşımacılığı alanındaki bilimsel veritabanı 

tarandığında çalışmaların toplu olarak sunulduğu bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma bu sebeple 

tercih edilmiştir. Ayrıca yapılacak yeni çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda karayolu 

yolcu taşımacılığında Türkiye’de yapılan çalışmaların literatür taraması yapılarak araştırmalarla ilgili bilgi 

havuzu oluşturup henüz araştırma yapılmayan başlıklar hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Literatür taraması 

yapılırken sosyal bilimler özelinde yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Akademik yayın düzeyinde Ulakbim 

Ulusal Veritabanı lisansüstü çalışmalar düzeyinde ulusal tez merkezi veritabanlarında yer alan kaynaklar 

taranmıştır. Tarama yapılırken herhangi bir filtre kullanılmamıştır.  

Hava, Deniz ve Demir yolu yolcu taşımacılığı alanlarındaki çalışmalar tablolara dahil edilmemiştir. 

Çalışmaların biçimsel yönleri kim tarafından hazırlandığı, neyin araştırıldığı, araştırma yılı ve hangi yöntemin 

kullanıldığı başlıklarında değerlendirilerek çıktılar tablolar halinde paylaşılmıştır. Çalışmaların içerikleri 

hakkındaki değerlendirmelere tablo altlarında yer verilmiş, güncel araştırmalar ve eski araştırmaların 

odaklandığı konu başlıkları incelenerek karşılaştırılmıştır. “Yolcu taşımacılığı”, “yolcu ulaşımı”, “yolcu 

hareketliliği”, “karayolu yolcu taşımacılığı” anahtar sözcükleriyle yapılan taramada toplam 302 lisansüstü, 

118 makale ve 3 proje çalışmasına ulaşılmıştır. Her anahtar kelime sonuçları kontrol edilip benzer çalışmalar 

rakamlara dahil edilmemiştir. Bu kapsamda 24 lisansüstü çalışma karayolları yolcu taşıma temasında sosyal 

bilimler üzerinedir. 118 makale içerisinde bu sayı 11 dir. Proje çalışmaları fen bilimleri kapsamında olduğu 

için kapsam dışında kalmıştır. Karayolu yolcu taşımacılığının yapılan bu çalışmaların çoğunluğu şehirlerarası 

yolcu taşımacılığı kapsamında yapılmıştır. Yolcu taşımacılığı ya da otobüs dendiğinde akla ilk şehirlerarası 

ulaşımın geldiği görülmüştür. Hareketliliğin kısıtlılığını ortadan kaldıracak bütünleşik kent içi yolcu 

taşımacılığı kapsamındaki çalışmaların, şehirlerarası yolcu taşımacılığına alanındaki çalışmalara göre az 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Karayolu yolcu taşımacılığı; yolcu ulaşımı; yolcu hareketliliği; Yolcu taşımacılığı 

 

ABSTRACT 

The basic concept of mobility that people experience for various reasons is transportation. This mobility is 

legally a right for every human being. The increase in the mobility of passengers and journeys directly affects 

many areas, especially the economy and education. In addition, transportation is one of the basic needs of 

human beings. In this context, when the scientific database in the field of passenger transportation, which 

meets the mobility need in Turkey, is scanned, it has been determined that there is no study in which the 

studies are presented collectively. This study was chosen for this reason. It is also thought that it will shed 

light on new studies to be done. In this context, literature review of the studies carried out in Turkey in road 

passenger transport has been made and information has been shared about the topics that have not been 

researched yet, creating a pool of information about the researches. During the literature review, studies 

specific to social sciences were searched. Ulakbim National Database at the academic publication level, the 

sources in the national thesis center databases at the graduate studies level were scanned. No filters were used 

while scanning.  

Studies in the fields of air, sea and rail passenger transportation are not included in the tables. The formal 

aspects of the studies were evaluated under the headings of who prepared it, what was researched, the research 

year and which method was used, and the outputs were shared in tables. The evaluations about the contents 

of the studies are given under the tables, and current researches and previous researches are compared by 
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examining the topics they focus on. A total of 301 graduate, 113 articles and 3 project studies were reached in 

the search made with the keywords "passenger transportation", "passenger transportation", "passenger 

mobility", "road passenger transportation". The results of each keyword were checked and similar studies 

were not included in the figures. In this context, 27 postgraduate studies are on social sciences in the theme of 

passenger transport on highways. This number is 30 among 113 articles. Within the scope of the project 

studies, 1 project is related to road passenger transportation, which includes social sciences studies. The 

majority of these studies on road passenger transportation were carried out within the scope of intercity 

passenger transportation. When it comes to passenger transportation or bus, it is seen that the first intercity 

transportation comes to mind. It has been concluded that the studies within the scope of integrated urban 

passenger transport that will eliminate the limitation of mobility are less than the studies in the field of intercity 

passenger transport. 

Keywords: Road passenger transport; passenger transportation; passenger mobility; passenger transport. 

 

GİRİŞ 

Ulaşım insanlığın varoluşundan itibaren temel ihtiyaçlarından biridir. Tarihsel süreç içerisinde insan çeşitli 

nedenlerden ötürü hareket etmektedir. Başlarda temel yaşam imkanlarına sahip olabilmek adına yaşanan bu 

hareketlilik zamanla farklı neden ve meraklarla çeşitlenmiştir. Din, iş, spor, ziyaret, sağlık, kültür, eğitim ve 

alışveriş için yapılan yolculuklar bu çeşitlerden bazılarıdır. Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu 

ulaşım seçenekleri bu alanda artan talebi karşılamak için gelişimini sürdürmektedir. Devletler talebin 

karşılanmasında politikalar geliştirirken, hareketlilik sonucunda oluşan bazı çevresel zararları da minimize 

etmeye çalışmaktadır. Her bireyi ilgilendiren ulaşım alanı haliyle birçok disiplininde çalışma kapsamına 

girmiştir. Dolayısıyla literatürde ulaşım konusunda yapılan çalışmalar için yeterli kaynak olduğu 

düşünülmektedir. Ulaşımın birçok disiplinin çalışma alanında olması hem avantaj hem de dezavantaj 

sayılabilir. Bu durum multidisipliner çalışmaların gerçekleştirildiği ulaşım alanında çalışılan temaların 

belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Nitekim yük taşımacılığı üzerine bu ihtiyacı gidermek adına 

çalışmalara rastlanmaktadır (Özoğlu ve Demirci, 2021:671). Bu değerlendirmelerden yola çıkarak 

araştırmanın bir bağlama yerleştiği düşünülmektedir. Çalışmanın amacı karayolu yolcu taşımacılığı 

kapsamında yapılan sosyal bilim çalışmalarının incelenerek temalarının belirlenmesi, çalışılmayan alan ya da 

konuların net olarak paylaşılmasıdır. Belirlenen amaca ulaşmak için Türkiye’de sosyal bilimler alanında 

karayolu yolcu taşımacılığı kavramındaki ulusal lisansüstü ve akademik çalışmalar hangi tema üzerinde 

yoğunlaşmaktadır sorusuna cevap aranacaktır. Nitel bir araştırma özelliği taşıyan bu çalışmada belirlenen 

sınırlar doğrultusunda literatür taraması yapılarak verilere ulaşılmıştır. Çalışmaların tek tek incelenip özelden 

genele bir değerlendirme yapıldığından tümevarımcı kuram benimsenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma 

özelliği taşıdığından verilerin ölçümü veri toplama sürecinde gerçekleşmiştir (Neuman, 2014:266). Çalışma 

üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde literatür taraması yapılan kavramların açıklandığı kavramsal 

çerçeveye yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmada kullanılan yöntem ve metodoloji bilgilerine 

değinilmiştir. Sosyal bilimler alanında ulusal tez merkezi ve Ulakbim ulusal veri tabanından elde edilen 

kaynaklara ilişkin bulgular tablolar halinde paylaşılmıştır. Lisansüstü çalışmalar doktora ve yüksek lisans 

çalışmaları olmak üzere ayrı tablolarla gösterilmiştir. Literatür taraması yapılırken kullanılan anahtar 

kelimeler dışında filtre uygulanmamıştır. Çalışmaların içeriklerinde yer alan bilgiler bu bölümde 

paylaşılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmalar ulaşım güvenliği kapsamında belirlenen altyapı, eğitim, denetim 

ve acil yardım/kurtarma temalarında ayrıca değerlendirilmiştir (Kavsıracı, 2020:25). Çalışmaların tema 

değerlendirmesinde elde edilen çıktıların odaklandığı sorun ve çözüm önerileri dikkate alınmıştır. Son olarak 

ise sosyal bilimler alanında elde edilen bulgular sonucunda önerilerde bulunulmuştur.  

 

Kavramsal Çerçeve 

Yaşam ihtiyaçlarımızı karşılamak için en çok faydalandığımız ulaşım ağı karayolu ulaşımıdır. Yolcu 

taşımacılığı ana unsurlarından insan karayollarında sürücü, yolcu ve yaya olarak bulunmaktadır. Çalışmada 

ele alınan yolcu kavramı TDK’ ya göre; “yolculuğa çıkmış kimse” olarak tanımlanmıştır. Teknolojik 

gelişmelerin hızlanmasıyla yolculuk seçenekleri havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryolunda çeşitlenmiş 

ve daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Karayolu ulaşımı dışında kalan ulaşım seçenekleri her ne kadar çeşitlenmiş 

olsa da karayolu ulaşım seçenekleri halen en çok tercih edilen ulaşım türüdür. Ulaşım sadece canlıların 
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taşınması değil nesnelerin ya da eşyaların taşınması kapsamında yapılan faaliyetleri de kapsamaktadır. 

İnsanların taşınması maksadıyla yaşanan harekelilik yolcu taşımacılığı şeklinde ifade edilmektedir. Karayolu 

yolcu taşımacılığı kavramı ise en basit ifadeyle yolculuk için yaşanan hareketliliğin karayolu üzerinde 

gerçekleşmesidir. Yolcu taşımacılığı karayolunda tarifeli ve tarifesiz olarak gerçekleşmektedir. Yolcu 

taşımacılığı karayolu yol türü içinde de kent içi ve şehirlerarası olarak sınıflandırılmaktadır. Kent içi ulaşım 

ise toplu ve bireysel olarak ayrıca değerlendirilmektedir. Kentlerde ulaşım ihtiyacının karşılanması 

maksadıyla araç yoğunluğunun artması trafik ve hava kirliliği sorunlarına sebep olduğundan kent içindeki 

ulaşımın toplu taşıma araçları ile yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kent içi trafik 

sorunlarının çözümünde gelişmiş ülkelerde farklı çözümler üzerinde çalışılmaktadır (Meriç, 2018:2). Bireysel 

kullanılan ulaşım araçları için ise bisiklet ve elektrikli skuterların kullanımının kolaylaşması ve erişilebilir 

olmaları kent içi yolcu ulaşımını rahatlatıcı ve çevreci bir seçenek olarak görülmektedir. Karayolu yolcu 

taşımacılığı kapsamında yapılan sosyal bilim çalışmalarının tarandığı bu çalışma da “yolcu taşımacılığı”, 

yolcu hareketliliği”,  “yolcu ulaşımı”, “karayolu yolcu taşımacılığı” kavramları kullanılmıştır. 

Kent içi ve Şehirlerarası Yolcu Ulaşımının Tarihçesi 

Bu başlıkta öncelikle karayolunda kent içi yolcu taşımacılığı ve kullanılan araçlara değinilmiştir. Şehirlerde 

yolcu ulaşımının sağlanması maksadıyla zamanla ulaşım araçları çeşitlenmiştir. Bu maksatla kara, demir ve 

deniz yolu araçlarının birbiriyle bağlantılı çalıştığı iller de bulunmaktadır. Fakat özellikle karayolu yolcu 

taşımacılığında kullanılan araç tiplerine odaklanılmıştır. Türkiye’de en zengin ulaşım ağının İstanbul’da 

bulunması ve Türkiye’nin kent içi ulaşımı hakkında temsiliyeti sağlayacağı düşünüldüğünden İstanbul kent 

içi ulaşımda kullanılan araçlar araştırılmıştır. Cumhuriyet dönemi öncesine kadar İstanbul içinde ulaşımın 

yaya olarak, tramvay (atlı ve elektrikli) ve kayıklarla yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde kent içi toplu 

taşımanın ana yükünü taşıyan otobüsler 1912’de İstanbul’da denenmiştir. Gerekli yasal zemin olmadığından 

otobüslerle kent içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin 1926 yılında başladığına değinilmektedir (Tekeli, 2010: 

39). 1926 yılından sonraki yıllarda İstanbul’da kent içi karayolu ulaşımında toplu taşıma maksatlı kullanılan 

araç tiplerindeki değişimin zaman sıralamasını daha iyi yansıtacağı düşünülerek değişim akış diyagramında 

gösterilmiştir. 

 

Grafik 1.1. İstanbul’da Şehir içi Toplu Taşımada Kullanılan Araçlar 

 
Grafikte belirtilen toplu taşıma araçlarının dışında bireysel amaçlı kullanılan ulaşım araçları ise bisiklet, 

otomobil, motosiklettir. Bireysel ulaşımda son zamanlarda adından sıkça söz edilen bir diğer araç ise elektrikli 

skuterdir.  

Karayolunda yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetleri de karayollarının gelişmesi ile doğru orantıda 

artış göstermiştir. İlk şehirlerarası yolcu taşımacılığı 1926’da Bursa Karaköy arasında düzenlenen seferle 

gerçekleşmiştir (Demirdağ ve Pelit, 2021:281). Karayollarındaki yapım ve bakım çalışmaları 1950 yılında 

şimdiki adıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla hızlanmıştır. Şehirlerarası yolcu 

taşımacılığında kullanılan araçların gelişmesi ve karayolu ağının çeşitlenmesiyle seyahatini bu seçenekle 

gerçekleştirenlerin sayısı zamanla artmıştır. En çok tercih edilen ulaşım seçeneği olmasının temel nedenleri 

arasında ekonomik olması ve yol ağının geniş olması gösterilebilir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma için benimsenen metodolojik yaklaşıma ve bulgulara yer verilecektir.  
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Araştırmanın Konusu  

Birçok disiplinin üzerinde çalıştığı yolcu taşımacılığı kapsamında uygulama ve eğitim alanının çalıştığım alan 

olması ve sosyal bilimler özelindeki çalışmaların netlik kazanması karayolu yolcu taşımacılığı literatürüne 

odaklanma ihtiyacı doğurmuştur. Yolcu taşımacılığı birçok tür ve seçenek içerdiğinden literatür taraması 

yapılırken sınırlar belirlenmiştir. Farklı disiplinden araştırmacıların çalışacağı yolcu taşımacılık konusunda ne 

araştırılacağı sorun olabilmektedir. Bu sorunu açığa çıkarmak ve elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde 

bulunarak çalışılmamış temaları belirleme ihtiyacı araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

Araştırma Sorusu 

Türkiye’de sosyal bilimler alanında karayolu yolcu taşımacılığı kavramındaki ulusal lisansüstü ve akademik 

çalışmalar hangi tema üzerinde yoğunlaşmaktadır? Sorusu belirlenen araştırmanın problemini çözmek için 

belirlenen araştırma sorusudur. Araştırma sorusu aşağıda yer alan üç alt soru ile desteklenmektedir. 

 

 Belirlenen temalar arasında çalışma yapılmayan tema var mı? 

 Karayolu yolcu taşımacılığı kavramındaki ulusal lisansüstü ve akademik çalışmalar en çok hangi 

disiplinde yapılmıştır? 

 Karayolu yolcu taşımacılığı kavramında sosyal bilimler alanında ulusal lisansüstü ve akademik 

çalışmalar en çok hangi ulaşım türündedir (şehirlerarası/şehir içi)? 

Araştırmanın Amacı  

Çalışma nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Türkiye’de yolcu taşımacılığı kapsamında birçok ulusal 

lisansüstü ve akademik çalışma bulunmaktadır. Yolcu taşımacılığı farklı yol tiplerinde gerçekleştiğinden hava, 

deniz ve demiryolu kapsamında yapılan çalışmalar araştırma dışında tutularak sadece karayolu türünde 

yapılan çalışmalar kapsam dahilinde tutulmuştur.  Karayolu yolcu taşımacılığı kapsamında sosyal bilimler 

dışında kalan bilim çalışmaları da araştırmanın kapsamı dışındadır. Çalışmada veri toplama literatür taraması 

yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması yapılırken akademik yayın düzeyinde Ulakbim Ulusal 

Veritabanı lisansüstü çalışmalar düzeyinde ulusal tez merkezi veritabanlarından yararlanılmıştır. Veri toplama 

işlemi “yolcu taşımacılığı”, “yolcu ulaşımı”, “yolcu hareketliliği”, “karayolu yolcu taşımacılığı” anahtar 

sözcükleriyle web üzerinden belirlenen sitelerde filtre kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı 

tarihte belirlenen anahtar kelimelerle yapılan tarama sonucunda 302 adet yüksek lisans ve doktora çalışmasına 

ulaşılmıştır. 302 çalışmanın 29’u belirlenen sınırlar kapsamında yer alırken, 29 çalışmanın 5 tanesi için 

veritabanı üzerinden erişim izni olmadığı için bu kapsamda toplam 24 yüksek lisans ve doktora çalışması 

değerlendirilmiştir. Birden çok kavram tarandığından farklı kavramların taranması sonucunda çıkan aynı 

çalışmalar sayılara dahil edilmemiştir. Akademik çalışmalar düzeyinde ise toplamda 118 çalışmaya 

ulaşılmıştır. 118 çalışmanın 3’ü projedir. Proje çalışmalarının tamamı “yolcu taşımacılığı” anahtar kelimesi 

sonucu ulaşılan çalışmalardır. 115 çalışma ise makale olarak yayınlanmıştır. 21 çalışma sosyal bilimler 

kapsamında yer almaktadır. 10 çalışmaya erişim izni bulunmadığından kalan 11 çalışmaya bulgular kısmında 

yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler araştırmanın adı, yazarı ve yılı, araştırma konusu, araştırmada kullanılan 

yöntem ve hangi alanda olduğu başlıklarında tablolar halinde sunulmuştur. Eski tarihli çalışmalarda genel 

alanlarla ilgili çalışmalar mevcut iken son yıllarda yapılan çalışmalarda alt bilim dallarının da bu alanda 

araştırmalar yaptığı dikkati çekmektedir bu durum çalışmanın önemini gösterir niteliktedir. Araştırma 

kapsamına dahil edilen çalışmaların sayılarından da anlaşılacağı üzere Sosyal bilimler alanındaki çalışmalar 

yetersiz ve belli temalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, yolcu taşımacılığı 

kapsamında sosyal bilimler alanında çalışılmayan temaları belirlemek ve bu alanda çalışma yapacak 

araştırmacılara önerilerde bulunmaktır.  

Elde Edilen Bulgular 

Çalışma için belirlenen yöntemle elde edilen bulgulara bu bölümde değinilecektir. Bütünlüğün sağlanması 

açısından elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulusal tez merkezi veritabanında yer alan çalışmalar yüksek 

lisans ve doktora çalışmaları olmak üzere iki ayrı tablo da sunulmuştur. Ulusal akademik veritabanından elde 

edilen çalışmaların içerdiği bilgiler ise tek tablo da gösterilmiştir. 

Belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda ulaşılan lisansüstü çalışmalarda en çok çalışma havayolu 

ulaşımında yapılmıştır. İkinci sırada karayolu çalışmaları yer alırken en az çalışma ise birden çok ulaşım 
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türünün kapsadığı çalışmalardır. Belirlenen sınırlar doğrultusunda elde edilen çalışmalar hakkındaki bilgiler 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Tablo. 3. 1. Ulusal Tez Merkezi Veritabanından Elde Edilen Doktora Çalışmaları. 

Sıra 

no 
Çalışmanın Adı 

Yazarı / 

Yılı 
Araştırılan Konu 

Kullanılan 

Yöntem 

Üniversite 

Adı 

Çalışılan 

Alan 

1 

Trafik Kaza 

Analizinde İş 

Zekâsı Tabanlı 

Bir Model 

Önerisi 

Geçer / 

2021 

Trafik kazaları ile 

ilgili iş zekası 

sistemi kapsamında 

analiz ve raporlama 

sisteminin 

kurulması 

Veri toplama: 

Literatür 

taraması, EGM 

verileri  

veriler 

doğrultusunda 

sistem mimarisi 

 Sakarya 

Üniversitesi  

İşletme 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı / 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

Bilim Dalı 

2 

Karayolu Taşıma 

Sektöründe İşçi - 

İşveren İlişkileri 

Orhan / 

2018 

Karayolu taşıma 

sektöründeki işçi 

işveren ilişkileri 

Literatür taraması 
 Marmara 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Hukuk Ana 

Bilim Dalı / 

Özel Hukuk 

Bilim Dalı 

3 

Bir Atipik 

İstihdam Biçimi 

Olarak 

Şehirlerarası 

Otobüs 

Şoförlerinin 

Çalışma İlişkileri 

Koyuncu 

/ 2015 

Otobüs şoförlerinin 

çalışma koşulları 

Veri toplama: 

Anket verilerin 

analizi: keşfedici 

ve tematik düzey 

Ankara 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Çalışma 

Ekonomisi 

ve Endüstri 

İlişkileri 

4 

Algılanan 

Müşteri Değeri 

Bileşenlerinin 

Davranışsal 

Niyetler 

Üzerindeki 

Etkisi 

Başaran / 

2014 

Tüketicilerin 

davranışlarında 

verilen değerin 

önemi 

Veri toplama: 

anket Verilerin 

analizi: 

Açıklayıcı faktör 

analizi, yol 

analizi, 

doğrulayıcı 

faktör analizi 

Bülent Ecevit 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı 

5 

Çok Amaçlı 

Etkinlik 

Ölçümünde Yeni 

Bir Yaklaşım 

Önerisi Olarak 

İlişkisel Veri 

Zarflama 

Analizi: Sakarya 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Otobüs İşletmesi 

Uygulaması 

Güner / 

2014 

Şehir içi yolcu 

taşımacılığı 

hatlarının etkinlik 

ve performansının 

değerlendirmesi 

Veri toplama: 

Şehir içi yolcu 

taşıma hatları 

(Sakarya) R-

DEA yaklaşımı 

veri analizi: Veri 

zarflama yöntemi 

 Sakarya 

Üniversitesi  

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı / 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

Bilim Dalı 
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6 

Doğrusal Hedef 

Programlama 

Yöntemi 

Kullanılarak 

Kent İçi 

Otobüsle Toplu 

Taşıma Sistemi 

İçin Bir Model 

Oluşturulması ve 

Uygulanması 

Alp / 

2008 

Şehir içi toplu 

taşıma sefer 

modelleri 

- 
Marmara 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Ekonometri 

Ana Bilim 

Dalı / 

Yöneylem 

Araştırması 

Bilim Dalı 

7 

Trafik 

Kazalarıyla 

İlişkili Sürücü 

Tutum ve 

Davranışları 

Yasak / 

2002 

Sürücü tutum ve 

davranışları 

Veri toplama: 

Anket Verilerin 

analizi: Çoklu 

regresyon, çok 

yönlü varyans 

yöntemi 

Ankara 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Psikoloji 

Ana Bilim 

Dalı / Sosyal 

Psikoloji 

Bilim Dalı 

 

Doktora düzeyindeki lisansüstü araştırmalar psikoloji, yöneylem, pazarlama, çalışma ekonomisi, işletme ve 

hukuk alanlarındadır. Alp (2008) ve Güner (2014) şehir içi toplu taşımalarının seferleri üzerine algoritma 

çalışmaları yürütmüştür. Psikoloji alanındaki çalışmasında Yasak (2002) sürücü davranışlarını ölçmüştür. 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı müşterilerinin davranışlarını ise Başaran (2014) ölçmüştür.  Otobüs 

kaptanlarının çalışma koşulları Koyuncu (2015) tarafından çalışılırken sektördeki işçi işveren ilişkileri 

Orhan (2018) tarafından çalışılmıştır. Geçer (2021) bilişim alanında değerlendirilen web tabanlı kaza analizi 

çalışmıştır.  

 

Tablo.3.2. Ulusal Tez Merkezi Veritabanından Elde Edilen Yüksek Lisans Çalışmaları 

Sıra 

no 
Çalışmanın Adı Yazarı / Yılı 

Araştırılan 

Konu 

Kullanılan 

Yöntem 

Üniversite 

Adı 

Çalışılan 

Alan 

1 

Şehirlerarası Yolcu 

Taşımacılığında 

Hizmet Kalitesi 

Algısı Üzerine Bir 

Araştırma: 

Karadeniz Bölgesi 

Örneği 

Alp / 2021 

Şehirlerarası 

yolcu 

taşımacılığında 

hizmet kalitesi 

(Karadeniz 

Bölgesi) 

Veri toplama: 

Tokat’ta 400 kişi 

üzerine 

SERVQUAL 

ölçeği 

kullanılarak veri 

analiz: SPSS 

24.0  

Yeditepe 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler / 

Hizmet 

Kalitesi 

2 

Şehirlerarası Yolcu 

Taşımacılığı Yapan 

Otobüs Şoförlerinin 

Çalışma 

Koşullarının 

Mesleki Sosyal 

Hizmet Bağlamında 

Değerlendirilmesi: 

Nitel Bir Araştırma 

Avcı / 2021 

Otobüs 

şoförlerinin 

çalışma koşulları 

Veri toplama: 

SRC ve 

Psikoteknik 

belgelerine sahip 

olan uzun yol 

otobüs şoförlüğü 

yapan 

katılımcılar ile 

yüz yüze 

görüşme, veri 

analizi: 

MAXQUDA 

Burdur 

Mehmet 

Akif Ersoy 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

Sosyal 

Hizmet Ana 

Bilim Dalı 
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2020 içerik 

analizi 

3 

Çok Kriterli Karar 

Analizi Yöntemleri 

İle Şehirlerarası 

Ulaşım Sektörü İçin 

En Uygun Araç 

Seçimi: Düzce İli 

Örneği 

Yavuzyılmaz 

/ 2021 

Şehir içi yolcu 

taşımacılığında 

yeni otobüs 

alımında en iyi 

otobüs markası 

seçimi 

Belirlenen otobüs 

markalarının bazı 

kritere göre 

değerlendirilip, 

Çok Kriterli 

Karar Verme 

(ÇKKV) yöntemi 

ile elde edilen 

veriler Spearman 

Sıra Korelasyon 

analizi 

Düzce 

Üniversitesi  

 Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Ana Bilim 

Dalı 

4 

Hizmet Kalitesi ve 

Marka Bağlılığı 

Arasındaki İlişki: 

Şehirlerarası Yolcu 

Taşımacılığı 

Sektöründe Bir 

Uygulama 

Karakuş / 

2019 

Marka ve hizmet 

kalite 

değerlendirmesi 

Veri toplama: 

anket verilerin 

analizi: spss t 

testi 

Nuh Naci 

Yazgan 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı 

5 

Türkiye'de Faaliyet 

Gösteren Karayolu 

Taşımacılık 

Firmalarının 

Etkinliğinin Analizi 

Ege / 2019 

Türkiye’deki 

karayolu 

taşımacılık 

firmalarının 

etkinlik analizi 

Veri zarflama 

analiz yöntemi 

İstanbul 

Aydın 

Üniversitesi  

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı / 

İşletme 

Yönetimi 

Bilim Dalı 

6 

Karayolu Yolcu 

Taşımacılığında 

Sefer Düzeni ve 

Gelir 

Optimizasyonu 

Eroğlu / 

2018 

Elde edilen geliri 

en iyi seviyede 

tutmak için sefer 

düzeni  

Literatür 

taraması 

Gebze 

Teknik 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler / 

İşletme 

7 

Karayolu 

Şehirlerarası Yolcu 

Taşımacılığında 

Firma Seçimini 

Etkileyen Fiyat Dışı 

Faktörleri 

Belirlemeye 

Yönelik Bir 

Araştırma: Antalya 

İli Uygulaması 

Kılıç / 2017 

Yolcu taşıma 

hizmetini fiyatın 

dışında, 

etkileyen 

etkenlerin 

araştırılması 

Veri toplama: 

anket. Verilerin 

analizi: Tek 

yönlü nicel analiz 

yöntemleri 

Süleyman 

Demirel 

Üniversitesi  

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İktisat Ana 

Bilim Dalı 
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8 

Karayolları Trafik 

Kanunu'nda 

Destekten Yoksun 

Kalma 

Tazminatından 

Sigorta Şirketinin 

Sorumluluğu 

Berk / 2016 

Karayollarında 

hukuki 

sorumluluk 

Literatür 

taraması 

Hacettepe 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Özel Hukuk 

(Medeni 

Hukuk) Ana 

Bilim Dalı / 

Medeni 

Hukuk 

Bilim Dalı 

9 

Karayolu Taşıma 

Kanunu'na Göre 

Taşıyıcının Hukuki 

Sorumluluğu 

Özdemir / 

2015 

Hukuki 

sorumluluğun 

yolcu taşıma 

hizmeti yapanlar 

açısından 

değerlendirilmesi 

Literatür 

taraması 

Gediz 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Özel Hukuk 

Ana Bilim 

Dalı 

10 

İstanbul'da Meydana 

Gelen Trafik 

Kazalarının 

Mekânsal Analizi 

Karaman / 

2013 

Trafik kazaları 

analizi (İstanbul) 

Veri toplama: 

İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü kaza 

istatistikleri veri 

analizi: Mekansal 

otokorelasyon, 

kernel yoğunluk 

yöntemleri 

Arselin istatistik 

yöntemi  

 Fatih 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Coğrafya 

Ana Bilim 

Dalı / 

Coğrafi 

Bilgi 

Sistemleri 

Bilim Dalı 

11 

Trafik Kaza 

Analizleri İçin Web 

Tabanlı Bir Karar 

Destek Sistemi 

Geliştirilmesi: 

Sakarya İli Örneği 

Geçer / 2013 

"Web Tabanlı 

İnteraktif Trafik 

Kazası 

Veritabanı" 

tasarlanması 

Veri Toplama: 

Trafik Denetleme 

Şube Müdürlüğü 

verileri (Sakarya)  

uygulama: 

MySQL 

veritabanı 

(Sakarya ili 

şehiriçinde 

meydana gelen 

ölümlü ve 

yaralanmalı 

trafik kazaları) 

 Sakarya 

Üniversitesi  

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı / 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

Bilim Dalı 

12 

Genetik Algoritma 

İle Toplu Ulaşım 

Sistemi Hareket 

Çizelgesi 

Optimizasyonu: 

Çanakkale Örneği 

Engin / 2013 

Kent içi toplu 

taşıma 

seferlerinin 

planlanması 

Veri toplama: 

Anket. Verilerin 

analizi: 

“Evolver” 

optimizasyon 

yazılımı 

kullanılarak 

analiz ve model 

oluşturma 

Marmara 

Üniversitesi  

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Ekonometri 

Ana Bilim 

Dalı / 

Yöneylem 

Araştırması 

Bilim Dalı 
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13 

İnternet Ortamında 

Pazarlama, Online 

Rezervasyon Ve 

Online Bilet Satış 

Uygulamaları: 

Marmara Ve Ege 

Bölgelerinde 

Otobüsle 

Şehirlerarası Yolcu 

Taşımacılığı Yapan 

Firmalar Üzerine 

Bir Araştırma 

Gül / 2012 

Şehirlerarası 

yolcu 

taşımacılığı 

online bilet satışı 

Veri toplama: 

Anket verilerin 

analizi: SPSS 

ANOVA ve T- 

testi 

Çanakkale 

Onsekiz 

Mart 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

Turizm 

İşletmeciliği 

Anabilim 

Dalı 

14 

Şehir İçi Yolcu 

Taşımacılığından 

Elde Edilen 

Gelirlerin Basit 

Usulde 

Vergilendirilmesinin 

Mali Güç İlkesi 

Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi 

Güler / 2012 

Minibüslerin 

elde ettiği 

gelirlerin 

vergilendirilmesi 

- 
Pamukkale 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Maliye Ana 

Bilim Dalı / 

Maliye 

Bilim Dalı 

15 

Şehirlerarası Otobüs 

Seferlerine İlişkin 

Gelir Belirleme 

Konusunda Bir 

Benzetim 

Uygulaması 

Eren / 2010 

Şehirlerarası 

yolcu 

taşımacılığı 

geliri 

Veri toplama: 

Karayolu yolcu 

taşımacılığı 

yapan bir firmaya 

ait veriler veri 

analizi: Ki-kare 

yöntemi 

Uludağ 

Üniversitesi  

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

Ekonomi 

Bölümü / 

Ekonometri 

Ana Bilim 

Dalı / 

Yöneylem 

Araştırması 

Bilim Dalı 

16 

Konjoint Analizi 

Yardımıyla 

Otobüsle 

Şehirlerarası Yolcu 

Taşımacılığında 

Firma Tercihi 

Üzerine Bir 

Uygulama 

Yeniay / 

2007 

Şehirlerarası 

yolcu ulaşımına 

verilen önem 

Veri toplama: 

Anket verilerin 

Analizi: Konjoit 

analizi 

Atatürk 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı / 

Sayısal 

Yöntemler 

Bilim Dalı 

17 

Veri Tabanlı 

Pazarlama Ve 

Karayoluyla Yolcu 

Taşımacılığı Yapan 

Firmalarda Bir 

Uygulama 

Ceyhan / 

2006 

Yolcu taşıma 

firmalarının 

verileriyle 

pazarlama 

uygulama 

Veri toplama: 

Anket 

Uludağ 

Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü / 

İşletme Ana 

Bilim Dalı / 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

Bilim Dalı 

 

Lisansüstü çalışmalarda doktora çalışması daha azdır.  Yavuzyılmaz (2021), Ege (2019), Eroğlu (2018), Engin 

(2013), Eren (2010), Yeniay (2007)  en çok çalışmanın olduğu yöneylem ve algoritma alanlarında çalışmıştır. 
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Alp (2021) ve Karakuş (2019) şehirlerarası yolcu taşımacılığının hizmet kalitesi üzerine çalışmıştır. Avcı 

(2021) çalışmasında sektör çalışanlarından otobüs kaptanlarının çalışma koşullarını ele almıştır. Kılıç (2017) 

ise iktisat alanında yolcuların şehirlerarası seyahatlerde firma seçimini etkilen faktörler üzerine çalışmıştır. 

Hukuk alanında Berk (2016) karayollarındaki hukuki sorumluluk kapsamında sigorta şirketlerinin 

sorumluluğunu ele alırken Özdemir (2015) karayolunda yolcu taşımacılığı yapan kuruluşların hukuki 

sorunluluğunu çalışmıştır. Güler (2012) maliye alanında şehiriçi yolcu taşımacılığı yapanların kazançlarının 

vergilendirilmesi üzerine çalışmıştır. Karaman (2013) İstanbul’da meydana gelen kazaların analizi ile en çok 

kaza olan noktaları ve kaza oluş şekillerini tespit etmiştir. Geçer (2013) aynı alanda doktora çalışması da 

yapmıştır. Yüksek lisans çalışmasında web tabanlı veri tabanı ve kaza analizi çalışmıştır. Gül (2012) 

şehirlerarası yolcu taşımacılığında online bilet satışları üzerine çalışırken benzer bir çalışma Ceyhan (2006) 

tarafından firmaların veritabanlı pazarlamayı kullanmadığı ve bilmediğini belirttiği çalışmadır. Çalışma 

kapsamında değerlendirilen yüksek lisans çalışmaları en çok şehirlerarası ulaşım üzerine yapılmıştır. 

 

Tablo 3.3. Ulakbim Ulusal Akademik Veritabanından Elde Edilen Makaleler 

S. 

no 
Çalışmanın Adı 

Yazarı / 

Yılı  

Araştırılan 

Konu 

Kullanılan 

Yöntem 

Derginin 

Adı 

Çalışılan 

alan 

1 

Gig Ekonomisi Bağlamında İş 

İlişkisinin Değişen Yüzü: Uber 

Örneği 

Ünal ve 

Temiz / 

2022  

Şehir içi 

yolcu 

taşımacılığı 

kapsamında 

mobil 

uygulama 

örnekleri 

Uber’ in 

araştırılması 

Literatür 

Taraması 

Çalışma ve 

Toplum 

Sosyal / 

Çalışma 

Ekonomi

si ve 

Endüstri 

İlişkileri 

2 

Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemleriyle Otogar Lokasyon 

Seçimi: İstanbul İli Örneği 

Dördüncü

, Yazıcı 

ve 

Karaköpr

ü / 2021  

Otogar 

merkezi 

belirleme 

(İstanbul) 

Veri toplama 

literatür 

taraması, 

TUİK, yüz 

yüze görüşme 

verilerin 

analizi 

Analitik 

Hiyerarşi 

Süreci ve 

TOPSİS 

yöntemi 

İşletme 

Araştırmal

arı Dergisi  

Sosyal / 

İşletme 

3 

Perception of Safety within 

Intermediate Public Transportation 

Systems: The Case of Minibüs in 

İstanbul 

Oğuz / 

2020 

Kent içi 

yolcu 

taşımacılığın

a güven 

Odak grup 

görüşmesi 
Planlama Sosyal 
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https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/513026/cok-kriterli-karar-verme-yontemleriyle-otogar-lokasyon-secimi-istanbul-ili-ornegi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/513026/cok-kriterli-karar-verme-yontemleriyle-otogar-lokasyon-secimi-istanbul-ili-ornegi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/513026/cok-kriterli-karar-verme-yontemleriyle-otogar-lokasyon-secimi-istanbul-ili-ornegi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/819/isletme-arastirmalari-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/819/isletme-arastirmalari-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/819/isletme-arastirmalari-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/363931/perception-of-safety-within-intermediate-public-transportation-systems-the-case-of-minibus1in-istanbul
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/363931/perception-of-safety-within-intermediate-public-transportation-systems-the-case-of-minibus1in-istanbul
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/363931/perception-of-safety-within-intermediate-public-transportation-systems-the-case-of-minibus1in-istanbul
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/363931/perception-of-safety-within-intermediate-public-transportation-systems-the-case-of-minibus1in-istanbul
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4 
Ulaştırmada Karayolları: 

Türkiye'deki Gelecek Beklentileri  

Yıldırır 

Keser, Ay 

ve Çetin / 

2018 

Ulaştırmanın 

gelecek 20 

yıl öngörüsü 

(Karayolu) 

İlgili resmi 

kurumların 

verilerinden 

yararlanılarak 

ex-ante ön 

rapor 

tahminleri 

Tesam 

Akademi  

Sosyal / 

İşletme 

5 
Customer Perception Of Bus 

Companies' Service Quality  

Yapraklı 

ve 

Tüzemen 

/ 2017 

Otobüs 

firmalarının 

hizmet 

kalitesine 

ilişkin 

müşteri 

algıları  

Örneklem: 

Atatürk 

Üniversitesi'n

de öğrenim 

görmekte 

olan 400 

öğrenciye 

veri toplama: 

anket veri 

analiz: SPSS 

20 paket 

programı 

Atatürk 

Üniversites

i İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Dergisi  

Sosyal / 

İşletme 

6 

Karayoluyla Yolcu 

Taşımacılığından Kaynaklanan 

Akdi Sorumluluk 

Tokat / 

2016 

Yolcu 

taşımacılığı 

kapsamında 

akdi 

sorumluluk 

Literatür 

taraması 

Ankara 

Üniversites

i Hukuk 

Fakültesi 

Dergisi  

Sosyal / 

Hukuk / 

Medeni 

Hukuk 

7 

Algılanan Hizmet Kalitesi ile 

Marka Bağlılığı İlişkisi 

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı 

Yapan Otobüs Firmaları Üzerine 

Bir Araştırma 

Memiş ve 

Cesur / 

2016 

Şehirlerarası 

yolcu 

taşımacılığı 

yapan 

firmalara 

yönelik 

müşteri 

algıları 

Veri toplama: 

Anket 

şehirlerarası 

yolculuk 

yapan 588 

kişiye 

uygulanmış 

veri analizi: 

T-Testi ve 

ANOVA 

Celal 

Bayar 

Üniversites

i Sosyal 

Bilimler 

Dergisi  

Sosyal / 

Pazarlam

a 

8 

Algılanan Fayda ve Fedakarlık 

Bileşenlerinin Algılanan Müşteri 

Değeri Üzerindeki Etkisi 

Başaran 

ve Aksoy 

/ 2015  

Müşterilerin 

değer 

algılarının 

tespiti 

Veri toplama: 

Anket, veri 

analizi: Yol 

analiz 

yöntemi 

Ege 

Akademik 

Bakış  

Sosyal / 

İşletme 

9 
Karayolu Yolcu  Taşımacılığı Katm

a Değer Tahmininin Detaylı Analizi  

Korkmaz 

ve 

Alacahan  

Dilbaz / 

2013  

Katma değer 

hesaplaması 

Literatür 

taraması 

zaman 

serileri analiz 

yöntemi 

Karadeniz 

Uluslararas

ı Bilimsel 

Dergi  

Sosyal / 

İktisat 

10 

Turizm Öğrencilerinin 

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Hizme

tlerine Yönelik Algılamaları 

Yılmaz / 

2012 

Hizmet 

değerlendiril

me (Otobüs 

firmaları) 

Veri toplama: 

Anket 

Verilerin 

analizi: SPSS 

T-test, 

Anatolia: 

Turizm 

Araştırmal

arı Dergisi  

Sosyal / 

İşletme 

90

https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/291965/ulastirmada-karayollari-turkiyedeki-gelecek-beklentileri
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/291965/ulastirmada-karayollari-turkiyedeki-gelecek-beklentileri
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1109/tesam-akademi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1109/tesam-akademi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/252958/customer-perception-of-bus-companies-service-quality
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/252958/customer-perception-of-bus-companies-service-quality
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/243072/karayoluyla-yolcu-tasimaciligindan-kaynaklanan-akdi-sorumluluk
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/243072/karayoluyla-yolcu-tasimaciligindan-kaynaklanan-akdi-sorumluluk
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/243072/karayoluyla-yolcu-tasimaciligindan-kaynaklanan-akdi-sorumluluk
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/280799/huseyin-tokat
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/280799/huseyin-tokat
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/656/ankara-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/656/ankara-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/656/ankara-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/656/ankara-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/656/ankara-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/784/celal-bayar-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/784/celal-bayar-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/784/celal-bayar-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/784/celal-bayar-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/784/celal-bayar-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/784/celal-bayar-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/180748/algilanan-fayda-ve-fedakarlik-bilesenlerinin-algilanan-musteri-degeri-uzerindeki-etkisi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/180748/algilanan-fayda-ve-fedakarlik-bilesenlerinin-algilanan-musteri-degeri-uzerindeki-etkisi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/180748/algilanan-fayda-ve-fedakarlik-bilesenlerinin-algilanan-musteri-degeri-uzerindeki-etkisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1348/ege-akademik-bakis
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1348/ege-akademik-bakis
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/1348/ege-akademik-bakis
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/164502/karayolu-yolcu-tasimaciligi-katma-deger-tahmininin-detayli-analizi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/164502/karayolu-yolcu-tasimaciligi-katma-deger-tahmininin-detayli-analizi
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/674465/murat-korkmaz
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/674465/murat-korkmaz
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/674465/murat-korkmaz
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/674465/murat-korkmaz
https://search.trdizin.gov.tr/yazar/detay/674465/murat-korkmaz
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/669/karadeniz-uluslararasi-bilimsel-dergi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/669/karadeniz-uluslararasi-bilimsel-dergi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/669/karadeniz-uluslararasi-bilimsel-dergi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/669/karadeniz-uluslararasi-bilimsel-dergi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/438/anatolia-turizm-arastirmalari-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/438/anatolia-turizm-arastirmalari-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/438/anatolia-turizm-arastirmalari-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/438/anatolia-turizm-arastirmalari-dergisi


11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

Kruskall 

Wallis 

11 

Şehirlerarası Yolcu  Taşımacılığınd

a Hizmet Kalitesinin Ölçümü: 

Tokat Örneği 

Ardıç ve 

Sadaklıoğ

lu  / 2009  

Hizmet kalite 

düzeylerini 

ortaya 

koymak 

Veri toplama: 

Anket, yüz 

yüze görüşme 

Veri analizi: 

Temel 

Bileşenler 

Analizi 

Atatürk 

Üniversites

i İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Dergisi  

Sosyal / 

İşletme 

 

Çalışma kapsamında yapılan tarama neticesinde elde edilen makalelerin dışında proje çalışmalarına da 

rastlanmıştır. Bu çalışmalar denizyolu ve fen bilimleri alanlarında yapılan çalışmalar olduğundan 

değerlendirmeye alınmamıştır. Makale çalışmaları çoğunlukla şehirlerarası yolcu taşımacılığı kapsamında 

yapılmıştır. Çalışmanın sınırları doğrultusunda, değerlendirilen çalışmalardan birinde bir zamanlar 

İstanbul’da şehir içi yolcu taşımacılığında gündem olan UBER’ i Ünal ve Temiz (2022) çalışmışlardır. Makale 

düzeyinde en çok eser işletme alanındadır. Yapraklı ve Tüzemen (2017) ile Ardıç ve Sadaklıoğlu (2009) farklı 

örneklemler üzerinden şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların hizmet kalitesi üzerine çalışmışlardır. 

Memiş ve Cesur (2016) ise şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet kalitesi ve marka bağımlılığı 

kapsamında çalışmıştır.  Başaran ve Aksoy (2015) ile Yılmaz (2012) ise şehirlerarası yolcu taşımacılığında 

müşteri algıları üzerine çalışmışlardır. Dördüncü, Yazıcı ve Karaköprü (2021) çalışmasında şehirlerarası 

otobüsler için otogar yer seçimi çalışması yapmıştır. İşletme alanında değerlendirilen son çalışma ise Yıldırır 

Keser, Ay ve Çetin (2018) tarafından yapılmıştır bu çalışmada yolcu ulaştırmasında gelecek öngörüsünde 

bulunulmuştur.  Oğuz (2020) İstanbul şehir içi ulaşımında kullanılan toplu taşıma sistemlerinin güvenlik 

algıları üzerine çalışmıştır. Makale çalışmalarının lisansüstü çalışmalara nazaran işletme alanında yoğunlaştığı 

görülmüştür. Lisansüstü çalışmalarda da örneklerine rastlanan hukuk ve iktisat alanı çalışmaları da 

bulunmaktadır. Tokat (2016) yolcu taşımacılığı faaliyetinde taşınanlara yönelik hakların neler olduğunun 

bilinmesi ve işleten kavramı kapsamında hukuki sorumluluğu çalışmıştır. Korkmaz ve Alacahan Dilbaz (2013) 

karayolu yolcu taşımacılığında katma değer hesaplaması üzerine çalışmıştır. 

SONUÇ 

Karayolu yolcu hareketliliği kapsamında yapılan çalışmalar sosyal bilimler alanında incelenmiştir. Araştırılan 

çalışmalarda uzlaşmazlığa düşülen tartışma bulunmamaktadır. Dünya’da bütün hizmet alanlarında olduğu gibi 

ulaşım alanında da yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bu durum yapılan araştırmada incelenen çalışmalardan da 

görülmüştür. Çalışmanın giriş kısmında da belirtildiği üzere nitel araştırma özelliği taşıyan bu çalışma da 

analizler veri tarama aşamasında yapılmıştır. Belirlenen konu başlıklarında çalışmaların özellikleri Excel 

tablosuna işlenerek kategorize ve renklendirme yapılarak analiz edilmiştir. Belirlenen anahtar kelimelerle 

ulaşılan çalışmaların tamamı için veri taraması yapılmıştır. Yolcu taşımacılığı kapsamında ulusal tez merkezi 

veri tabanı ve ulusal akademik veri tabanlarında çalışmalar en çok Havayolu yolcu taşımacılığı alanında 

yapıldığı görülmüştür. Araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda çalışma kapsamı için de kalan çalışmalara 

bulgular kısmında değinilmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen soruların cevapları şu şekildedir: 

I. Karayolu yolcu taşımacılığı kavramındaki ulusal lisansüstü ve akademik çalışmalar hangi tema 

üzerinde yoğunlaşmaktadır? 

Yüksek lisans çalışmaları belirlenen temalar düzeyinde değerlendirildiğinde Geçer (2013) tarafından 

yapılan kaza analizi çalışmaları “denetim” temasında değerlendirilirken diğer çalışmaların çoğunlukla 

hukuki altyapı, hizmet altyapısı ve sistem altyapısını ilgilendirdiğinden bu alandaki çalışmalar 

“altyapı” tamasında değerlendirilmiştir. Doktora çalışmalarında ise Tematik değerlendirme 
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https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/90669/sehirlerarasi-yolcu-tasimaciliginda-hizmet-kalitesinin-olcumu-tokat-ornegi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/90669/sehirlerarasi-yolcu-tasimaciliginda-hizmet-kalitesinin-olcumu-tokat-ornegi
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/90669/sehirlerarasi-yolcu-tasimaciliginda-hizmet-kalitesinin-olcumu-tokat-ornegi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/405/ataturk-universitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-dergisi
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bağlamında Yasak (2002) ve Başaran (2014) “eğitim”, Geçer (2021), Orhan (2018), Koyuncu (2015), 

Güner (2014), ve Alp (2008) “altyapı” temalarında değerlendirilmiştir.  

II. Belirlenen temalar arasında çalışma yapılmayan tema var mı? 

Yolcu taşımacılığı güvenliği kapsamında belirlenen temalardan İlkyardım/kurtarma temasında çalışma 

bulunmamaktadır. 

III. Karayolu yolcu taşımacılığı kavramındaki ulusal lisansüstü ve akademik çalışmalar en çok hangi 

disiplinde yapılmıştır? 

Lisansüstü çalışmalar ve makaleler sosyal bilimler kapsamında işletme alanında yoğunlaşmaktadır.  

IV. Karayolu yolcu taşımacılığı kavramında sosyal bilimler alanında ulusal lisansüstü ve akademik 

çalışmalar en çok hangi ulaşım türündedir (şehirlerarası/şehir içi)? 

V. Lisansüstü düzeyinde yapılan çalışmalar ve makalelerin şehirlerarası yolcu taşımacılığı üzerinde 

yoğunlaştığı görülürken, bazı çalışmaların iki ulaşım türünü de kapsadığı tespit edilmiştir. 

 

Karayolu yolcu taşımacılığında memnuniyet çalışmalarının düzenli olarak yapılması gerekliliğine vurgu 

yapılmaktadır ayrıca bu çalışmaların farklı örneklem üzerinde uygulanması hatta ülke genelinde yapılmasının 

faydalı olacağı düşünülmektedir (Ardıç ve Sadaklıoğlu, 2009:189). Karayolu yolcu taşımacılığı kapsamında 

çalışma yapmak isteyen araştırmacıların toplu taşıma özelinde bulaşıcı hastalıkların yayılması ve önlenmesi 

alanında çalışma ihtiyacını gideren çalışmalar yapabileceği değerlendirilmektedir. Benzer çalışmalar 

denizyolu ulaşım seçeneğinde bulunmaktadır (Erenoğlu, 2019:2). Eski çalışmalarda temel bilim alanlarında 

çalışmalar mevcutken son yıllarda yapılan çalışmaların alt sektör ve alanlarında çalışmaların yapıldığı 

görülmüştür. Belirlenen temalar arasında ilkyardım/kurtarma temasında çalışmaya rastlanmamıştır. UBER 

üzerine yapılan araştırma şehir içi yolcu hareketliliğinde bireysel ulaşımı konu alan araştırmadır (Ünal ve 

Temiz, 2022:167). Şehir içi yolcu hareketliliğinin araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır. Değişen ve gelişen 

ulaşım araçları alternatifleri artırmaktadır. Karayolları trafik kanununu kapsamında da tanımı yapılan 

elektrikli skuterlar ile ilgili çalışmaların gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca istatistiki verilerin araç tipine 

göre çeşitlendirilmesinin bu alanda yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bilgiler 

ışığında benzer amaçlı çalışmaların farklı bilim alanlarında ve alt temalar düzeyinde yapılabileceği 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Türkiye deprem ve sel gibi doğal afetlere sıkça maruz kalmaktadır. Doğal 

afetleri tümüyle önlemek mümkün olmasa da alınacak önlemlerle afetlerin yıkıcı etkileri azaltılabilir. Doğal 

afetlerde önemli rol üstlenen meslek gruplarından biri sağlık çalışanlarıdır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarında 

afet bilincinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Afet Bilinci Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma bir kamu hastanesinde çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 92 sağlık çalışanı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistikler 

ve ayrıca kruskal wallis ve mann whitney u testleri ile analiz edilmiştir. Katılımcıların %54,3’ü afet konusunda 

bir eğitim aldığını ve %43,5’i de bir afet yaşadığını belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen puanların 5’li likert 

ile değerlendirildiği çalışmada “afet eğitimi bilinci” alt boyutu puanı 3,96±0,78; “afet öncesi bilinç” alt boyutu 

puanı 4,04±0,9; ve “afet sonrası bilinç” alt boyutu puanı 3,62±0,80 bulunmuştur. Araştırmada afet eğitim 

alanların afet eğitimi, afet sonrası ve afet öncesi bilinç puanlarının afet konusunda eğitim almayanlara göre 

daha yüksek olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,05). “Bir afetten zarar 

görmek kaderimde varsa, tedbirli davranmak gereksizdir. Deprem sırasında “çök-kapan-tutun” yöntemini 

uygulamayı zaman kaybı olarak görüyorum. Afetlerin yıkıcı etkisini azaltmak mümkün değildir” gibi 

ifadelerin bulunduğu “yanlış afet bilinci” boyutunun ortalaması 2,20±1,13 çıkmıştır. Sonuç olarak afet bilinci 

konusunda geliştirmeye açık alanlar olduğu; afet bilinci eğitimlerinin afet bilincini geliştirmede etkili olduğu 

ve bu yüzden afet eğitimlerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesinin yararlı olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afet Bilinci, Sağlık Çalışanları, Afet Eğitimi 

 

ABSTRACT 

Due to its geographical location, Turkey is frequently exposed to natural disasters such as earthquakes and 

floods. Although it is not possible to completely prevent natural disasters, the destructive effects of disasters 

can be reduced with the measures to be taken. One of the occupational groups that play an important role in 

natural disasters is health workers. In this study, it was aimed to evaluate the disaster awareness of health 

workers. The Disaster Awareness Scale was used as a data collection tool. The research was carried out on 92 

health workers who voluntarily agreed to participate in the study in a public hospital. The obtained data were 

analyzed with descriptive statistics such as mean, standard deviation, percentage and frequency, as well as 

kruskal wallis and mann whitney u tests. 54.3% of the participants stated that they received a training on 

disaster and 43.5% stated that they experienced a disaster. In the study, in which the scores obtained from the 

research were evaluated with a 5-point Likert scale, the "disaster education awareness" sub-dimension score 

was 3.96±0.78; “pre-disaster awareness” sub-dimension score was 4.04±0.9; and “post-disaster 

consciousness” sub-dimension score was found to be 3.62±0.80. In the study, it was observed that the disaster 

education, post-disaster and pre-disaster awareness scores of those who received disaster education were 

higher than those who did not receive training on disaster, and this difference was statistically significant 

(p<0.05). “If I am destined to be harmed by a disaster, it is unnecessary to act cautiously. I see it as a waste of 

time to apply the "crash-trap-hold" method during an earthquake. The average of the "false disaster awareness" 

dimension, which includes statements such as "It is not possible to reduce the devastating effect of disasters", 

was 2.20±1.13. As a result, there are areas open to improvement in disaster awareness; It can be said that 

disaster awareness trainings are effective in developing disaster awareness and therefore it can be beneficial 

to improve disaster education in terms of quantity and quality. 

Keywords: Disaster Awareness, Healthcare Professionals, Disaster Education 
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GİRİŞ 

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve 

insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli 

olmadığı doğa, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara afet denir (Tan & Meydan Acımış, 2021, s.122). Afet 

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) (2014) afet yönetim sözlüğüne göre “afet bir olayın kendisi 

değil, doğurduğu sonuçtur”. Afet sözcüğü Arapça kökenlidir ve tabiatta gerçekleşen farklı hadiselerin yol 

açtığı belalar, yıkımlar ve felaketler gibi anlamlara gelmektedir (Özler, 2011, s.13).  

Afetin kelime anlamından ve tanımından da anlaşılacağı gibi afet, zarar verme potansiyeli olan olaylardır ve 

afetlerden kaynaklanan zararların azaltılabilmesi için afet meydana gelmeden önce önlemeye yönelik yapılan 

çalışmalar daha önemlidir çünkü alınan tedbirler sayesinde afet önlenemezse bile yıkıcı etkileri en aza 

indirmek mümkündür. Bu konuda karşımıza çıkan afet kültürü kavramı afetler konusunda bilinçli olmak 

amacıyla modern afet yönetim sisteminin tüm evrelerinin dikkatle uygulanması gerekmektedir. Afet kültürü 

oluşturmuş ve afet bilinci gelişmiş olan toplumlar afetlerin üstesinden daha kolay gelmektedirler. Bu bilincin 

gelişmesi için toplumdaki bireyleri değil aynı zamanda kurumların da afetler ile ilgili doğru bilgiye de sahip 

olmalarını sağlar. Yapılan birçok araştırma incelendiğinde; afet öncesinde toplumun çok zarar görmemesi için 

belirlenen afet eğitim programların uygulanması ve afet kültürünün gelişmesinin öneminden bahsedilmiştir. 

Bu nedenle toplumda afet bilincinin oluşturulması şarttır (Dikmenli & Yakar, 2019, s. 339).  

Geçmişten günümüze yaşanan olaylar incelediğinde afet çeşitleri olarak; deprem, volkanik patlamalar, orman 

yangınları, sel, heyelan, kuraklık, pandemi, tusunami, radyasyon, trafik kazaları ve endüstriyel kazalar 

sıralanabilir (Gündüz ve Akyüz, 2022, s. 193). Afetlerin sıkça yaşandığı Türkiye’de afet yönetimi ile ilgili 

yapılan çalışmalar; afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere üç etapta ele alınmaktadır. Afetler meydana 

gelmeden önce yapılanları ifade eden afet öncesi; önleme, zarar azaltma ve hazırlık aşamalarından 

oluşmaktadır. Afetlerin kontrol edilebilir değişkenleri çok azdır bu yüzden bu aşamada önemli olan 

değişkenleri kontrol edebilmektir. Meydana gelebilecek olası afetlere karşı afet anında neler yapılabileceği 

konusunda öncelikle bireylere verilecek eğitimler ile can ve mal kaybı azaltılabilir. İkinci aşama olan afet 

anının yönetiminde temel amaç afetten etkilenen insanları kurtarmak, ortaya çıkabilecek tehlike ve risklerden 

dolayı can ve mal güvenliğini sağlayarak güvenli bir ortam oluşturmaktır. Afet yönetiminin son aşaması olan 

afet sonrasının yönetimi ise enkaz kaldırma, hasar tespit ve alt yapı çalışmaları, imar ve konut çalışmaları gibi 

yaşanan afetten etkilenen yerleşim yerlerinin yeniden inşası çalışmalarında koordinasyon birimlerinin 

oluşturulması ve gerekli olan yardımların sağlanması gibi çalışmaları bünyesinde taşımaktadır (Dikmenli & 

Yakar, 2019, s. 340). 

Yaşanan doğal afetlerde ve acil durumlarda her zaman ilk aklımıza gelen sağlık kurumlarıdır ve en çok ihtiyaç 

duyduğumuz hizmetlerin başında da sağlık hizmetleri gelmektedir. Afet durumlarında ihtiyaç duyulan 

hizmetler arasında ilk yardım, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri olarak sayılabilir. 

Afet yaşandıktan sonraki süreçte sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç çok fazla olduğu için görevlendirilen 

sağlık personeline de çok fazla sorumluk düşmektedir. Afetin yaşandığı bölgeye ve kişilere ulaştıklarında 

gerekli olan ilk yardım yapıldıktan sonra koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunarak kişilerin 

afetlerden daha fazla etkilenmemeleri için var gücü ile çalışmaktadırlar (Ünsal & Ertürk, 2016, s. 1399). 

Afetler beklenmedik bir anda gerçekleşen olaylardır. Toplumun bu konuda bilinçli olması önemlidir. Bu 

durum sağlık personeli için daha fazla önem arz etmelidir çünkü sağlık personeli hem kendisi için hem de 

başkalarına sağlık hizmeti sundukları için daha fazla duyarlı olmalıdırlar. 6 Şubat’ta ülkemizde 

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak tanımlanan ve 11 ili büyük oranda etkileyen depremde on 

binlerce insan hayatını kaybetti. Bir daha görüldü ki Türkiye her an afetlerin yaşanabileceği bir ülkedir. Bu 

yüzden afetler her an olacak gibi planlı ve hazırlıklı olunmalıdır. Bu sadece sağlık kurumları için geçerli bir 

durum değildir; Tüm kamu ve özel kurumlar, toplum ve vatandaşlar, kısacası her kurum ve kişi daha bilinçli, 

daha planlı ve hazırlıklı olmalıdır.  

 

METOD VE YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Çalışma bir kamu hastanesinde çalışan 92 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örneklem 

seçilmemiş olup çalışmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanları çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın 
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yapılabilmesi için Batman Üniversitesi Etik Kurulu’ndan   (Tarih: 04.01.2023; Karar No: 2023/01) etik kurul 

izni ve hastane yönetiminden idari izin alınmıştır.  

Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı olarak Dikmenli, Yakar ve Konca, (2018) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirlik 

çalışması yapılan “Afet Bilinci Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcılara yöneltilen anket formu 2 bölümden 

oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde çalışanların görev, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik bilgileri 

sorulan 3 soru ve ‘’daha önce afet konusunda eğitim aldınız mı’’ ve ‘’daha önce afet yaşadınız mı’’ soruların 

(2 soru) olmak üzere toplam 5 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 5’li likert ile (1) “kesinlikle 

katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “karasızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum” ile 

puanlanan Afet Bilinci Algı Ölçeği bulunmaktadır.  Afet Bilinci Algı Ölçeği “afet eğitim bilinci” (13 madde), 

afet öncesi bilinç (8 madde), afet sonrası bilinç (7 madde) ve yanlış afet bilinci (8 madde) olmak üzere toplam 

4 alt boyut ve 36 maddeden oluşmaktadır.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistikler ve ayrıca kruskal 

wallis ve mann whitney u testleri ile analiz edilmiştir. Hipotez testlerinde p değerinin 0,05’ten küçük çıkması 

anlamlı kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, görev, afet eğitimi alma ve afet yaşam değişkenlerine göre durumları 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Toplam 92 sağlık çalışanı ile yapılan çalışma katılımcıların %57,6’sı kadın ve 

%42,4’si erkektir.  Katılımcıların yarıya yakını (%48,9) lisans mezunudur ve çalışmaya en çok katılan meslek 

grubu %54,3 ile hemşirelerdir. Elde edilen verilere göre katılımcıların %54,3 afet eğitimi aldığını, %43,5’i 

afet yaşadığını belirtmiştir. 

 

Tablo.1 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları  

    Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın  53 57,6 

Erkek 39 42.4 

Eğitim Durumu 

Lise 13 14,1 

Ön lisans 19 20,7 

Lisans 45 48,9 

Yüksek Lisans 6 6,5 

Doktora  9 9,8 

Mesleklere Göre Dağılım   

Doktor 9 9,8 

Hemşire 50 54,3 

Teknisyen 20 21,7 

Diğer 13 14,1 

Afet Eğitimi Aldınız mı? 
Evet 50 54,3 

Hayır 42 45,7 

     Afet Yaşadınız mı? Evet 40 43,5 

Hayır 52 56,5 

Toplam  92 100 

 

Tablo 2. de sağlık çalışanlarının afet bilinci algı ölçeğinin alt bileşenleri olan afet eğitimi bilinci, afet öncesi 

bilinç, yanlış afet bilinci ve afet sonrası bilinç alt boyutlarının ortalama, standart sapma ve Cronbach’s Alpha 

değerleri verilmiştir. Cronbach’s Alpha değerlerine bakıldığında tüm boyutlarda Cronbach’s Alpha değerinin 

0,85’ten yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen puanların 5’li likert ile değerlendirildiği çalışmada “afet eğitimi bilinci” alt boyutu 
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puanı 3,96±0,78; “afet öncesi bilinç” alt boyutu puanı 4,04±0,9; “afet sonrası bilinç” alt boyutu puanı 

3,62±0,80 ve yanlış afet bilinci alt boyutu puanı 2,20±1,1 bulunmuştur. 

 

Tablo. 2 Afet Bilinci Algı Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach’ Alpha 

Değerleri 

Afet Bilinci Alt Boyutları Ort. Std. Sapma Cronbach's Alpha 

Afet Eğitimi Bilinci  3,96 0,78 0,895 

Afet Öncesi Bilinç  4,04 0,91 ,919 

Yanlış Afet Bilinci  2,20 1,13 0,925 

Afet Sonrası Bilinç  3,62 0,80 0,851 

 

Tablo 3’te yanlış afet bilinci boyutuna ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri yer almaktadır. ‘Deprem 

sırasında “çök-kapan-tutun” yöntemini uygulamayı zaman kaybı olarak görüyorum’ öncülüne kesinlikle 

katılıyorum diyenler %8,7 oranındadır ancak bu yüksek bir orandır.  Katılımcılar ‘afetlerin yıkıcı etkilerini 

azaltmak mümkün değildir’ %46,7 oranında kesinlikle katılmıyorum ‘afet eğitimi tüm bireyler için gerekli 

değildir’ %12 kesinlikle katılıyorum demiştir.  

 

Tablo 3. Yanlış Afet Bilinci Boyutuna İlişkin Görüşler 

 1=Kesinlikle Katılmıyorum,. 

5=Kesinlikle Katılıyorum  

% 

  

Maddeler  1 2 3 4 5 Ort. SS 

Bir afetten zarar görmek kaderimde varsa, tedbirli 

davranmak gereksizdir. 
50 19,6 5,4 8,7 16,3 2,22 1,53 

Deprem sırasında “çök-kapan-tutun” yöntemini 

uygulamayı zaman kaybı olarak görüyorum. 
47,8 26,1 8,7 8,7 8,7 2,04 1,31 

Afetlerin yıkıcı etkisini azaltmak mümkün değildir. 46,7 23,9 8,7 8,7 12 2,15 1,41 

Doğal afet kavramı bana sadece depremi 

çağrıştırıyor. 
43,5 28,3 8,7 10,9 8,7 2,13 1,32 

Afet eğitimi tüm bireyler için gerekli değildir. 59,8 18,5 2,2 7,6 12 1,93 1,42 

Alınması gereken önlemlerden ziyade afetin 

sonuçlarını konuşmak daha doğrudur. 
48,9 23,9 6,5 8,7 12 2,11 1,41 

Kaderde varsa afetlerden kaçmak mümkün değildir. 33,7 27,2 10,9 17,4 9,8 2,42 1,37 

Tahliye anında elektrik, su ve doğalgaz vanalarının 

kapatılması çok zaman kaybettirir. 
26,1 25 19,6 17,4 12 2,64 1,36 

 

Tablo 4. Afet Eğitimi Boyutuna İlişkin Görüşler 

 1=Kesinlikle Katılmıyorum,…. 

5=Kesinlikle Katılıyorum  

% 

  

Maddeler  1 2 3 4 5 Ort. SS 

Afet eğitimi kapsamında ilk yardım eğitiminin 

önemli olduğunu düşünüyorum. 
9,8 2,2 3,3 17,4 67,4 4,30 1,26 

Afetler her yerde ve her an meydana gelebilir. 8,7 2,2 2,2 26,1 60,9 4,28 1,20 

Afetlerin yıkıcı boyutları öğrencilere gösterilmelidir. 9,8 2,2 3,3 28,3 56,5 4,20 1,24 

Genel olarak afet türlerini bildiğimi düşünüyorum. 5,4 16,3 41,3 37  4,04 1,02 

Afetin tanımını yapabilirim. 3,3 1,1 14,1 43,5 38 4,12 0,92 
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Afete neden olabilecek potansiyel riskler önceden 

belirlenmelidir. 
5,4 1,1 7,6 28,3 57,6 4,32 1,05 

Her an bir afetin olabileceğinin farkındayım. 
7,6 1,1 7,6 27,2 56,5 4,24 1,15 

Bazı afetler karşısında binalar çok büyük risk iken, 

bazı afetler karşısında ise binaların büyük bir koruma 

sağladığını düşünüyorum. 

6,5 6,5 25 29,3 32,6 3,75 1,17 

Nükleer ve kimyasal kazalar aslında teknolojik 

afetlerdir. 
9,8 3,3 10,9 34,8 41,3 3,95 1,24 

Okullarda verilen afet eğitimlerinin kapsamını 

yetersiz buluyorum. 
5,4 5,4 10,9 25 53,3 4,15 1,16 

Afet olaylarında bir buluşma noktası belirlemeyi 

gereksiz buluyorum. 
37 23,9 15,2 12 12 2,38 1,40 

Afetler hakkında bazı genel bilgilere ihtiyacım 

olduğunu düşünüyorum. 
12 12 15,2 43,5 17,4 3,42 1,25 

 

Tablo 4’te yanlış afet eğitimi boyutuna ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri yer almaktadır. Afet eğitimi alt 

boyutu genel ortalaması 3,96 ve genel standart sapma değeri 0,78 olarak bulunmuştur. Katılımcılar ‘afetin 

tanımını yapabilirim’ %43,5 katılıyorum, ‘okullarda verilen afet eğitimlerinin kapsamını yetersiz buluyorum’ 

%%53,3 kesinlikle katılıyorum olarak yanıtlamışlar. ‘Afetler hakkında bazı genel bilgilere ihtiyacım olduğunu 

düşünüyorum’ maddesine katılıyorum diyen katılımcı sayısı ise %43,5 oranındadır.  

 

Tablo 5. Afet Öncesi Bilinç Alt Boyutuna İlişkin Görüşler 

 1=Kesinlikle Katılmıyorum,…. 

5=Kesinlikle Katılıyorum  

% 

  

Maddeler  1 2 3 4 5 Ort. SS 

Bir afet riskine karşı aile bireyleri ile planlama ve 

hazırlık yapılmalıdır. 
9,8 4,3 3,3 27,2 55,4 4,14 1,28 

Yetkililerin hoparlör, radyo gibi çeşitli iletişim 

araçlarından yapacağı uyarılar doğrultusunda hareket 

etmek en doğrusudur. 

8,7 4,3 10,9 31,5 44,6 3,99 1,24 

Afetlere karşı toplumun örgütlenmesi gerektiğini 

düşünüyorum. 
6,5 4,3 8,7 26,1 54,3 4,17 1,17 

Afet sonrasında haberleşmeyi sağlamak için bölge 

dışından bir bağlantı kişisi tespit etmek çok 

önemlidir. 

6,5 1,1 7,6 35,9 48,9 4,20 1,08 

Afet ve Acil Durum Çantası her evde hazır 

bulunmalıdır. 
5,4 1,1 3,3 29,3 60,9 4,39 1,02 

En çok maddi hasara ve can kaybına neden olan afet 

türlerini biliyorum. 
1,1 5,4 10,9 40,2 42,4 4,17 0,91 

Afet türlerinden bazılarının meydana geliş zamanı 

önceden tahmin edilebilir. 
5,4 12 28,3 28,3 26,1 3,58 1,16 

Yaşadığım bölgedeki riskli afet türünün farkındayım. 8,7 5,4 20,7 38 27,2 3,70 1,18 

 

Tablo 5’te afet öncesi bilinç boyutuna ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri yer almaktadır. Afet öncesi 

bilinç alt boyutunda ‘bir afet riskine karşı aile bireyleri ile planlama ve hazırlık yapılmalıdır’ %55,4 ile 

kesinlikle katılıyorum yanıtını ve ortalama değeri ‘4,14. ‘Afet ve acil durum çantası her evde hazır 

bulunmalıdır ’sorusuna kesinlikle katılıyorum oranı %60,9 ile en yüksek değerdir. Afet öncesi bilinci 

sorularının ortalama değerleri arasında en yüksek 4,39 toplam ortalama değeri ise 4,04’tür. Toplam standart 

sapma değeri 0,91 olan afet öncesi bilinci soruları arasında en yüksek standart sapma değerine sahip 1,28 

değeri ile ‘bir afet riskine karşı aile bireyleri ile planlama ve hazırlık yapılmalıdır’ sorusudur.  
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Tablo 6. Afet Sonrası Bilinç Alt Boyutuna İlişkin Görüşler 

 1=Kesinlikle Katılmıyorum,…. 

5=Kesinlikle Katılıyorum  

% 

  

Maddeler  1 2 3 4 5 Ort. SS 

Afet sonrasında uygulanacak ilk yardım hakkında 

yeterli olduğumu düşünüyorum. 
2,2 10,9 32,6 28,3 26,1 3,65 1,05 

Afet sonrasında hangi devlet kurumu ile iletişime 

geçeceğimi biliyorum. 
6,5 7,6 26,1 39,1 20,7 3,60 1,10 

Acil durumlardan nasıl haberdar edileceğimizi ve 

nerede barınacağımızı biliyorum. 
5,4 21,7 29,3 27,2 15,2 3,25 1,13 

Afet sonrasında uygulanacak ilk yardım hakkında 

yeterli olduğumu düşünüyorum 
7,6 4,3 14,1 38 35,9 3,90 1,17 

Bir afetin meydana gelme olasılığına karşı yeterli 

düzeyde hazırlıklı olmalıyım. 
1,1 4,3 14,1 33,7 46,7 4,21 0,92 

Yaşadığım yerin afet sonrası “toplanma yerinin” 

neresi olduğunu biliyorum. 
13 25 21,7 19,6 20,7 3,10 1,34 

Afetlerin zararlarını azaltmak için çalışan 

kuruluşların farkındayım. 
1,1 13 29,3 34,8 21,7 3,63 1,00 

 

Tablo 6’da afet sonrası bilinç boyutuna ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri yer almaktadır. Katılımcılar 

‘Afet sonrasında uygulanacak ilk yardım hakkında yeterli olduğumu düşünüyorum’ sorusuna %32,6 oranında 

kararsız, ‘afet sonrasında uygulanacak ilk yardım hakkında yeterli olduğumu düşünüyorum’ sorusuna ise %5,4 

oranında kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. ‘Bir afetin meydana gelme olasılığına karşı yeterli düzeyde 

hazırlıklı olmalıyım’ sorusuna %46,7 oranında kesinlikle katılıyorum, ortalama değeri ise 4,21 ile öne 

çıkmaktadır. 

 

Tablo 7. Cinsiyet, Afet Eğitimi Alma ve Afet Yaşama Değişkenlerine Göre Afet Bilincinin 

Değerlendirilmesi (Mann Whitney U Testi Sonuçları) 

      

Yanlış Afet 

Bilinci 

Afet Eğitim 

Bilinci Afet Öncesi Bilinç Afet Sonrası Bilinç 

Cinsiyet n Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS 

  Kadın 53 2,2 1,0 4,0 0,7 4,1 0,8 4,1 0,8 

  Erkek 39 2,3 1,3 3,9 0,9 3,9 1,0 3,9 1,0 

     z=-0,032;p>0,05 z=-0,261;p>0,05 z=-1,145;p>0,05 z=-2,191;p<0,05 

                      

Afet Eğitimi                   

  Evet 50 2,2 1,1 4,1 0,7 4,2 0,8 3,9 0,7 

  Hayır 42 2,3 1,2 3,8 0,9 3,9 1,0 3,3 0,8 

      z=-0,432;p>0,05 z=-2,097;p<0,05 z=-1,922;p<0,05 z=-3,137;p<0,05 

                      

Afet Yaşama                   

  Evet 40 2,2 1,1 4,0 0,8 4,1 0,9 3,8 0,8 

  Hayır 52 2,2 1,2 3,9 0,8 4,0 0,9 3,5 0,8 

      z=-0,055;p>0,05 z=-0,702;p>0,05 z=-0,525;p>0,05 z=-1,884;p<0,05 

Araştırmada cinsiyet, afet eğitimi alma ve afet yaşama değişkenlerine göre afet bilincinin fark gösterip 

göstermediği Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Araştırmada afet eğitimi alanların afet eğitimi, afet sonrası ve afet öncesi bilinç puanlarının afet konusunda 

eğitim almayanlara göre daha yüksek olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür 
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(p<0,05). Afet sonrası bilinç puanı cinsiyete göre anlamlı fark göstermiştir (p<0,05). Kadınlarda afet öncesi 

bilinci ortalaması 4,1 değer ile erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Araştırmada ayrıca afet yaşayanların afet 

sonrası bilinç puanlarının afet yaşamayanlara göre yüksek olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmüştür (p<0,05). 

 

Tablo 8. Eğitim ve Görev Değişkenlerine Göre Afet Bilincinin Değerlendirilmesi (Kruskall Wallis Testi 

Sonuçları) 

      Yanlış Afet Bilinci 

Afet Eğitim 

Bilinci Afet Öncesi Bilinç 

Afet Sonrası 

Bilinç 

Eğitim n Ort. SS Ort. SS Ort. SS Ort. SS 

 Lise 13 2,6 0,9 3,7 0,6 3,6 0,8 3,7 0,8 

 Ön Lisans 19 1,7 0,8 4,2 0,3 4,3 0,6 3,4 0,5 

 Lisans 45 2,3 1,3 4,0 0,9 4,1 1,0 3,7 0,9 

 
Yüksek 

Lisans 
6 2,5 1,3 3,6 1,1 3,6 1,4 3,6 0,5 

 Doktora 9 1,9 0,7 4,2 0,5 4,4 0,8 3,7 0,8 

   p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

           

Görev          

 Doktor 9 1,9 0,7 4,2 0,5 4,4 0,8 3,7 0,8 

 Hemşire 50 2,4 1,3 3,8 1,0 3,9 1,0 3,7 0,9 

 Teknisyen 20 2,0 0,9 4,2 0,4 4,2 0,6 3,4 0,7 

 Diğer 13 2,1 1,1 4,0 0,4 3,9 0,8 3,6 0,6 

   p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

Afet bilincinin eğitim ve görev değişkenlerine göre değerlendirilmesi için Kruskall Wallis testi yapılmıştır. 

Tablo 8’deki bulgulara göre yanlış afet bilinci ortalaması 2,6 ile eğitim düzeyi lise olanlarda en yüksek değer, 

ön lisansta ise 1,7 ile en düşük değer hesaplanmıştır. Eğitim değişkeni ile yanlış afet bilinci, afet eğitim bilinci, 

afet öncesi bilinç ve afet sonrası bilinç arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Yanlış afet bilinci 

ortalaması en yüksek 2,4 hemşirelerde, afet eğitim bilinci ortalaması en yüksek 4,2 doktor ve teknisyenlerde, 

afet öncesi bilinç 4,4 doktorlarda, afet sonrası bilinç ortalaması doktor ve hemşirelerde 3,7 olarak 

belirlenmiştir. Görev değişkenine göre yanlış afet bilinci, afet eğitimi bilinci, afet sonrası bilinç ve afet sonrası 

bilinç puanları arasında anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05).  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sağlık çalışanlarının afet bilincinin değerlendirildiği bu çalışmada sağlık çalışanlarının belli bir düzeyde afet 

bilincine sahip olduğu bununla birlikte geliştirmeye açık alanlar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca afet eğitiminin 

afet bilinci oluşturmada etkili olduğu görülmüştür. Bu yüzden eğitimlerin geliştirilerek tüm çalışanlara 

verilmesi önerilmektedir. 

Afetler konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde ülkemizin deprem kuşağında olması, yıkıcı etkisinin 

yüksek olması gibi nedenlerden dolayı doğal afetler içinde özellikle deprem konusunda daha çok çalışma 

yapıldığı görülmüştür. Yapılan literatür çalışmasında 2019 yılında Dikmenli ve Yakar tarafından öğretmen 

adaylarının afet bilinci düzeylerinin incelendiği araştırmada öğretmen adaylarının afet bilinci algı 

düzeylerinde aldıkları toplam puanın ortalaması X=121,69, SS=9,63 bulunmuştur. Çalışmada kullanılan 

ölçeğin alt boyutlarından olan afet eğitimi bilinç algıları ve afet öncesi bilinç algılarının yüksek, afet sonrası 

bilinç algıları ve yanlış afet bilinç algılarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (Dikmenli, Y., & Yakar, 

H., 2019, s.391). 

Aras ve arkadaşları (2021) tarafından bir devlet üniversitesi sağlık bilimler fakültesinde öğrenim gören 

öğrencilerin afet bilincini değerlendirmek için yapılan araştırmada Dikmenli ve Yakar tarafından geliştirilen 

afet bilinci ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre yanlış afet bilinci alt boyutunun genel 

ortalaması;1,57 standart sapma;0,71’dir. Sonuç olarak kadın öğrencilerin afet bilinç düzeylerinin erkek 
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öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve öğrencilerin afet bilinçlerinin deprem tecrübelerine 

göre anlamlı bir farklılık saptanamamıştır (Aras vd., 2021, s.44). Belirtilen çalışmada ise yanlış afet bilinci 

genel ortalaması 2,20, standart sapması 1,13 bulunmuştur. 

Afetler modern hayatımızın hep bir köşesinde bulunmaktadırlar ve ne zaman gerçekleşeceği belli olmadığı 

gibi etkileri aylarca ve hatta yıllarca sürebilmektedir. Dünyada her yıl milyonlarca insan psikolojik, fiziksel 

ve sosyal olarak afetlerin korkutucu sonuçları ile karşı karşıya gelmektedir. Bu sonuçlar hem büyük yıkımlara 

neden olmakta hem de ülke ekonomilerinde büyük zararlara neden olmaktadır. Afetlerin verebileceği zararları 

azaltmak için toplumun afetler hakkında bilgi, tutum, davranış düzeylerinin yüksek olması ve afetlere 

hazırlıklı olması gerekmektedir. Deprem sel gibi doğal afetlerin yaşandığı ülkemizde yaşanan doğal afetlerde 

ilk müdahale edenler ve en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlık çalışanlarının afet bilincinin hangi düzeyde olduğu 

bilinmesi gerekmektedir. Gerçekleşen bir afet durumunda en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlık çalışanları bu 

konuda eğitimler ile veya başka destekleyici ve öğretici yöntemler ile afetler konusunda bilgilendirilmelidirler. 

Türkiye’de 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen deprem gibi, ayrıca sel, heyelan, gibi her an gerçekleşebilecek 

doğal afetler bulunmakta ve çalışanların afet bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Evrenin yapısı kadar merak uyandıran en kadim konulardan biri yaşamın kaynağıdır. Yaşamın kaynağı, sırrını 

hâlâ korumakla beraber son zamanlarda biyoloji alanda canlı metabolizmaların sırrını çözmek için yoğun 

çalışmalar yapılmaktadır. Geçmişte bir bütün olarak değerlendirilen canlı organizmalar günümüzde bünyenin 

en küçük parçası olarak kabul edilen hücre üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Canlının vücudunda önemli 

işlevi olan hücre kendi fonksiyonunu icra ettiği gibi diğer hücrelerinde yardımına koşmaktadır. Yaşamın 

kaynağı evrimcilerin iddia ettiği gibi “mücadele” ise hücrenin kendi kendini var etmesi gerekir. Ayrıca diğer 

hücrelerle mücadele halinde olması kaçınılmazdır. Yapılan birçok çalışma hücrelerin çok çeşitli fonksinel 

işlevinin olduğu ve birbirlerine yardım ettiğini göstermektedir. Bu durumda yaşamın kaynağı ya hücrenin 

kendinden ya da onu hareket ettiren bir güç tarafından sağlandığı kabul edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Yaşam, Tasarım, Tesadüf, Hücre  

 

ABSTRACT 

One of the most ancient subjects as intriguing as the structure of the universe is the source of life. Although 

the source of life still preserves its secret, in the field of biology, intensive studies have been carried out 

recently to solve the secret of living metabolisms. Living organisms, which were considered as a whole in the 

past, are now being understood through the cell, which is accepted as the smallest part of the body. The cell, 

which has an important function in the body of a living thing, not only performs its own function, but also 

comes to its aid in other cells. If the source of life is "struggle", as evolutionists claim, then the cell must create 

itself. In addition, it is inevitable that it is in struggle with other cells. Many studies show that cells have a 

wide variety of functional functions and help each other. In this case, it will be accepted that the source of life 

is provided either by the cell itself or by a force that moves it. 

Keywords: God, Life, Design, Chance, Cell 

 

GIRIŞ 

Yaşam nasıl oluşmuştur ve bu döngü nasıl devam etmektedir? Bu var oluş ve yaşanan süreç bir var edici 

tarafından mı yoksa doğal seyrinde kendiliğinden mi meydana gelmiştir? Bu sorulara verilen cevaplar 

çeşitlilik arz etmektedir. Onlardan biri de evrimleşme yoluyladır. Evrim düşüncesine göre türler arasında çok 

çeşitlilik söz konusudur. Bu türler hız, dayanıklılık, kuvvet vs. gibi konularda kendini göstermektedir. Diğer 

taraftan içerisinde yaşanılan çevrenin koşulları ve besin kaynaklarının sınırlılığı nedeniyle bir rekabet 

yaşanmaktadır. Yaşanan bu rekabet yaşamda kalmanın doğal bir motivasyon aracı olmaktadır. 

Günümüz dünyasında canlıların metabolik yapısına yönelik çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Canlı 

vücudunun en küçük parçası olan hücrenin sırrı çözülmeye çalışılmaktadır. Hücre kendiliğinden mi hareket 

etmekte yoksa bir güç tarafından mı hareket ettirilmektedir.  Hücrenin hareketinin kaynağının anlaşılması 

yaşamın sırrının çözülmesi açısından önemli rol oynayacaktır.  

Hücre 

Hücre, canlı metabolizmanın en küçük birimidir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmaktadır. Aynı zamanda tek 

başına yaşayabilme özelliğine sahiptir. Vücudun ali işlevi olan solunum, boşaltım, beslenme ve büyüme 

fonksiyonları hücre sayesinde gerçekleşmektedir. Hücrenin çıplak gözle görülme imkânı yoktur. Hücre ilk 

defa İngiliz doğa bilimcisi Robert Hooke (1635-1703) tarafından keşfedilmiştir.1 Yaşam üreme, beslenme ve 

korunma üçgeninde devam etmektedir. Bu noktadan hareketle hücrenin bu üç aslî olayda nasıl bir işlev 

gördüğünün bilinmesinde fayda vardır.   

Üreme 

Charles Darwin’e göre doğada bir savaş vardır ve bu savaş cenin safhasında başlar. Yaşamın ilk safhasında 

zayıf olanlar güçlü olan tarafından yok edilir. Daha iyi olanın kazandığı bu sistem “doğal bir seçilim” 

                                                 
1 Robert Hooke, Micrographia (London: Martyn&Alleftry, 1664), 112. 
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sistemidir. Darwin, bu sistemin yapay olarak çiftçiler tarafından da uygulandığını ifade etmektedir. Ona göre 

çiftçiler daha sağlıklı ve verimli olan hayvanlarını çiftleştirerek yapay bir seçilim yasası oluşturmaktadır.2 

Darwin, iki cinsiyetin doğum oranlarının birbirine yakın olduğunu ifade etmektedir. Çeşitli coğrafyalarda 

görünen farklılık oranları çevresel şartlardan kaynaklanmakla birlikte henüz bilinmeyen nedenleri olabilir.3 

Nesillerin devamlılığı açısından önemli olan bir hususta “soyaçekim” yasasıdır. Ata durumunda olan bireyin 

fizikî şartları değişime uğradığı gibi genleri de değişime uğrar ve bu yeni durum evladında da davam 

eder.4Üremenin kendi seyrinde gerçekleşebilmesi için dahi bir bilinç gerekmektedir. Yaşamın ister ilk 

başlangıcı isterse neşiden nesile aktarımı yoluyla olsun bilinç olmaksızın olmaz. William Dembski’ye göre 

Rus biyokimyacı Aleksander Oparin’in (1894-1980) yapmış olduğu çalışmalarından vardığı sonuç, ilk 

canlının cansız bir maddeden meydana geldiği şeklindedir.5  

Michael Behe’ye göre uzun bir süre insanların küçük hayvanların ve böceklerin insanların artıklarından 

meydana geldiğine dair bir düşüncesinin olduğunu ifade etmektedir. Bu düşüncenin altında yatan anlayış 

yaşamın basit ve kendiliğinde ortaya çıkması yatmaktadır. Ancak biyoloji geliştikçe ve konuyla ilgili 

çalışmalar arttıkça bozulmuş bir gıdadan başka bir organizmanın meydana gelemeyeceği anlaşılmıştır. 

Yaşamın başlangıcı konusunda genetik, paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi, embriyoloji gibi alanların ortak 

görüşüyle anlaşılabilir.  

Beslenme  

Beslenme yaşam için en hayatî ihtiyaçtır. Beslenme konusu iki yönlüdür. Birinci yönü besleyen ile beslenen 

arasındaki ilişkidir. Yani beslenenin ihtiyaç duyduğu şeyin var olma durumudur. Beslenme etçil ve otçul 

olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Canlıların metabolik yapılarına uygun besin kaynaklarının olması 

ve ayrıca onları elde edebilecek ve yiyebilecek bir çene yapısının olması gerekmektedir. Diğer yandan yenilen 

nesnenin vücut tarafından elimine edilerek vücudun çeşitli organlarının ihtiyaç duyduğu miktara ve şekle 

getirilerek dağılımının gerçekleşmesi gerekmektedir.    

Yaşamın moleküler temelini anlamanın yolu proteinlerin nasıl çalıştığını anlamaktan geçmektedir. Proteinler 

çoğu insan tarafından yenilebilen bir şey olarak bilinmektedir. Proteinler canlı organizmaların yapılarında 

hayatî bir öneme sahiptir. Misal olarak şekerin içermiş olduğu enerjinin tutularak vücudun onu kullanabilecek 

bir hale getirmesi sakinoz adında bir katalizör sayesindedir. Vücudun deri kısmı kalojen denilen proteinden 

yapılmaktadır. Aynı şekilde gözün retinasına ışık çarptığında görme eyleminin gerçekleşmesini sağlayan 

rodopsin adında bir proteindir. Bununla birlikte bu proteinler zikredilen eylemleri yalnız olarak 

gerçekleştiremezler. Kendilerinin dışında başka proteinlerle işbirliğine ihtiyaçları vardır.6 

Beslenme konusu bir canlının tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değildir. Beslenen ile besleyen 

arasındaki ilişki tesadüf ve kendiliğindenlikle açıklanamayacak kadar hassas bir dengede yürüdüğü 

gözlemlenmektedir.  

Korunma 

Yaşam süren tüm canlılar için hayati konulardan biri de korunmadır. Canlılar dünyası çok çeşitlilik arz 

etmektedir. Vücut yapılarının farklı olmasından dolayı geliştirilen korunma sistemleri de birbirinden farklıdır. 

Özellikle vücutça küçük hacimli olan canlıların kendilerinden beklenmeyecek kadar karmaşık ve gizemli 

savunma mekanizmaları olduğu görülmektedir. Bunun en güzel örneği bombardıman böceğidir.  

Bombardıman böceği, kullandığı silah kendisinden beklenmeyecek bir etki gücüne sahiptir. 1.5 cm boyunda 

olan bu böcek tehdit edildiğinde arka kısmından hasmına bir solüsyon fırlatarak onu haşlar. 1.5 cm boyunda 

olan küçücük bir bünyeye sahip olan hayvan bu solüsyonu nasıl üretmektedir? Gizli salgı bölgelerinde 

hidrojen ve hidro-kinon karışımıyla üretmektedir. Çok hassas bir şekilde ayarlanan bu solüsyon hayvanın 

hayatta kalmasını sağlamaktadır. Michael Behe’ye göre bu böcek yaratılışçı düşüncenin önemli bir dayanak 

noktasıdır.7  

Francis Hitching’e (1933-2018) göre bu hayvanın kullanmış olduğu bu kimyasal maddeler birbirleriyle 

karıştıklarında patlama gerçekleşir. Bu maddelerin o küçücük bünyede birbirleriyle temas etmemesi gerekir. 

                                                 
2 E. J Browne - Charles Darwin, Türlerin Kökeni: Charles Darwin, çev. Orhan Düz (İstanbul: Versus Kitap, 2008), 53. 
3 Charles Darwin, Seksüel Seçilim, çev. Öner Ünalan (Ankara: Onur Yayınları, 1997), 21. 
4 Darwin, Seksüel Seçilim, 36. 
5 William A. Dembski - Jonathan Wells, The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems (Dallas: 

Foundation for Thought and Ethics, 2008), 213. 
6 Michael J. Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (New York: Free Press, 1996), 51. 
7 Behe, Darwin’s Black Box, 32. 
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Bu hayvan sıvıyı arka kısmından fışkırttığında, anti-önleyici bir madde yeniden karışıma eklenir. Böylesi 

karmaşık bir maddenin bu böceğin zihin fonksiyonlarının üretimi neticesinde gerçekleşmesi olası mıdır? 

Üretilen bu maddenin üretim, vücutta bekleme ve çıkarım aşamasında oluşabilecek herhangi bir aksaklık bu 

türün sonunu getirir. Böylesi bir maddenin üretimi ve kullanımı bu küçücük böceğe verilmemelidir.8 

Evrimci düşüncenin modern temsilcilerinden biri olan Richard Dawkins’in de bombardıman böceğinin 

gizeminin farkına vardığını ve bu hayvanın bu solüsyonu türün süreç içerisinde evrim yoluyla öğrendiğini 

ifade etmektedir. Ancak hidrojen ve hidrokin patlamayı gerçekleştirebilmesi için bir katalizör eklenmesi 

gerektiğini dile getirerek yaratılışçıların yanlış bir değerlendirmede yaptıklarını ifade etmektedir. Bu madde 

bu böceğin atalarının korunma maksatlı süreç içerisinde üretmiş olduğu bir maddedir.9 

Behe, Dawkins’in yapmış olduğu değerlendirmeyi yetersiz bulmaktadır. Çünkü Dawkins, bu böceğin büzgen 

kasla ayrılmış bir tüpün içerisinde kimyasal maddelerin reaksiyona girmelerini sağlayan ikinci odacıkta 

hidrojen ve hidrokinin istenilen düzeyde orada nasıl bulunduklarını izah edememektedir. Behe’ye burada 

cevaplanması gereken soru şudur: Kompleks biyokimyasal sistemler nasıl aşama aşama gerçekleşip istenilen 

düzeye gelmektedir?  Evrim düşüncesi bu aşamaların neresinde devreye girmektedir?  Behe, bu solüsyonun 

oluşum aşamalarını şu şekilde sıralamaktadır:    

1.Hidrojendir salgı lobları tarafından üretilen peroksit ve hidrokinon; 2. ektodermal bezler tarafından yapılan 

enzim katalizörleri; 3 vezikül toplama; 4. Büzgen kas; 5. patlama odası; 6. çıkış kanalı. Hepsi değil bununla 

birlikte, bu bileşenler sistemin işlevi için gereklidir. 10 

Hidrokin saldırganlara karşı kullanılan maddedir. Tadı kötüdür. Bu maddeyi üreten böcekleri yiyen diğer 

canlılar onları tükürmek zorunda kalır. Diğer taraftan hidrojen peroksit tahriş edici bir maddedir.  Hidrojen 

hidrokinin tahriş etme durumundan korunmak için onların zararsız bir düzeyde kalmaları gerekmektedir. 

Böceğin bünyesinde bulunan tüm hücreler katalaz adında bir enzim taşımaktadırlar. Isının açığa çıkması ile 

hidrojen peraksiti, su ve oksijene dönüşmektedir. Toplama keseciğinin dış kısmındaki hücrelerden biri biraz 

katalaz salgıladığında solüsyonun tahriş etme özelliği azalmaktadır. Böylelikle kendi bünyesine zarar 

vermemektedir.11 

Behe, bombardıman böceğinin salgılamış olduğu bu solüsyonun oluşum sürecinin bilinmesinin bu böceğin 

bünyesinin nasıl bu halde olduğu ve bu böceğin bu solüsyonu hangi saikle yaptığını izah etmekten uzak 

olduğunu ifade etmektedir. 

Behe’nin dikkat çekmiş olduğu önemli bir konu da kan pıhtılaşmasıdır. Sıvı dolu bir kap sızıntı yaptığında 

içerisindeki maddenin yoğunluk düzeyine göre farklı bir zaman dilimi içerisinde de olsa boşalacaktır. Örneğin 

bir tatlı şurubu sudan daha yavaş akacaktır. Ancak insan parmağını kestiğinde kanama bir süre devam edecek 

sonrasında bir pıhtılaşma gerçekleşecek ve kan duracaktır. Kanın durması alışık olunan bir durum olduğu için 

garip karşılanmamaktadır. Oysaki biyokimyasal araştırmalar kanın pıhtılaşmasının çok karmaşık ve birçok 

proteinin birlikte hareket etmesiyle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte yaşanan bir sıkıntı 

pıhtılaşmayı engelleyecektir. Bazı eylemlerin hata riski sıfır olmak zorundadır. Örneğin uçağın piste inişi hata 

kaldırmaz. Kanın pıhtılaşması da uçağın piste inişi gibi hata kabul etmemektedir. Yaralı/hastanın kan 

kaybından ölmemesi için pıhtılaşmanın zamanında gerçekleşmesi gerekir. Aynı şekilde pıhtılaşmanın doğru 

yerde gerçekleşmesi hayatî öneme sahiptir. Yanlış yerde gerçekleşen pıhtılaşmalar bayılmalara ve kalp 

krizlerine sebebiyet verebilir. Yine aynı şekilde gerçekleşen pıhtılaşma sadece yaranın olduğu yerde 

kalmalarıdır. Bu gerçekleşmediği zaman pıhtılaşma sertleşecek ve ölüm kaçınılmaz olacaktır.12  

Hücrenin gerçekleştirmiş olduğu bu korunma yöntemlerinin Darwin’in iddia etmiş olduğu iyi olanın kazandığı 

ve güçlünün zayıfı yok ettiği bir sistemden daha ziyade bir yardımlaşma organizasyonu olduğu görülmektedir. 

Bu yardımlaşma ya hücrenin kendisine ya da onları yönlendiren bir iradeye verilecektir.   

 

 

 

                                                 
8 Francis Hitching, The Neck of the Giraffe (London: Pan Press, 1982), 68. 
9 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design (New York: 

Norton, 1996), 86. 
10 Behe, Darwin’s Black Box, 35. 
11 Behe, Darwin’s Black Box, 35. 
12 Behe, Darwin’s Black Box, 79. 
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Biyolojide Nedensellik 

Bilimsel bir açıklama gözlemlenen bir olgu, beklenmedik bir olgunun nedeninin keşfine dayanıyorsa 

genellikle doğru kabul edilir.13 Bu durum basit etkileşimler arasındaki nedensellik açısından anlaşılabilirdir. 

Yerçekimi yasasının etkilerinin anlaşılması bu nevi etkileşimlerin sebep sonuç ilişkisinin anlaşılması 

açısından verilebilecek örneklerdendir. 

Ernst Mayr’a (1904-2005) göre hücresel- moleküler düzey dışında biyolojik dünyada böylesine net 

değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. Çünkü biyolojide sebep sonuç bağlamında zincirin halkaları 

arasındaki ilişki çok karmaşıktır. Karmaşık sistemlerin etkileşim nedenlerini saptamak çok zordur. İki birey 

arasındaki gerçekleşen etkileşim tüm aşamaları kapsamaktadır. Mayr, zincirin halkaları arasındaki etkileşimin 

anlaşılabilmesi için geçmiş halkaların etkileşimi üzerinden değerlendirmenin doğru olacağı kanaatindedir. 

Çünkü gelecek halkalarda oluşumlar izaha kapalıdır. Mayr, burada bir paradoksun olduğunu kabul etmektedir. 

O da şudur: Karmaşık durumlarda sonradan gelen halkanın önceki halka ile etkileşimin zorunlu olmasıdır.14 

Canlı organizmalar yakın ve nihaî olmak üzere olmak üzere iki nedenselliğin sonucu meydana gelirler. Bütün 

programlar ve aktiviteler yakın nedenselliğin bir sonucudur. Genetik ve somatik programlar tarafından 

denetlenen fizyolojik, gelişimsel ve davranışsal süreçleri kapsamaktadır. Bunlar biyolojik bir aktivitenin 

“nasıl” meydana geldiğini açıklamaktadır. Nihaî nedensellikler ise genetik bir programın başlangıcını ya da 

meydana gelen keskin değişimlerin nedenini izah etmektedir. Burada genetik bir değişiklik söz konusudur. 

Canlılar dünyasında iki nedensellik boyut var iken cansızlar dünyasında tek boyutluluk söz konusudur. Fizik 

ve kimya yasalarında gerçekleşen süreçlerin dışında bir süreç yaşanmaktadır. Fizik ve kimyadaki gibi bir 

tekdüzelik ya da öngörülebilirlik söz konusu değildir. Dolayısıyla burada “niçin” sorusunun cevabı 

aranmaktadır.15 

Canlılar dünyasında nedensellik zincirini oluşturan etmenlerin çeşitliliği önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Zincirin halkasından herhangi birinde meydana gelen bir problem diğerlerini de etkilemektedir. Mayr, şöyle 

bir örnek vermektedir: Belirli bir adada bulunan organizmalar, o adanın önceki devirlerde anakara ile 

irtibatının olduğu dönemlerde canlı bir organizmanın oraya taşınmasıyla ortaya çıkabileceği gibi yüzerek te 

karaya ulaşmış olabilir. Ya da her ikisi de gerçekleşmiş olabilir. Ancak bu durum o organizmanın orada 

yaşama tutunabilmesi için yeterli değildir. Oradaki fizikî, biyolojik ve kimyevi şartların da uygun olması 

gerekmektedir. Dahası öngörülemeyen bir şimşek çarpması, yangın ve sel gibi afetlerinde yaşanmaması 

gerekir.16 

Canlılar dünyasında iki boyutlu nedenselliğin varlığı kabul edildiğinde fizikî yasalarda hâkim olan tek 

boyutluluk üzerinden kesin sonuçlara varmanın imkânsızlığı kendini gösterecektir. Nedensellik, yaratıcıdan 

soyutlanmış olarak değerlendirilmiş olsa da bir düzen havası vermektedir. Nedensellik ilkesinde sonradan 

gelen halkanın bir bilince sahip olması ve ortaya bir irade koyması gerekmektedir.17 Böylesi bir durum kozmik 

bir duygu uyandırdığı için evrimcilerin daha güvenli olarak gördükleri bir diğer alternatif düşünce “olasılık” 

tır. 

Tüm canlılar için önemli olan husus üreme, beslenme ve korunmadır. Bu üç hususun evrim düşüncesi 

açısından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu üç hususun olasılıklar sonucu ortaya çıkma ihtimalinin 

ne kadar olası olduğu önem arz etmektedir. Charles Darwin (1809-1882) olasılıklar üzerinden bir metodoloji 

üretmenin sıkıntılı olduğunu fark ettiği için “karmaşıklıklar yasası” diye bir ilke dile getirme ihtiyacı 

hissetmiştir. Çünkü Darwin’in düşüncesinde önemli bir yeri olan “mutasyon” ve “ doğal seleksiyon” un 

gerçekleşebilmesi için bir tahmin edilebilirliğin olması kaçınılmazdır.18 

Darwin’in cevaplamakta zorlandığı önemli bir sorun vardır. O da: Süreklilik sorunudur. Darwin, evrim 

teorisini dillendirirken dayanmış olduğu en önemli nokta zincirin halkaları arasındaki sürekliliktir. Ancak 

biyolojik dünyada hâkim olan şey ise süreksizliktir. Yani organizmalar arası bir geçişkenlik formu 

bulunmamaktadır. Bu da Darwin’in düşüncesinde “kayıp halka” olarak değerlendirilmektedir.19 Mayr, 

                                                 
13 Ernst Mayr, This Is Biology: The Science of the Living World (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1998), 

66. 
14 Mayr, This Is Biology, 66. 
15 Mayr, This Is Biology, 67. 
16 Mayr, This Is Biology, 68. 
17 Gazali, Tehafüt ü Felasife, çev. Bekir Karlıağa (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), 66. 
18 Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1981), 34. 
19 Charles Darwin, On the Origin of Species, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 121. 
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Darwin’in kayıp halka konusunda herhangi bir somut veriye sahip olmamasına rağmen bu düşünceye inanıyor 

olması bu düşüncenin bilimsel bir yaklaşım olmaktan öte felsefik bir hipotez olduğu iddiasını 

güçlendirmektedir. 

Akıllı Tasarım 

Bir varlık farklı aşamalardan geçirilerek bir araya getirilmediyse bir anda meydana gelmelidir. Yine aynı 

şekilde bütünün parçaları sisteme teker teker eklemek suretiyle oluşması bir fayda sağlamayacaksa o zaman 

bütünün parçalarının aynı anda gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Behe, son zamanlarda karmaşık sistemlerin 

oluşumu ile ilgili olarak iki farklı anlayışın dile getirildiğini ifade etmektedir. Ona göre ise üçüncü bir alternatif 

görüş gereklidir.  

Birinci yaklaşım Lynn Margilus (1938-2011) tarafından dile getirilmektedir.  Ona göre organizmalar 

Darwin’in rekabet ve kavgaya dayalı yaklaşımın aksine yardımlaşmaya dayalı hareket etmektedirler. 

Organizmalar tek başına başaramayacakları ağır yüklerin altından güçlerini birleştirerek kalkmaktadırlar. 

Örneğin hücrenin en küçük bölümlerinden birisi olan mitokondrilerdir. Bir hücrede iki bin mitokondri bulunur 

ve bu hücrenin yüzde yirmisini oluşturur. Her bir mitokondri mekanizma yiyeceklerdeki enerji kimyasal 

ortamlarda saklar ve onu daha sonra kullanılabilecek hale getirir.  Bu işlevi diğer bölümlerin yardımı olmadan 

gerçekleştiremez.20 

İkinci yaklaşım ise karmaşıklık teorisidir. Bu yaklaşım da Stuart Kauffman tarafından dile getirilmektedir. Bu 

yaklaşıma göre birçok küçük parçaya sahip olan organizmaların aniden kendilerini bir sisteme soktukları 

gözlemlenmektedir. Bu birlikteliği sağlayan bir “itici güç” onların bir sitemden diğerine geçmesini 

sağlamaktadır. Görünürde karmaşık görünen bu sistem kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Kauffman, bu 

sistemi bilgisayar sistemi üzerinden tanımlamaktadır.21 

Dizayn nedir? Behe’ye göre dizayn parçaların bir amaca yönelik olarak bir bütün oluşturmasıdır. Behe, sosyal 

bir deneyin bile inandırıcılık sağlayabilmesi için gerçeğe yakın olması gerektiğini yapılan bir deney üzerinden 

anlatmaktadır. İnsanların sosyal sorumluluk düzeyini ölçmek için yol kenarına daha önce kaza yapmış bir araç 

konur. Etrafa parçalar saçılır. Yerde kanlar içerisinde yatan bir yaralı vardır. Böyle bir durumda aracınızı yol 

kenarına park eder yaralının yardımına koşarsınız. Behe’ye göre bu deneyin başarıya ulaşması gerçeklik 

görüntüsü vermesiyle orantılıdır.22  Diğer yandan ormanda yürüyüş yapan iki arkadaş, yürüyüş sırasında 

ağacın dalından sarkmış bir sarmaşık tarafından yukarıya doğru çekilmiş olsun. Böyle bir durumla karşılaşan 

kişi arkadaşını kurtardıktan sonra düşüneceği ilk şey bunun bir tuzak olduğudur. Zira doğadaki hiçbir canlı 

bilinçli bir şekilde insana tuzak kurmaz. Bu tuzağı buraya kuran biri olmalıdır.23 

Biyokimyasal sistemlerin akılcı bir sistemin eseri olduğu düşüncesi her geçen gün güçlenmektedir. Şeker 

hastalarının ihtiyaç duyduğu insülini genlere yerleştirerek insülin direnci sağlanmıştır. Diğer yandan mutasyon 

ve seleksiyon prensipleri kullanılarak yeni biyokimyasallar üretilmeye başlanmıştır. biyokimyasalların 

tasarım ürünü olduğu Dawkins’in bile reddedemeyeceği bir düzeydedir. Dawkins, bir askeri idare tarafından 

kötü emellerini gerçekleştirmek üzere kaçırıldığını ve bilim adamının DNA şifresi üzerinden bir virüs 

geliştirdiğini dile getirmektedir. Virüsü geliştiren bilim adamı hastalanır ve insanlar arsında hapşırmaya 

başlar. Virüs etrafa yayılır. Ancak bilim adamı şunu bilmektedir. Virüsün şifresi çözüldüğünde tehlike bertaraf 

olacaktır. Behe, Dawkins’in açıkça olmasa da biyokimyasal sistemde bir düzenin olduğunu kabul 

etmektedir.24 

Behe’ye göre biyokimyasal sistemde her şey tasarlanmıştır. Basit ve doğal süreçlerin sonucu olarak görülen 

hücrenin dahi büyük tasarımın bir parçası olarak tasarlandığının bilinmesi gerekmektedir. 

 

SONUÇ 

Yaşamın kaynağı, gizemini korumaya devam etmektedir. Bazı basit formlarla beraber yaşam kompleks bir 

yapıya sahiptir.  Evrim teorisiyle birlikte hâkim olan anlayışa göre yaşam basit organizmaların süreç içerisinde 

çevre koşullarının da etkilemesiyle evrilerek bir üst forma yükselerek günümüzdeki halini almıştır.  

                                                 
20 Behe, Darwin’s Black Box, 188. 
21 Behe, Darwin’s Black Box, 190. 
22 Behe, Darwin’s Black Box, 193. 
23 Behe, Darwin’s Black Box, 195. 
24 Behe, Darwin’s Black Box, 203. 
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Son zamanlarda yapılan çalışmalarda canlı metabolizmalarda merkezi rolün hücrede olduğu anlaşılmıştır. Bir 

canlı metabolizmada milyonlarca hücrenin olduğu tespit edilmiştir.  Bu hücreler basit aktivitelerde bulunduğu 

gibi kendilerinden beklenemeyecek kadar karmaşık aktivitelerde de bulunmaktadırlar. Michael Behe’ye göre 

Darwin ve onun gibi düşünenler hücrenin yapısını incelemeden basit düzeydeki bilgilerle yaşamın süreç 

içerisinde evrilme yoluyla gerçekleştiğini iddia etmişlerdir.  

Günümüzde gelinen nokta itibariyle cansız bir formun kendiliğinden basit bir düzeyde dahi olsa bir üst forma 

dönüşmesi, basit bir yaşam formunun kompleks bir yaşam formuna dönüşmesi mümkün değildir.  Hücrenin 

yapısına yönelik çalışmalar hücrenin yapısının ve çalışma şeklinin kendiliğinden ve olasılıklara mı ya da 

organize bir sistemin bir güç tarafından mı yönetildiğine dair yaklaşımların güçlenmesine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Online uzaktan eğitim daha çok lisans seviyesinde kullanılmakta iken COVID-19 pandemisinden sonra tüm 

kademelerde zorunlu olarak uygulanmıştır. Öğretim ortamı değişikliği derslerde farklı materyallerin 

kullanılmasını gerekli hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı orta öğretim seviyesinde uzaktan eğitim 

ortamında kullanılan materyal ve uygulamaların incelenmesidir. Bu çalışmada farklı okul türleri derslerde 

kullanılan materyal ve uygulamalar konusunda karşılaştırılmıştır. Araştırma bir tarama çalışmasıdır. 

Çalışmanın verileri Türkiye/Ordu ilinde iki Anadolu Lisesi, iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir Fen 

Lisesi ve bir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden toplanmıştır. Örneklem öğrenim hayatının 10. ve 

11. sınıflarında zorunlu uzaktan eğitime katılmış 624 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler betimsel istatistik 

yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu 

liselerinin uzaktan eğitim derslerinde çoğunlukla sözlü anlatım yapıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin yarısı derslerde dijital kitap ve Power Point sunumu yapıldığını belirtmişlerdir. Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi derslerinde kullanılan materyaller için öğrencilerinin yarısından fazlası video 

izlediklerini ve yarısı dijital kitap kullanıldığını belirtmişlerdir. Fen Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi 

uzaktan eğitim derslerinde çoğunlukla sözlü anlatım yapılırken dijital kitap kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Fen Lisesi öğrencilerinin yarısından fazlası derslerinde Power Point sunumu, dijital çizim programları ve 

videolar kullanıldığını belirtmişlerdir. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yarısından fazlası 

derslerinde Power Point sunumu, video ve kâğıt-kalem kullanılarak ders anlatıldığını belirtmişlerdir. Online 

eğitim ortamı animasyon ve simülasyon kullanımına uygun olmasına rağmen liselerin uzaktan eğitim 

derslerinde bu uygulamaların pek fazla kullanılmadığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretim materyalleri, uzaktan eğitim, ortaöğretim 

*Bu çalışmada Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından 

desteklenen “Uzaktan Eğitim Sonrası Yüz Yüze Eğitim Süreci” başlıklı araştırma projesi verilerinin bir kısmı 

kullanılmıştır.  

 

ABSTRACT 

After the COVID-19 epidemic, online distance education has become obligatory at all levels, where it was 

previously primarily prevalent at the undergraduate level. Changes in the teaching environment have 

necessitated the employment of diverse instructional resources. The purpose of this study is to investigate the 

materials and applications utilized in the high school online distance education environment. In this study, the 

instructional materials and applications of various types of high schools were compared. This is a survey-

based study. Two Anatolian High Schools, two Vocational High Schools, one Science High School, and one 

Anatolian Imam Hatip High School in Türkiye/Ordu provided the study's data. The sample consists of 624 

students who participated in mandatory distance education during the 10th and 11th grades. The information 

was analyzed using descriptive statistical techniques. According to the study's findings, the majority of 

lectures in distance education classes at Anatolian and Vocational high schools are delivered verbally. 

According to fifty percent of Anatolian High School pupils, e-books and PowerPoint presentations are utilized 

in the lessons. For the materials used in Vocational High School lessons, more than half of the students stated 

that they watched videos, and half of them used e-books. In Science High School and Anatolian Imam Hatip 

High School distance education lessons, it has been concluded that e-books are employed while lectures are 

predominantly delivered verbally. More than half of Science High School students reported that they use 

PowerPoint presentations, digital sketching applications, and videos in their lessons. More than half of the 

pupils at the Anatolian Imam Hatip High School said that the classes were presented utilizing PowerPoint, 

video, and paper-pencil. Despite the fact that the online education environment is conducive to the 
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employment of animation and simulation, it has been revealed that these applications are not utilized 

frequently in high school distance education. 

Keywords: Instructional material, online education, high school 

*In this study, some of the data from the Ordu University Scientific Research Projects Coordinating Unit 

(BAP)-funded research project named "Face-to-Face Education Process After Distance Education" were 

utilized. 

 

GİRİŞ 

Öğretim ortamlarının iyileştirilmesi eğitim teknolojilerinin etkili bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. 

Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini takip etmeleri ve bunları sınıflarında kullanmaları beklenmektedir 

(Fisher, 1997; Çilenti, 1998; Yüksel, 2003). Yapılan çalışmalar öğretim kademelerinin hepsinde bütün dersler 

ve farklı materyaller için öğretim ortamında materyal kullanımının akademik başarıyı olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır (Kablan vd., 2013). Literatürde farklı kademelerde farklı dersler için materyal 

kullanımı konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan birinde Demiralp (2007) araç ve 

materyalleri öğretme-öğrenme sürecinin temel unsurlarından biri olarak tanımlamaktadır. Araç ve 

materyallerin kullanıldığı öğretim ortamlarında daha etkili ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştiği ve materyallerin 

öğretme-öğrenme sürecini desteklediği ifade edilmektedir. Coğrafya öğretiminde araç, gereç ve materyal 

kullanımının öğrenmeyi kolaylaştırmanın en iyi yollarından biri olduğu belirtilmiştir (Öztürk, 2002; Demiralp, 

2007). Materyallerin ve derste materyal kullanımının ortaokul matematik öğretmenleri için anlamı konulu 

fenomonolojik bir araştırmada doküman inceleme, gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucuna 

göre öğretmenler materyalleri soyut kavramları somutlaştıran, anlamayı kolaylaştıran, öğrencilerin kavram 

hakkında derinlemesine düşünebilmelerini ve kavramların farklı yönlerini görebilmelerini sağlayan, öğretim 

çalışmalarına pratiklik ve görsellik sağlayan nesne olarak tanımlamışlardır (Çiftçi vd., 2015). 190 sınıf ve 

sosyal bilgiler öğretmeni ile yapılan diğer bir çalışmada öğretmenlerin materyal kullanma konusunda istekli 

olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan öğretmenler okullarında bilgi teknolojisi sınıflarının bulunmadığını ve 

materyal bulmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırmanın sonuçları öğretmenlerin tarih ve coğrafya 

konularını işlerken en çok harita, fotoğraf ve resim gibi materyalleri kullandıklarını ortaya koymaktadır 

(Ulusoy & Gülüm, 2009). Yabancı dil öğretiminde de materyaller önemli ve destekleyici bir unsur olarak ön 

plana çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde materyal kullanımının başarıyı arttıran bir unsur olduğu 

belirtilmektedir. İlgili çalışmalarda teknolojik gelişmelerin öğretim ortamlarında kullanılan materyallerin 

çeşitliliğine ve niteliğini arttırdığı ifade edilmektedir (Duman, 2013; Temizyürek & Birinci, 2016).  

İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler eğitim alanına da yansımıştır. Özellikle uzaktan eğitimde 

bilginin toplanması, üretilmesi, saklanması ve yayım-dağıtımı konusunda önemli aşama kaydedilmiştir. 

Uzaktan eğitim sistemlerinde ilk zamanlarda basılı materyaller kullanılıyordu. Ders materyallerinin uzaktaki 

öğrencilere ulaştırıldığı yazışmalı kurslar en yaygın yöntemdi. Daha sonraları televizyon uzaktan eğitim için 

etkileşimli yayıncılık yollarının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (Natarajan, 2005; Özgür, 2005).   

Bilgi teknolojilerindeki değişim ve gelişmeler sayesinde bireylerin hızlı, ucuz ve güvenli bilgiye ulaşması 

kolaylaşmış, toplumun ulaşabildiği bilgi sayısı ve miktarı artmıştır. Böylece insanların iletişim, araştırma, 

satın alma, bilgi edinme, eğlenme, örgütlenme ve çalışma biçimleri değişmiştir. Yeni alışkanlıklar ve yeni 

sosyal yapılar ortaya çıkmıştır. Bu durum bilginin üretimini, dağıtımını, yayımını, taşınma ve erişim biçimi 

değiştirmiş, zaman ve mekân kısıtlarını aşmak noktasında önemli avantajlar sunmuştur. Bilgi teknolojileri 

sayesinde internette bulunan zengin kaynaklara erişim kolaylaşır. Bunlarla birlikte mevcut materyallerin farklı 

şekillerde sunulmasına imkân sağlanır (Özgür, 2005; Chang et al., 2006). Günümüzde bilgi teknolojileri 

uzaktan eğitim için senkron ve asenkron öğretim ortamlarını mümkün kılmaktadır. Yaşadığımız süreçte 

COVID-19 pandemisiyle birlikte uzaktan eğitim zorunluluk haline gelmiştir. Zorunlu uzaktan eğitim 

öğretmenleri teknoloji kullanmaya mecbur bırakmıştır. Bu mecburiyetle birlikte öğretmenlerin uzaktan eğitim 

ortamlarında kullandığı materyaller ve uygulamalar nasıl şekillenmiştir? Öğretmenler uzaktan eğitimde hangi 

materyalleri kullanmayı tercih etmişlerdir? Bu soruların cevapları merak edilmektedir. 

Diğer taraftan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının okul türüne göre farklılaştığı tespit 

edilmiştir (Kara, 2021). Bununla birlikte Aydın vd. (2018) çalışmalarında okul türlerine göre ayrı öğretim 

programlarının geliştirilmesini ve farklı ders kitaplarının hazırlanmasını önermişlerdir. Bu bağlamda literatüre 

bakıldığında farklı lise türlerinde öğretim ortamlarında kullanılan materyaller konusunda bir çalışmaya 
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rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı orta öğretim seviyesinde uzaktan eğitim ortamında kullanılan materyal 

ve uygulamaların incelenmesidir. Bu çalışmada farklı okul türleri derslerde kullanılan materyal ve 

uygulamalar konusunda karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın konusu “Farklı lise türlerine göre uzaktan eğitim 

derslerinde kullanılan materyaller ve uygulamalar nelerdir?” araştırma sorusu bağlamında ele alınmıştır. 

 

YÖNTEM 

Tarama çalışmaları örneklemden elde edilen yanıtlardan popülasyon hakkında bilgi çıkarılmasını sağlar. 

Tarama deneysel olmayan bir desendir ve eğitim araştırmalarında görüş almak için kullanılabilir (McMillan 

& Schumacher, 2006). Bu çalışmada orta öğretim seviyesinde uzaktan eğitim ortamında kullanılan materyal 

ve uygulamaların tanımlanması için tarama yoluyla öğrenci görüşleri alınmıştır. 

Tarama araştırmasının evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde MEB’e bağlı ortaöğretim 

kurumlarında öğrenim gören toplam 990248 12. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır (MEB, 2020). Bu sayı 

MEB’in yayınladığı örgün eğitim istatistik verilerinden alınmıştır. Örneklem sayısını belirlemek için Krejcie 

& Morgan'ın 1970 tarihli araştırmasında kullanılan formülden faydalanılarak bir boyut tablosu 

oluşturulmuştur (The Research Advisors, 2006). Bu tabloya göre %95 güven düzeyi ve %5 hata marjı ile 

evreni 990284 olan tarama çalışması için gerekli örneklem büyüklüğü 384 olarak tespit edilmiştir.  

Bu araştırmada örnekleme dahil olma kriteri orta öğretimde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 10. sınıfta ve 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 11. sınıfta zorunlu uzaktan eğitim almış olmaktır. 2021-2022 eğitim-

öğretim yılında Ordu ilinde iki Anadolu Lisesi, iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir Fen Lisesi ve bir 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıfta öğrenim gören 647 öğrenci taramaya katılmıştır. Geçersiz veriler 

çıkartıldıktan sonra geriye 624 veri seti kalmıştır. Bu veri setini sağlayan 624 öğrenci çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır.  Ulaşılan sayı hedeflenen örneklem büyüklüğü 384’ün üzerindedir. Tablo 1’de örneklemin 

demografik bilgileri sunulmuştur.  

Tarama araştırmasının verileri anket yoluyla toplanmıştır. Ankette öğrencilere “Uzaktan eğitim sürecinde 

öğretmenlerinizin kullandığı öğretim materyalleri nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplar 

Excel programında frekans yüzde analizine tabi tutulmuştur. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

Okul Türü Öğrenci Sayısı (f) (%) 

Anadolu Lisesi 268 43 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 168 27 

Fen Lisesi 120 19 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 68 11 

TOPLAM 624 100 

 

BULGULAR 

Veri analizinden elde edilen bulgular bu kısımda sunulmaktadır. Uzaktan eğitimde orta öğretim kurumlarında 

kullanılan materyaller dijital kitap, taranmış ders notları, kâğıt-kalem, Power Point sunumu, dijital çizim 

programları, videolar, animasyonlar ve simülasyonlar olarak sıralanabilir. Bununla birlikte öğrenciler uzaktan 

eğitimde öğretmenlerinin ders işlerken sözlü anlatım yaptığını belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim ortamında 

kullanılan materyallerin okul türlerine göre dağılımları Tablo 2’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. Okul Türlerine Göre Materyal Kullanımı 

Okul Türü 

 

 

Materyal 

 

f % 

Anadolu 

Lisesi 

Mesleki ve 

Teknik 

Anadolu 

Lisesi 

Fen Lisesi Anadolu 

İmam Hatip 

Lisesi 

Dijital Kitap f 136 89 112 54 

% 50,75 52,98 93,33 79,41 

Taranmış Ders 

Notları 

f 77 23 65 29 

% 28,73 13,69 54,17 42,65 

Kâğıt Kalem f 75 54 21 44 
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% 27,99 32,14 17,50 64,70 

Power Point 

Sunumu 

f 129 69 83 50 

% 48,13 41,07 69,17 73,53 

Dijital Çizim 

Programları 

f 32 10 73 30 

% 11,94 5,95 60,83 44,12 

Videolar 

 

f 113 97 69 44 

% 42,16 57,74 57,50 64,70 

Animasyonlar 

 

f 26 22 44 14 

% 9,7 13,10 36,67 20,59 

Simülasyonlar 

 

f 4 8 10 5 

% 1,49 4,76 8,33 7,35 

Sözlü 

Anlatım 

f 212 137 100 57 

%              79,10 81,55 83,33 83,82 

  

Tablo 2’ye göre uzaktan eğitimde Fen, Anadolu İmam Hatip ve Anadolu liselerinde en çok kullanılan 

materyalin dijital kitap olduğu görülmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde ise uzaktan eğitimde en 

çok kullanılan materyal videolardır.  

Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarısı dijital kitabı uzaktan eğitimde kullanılan bir materyal olarak belirtmiştir. 

Aynı okul türünde öğrencilerin yarıya yakını Power Point sunumu ve videoları yine bu ortamda kullanılan 

materyaller olarak ifade etmişlerdir. Anadolu liselerinde yüzdelik olarak daha az oranda öğrenci sırasıyla 

taranmış ders notları, kâğıt-kalem, dijital çizim programları, animasyonlar ve simülasyonları uzaktan eğitimde 

kullanılan materyaller olarak belirtmişlerdir. 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulgularına bakıldığında öğrencilerinin yarısı dijital kitap kullanıldığını 

belirtmiştir. Anadolu lisesi öğrencilerinin en çok kullanıldığını belirttiği materyal dijital kitaptır. Mesleki ve 

Teknik Anadolu liseleri ile Anadolu lisesi bulguları karşılaştırıldığında Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde 

daha fazla oranda öğrencinin dijital kitap kullanıldığını belirttiği görülmektedir. Buna rağmen Mesleki ve 

Teknik Anadolu liselerinde en yüksek oranda belirtilen materyalin videolar olduğu görülmektedir. Oransal 

anlamda bunu takip eden materyaller dijital kitap, Power Point sunumu, kâğıt-kalem, taranmış ders notları, 

animasyonlar, dijital çizim programları ve simülasyonlardır. 

Fen Lisesi bulgularına bakıldığında uzaktan eğitim derslerinde dijital kitaptan sonra en yüksek oranda 

kullanıldığı belirtilen materyal Power Point sunumudur. Daha sonra oransal olarak sırayla belirtilen 

materyaller dijital çizim programları, videolar, taranmış ders notları, animasyonlar ve kâğıt-kalemdir. Bu okul 

türünde kullanılan materyal olarak en düşük oranda belirtilen simülasyonlardır. 

Anadolu İmam Hatip Lisesi bulgularına göre uzaktan eğitimde kullanıldığı belirtilen materyaller arasında en 

yüksek ikinci oranda Power Point sunumu bulunmaktadır. Bu okul türünde dijital kitap ile Power Point 

sunumunun oransal olarak birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Daha sonra oransal olarak üçüncü sırada, 

eşit orana sahip kâğıt-kalem ve videolar bulunmaktadır. Bu okul türünde oransal olarak sırayla uzaktan 

eğitimde kullanıldığı belirtilen materyaller dijital çizim programları, taranmış ders notları, animasyonlar ve 

simülasyonlardır. Diğer okul türlerinde olduğu gibi bu okul türünde de en düşük oranda kullanıldığı belirtilen 

materyal simülasyonlardır. 

Bütün liselerde öğrenciler yüksek oranda uzaktan eğitimde öğretmenlerinin sözlü anlatım yaptığını 

belirtmişlerdir. Bu oranlar materyal kullanımına kıyaslandığında Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu 

liselerinde sözlü anlatım oranlarının en yüksek materyal kullanımı oranlarından çok daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Fen ve Anadolu İmam Hatip liseleri bulgularına bakıldığında sözlü anlatım oranları ile en 

yüksek materyal kullanımı oranlarının nispeten daha yakın olduğu görülmektedir.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu bölümde çalışmanın bulguları kendi içerisinde karşılaştırılmış ve literatürle birlikte yorumlanmıştır. 

Uzaktan eğitim sürecinde Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde kullanılan materyaller en yüksek 

oranda dijital kitap, videolar ve Power Point sunumu olarak tespit edilmiştir. Uzaktan eğitimde kullanılan 

materyaller konusunda Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin birbirine benzediği söylenebilir.  
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Uzaktan eğitimde kullanılan materyaller konusunda Fen ve Anadolu İmam Hatip liseleri karşılaştırıldığında 

kâğıt-kalem kullanımı hariç diğer materyallerin kullanımına dair bulguların benzer olduğu görülmektedir. Fen 

ve Anadolu İmam Hatip liselerinde sözlü anlatım oranları ile en yüksek materyal kullanımı oranlarının 

birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya dayalı olarak Fen Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi 

uzaktan eğitim derslerinde çoğunlukla sözlü anlatım yapılırken dijital kitap kullanıldığı söylenebilir. Bu 

bağlamda uzaktan eğitim sürecinde öğretim ortamlarının dizaynı konusunda Fen ve Anadolu İmam Hatip 

liselerinin birbirine benzediği düşünülmektedir.  

Literatürde öğretim ortamında materyal kullanımının önemi vurgulanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin 

materyallere ulaşımını kolaylaştırmak için derslere özel derslikler, örneğin coğrafya dersliklerinin 

oluşturulması önerilmiştir (Öztürk, 2002). Uzaktan eğitimin online olarak verildiği ortamlarda her derse özel 

derslik oluşturmak yüz yüze ortama göre daha kolaydır. Çünkü online eğitim ortamında her dersin içeriğine 

uygun farklı birçok materyale ulaşım mümkündür. Bilgi teknolojileri doğru kullanıldığında öğrenen merkezli 

stratejiler geliştirmek için yararlı olduğu bilinmektedir (Chang et al., 2006). Online eğitim ortamında 

ulaşılacak materyaller sayesinde daha ilgi çekici ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan öğretim ortamları 

oluşturulabilir. Bu materyallere simülasyonlar ve etkileşimli eğitsel oyunlar örnek olarak verilebilir. Mevcut 

çalışmanın bulguları online eğitim ortamı animasyon ve simülasyon kullanımına uygun olmasına rağmen 

liselerin uzaktan eğitim derslerinde bu uygulamaların pek fazla kullanılmadığını ortaya koymaktadır. 

Tüm liselerde sözlü anlatım oranları çok yüksektir. Bu bulgu uzaktan eğitim sürecinde öğretmen merkezli bir 

öğretim ortamının hâkim olduğunun göstergesi sayılabilir. Özellikle Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu 

liselerinin uzaktan eğitim derslerinde çoğunlukla sözlü anlatım yapıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu İmam 

Hatip Lisesi öğrencilerinin yarısından fazlası derslerinde kâğıt-kalem kullanılarak ders anlatıldığını 

belirtmişlerdir. Online bir öğretim ortamında öğretmenlerin kâğıt-kalem kullanarak ders anlatmaları dikkat 

çekicidir. Bu öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri kullanma noktasında dirençli olduğu söylenebilir. 

Literatür mevcut araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin teknoloji 

kullanım durumlarının incelendiği bir araştırmada, derslerde sunum ve görsel materyaller kullanıldığı 

belirtilmiştir. Araştırma ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenlerle yapılan görüşmelere göre 

derslerde Web 2.0 araçlarının kullanılmadığını ortaya koymaktadır (Başaran vd., 2021). 

Bir araştırmada öğretmenlerin materyal ve materyal kullanımına ilişkin inanışlarının materyal kullanımlarını 

etkilediği tespit edilmiştir (Çiftçi vd., 2015). Öğretmenlerin materyal kullanımlarının materyal kullanımı 

konusundaki bilgi ve deneyimleriyle ilişkili olduğu kadar zaman sıkıntısı ve fiziksel koşullara bağlı olduğu 

belirtilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve sınav kaygıları öğretmenlerin 

derslerde materyal kullanımlarını etkileyen durumlar olduğu bildirilmektedir (Çiftçi vd., 2015; Ulusoy & 

Gülüm, 2009). Eğitim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan yararlanarak öğrenme ortamını geliştirmek ve 

eğitimin kalitesini yükseltmek mümkündür. Burada görev bu konuda kendini yetiştiren öğretmenlere 

düşmektedir (Sur, 2012). Tüm okul türlerinde uzaktan eğitim derslerinde videoların kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi derslerinde kullanılan materyaller konusunda öğrencilerinin 

yarısından fazlası video izlediklerini belirtmişlerdir. Bu durum öğretmenlerin online ortamın sağladığı 

teknolojileri kullanmak konusunda istekli olduklarının bir göstergesi sayılabilir. Araştırmacılar öğretmenlerin 

teknolojiyi benimsemelerinin önünde çeşitli iç ve dış engeller olduğunu belirtmişlerdir. Bu süreçte 

öğretmenlerin tutumları ve isteklilikleri kadar iş yükleri, donanım ve yazılımın mevcudiyeti ve erişilebilirliği, 

personel gelişimi ve kurumsal ve teknik destek gibi etkenler engel teşkil edebilmektedir. Diğer taraftan bilgi 

teknolojilerinin sınıfta benimsenme hızı, bilgi teknolojisindeki ilerlemelerin hızına karşın çok yavaş 

kalmaktadır. Araştırmalar, öğretmenlerin genellikle bu tür teknolojilerle ilgilendiklerini, ancak güven 

eksikliği nedeniyle bu teknolojileri öğretim ortamında kullanmaktan korktuklarını ortaya koymaktadır (Chang 

et al., 2006). 

Demiralp (2007) yapılandırmacı yaklaşımın ve bu yaklaşıma uygun olarak kullanılacak yeni öğretim yöntem 

ve tekniklerinin öğretmenlere doğru şekilde aktarılmasının öneminden bahsetmektedir. Öğretmenlerin bilgi 

ve becerilerini geliştirmek ve işlerini kolaylaştırmak için öğretmen kılavuz kitaplarına, hizmet içi eğitim 

çalışmalarına, müfettişlerin rehberliğine ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Çağımızın uzaktan eğitim 

ortamlarında bilgi teknolojilerinin ve etkili materyallerinin aktif olarak kullanıldığı öğretim ortamları 

oluşturmak konusunda öğretmenlere destek verilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

113



11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

programlarında uzaktan eğitimde kullanılabilecek farklı materyallerin kullanımına yönelik kurslar 

düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

Democracy is often referred to as the most successful form of government. It is the cornerstone of a nation’s 

political system, but it relies on individuals to make it successful. Every citizen has a right and responsibility 

to participate in their government, whether it is through voting, becoming an active member of the community, 

or simply participating in public discourse. In a democracy, citizens are expected to be informed about current 

issues and engage in meaningful dialogue to work towards the best possible outcome for the people. By doing 

so, citizens help ensure that their government is accountable to its citizens and responsive to their needs. 

Ultimately, democracy requires active participation from its citizens in order for it to work properly. 

Organizational democracy is a form of management that encourages employees to have a say in the decisions 

that affect their work. It's an alternative to more traditional forms of management, which usually involve 

managers making decisions without input from employees. Organizational democracy is based on the idea 

that every employee should have a voice in the decision-making process. It encourages employees to take part 

in defining the organization's goals and strategies, as well as helping to shape its culture and values. The goal 

is to create an environment in which employees feel valued and empowered, rather than simply being directed 

by their superiors. Organizational democracy can take many forms, from giving employees more access to 

information about their work and more opportunities for input into decision-making processes, to allowing 

them to vote on important decisions or have representatives on management boards. It also typically involves 

creating a more collaborative workplace environment where everyone has an equal opportunity to participate 

and contribute. 

The goals of this research are explored democracy and organizational democracy, and to identify their key 

features. As a result of this research, we will gain a better understanding of how to protect people's interests, 

the importance of people's participation in the government and its education, and access to resources and 

opportunities. In organizational democracy would create a more productive environment, increase employee 

morale, and build trust between leaders and employees. 

Keywords: Democracy, Features of Organizational democracy, Organizational Democracy 

 

Democracy 

People have different ideas about what the word "democracy" means, and most commentators agree with this. 

There are many different ideas about what democracy is, what it means, and how it should work. These ideas 

depend on the proponent's philosophical, ideological, political, cultural, social, and economic views. “The 

concept of democracy as a form of government goes back to the Greek philosophers” (Huntington, 1993). 

The word "democracy" comes from the Greek words "demos," which means "public," and "Kratos," which 

means "sovereignty," which means "the sovereignty of the people" (Powley, 2004). This idea, which came 

from the Greeks in B.C., is not fully captured by the word "public." The word "public" here means the same 

thing as the word "citizen." In ancient Greece, "citizen" meant a free man older than 30 who was not a slave. 

Women, slaves, and people from other countries aren't called "citizens." Citizenship was also seen as a right 

that came with being born. As can be seen, democracy begins with the rule of people of a certain gender or 

status, the minority, not the majority (Vurucu, 2009). According to Kong (2002), democracy is a method of 

governing in which everyone has the opportunity to take part in the decision-making process and the minority 

has the potential to become the majority. The definition of democracy that can be found in the Turkish 

Language Association Dictionary is "a regime based on the sovereignty of the people."  

Democracy is a familiar word, but it's often misunderstood and misused by dictators, single-party regimes, 

and military coup leaders. Despite a long and turbulent history, the democratic government continues to evolve 

and flourish around the world. People often mix up freedom and democracy, but they are not the same thing.  

Democracy is a set of liberal ideas and principles, butt includes long-standing practices and procedures. 
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Democracy enshrines freedom. People in democratic societies must act as the ultimate guardians of freedom 

and follow the UN Universal Declaration of Human Rights preamble. It's the basis for human freedom, justice, 

and peace. It is generally accepted that no individual is free under any form of government. However, it is 

reasonable to assume that people have the right to personal liberty in democracies (Harrison & Freeman, 

2004). The citizens who live in a democratic country are the rightful owners of this nation and all of its 

institutions. When they get dissatisfied with the current government, they can use their constitutional right to 

change it  or their revolutionary right to break it up (Lincoln, 1861). 

 "Democracy is not only the form of government, it is not what is written in the constitution: democracy is a 

view of life that rests on faith in men, in humanity, and in human nature... real democracy is only possible 

where mem trust one another, and honestly seek the truth. Democracy is a conversation among 

equals."(Feinberg, 2006) 

Democracy is without a doubt a very controversial idea. Even though most modern political scientists seem 

to agree that the word "democracy" means "representative democracy," there are different ideas about what 

the word "democracy" really means. Each of these ideas claims to show what democracy is all about, but they 

are all very different in how they understand the same word. In history and across the political spectrum today, 

there are four different ideas about democracy: 

The "social stratum understanding of democracy," in which the demos, the "plebs," or the pueblo, rather than 

the wealthy and dominant social stratum, hold effective political power. This idea of democracy is close to 

what democracy meant in Ancient Greece, matches what it meant during Machiavelli's time, and is the basis 

of the idea of "people's democracy." Dêmokratia, in the Greek sense of the word, referred to the people's 

government. As the phrase "government by the people" implies, the definition of "people" is very important. 

This sense is common in Latin but is rarely seen in English outside of phrases like "people's democracy." 

(Finley, 2019) 

1) The people, or le Peuple (instead of Les gens), are meant to hold political control and power under a people's 

democracy, as opposed to the bourgeoisie or aristocracy. There is little to distinguish between the two terms, 

which are increasingly used interchangeably, but the former refers to a political system and the latter to an 

economic one. An "Other," such as aristocrats, oligarchs, or those who control the means of production, is 

essential to the coherence of this proposal. If the ruling class vanishes, so does the foundation for people's 

democracy. Either the government moves toward a more participatory form of democracy or faces criticism 

for establishing a new dominating social stratum, putting an end to governance by the people. (Finley, 2019) 

2) "Participatory democracy," or democracy as participation in decision-making processes, in which people 

set policy for and control the institutions that affect their lives, which is similar to the basic idea of direct 

democracy; Participatory democracy claims to be the true continuation of the direct democracy that was the 

original idea of democracy in ancient Greece. Participatory democracy looks for ways for people to say what 

they want about policy issues, such as through referenda, initiatives, public consultations, etc. This idea of 

democracy puts a lot of weight on the fact that people have control over the institutions that affect their lives. 

(The Concept of Democracy: A “Radial Category,” n.d.) 

3) "Democracy as the sovereignty of the people's general will," in which the people, seen as a single entity 

called "the body politic," are sovereign, and a government is democratic if it clearly cut the general will of the 

people;  

4) Representative democracy, in which the people choose their own repreatives, gives them the power to make 

public decisions and givesthem gives chance to be removed from power through elections. 

There is no separation between economic and social conditions and democracy. Instead, you must consider 

the current state of society. In reality, democracy is a method of structuring a society that serves and is 

determined by a particular method of production. This applies to all democracies ( Bashiri, 2001).  

At the end of the 20th century, more and more countries chose democracy as their political system, and then 

democracy started to show up in other parts of life. Increasing democracy in all parts of society, including 

politics and society, has begun to reflect itself in the structure of organizations. When seen from this view, it 

is possible to conclude that political transitions play a significant role in the development of organizational 

democracy. 
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Feature of Democracy 

There are several features of democracy clarified: 

1) Democracy as a system of government:  

There are two types of democracy “Defensive democracy” and “citizen democracy”. Ancient Greeks, such as 

Aristotle in The Politics, distinguished three types of governance, each with its own 'corrupt' form. 

Monarchy: A monarchy is a type of government in which one person, the monarch, holds the position of head 

of state for life or until retirement, while a dictatorship is a corrupt form. 

Aristocracy: ruling by a few individuals based on education, property ownership, merit, or some other trait 

that distinguished them from the majority of other people. The corrupt form of aristocracy is an oligarchy. 

Democracy: is ruled by the entire population or at least a majority; the corrupt form is mob rule, but 

'democracy' and mob rule' were viewed as synonymous by the majority of philosophers. (Harrison & Boyd, 

2003, pp. 60–62) 

In both ancient and modern political systems, there is a propensity for professional administrators and 

politicians to form an "oligarchy." All of these political systems impose legally enforceable decisions on the 

entire community. Everyone has a blend of one person, a few individuals, and many people making decisions. 

For instance, monarchs consult widely regarding government. Even tyrants must consider the extent to which 

they can control the populace.(Chukwuemeka Edeh Samuel,) The ancient Athenian democracy, which entailed 

the direct participation of all citizens in administration, is frequently cited as the model for contemporary 

democracies. When thinking about the word "democracy," you have to figure out how much these three things 

are present in a political system. Democracy means that a few political parties and a small number of political 

leaders control the political system. Democracy also means that there is a lot of political debate and that there 

are regular elections. This can mean either that an election gives a government a broad right to rule or that a 

party's platform gives voters a clear idea of what they want to do. Democracy extends beyond voting and 

voting rights. The majority of contemporary political systems feature some sort of election and legislative 

assembly. Democracy is a positive descriptor of the democratic aspect of government. The political system of 

the United Kingdom, for instance, contains characteristics of monarchy, aristocracy, or oligarchy in its 

modern, non-corrupt sense, and democracy, as seen by its vast political discourse and regular elections. 

(Harrison & Boyd, 2003, pp. 60–62) 

a. Defensive Democracy 

In a defensive democracy, there is tension between the people and the government, and there is a clear line 

between public and private life. When people worry that their rights and freedoms are being threatened by the 

government or foreign power, they take part in defensive democracies. Once the threat is gone, most people 

won't take part in democracy anymore.(Gross, 2 003) 

Modern representative democracy is a set of rules and responsibilities that make it possible for as many people 

as possible to vote for representatives, who are the only ones who can make political decisions. This group 

includes a government that is chosen by the people, free and fair elections in which every citizen's vote counts 

the same, and a right to vote for all citizens, regardless of race, religion, class, sex, and so on. Modern 

representative democracies are marked by apathy or, at the very least, a lack of participation. The vast majority 

of people only get involved in politics when they vote. Joseph Schumpeter said that modern democracy is 

mostly just a power struggle between the rich and the powerful (Harrison  & Boyd, 2003) 

Robert Michels wrote a book called Political Parties in 1900. In it, he talked about an "iron law of 

oligarchy at work in democracies." In his book Capitalism, Socialism, and Democracy, published in 1942, 

Joseph Schumpeter said that modern democracy is not much more than a power struggle between elites. They 

saw that a "democratic" government was made by the few at the top of power structures, not by the many, as 

democratic theory says. 

b. Citizen Democracy 

Participation, decency, and even patience are all necessary traits for a responsible citizen in a democratic 

society. Keeping an eye on and backing a government that serves the people is essential. The right to express 

political disapproval and criticism is among the many liberties enjoyed by citizens in democracies. In a 

democracy, people understand that with privilege comes duty. Successful democracies require participation, 

not indifference, from their populace. All eyes in a democracy are on the government to ensure everyone's 

liberties are safeguarded. Anyone who is denied by their government is free to form groups and advocate for 
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change in a peaceful manner. For a democracy to thrive, participation in elections must be frequent rather than 

rare. (Citizen  Responsibilities — Principles of Democracy, n.d.) 

In this kind of democracy, people should take action to get their rights further along. Direct democracy means 

that each citizen has a say in how the government works. So, for citizen democracy to work, people have to 

do more than just vote. In Switzerland, however, the central government has a form of direct democracy. 

Participating in the political system helps a person get a better education and grow as a person. The People 

that have better educated, more knowledge available to them, and have more wealth and leisure time than ever 

before. (Harrison & Boyd, 2003) 

1) Democracy and Legitimizing Government 

Authoritarian governments are increasingly using promises of democracy as a legitimation technique in the 

wake of democracy's global spread. (Thyen, 2017) The true foundation of political and legal legitimacy in our 

time is democracy. It describes democracy as a concept of legitimacy within the context of the Constitutional 

State, taking into account its relationship with fundamental rights. (Arenas Catalán, 2006) All democracies 

assert that 'public sovereignty' provides legitimacy to the government, whereas legitimacy is defined as 'the 

moral and political right to govern and expect to be obeyed. The democratic government operates on behalf 

of the politically "sovereign" people. Democratic regimes are based on "consent." At this point, we must define 

"people," "sovereignty," and "consent." 

a. The People 

Democracy recognizes the rights and freedoms of the people. The French believe the state reflects the 'general 

will of the French people. Democracy is one of the meanshowreignty by which the people in their state are 

expressed. The people's rights and liberties are protected under a democratic system. The French consider 

their government to be a reflection of the "general will of the French people." The people's right to make 

decisions about their government and their lives is manifested in several forms, and democracy is just one of 

them. (Harrison & Boyd, 2003)  

b. Sovereignty 

According to the rules of international law, a sovereign state is one thexercisested of authority over its foreign 

and domestic policies.(Koščo, n .d.) Sovereignty is the independence and autonomy of a state, both inside and 

outside of the state. A sovereign state isn't limited by anything other than the rights of other sovereign states, 

general international law, and international commitments that are freely accepted. Sovereignty is more than 

just having authority and power; it also includes being the best and having a territory. It has power in the area 

that the boundaries define. We shouldn't mix up authority and power. (Lake, 2003) As previously said, the 

state is independent on the exterior and distinct on the inside. There are two elements to state sovereignty: 

internal and exterior. It is known that internal sovereignty refers to the sovereign rights of the state over 

decision-making and enforcement authority in a specified territory populated by specific populations. External 

sovereignty refers to the acknowledgment of a state's authority by other states. In addition to internal and 

exterior sovereignty, absolute and non-absolute sovereignty can also be distinguished. When there is no 

compelling justification to intervene in the internal affairs of a state, absolute sovereignty applies. (Akani 

Nnamdi, 2019)  

c. Consent 

In direct democracies, people vote on what should be done. In representative democracies, consent is the result 

of "mandates" given to governments through election wins or referenda. Consent is reaffirmed by regular, free 

elections in which different political parties put their plans in front of the people. When a party wins an 

election, it is said to have a "specific mandate" to govern, which means it has the right to carry out the policies 

it wrote about in its campaign plan. A victory in an election also gives the winner a "general mandate" to lead. 

A government can do whatever it takes to deal with problems that come up out of the blue. The elected body 

that tries to make the government answer to the people for what it does will have to agree to these actions. 

The mandates that national governments get are better than the ones that local government election winners 

get. (Harrison & Boyd, 2003) 

2) Majority Rule and Democracy 

Some believe that "the foundation of democracy [is] that the majority's desire should be paramount," yet this 

is universally regarded as incorrect. In a democratic society, everyone has a voice, not just those with the most 

votes. As a result, rather than the domination of any one group, the democratic process should involve a 
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compromise that suits (nearly) everyone's interests. Unfortunately, political science has a strong and persistent 

tendency to think of democracy as only majoritarian democracy. (Emerson Peter, 2015) 

As a base for democratic rule, there must be some way to appeal to the interests and ideas of the majority. 

"Majority rule" is not the same as democracy. Views that are in the minority today often become the majority 

view the next day.  

3) Equality of Citizenship Rights 

Citizenship equality is another feature of modern constitutional democracies. There is no such thing as "first-

class citizenship", and "second-class citizenship". All citizens, according to democratic thought, should have 

the same political rights. Every eligible person should be given to allow publicity or one's level of education 

cannot be used as a legal basis for restricting any of these rights. This level of equality is a relatively new 

development in democratic politics.(Harrison  & Boyd, 2003) 

It is believed that all citizens must be treated equally; consequently, in a democracy, the poor have more influence 

than the wealthy since they are more numerous and the will of the majority is superior. It is believed that all 

citizens must be treated equally; consequently, in a democracy, the poor have more influence than the wealthy 

since they are more numerous and the will of the majority is superior. Citizenship has been described as 

membership in a political society on an equal basis. Consequently, we identify as Indians, Japanese, or 

Germans based on the state to which we belong. The significance of full membership in a state can be 

understood by considering the plight of the thousands of people who are forced to live as refugees or illegal 

immigrants because no state is willing to grant them citizenship. As we see today with Palestinian refugees in 

the Middle East, for them, full participation in a state of their choosing is a goal for which they are willing to 

fight. The right to equal rights and standing is one of the fundamental rights of citizenship. 

4) Public opinion in democracies 

It's not clear where the phrase "public opinion" came from. The words and phrases used by the Greeks and the 

Romans were similar. The Romans, on the other hand, used consensus Populi in a legal sense that was different 

from how it is used in politics today. İn the order words the voice of the people is like the voice of God. France 

was the first country in Europe to use the phrase "public opinion" in the way it is used today, which is as an 

agency that shapes public policy. On the eve of the French Revolution, Jean-Jacques Rousseau may have been 

the first person to use it. Today, the literature on democracy stands for the way politicians explain their actions 

in terms of what the public thinks. 

3. Organizational Democracy 

The democratic process in the workplace has not yet been perfected and is still difficult to carry out. According 

to Harrison and Freeman (2004), organizational democracy is typically associated with time- and resource-

intensive decision-making practices that can result in inefficiency. To better understand organizational 

democracy as a construct, it is essential to consider its relevance to the meaning of work. Organizational 

democracy is impossible without purposeful work. The proliferation of technology and the Internet has 

brought about socio-cultural changes, and the values accepted by modernity have come to be criticized as 

postmodern. From a business administration perspective, today's organizational structure and working styles 

have changed significantly since the 1990s. Towards the end of the 20th century, new issues in the relationship 

between businesses and employees were discussed. One of these themes is the introduction of democratic 

practices in organizations and the concept of "organizational democracy" that has emerged in this context.  

Organizational democracy is defined as the participation of members of the organization in the management 

and decision-making processes of the organization. We would see organizational commitment, loyalty, and 

worker peace develop among employees with systematic democracy in the workplace (Geçkil, 2013). 

Sadykova and Tutar (2014) describe an organization's democracy as management's decisions, suggestions, 

and consequent sharing with employees. In her opinion, organizational democracy is critical to achieving job 

satisfaction, employee performance, and organizational productivity and effectiveness. For the 

sound functioning of an organization's democracy in an organization, many benefits can be achieved, such as 

developing constructive opposition and preventing destructive opposition in the organization (Tutar & 

Sadykova, 2014). 

Democracy in the organization is the participation of employees in the management and decision-making 

processes of the organization, and it is not correct to limit this concept to Workers who should have some 

democratic rights and freedoms in the organizational office. They demonstrate democratic rights and freedoms 
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such as respect for the rights of minorities, fair judgment in the reward and punishment system, employees 

freely participating in political activities, transparent information sharing within the organization, employees 

self-manage, and provide opportunities within the organization (Lale & Sevinç, 2017).  

Organizations should focus on increasing employee work satisfaction to achieve their objectives. When people 

are more satisfied with their jobs, their performance improves, and the company can be able to achieve its 

objectives more quickly. According to Kesen (2015: 552), organizational democracy is vital for improving 

employee performance. According to him, employees who are allowed to participate in organizational choices 

and criticize work connected to the organization may express themselves more easily and make more attempts 

to overcome organizational flaws when they realize that their criticism is taken into account (Kesen, 2015). 

When an equal, fair, and clear work environment is created, where workers who play an important role in 

internal processes of organizations are given the proper to talk and their involvement in selections is 

established, the perception that their efforts aren't wasted emerges, they'll act as entrepreneurs, and work 

outcomes where they can turn out additional added-value are provided (ge & iftçi, 2017). 

Organizational democracy is exactly what it sounds like. It uses the “one person, one vote” principle in the 

workplace to ensure that all workers have a voice. Organizational democracy is not simply allowing people to 

vote on certain issues; it is a system built into the organization's structure that ensures majority power. In 

particular, employees of democratic organizations have the responsibility to participate with equal weight at 

all levels of decision-making, and this is considered part of their responsibility to the organization (Wegge, 

2010). 

Features of Organisational Democracy 

There are several features of organizational democracy that are so necessary for every organization.  

Purpose and Vision 

Purpose and vision are at work when each person and each organization knows why they exist and where they 

want to go. There are two kinds of purpose: the current one, or the mission, and the future one, or the vision. 

A mission is a clear, short, and long-lasting explanation of why an organization exists today. A vision is a goal 

for the future. It gives people an idea of what an organization wants to be like in the future. 

A vision expresses the organization's long-term goals. The vision explains what the organization's mission 

will be in the future. The vision provides strategic guidance as well as motivation to work hard. Strategic 

thinking is used to ensure that the vision represents the organization's future goals and that it is the best method 

for the business to use its resources to achieve those goals. It enables people from various functional areas and 

corners of the world to collaborate in the future to achieve the same goal, using their creativity and expertise 

to get from "here" to "there." In this way, it directs behaviors that aren't always short-term by demonstrating 

the intended long-term future and the rewards of getting there. 

Integrity 

A person with integrity acts by solid moral and ethical ideals and does the right thing regardless of who is 

looking. Coworkers and employers develop trust and relationships based on integrity, which is one of the most 

important traits to look for in a new employee. Self-awareness, accountability, responsibility, and truthfulness 

are all characteristics of a person who has integrity. When someone possesses integrity, it is easier for their 

employees, customers, and other stakeholders to trust them (Susan, 2022). One of the most important qualities 

that organizations seek in potential employees is integrity, and it's a fundamental value in partnerships. We 

seek three things when we employ someone: integrity, intelligence, and energy.  

Shima Jafarzadeh mentioned integrity in her translation topic. 

 when you employ a person with great intelligence, high energy, and low integrity, you are employing 

a brilliant and energetic thief! 

 If you hire someone 

smart and honest but not very active, you will have a shopkeeper, not a person who will help your bu

siness grow. 

 When you employ someone with a lot of energy and honesty but low intelligence, you have a hard-

working employee, but who is blind and cannot recognize issues or how to solve them. 

Dialogue and Listening 

"Dialogue" refers to intentional types of communication used to develop mutual understanding, admiration, 

and respect among individuals and organizations. The term "dialogue" refers to "conversation, “typically used 
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to improve teamwork or decision-making. Dialogue in schools and communities can take many different forms 

and can be used to solicit community feedback on a proposed school policy or to increase community 

involvement in district decision-making(Dialogue Principle – Organizing Engagement, n.d.). 

Dialogue is about seeing the whole and the connections between different arts, learning through asking and 

answering and making sure everyone in the group understands the same thing. Dialogue is about making an 

environment where different beliefs and ways of communicating are respected, honored, and valued. The 

comparison to dialogue and discussion, dialogue helps people learn to speak differently and develop a common 

understanding. In a discussion, everyone keeps their viewpoints and only the most powerful and influential 

person decides the group's results. In dialogue, participants commit to a common set of guidelines. Participants 

aim to reduce disagreements and standardize viewpoints(Organisational Dialogue - PHDessay.Com, n.d.). 

In a democratic workplace, listening is key to getting work done well between employees and management. 

How a company or organization deals with customers and competitors depends on how well its employees 

can listen. Listening helps you gather facts for organizational judgments. It builds trust and reduces conflict. 

Listening abilities affect an organization's reputation. When you listen, you can learn facts that help you make 

decisions that are good for your organization. Employees are more likely to share their thoughts and feelings 

if they feel they are being listened to(Communication Skills for Business, n.d.). 

Decentralization  

Centralization and decentralization are two ways for an organization to run. A centralized organization works 

from the top down. The managers with higher positions have more power over the ones with lower positions. 

This hierarchy shows how ideas, strategies, and plans are made and carried out. This structure is like how 

armies have been put together in the past. The Decision-making authority's position in the management 

structure indicates centrality. There is no democracy in centralized organizations since just one or two people 

are in charge of making decisions. Decision-making levels in both centralized and decentralized organizations 

may be similar, but the level at which decisions are made is vastly different. Decentralization happens when 

routine decisions are made, but authority is not spread out when important decisions are made. The degree of 

decentralization is also affected by how far technology has come, how politics are going, and how many 

managers are available. There is no such thing as decentralization in its purest form. Decision-making 

authority is dispersed among a large number of people in a decentralized organization. Decentralization is 

necessary for large organizations(Decentralization and Centralization in Organization, n.d.). 

 One of the principles of Organizational democracy is decentralization, which demonstrates democracy 

between organizations and their employees. Decentralization is like a spider's web, showing how all workers 

are linked. In reality, all employees have a say in how the organization runs. On the other hand, In a 

decentralized organization, the power to make decisions is spread out among a larger number of people. These 

people are then brought closer to the sources of action and information and work more closely with them. A 

decentralized organization will have both a vertical and a horizontal flow of information throughout the 

organization. There is a connection between all levels of management, including senior management, middle 

management, and junior management. Additionally, there is an open exchange of information between all of 

the workers at a certain level of management(Differences Between Centralized And Decentralized 

Organization, n.d.). 

A decentralized organization, which is a democratic organizing concept, has both advantages and 

disadvantages. Let's review the advantages and disadvantages of this organizational structure. 
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Advantages Disadvantage 

Organizations are self-sufficient Service functions can waste resources 

 

Scaling is easier 

 

Expensive teams 

 

Faster decision-making 

 

Communication barriers 

 

Happier team members and business owners 

 

Difficulty collaborating 

 

Strengthens leadership skills 

 

Poor leadership can damage a company’s reputation 

 

 

 Organizations are self-sufficient 

Decentralized organizations are better able to maintain self-sufficiency in the events and must take time off 

from the office. As a result, business owners no longer have to be concerned about their organization 

imploding while they are away on vacation, sick leave, or other urgent matters. 

 Scaling is easier 

It is much easier for organizations looking to expand if they are not situated in just one location. In the (Susan, 

2022) event school wishes to build a branch in another state, decentralization may allow the branch to operate 

independently. It will be possible for them to adjust their methods to motivate this corporate. 

 Faster decision-making  

In contrast to centralized organizations, non-centralized organizations can make choices on their own without 

waiting for approval.  This is critical if a catheter is on the verge of abandoning you. 

 Happier team members and business owners  

This gives team members the freedom to use their knowledge, experience, and skills to make contributions at 

work that matter. This strategy also frees up some of the business owners' responsibilities, so they can spend 

more time on growth and expansion instead of running the day-to-day business. 

 Strengthen leadership skills 

Decentralized arrangements relieve top leaders of some of their responsibilities, allowing team members at 

the mid-and low levels to sharpen their leadership skills. 

Social Responsibility 

In general, social responsibility refers to the decision to activities that benefit society as well as themselves. 

This definition includes the following elements: Like the first one, social responsibility is a legal obligation 

that organizations must fulfill. Second, organizations are responsible for making sure they don't pollute the 

environment, treat their employees unfairly, fail to meet their needs, or make dangerous products that could 

hurt people's health. Another issue to consider is that workers serve as "free advertising faces" for the 

company. If an organization has been able to provide the essential work environment for its workers to work 

quietly and comfortably, these employees will promote their institutions for free in the places where they have 

their social life. 

Dimensions of Organizational Democracy 

There are five sub-dimensions of organizational democracy. These are participation-criticism, 

transparency, justice, equality, and accountability. 

Participation and Criticism: 

Participation is defined as the involvement of all workers in the organization in the analysis of problems that 

occur in the organization, the action of the strategies necessary to solve these problems, as well as the 

implementation of the solutions (Eren, Tokgoz, & Saylan, 2014). 

Organizational democracy requires participatory management methods. Organizations that seek to adopt 

democratic practices in their structures and processes should change their decision-making models from those 

established by one or more people to those that allow participation by those who are directly or indirectly 

affected by decisions.  Participants in decision-making processes will be able to easily say what they think 
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and play an important role in the decision-making process by voting on their preferences (Geckil & Tikici, 

2015). 

Employee attitudes toward work, knowledge of success, motivation, and the meaning of work for them are 

positively changed as their participation in the decision-making process grows. Also, Foley and Polanyi (2006) 

say that when people are allowed to have a say in how an organization works, the organization's productivity 

and creativity can grow, which can make the organization successful. 

Criticism is described as the assessment of organizational policies and procedures, work, and activities by 

personnel at all levels of the organization, as well as the simple expression of these opinions by them. But the 

person doing the criticizing needs to respect the rights and social standing of the person or people being 

criticized. Employees and outside observers should be able to criticize and discuss the organization's beliefs 

and operations (Geçkil & Tikici, 2015). 

Transparency: 

Transparency, which is also described by ideas like openness and publicity, denotes a democratic, clean, and 

honest management understanding, such as employees' being aware of the operations and transactions carried 

out by management, receiving the necessary information and documentation, controlling what is done, or 

holding someone accountable for mistakes. For organizational democracy, complete and timely access to 

information about the organization by employees who spend a major portion of their day at work is important 

(Akpinar, 2011). 

Transparency is the intentional attempt to make information available that is both negative and positive. 

Organizations must constantly review and improve their performance to survive in today's world. 

Transparency and the free flow of information improve trust and collaboration. It also avoids many costly 

arguments from developing. Transparency in performance is critical to developing a participative work 

environment that energizes and inspires people. Employee motivation, performance, and even corporate 

revenues will suffer as a result of a lack of transparency. A successful corporation must give its employees 

information in today's corporate environment. In other words, it must regard labor as a confidant and 

strengthen participative management (Andrew, 2016). 

Justice: 

Suppose you work in an organization for years to get a job position. Your boss is putting a new, 

inexperienced employee in that position. You believe that you are better than him to get that position. This is 

just one of the hundreds of events that make us think that our organization has no justice. We are all aware 

that in a successful workplace, there is justice among employees and that all workers should have the same 

human rights (Darya, 2016). 

The presence of justice in the organization and workplace significantly influences employees' attitudes and 

progress. Everyone knows about this effect, and few people think that unfairness makes employees more 

motivated. 

Organizational justice covers employees' perceptions of the validity of organizational procedures and 

decisions as well as the consequences of these beliefs on employees. Employee perceptions of 

organizational justice may be harmed by partial manager behavior in employee promotion or duty 

distribution; disparities in the organization's performance evaluation system; inability to develop open and 

honest communication with employees; and failure to adequately reward employees. (İçerli, 2010). 

There are three types of dimensions in organizational justice. 

1) Distributive justice: this results in computational and allocative consequences. 

2) Behavior justice: That refers to organizational processes and procedures. 

3) Interactional justice: requires consideration of interpersonal relationships. 

 

Equality: 

People desire to be treated fairly, according to this belief. As a result, the theory of equality is a view that we 

have been treated fairly in comparison to others, while the theory of inequality is a belief that we have been 

treated unfairly in comparison to others. The theory of equality first proposed by Adams is just one of several 

theories that have emerged from the process of social comparison. According to the equality theory, before 

deciding whether they are treated fairly or not, employees should compare the rate of gains between the 

opportunities provided to them for wages, promotion, and development with the contributions such as effort, 
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time, and cognitive resources they provide to the organization, and then compare this rate with the 

contribution-gain rate of the other employees in the organization. This theory claims that if employees believe 

they have been treated unfairly, they are motivated to establish justice. According to a new edition of the 

equality theory, individuals compare their perceptions with those of others, and if they conclude that the 

organization's treatment of employees is relatively unfair, they feel unfair and attempt to reduce it. (Akbolat, 

2015, pp. 3-27). 

The equity concept began with research on organizational justice and concentrated on individuals' reactions 

to what they had accomplished in their work lives. The theory's main approach is to examine how the pressure 

created by inequality perceptions in organizations on employees might affect job productivity. If employees 

have a high degree of equality perception, their organizational commitment and job happiness will grow, as 

will their involvement in decision-making (Sözen, Fikret, & Yeloğlu, 2009). 

Accountability: 

Accountability indicates that personnel, an agent, or everyone else is accountable for the task that has been 

assigned to them or the work that has been completed. Organizational accountability happens when all workers 

act in a way that supports the effective and timely performance of their obligations. Accountability is defined 

as "providing an explanation or delivering a response to a person or group other than himself/herself regarding 

any individual's or group's acts and efforts" (Koç, 2017). 

This idea also includes responding to, reporting on, and explaining obligations, as well as accepting 

responsibilities and being open to social evaluation and criticism. The concept of responsibility should not be 

limited to just explaining the financial tables of organizations at the end of the year. There are also practices 

in accountability, such as authorities explaining the objectives, intentions, and reasons to the addressees before 

beginning organizational activities (Eser, Demirkiran, & Keklik, 2011).  

Accountability has a significant impact on public opinion of the organization; thus it will be more accurate to 

not only stay at the financial accountability level but also progress to the "managerial accountability" level 

(Sinclair, 1995). Accountability has a big effect on how people feel about an organization, so it's more accurate 

to not just stay at the financial accountability level but also move up to the "managerial accountability" level 

(Sinclair, 1995).In today's world, to be successful in all fields, organizations must respond accordingly to 

social expectations and ethical rules, and by observing work ethic and social responsibility, best combine such 

expectations with the organization's economic goals to achieve the highest goals possible. 

Advantages and Disadvantages of Organizational Democracy 

When businesses incorporate the principles of democratic management into their organizations, they stand to 

gain a few important competitive advantages. Different academics have also said that putting organizational 

democracy into place in organizations could have some negative effects. 

The following table discusses the advantages and disadvantages of democracy in organizations. 

 

Table.1. advantages and disadvantages of organizational democracy 

Advantages  Disadvantage 

 Using democratic management techniques 

could make an organization work better. It's 

also important for performance and creativity 

which helps in the long run. Balance is kept 

between economic, social, environmental, 

and individual interests (Forcadell, 2005, pp. 

255-274). 

 Employees involved in their employer's 

decision-making process can get some 

benefits, including increased work 

satisfaction, organizational commitment, and 

motivation (Bakan, Güller, & Ergün, 2017) 

 In organizations that believe in and use 

democratic management, employees will be 

more creative because they can take part in 

 Putting democracy into an organization, this 

power could be abused by lower-level 

workers who aren't good at making decisions 

and may not be able to see the whole picture 

or have the knowledge and experience to 

meet the criteria for this power. 

 Because democratic processes take a lot of 

time, the organization's productivity may go 

down. 

 Applying the rules and principles of 

democracy may require some changes, which 

could make it hard for an organization to 

work. 

 Managers in the middle and upper levels may 

not want to share their power with employees 
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the management and also have a say in how 

decisions are made. By making workers feel 

like they belong, the organization will also 

have their full support. This makes the 

organization's market share bigger. 

 According to the findings of Uvalic (1996) 

and Cervellati et al. (2006), businesses that 

have a higher level of democracy have higher 

levels of economic success. 

 In organizations with democratic systems, 

workers can voice their thoughts and 

improve their knowledge. It decreases non-

functional employee behavior and increases 

organizational commitment, productivity, 

and performance (Geçkil, 2017). 

at lower levels, and employees at lower 

levels may be against democratic practices 

because they add more responsibility. 

 Democracy may not always be the best way 

to run an organization. For example, there 

may be times when the organization needs to 

make quick decisions, which may not be 

possible in a democratic setting. 

 

CONCLUSIONS 

Democracy is the foundation of any society. It allows citizens to have a voice in their government, create laws 

that protect their rights and interests, and create an environment of fairness and equality. Unfortunately, in 

many countries around the world democracy is not fully realized. This can be due to a variety of reasons, such 

as poverty, political instability, or authoritarian governments. In order to ensure that democracy is truly 

realized in all countries and societies, citizens must be educated about their rights and the importance of 

participating in their government. Additionally, governments should work to ensure that all citizens have 

access to resources and opportunities that will help them become engaged citizens. Finally, international 

organizations should focus on promoting democracy and strengthening democratic institutions around the 

world in order to protect human rights and foster sustainable development. 

Organizational democracy is an increasingly popular form of management that seeks to empower employees 

and promote collaboration amongst teams. It is a form of participatory management where all members of the 

organization are encouraged to provide input and advice on decision-making. In this system, employees have 

a say in the decisions made and are given the opportunity to voice their opinions. This form of management 

is beneficial because it can create a more productive environment, increase employee morale, and build trust 

between leaders and employees. Additionally, organizational democracy can help promote creativity as there 

is an open forum for idea sharing. Organizational democracy requires strong communication between all 

parties involved to ensure everyone’s voices are heard and taken into consideration. It also requires that 

everyone has an understanding of the organization’s goals and objectives in order to make sound decisions. 

Ultimately, organizational democracy can foster an environment of collaboration and innovation that 

ultimately leads to better results for the organization as a whole. 
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ÖZET 

İnsan hayatında vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz konumda olan sağlık hizmetleri içerisinde, kesintisiz-

sürekli çalışan acil sağlık hizmetlerinin önemi büyüktür. Bu araştırmada, Türkiye’deki bölgelerin acil sağlık 

hizmetlerine ait çeşitli göstergeler ile etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayımlanmış, Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni’nde bulunan İstatistikî Bölge Birimleri 

Sınıflaması’na göre (İBBS-1) 12 bölgeye ayrılan Türkiye’de, mevcut en güncel veriler (2021 yılı) ile acil 

sağlık hizmetlerine ait analizler yapılmıştır. Non-parametrik analiz tekniklerinden Veri Zarflama Analizi 

(VZA) yardımıyla, karar verme birimi (KVB) olarak belirlenen bölgelerin verimlilikleri tespit edilmiştir. 

Çalışmada; acil yardım istasyonu başına düşen nüfus ve acil yardım ambulansı başına düşen nüfus verileri 

girdi değişkenleri olarak kullanılırken, acil yardım istasyonu başına düşen vaka sayısı (tersi) ve acil yardım 

ambulansı başına düşen vaka sayısı (tersi) verilerinden ise çıktı değişkenleri olarak yararlanılmıştır. 

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri tam etkin olarak bulunmuştur. Bu iki bölgenin mevcut 

girdileri ile ulaşılması gereken çıktıları en iyi seviyede elde ettikleri anlaşılmıştır. İstanbul %28 verimlilik 

puanı ile en kötü sonucu elde eden bölge olmuştur. %43 ile Batı Anadolu bölgesi ve %44 ile Doğu Marmara 

bölgesi de son sıralarda yer almışlardır. Bu bölgeler için potansiyel iyileştirme önerilerinde bulunulmuş ve 

daha az girdi ile elde edebilmeleri gereken çıktı düzeyleri belirlenmiştir. Türkiye’de acil sağlık hizmetleri 

alanında sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Ambulansların vakalara müdahaleleri için geçen 

zaman, nöbet süreleri, vaka sayıları gibi çeşitli parametreler Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. 

Acil sağlık hizmetlerinde bölgeler arasındaki performansların kıyaslanmasının, politika yapıcılar açısından 

değerli sonuçları bulunmaktadır. Periyodik olarak yapılacak analizlerde, zaman içerisindeki verimlilik 

değişimleri ve bölgeler arası farklılıklar daha iyi ortaya konulabilecek ve sağlık kaynaklarının israfının 

önlenmesi adına planlamalar daha sağlıklı yapılabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Acil, Acil Sağlık Hizmetleri, Veri Zarflama Analizi, Verimlilik, Sağlık Hizmetleri 

Sunumu 

 

ABSTRACT 

In the health services, which are indispensable and irreplaceable in human life; uninterrupted-continuous 

working emergency health services are of great importance. In this research, it is aimed to evaluate the 

effeciency of various indicators related to emergency health services in the regions in Turkey. In Turkey, 

which is divided into 12 regions according to the Classification of Statistical Regional Units (IBBS-1) found 

in the Health Statistics Annual Newsletter published by the Ministry of Health, the most up-to-date data 

available (2021 year) and analyses of emergency health services have been made. With the help of Data 

Envelopment Analysis (DEA), one of the non-parametric analysis techniques, the efficiencies of the regions 

designated as decision-making unit (DMU) were determined. In the study; the Population Per Emergency Aid 

Station and the Population Per Emergency Aid Ambulance were used as input variables from the data. The 

data on the Number of Cases Per Emergency Aid Station (vice versa) and the Number of Cases Per Emergency 

Aid Ambulance (vice versa) were used as output variables. The Northeastern Anatolia and Eastern Black Sea 

regions were found to be fully efficient. It has been understood that these two regions have achieved the 

outputs to be achieved at the best level with their existing inputs. Istanbul was the region that achieved the 

worst result with an efficiency score of 28%. The Western Anatolia region with 43% and the Eastern Marmara 

region with 44% also ranked last. Potential improvement proposals have been made for these regions and the 

output levels that they should be able to achieve with less input have been determined. Continuous 

improvement studies are continuing in the field of emergency health services in Turkey. Various parameters 
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such as the time taken for ambulances to respond to cases, seizure times, and the number of cases are monitored 

by the Ministry of Health. The comparison of the performances between regions in emergency health services 

has valuable results for decisions from the point of view of policy makers. In periodic analyses, productivity 

changes over time and differences between regions can be better identified and planning can be done more 

Decently in order to prevent the waste of health resources. 

Keywords: Emergency, Emergency Medical Services, Data Envelopment Analysis, Efficiency, Provision of 

Health Services 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Acil sağlık hizmetleri; her ilde sağlık müdürlükleri bünyesinde koordine edilen, konusunda özel eğitim almış 

sağlık profesyonelleri tarafından, hastalık ya da yaralanma gibi acil durumlarda ve ayrıca olağan dışı hallerde, 

tam donanımlı ambulans, tıbbi araç ve gereç desteği ile acil durumun yaşandığı mahalde ve hastanın nakli 

sırasında sunulan tüm sağlık hizmetleridir (Oktay ve Kayışoğlu, 2005: 35). Türkiye’de hastane öncesi acil 

sağlık hizmetlerine ulaşmak için “112” telefon numarası aranılmaktadır. Komuta kontrol merkezlerinden 

çağrılar değerlendirilerek, ambulanslar olay yerine sevk edilmektedir. Acil vakalara erişim sağlanmasında 

kara, hava ve deniz ambulanslarından yararlanılır. Ambulanslarda; acil tıp teknikerleri, hekim, paramedik ve 

hemşireler vakalar ile görevli personelin durumuna göre çalışmaktadırlar. Acil tıbbi bakım için gerekli tüm 

ekipman, araç-gereç ve medikal malzemeler ambulanslarda bulunmak zorundadır. Türkiye’de hastane öncesi 

acil sağlık hizmetlerinde iletişim aracı olarak telsizler, mobil telefonlar, çağrı cihazları ve bilgisayar 

sistemlerinin kullanılabilmektedir (Şimşek, Günaydin ve Gündüz, 2019: 120). Komuta kontrol merkezleri, 

acil durumun gerçekleştiği yere en yakın istasyondan ambulansların görevlendirilmesini sağlamaktadır. 

Türkiye’de acil yardım istasyonlarının sayısı her sene artmaktadır. Örneğin, acil yardım istasyonu ve acil 

yardım ambulansı sayıları 2020 yılı ile kıyaslandığında 2021 yılında sırasıyla 3.050’den 3.170’e ve 5.711’den 

5.801’e yükselmiştir (SB, 2022: 5). Acil sağlık hizmetleri 7/24 çalışma esasına göre hizmet vermektedir. Gece 

ya da gündüz, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin görev başında tam donanımlı olarak hazır bulunan 

sağlık profesyonelleri tarafından acil durumlara müdahale edilmektedir. Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 

insanlar, durumun vahameti ile birlikte çoğu zaman ne yapacağını bilemezken ilk istekleri bir an önce 112 

ekiplerinin olay yerine gelmesi olmaktadır. Yapılacak yerinde ve doğru ilk müdahaleler hayat kurtarmakta, 

hastanelere nakli sağlanan acil hastaların sağlıklarına kavuşma olasılıkları uzman ekipler tarafından 

sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Bölgeler bazında sınıflandırma yapabilmek için; doğru istatistiki bilgilerin toplanması ve ulaşılan bilgilerin 

belirli bir sistematik dâhilinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği (AB), bu günden yaklaşık 40 

yıl önce istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi gayesiyle, AB üyesi ülkelerde İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırması (İBBS) adı verilen bölge sistematiğini geliştirmiştir (Taş, 2006: 185). Türkiye’de de bölgesel 

istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel 

politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki 

veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında İBBS’nin tanımlanmasına ve yürütülmesinde uygulanacak 

esaslar 2002 yılında alınan bakanlar kurulu kararı ekinde belirtilmiştir. İBBS-1 bölgeleri; İBBS-2. düzey bölge 

birimlerinin gruplandırılması ile oluşturulmuştur ve 12 adettir (RG, 2002). Düzey 1’de hangi iller-bölgelerin 

yer aldığı Resim 1’de gösterilmektedir. 
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Resim 1. İBBS-1 Bölgeleri (Kaynak: Turcovid, 2022). 

Türkiye’de acil yardım istasyonları ve sağlık kaynaklarının planlamalarında da bölgeler, gelişmişlik 

seviyeleri, nüfus gibi değişkenlerden yararlanılmaktadır.  Acil yardım istasyonu başına düşen nüfusun 

(15.477) en az olduğu bölge Doğu Karadeniz iken en yüksek olduğu bölge ise İstanbul (43.163)’dur. Acil 

yardım ambulansı başına düşen nüfus verilerine bakıldığında, en düşük rakam 6.383 ile Kuzeydoğu Anadolu 

bölgesi olarak göze çarparken, en yüksek rakam ise 29.066 ile yine İstanbul olarak dikkat çekmektedir (SB, 

2022: 5). Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış en güncel veriler olan 2022 yılı istatistikleri ile bölgeler 

bazında acil yardım hizmetlerinin durumunun değerlendirilmesi, sağlık planlayıcılarının gelecek 

perspektiflerine yön verebilme potansiyeli bakımından önem taşımaktadır. 

 

AMAÇ  

Türkiye’de sunulan acil sağlık hizmetlerinin verimliliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada 

Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi tercih edilmiştir. Parametrik olmayan, doğrusal programlama 

prensipleri ile çalışan bir teknik olan VZA; girdiler ile çıktılar oluşturan karar verme birimlerinin (KVB), 

göreceli etkinliğini ölçmektedir. Bu araştırmada; Türkiye’de İBBS-1 bölge sınıflamasında yer alan 12 

bölgenin acil sağlık hizmetleri sunumundaki istatistiki verileri yardımıyla etkinliklerinin kıyaslanması 

amaçlanmıştır. Daha az girdi kullanarak ile daha yüksek çıktılar elde eden bölgeler tam etkinlik seviyesinde 

yer almakta, diğer bölgelere ise verimli bulunan bölgeleri örnek almaları tavsiye edilmektedir.  

 

KAPSAM 

Bu araştırma, Türkiye’de İBBS-1 sınıflamasında yer alan 12 farklı bölgedeki acil sağlık hizmetleri verileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, bölgelerin 2021 yılı verileri kullanılmıştır. VZA tekniğinde girdi yönelimli, 

sabit ölçekli CCR yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğü web sitesinden elde edilmiş ve analize uygun formatta düzenlenmiştir. Kamuya 

açık veriler ile analizler yapıldığından etik kurul onayı alınmamıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada kullanılan yöntem VZA tekniğidir. Farrell, (1957: 255) tarafından yapılan araştırmalardan ilham 

alarak 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR modeli) VZA yöntemini ilk kez kullanmışlardır. CCR 

modelinde, çoklu girdi-çıktı oranları KVB’lerde kullanılabilmiştir (Charnes et al., 1996: 6). n KVB sayısını, 

m girdi sayısını, s çıktı sayısını göstermektedir. Formülde yer alan xij>0 j. KVB tarafından kullanılan i. girdi 

miktarı; benzer şekilde yrj>0 ifadesinde ise üretilen r. çıktı miktarıdır. vik ve urk analizde kullanılan 

değişkenlerdir (Cingi & Tarım, 2000: 6). Bu durumda, amaç fonksiyonu formülizasyonu şu şekildedir (Tütek 

vd., 2012: 233; Charnes et al., 1978: 430): 

𝑚𝑎𝑥ℎ𝑘 =
∑ 𝑢𝑟𝑘 𝑦𝑟𝑘

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1
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Verimlilik ve performans ölçümü amacıyla yapılan çalışmalarda oran analizinin yanında, parametrik ve 

parametrik olmayan yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Non-parametrik bir teknik olan VZA yönteminden 

yararlanılan bu çalışmada; acil yardım istasyonu başına düşen nüfus ve acil yardım ambulansı başına düşen 

nüfus verileri girdi değişkenleri olarak kullanılırken, acil yardım istasyonu başına düşen vaka sayısı (tersi) ve 

acil yardım ambulansı başına düşen vaka sayısı (tersi) verilerinden ise çıktı değişkenleri olarak 

yararlanılmıştır. Pozitif değer içermeleri açısından, acil yardım istasyonu ve acil yardım ambulansı başına 

düşen vaka sayılarının tersi alınarak analize dâhil edilmiştir. Belirlenen girdi ve çıktılar ile kurulan VZA 

modeli, MS Excel programının eklentisi olan DEA Solver 3.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. 

Araştırmada girdi yönelimli VZA analizi tercih edilmiştir. Buna sebep olarak, sağlık idareci ve 

planlayıcılarının çıktıları artırabilmelerinden ziyade girdileri azaltabilme imkânlarının daha fazla olması 

gösterilebilir. 

Cooperet et al., (2001: 219) KVB sayısının, girdi ve çıktı sayısı toplamının 3 katından büyük ve ya da eşit 

olması gerektiğini belirtmiştir. Bu araştırmada kullanılan KVB ve değişken sayılarının bu görüşe göre 

formülasyonu 12≥max {2x2, 3(2+2)} şeklindedir. KVB sayısı ve girdi-çıktı değişken sayıları toplamı 

arasındaki sayısal koşulun sağlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına bölgeler; İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Doğu Marmara, Doğu Karadeniz, Batı Anadolu, 

Akdeniz, Batı Karadeniz, Batı Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu’dur. Girdi ve çıktı değişkenlerine ait; en küçük (min.), en büyük (max.), ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait İstatistikler 

  

Acil Yardım 

İstasyonu Başına 

Düşen Nüfus  

Acil Yardım 

Ambulansı Başına 

Düşen Nüfus  

Acil Yardım İstasyonu 

Başına Düşen Vaka 

Sayısı 

Acil Yardım Ambulansı 

Başına Düşen Vaka 

Sayısı 

Max. 43163 29066 2559 1723 

Min. 15477 6383 1811 712 

Average 24899.75 13819.5 2231.25 1209.583 

SD 7622.289 6015.761 219.4391 260.5486 

 

Acil yardım istasyonu başına düşen vaka sayısında en düşük değer, 1811 ile Ortadoğu Anadolu ve 1911 ile 

batı Karadeniz bölgelerindedir. En yüksek değerler ise; İstanbul (2559) ve Batı Marmara (2460) 

bölgelerindedir. Acil yardım ambulansı başına düşen vaka sayısında en düşük değer, 712 ile Kuzeydoğu 

Anadolu ve 901 ile Ortadoğu Anadolu bölgelerindedir. En yüksek değerler ise; İstanbul (1723) ve Batı 

Anadolu (1432) bölgelerindedir. Etkin olan ve olmayan bölgelerin VZA skorlarına göre sıralaması Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Bölgelerin Etkinlik Skoruna Göre Sıralaması 

Sıralama KVB Puan 

1 Kuzeydoğu Anadolu 1 

1 Doğu Karadeniz 1 

3 Ortadoğu Anadolu 0,921 

4 Batı Karadeniz 0,899 

5 Orta Anadolu 0,748 

6 Batı Marmara 0,578 

7 Güneydoğu Anadolu 0,509 

8 Ege 0,467 

9 Akdeniz 0,458 

10 Doğu Marmara 0,449 

11 Batı Anadolu 0,433 
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12 İstanbul 0,283 

 

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri acil sağlık hizmetleri sunumunda girdilerini en iyi kullanan 

bölgeler olarak bulunmuştur. İstanbul ve Batı Anadolu bölgeleri ise mevcut kaynaklarını kullanmada yetersiz 

olan bölgelerdir. %92 verimlilik oranı ile Ortadoğu Anadolu bölgesi ve yaklaşık %90 verimlilik skoru ile Batı 

Karadeniz bölgeleri tam etkinliğe en yakın yerlerdir. Ulaşılan bulgulardan yararlanılarak, verimsiz bölgelerin 

daha etkin çalışabilmesi için artırmaları gereken çıktı ve azaltmaları gereken girdi miktarları tespit edilmiştir. 

Örneğin İstanbul bölgesinin; acil yardım istasyonu başına düşen nüfus sayısını %71,64 oranında ve acil yardım 

ambulansı başına düşen nüfus sayısını %78,82 oranında azaltması halinde tam etkinlik seviyesini 

yakalayabileceği anlaşılmıştır. %46,7 VZA skoru ile etkinlik seviyesinin uzağında kalan Ege bölgesinin ise 

acil yardım istasyonu başına düşen nüfus sayısını %53,27 oranında ve acil yardım ambulansı başına düşen 

nüfus sayısını %60,23 oranında azaltması halinde diğer bölgelerin verimlilik düzeyine ulaşabileceği tespit 

edilmiştir. Akdeniz bölgesinin ise; acil yardım istasyonu başına düşen nüfus sayısını %54,14 oranında ve acil 

yardım ambulansı başına düşen nüfus sayısını %59,26 oranında azaltması halinde tam etkinlik seviyesini 

yakalayabileceği görülmektedir. Nüfus sayısını azaltmak çok mümkün olmadığından, acil yardım istasyonu 

ve ambulans sayısının artırılmasının kişi başına düşen miktarı azaltıcı etki yapacağı söylenebilir.  

Bu araştırmadan başka literatürde acil sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan farklı çalışmalar da mevcuttur. 

Hoşgör, Dörttepe ve Sağcan (2020) tarafından; Uşak ilinde acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personeli 

ile yapılan anket çalışmasında, COVID-19 döneminde sağlık çalışanları arasındaki anksiyete ve mesleki 

performans düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bir başka çalışmada Tekingündüz, Kurt ve Başaralı, 

(2022); Mersin ilinde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş 

performanslarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Ambulanslarda görevli personeller ile yapılan bu 

çalışmada; duygusal tükenmişlik, iş performansı ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu tespit edilmiştir. Uysal ve arkadaşları (2022) tarafından; 112 acil yardım istasyonlarında çalışan 

personeller ile yapılan görüşmeler sonucunda; memnuniyet, verimlilik, güvenlik ve performans açısından 

değerlendirme ölçeğinin geliştirilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalara bakıldığında istasyonların ve 

ambulansların verimliliği ile ilgili Türkiye’de farklı çalışmalara rastlanılamamıştır. Verilerin uygun olup 

olmaması ya da yeterli veri alınamaması buna sebep olarak değerlendirilebilir. 

 

SONUÇ 

Sağlık kurumları, insanların hem sağlıklarında hem hastalıklarında hem de acil durumları-kazalarında 

hayatının vazgeçilmezleri arasındadır. Çoğu zaman ertelenemeyen, ikamesi olmayan hizmetler 

statüsündedirler. Hastanelerde ya da ayrı yerlerde kurulan istasyonlar vasıtası ile acil sağlık hizmetleri, 

yaralanma-kazalar-krizler vs. gibi tüm acil hallerde 24 saat ücretsiz ve kesintisiz hizmet vermektedir. 

Olabildiğince hızlı ve en doğru müdahaleler ile birçok hayat kurtarılmaktadır. 

Türkiye’de son yıllarda, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda-malzeme ve donanım temininde, 

yeni tesisler açılmasında gelişmeler kaydedilmiştir. Teknolojik altyapının güçlendirilmesi, ambulans ve acil 

yardım istasyonu başına düşen nüfus verilerinde azalma, iletişim ağı ve kapsama alanının artması, güncel 

cihazların kullanıma sunulması gibi gelişmeler acil sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik 

uygulamaya konulmaktadır. Literatürde sağlık hizmetleri ile ilgili çok sayıda verimlilik analiz çalışmasına 

rastlanılmış olsa da 112 ve acil sağlık hizmetleri özelinde yeterli araştırma yapılmadığı kanısına varılmıştır. 

Acil sağlık hizmetlerinde, bölgeler bazında performans kıyaslamasının yapıldığı bu araştırma, yeterli olan ya 

da eksik kalan noktaların tespiti açısından önem taşımaktadır.  

Türkiye’deki veriler incelendiğinde; 2002 yılında 138.050 olan acil yardım istasyonu başına düşen nüfus, 

2010 yılında 53.617’ye, 2020 yılında ise 27.415’e düşmüştür. 2021 yılında ise 26.713 olarak bulunmuştur 

(SB, 2022a: 258). 

Dünya genelinde sabit bir sağlık sisteminin kullanılması neredeyse imkânsızdır. Türkiye 'de uygulanan sistem 

Anglo-Amerikan (kucakla-kap ve hızla götür) sağlık sistemidir. Elbette aynı sistemi uygulayan ülkelerde dahi 

uygulamada farklılıklar olabilmektedir. Ülkeler, kendi sağlık imkânları ve yapılanmalarına bağlı olarak uyum 

göstermeye çalışmaktadırlar (Aslan ve Güzel, 2018: 5001).  
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Acil yardım istasyonları ve ambulans sayılarının artırılması gereken bölgelerde nicelik kadar niteliğe de önem 

verilmesi, personel eğitimleri ve sağlık araç-gereçlerinin son teknoloji cihazlar-medikal malzemeler ve 

ilaçlarla güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu araştırmada, Türkiye’de bulunan 12 bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin etkinlik düzeylerini belirlemek, 

etkin olmayanların sebeplerini ortaya çıkarmak ve potansiyel iyileştirme için gerekli seviyeler konusunda 

öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistik verileri ile 

analizler yapılmıştır. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri tam etkin olarak bulunmuştur. Bu iki 

bölgenin mevcut girdileri ile ulaşılması gereken çıktıları en iyi seviyede elde ettikleri anlaşılmıştır. İstanbul 

%28 verimlilik puanı ile en kötü sonucu elde eden bölge olmuştur. %43 ile Batı Anadolu bölgesi ve %44 ile 

Doğu Marmara bölgesi de son sıralarda yer almışlardır. Verimliliği düşük olan bölgeler; daha az girdi ile 

yüksek çıktı düzeylerine ulaşma potansiyellerini kullanmalıdırlar. VZA ile yapılan girdi yönelimli analizlerde; 

girdi değişkenlerinden hareketle ulaşılan çıktılar kıyaslandığından (sağlık alanında girdilerde iyileştirme daha 

kolay olduğundan) sonuçların göreceli olduğu unutulmamalıdır. Çalışmada girdi değişkeni okarak kullanılan 

acil yardım istasyonu başına düşen nüfus ve acil yardım ambulansı başına düşen nüfus verilerinde azaltılması 

gereken miktarlar analiz sonucunda belirlenmiştir. Bölgelerde yaşayan nüfus sayısını azaltmak mümkün 

olmadığından, acil yardım istasyonu ve ambulans sayısının artırılması yoluyla kişi başına düşen miktarların 

azaltılması doğru yaklaşım olacaktır. Farklı yıllarda, farklı değişkenlerle yapılacak analizlerde bulgular da 

değişebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey-1’de yer alan bölgelerin 

sağlık istatistikleri yardımıyla etkinliklerinin tahmin edilmesi amaç edinmiştir. Araştırmada; Sağlık 

Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-2021 yıllarına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni’nden elde edilen 

veriler kullanılmıştır. Panel Veri Analizi’nin yanında, parametrik bir analiz tekniği olan Stokastik Sınır 

Analizinin En Küçük Kareler (EKK) yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler (bağımlı ve 

bağımsız); 100.000 kişiye düşen uzman hekim, pratisyen hekim, toplam hekim, hemşire ve ebe, doktora 

müracaat sayısı, yatak doluluk oranı ve ortalama kalış günüdür. Ulaşılan bulgular incelendiğinde; EKK 

yöntemi ile yapılan tahmin analizlerinde 2018 ve 2019 yıllarında kişi başı hekime müracaat sayısının ve 

ortalama kalış gününün artmasında hekim sayısının %1 anlamlılık düzeyinde pozitif anlamlı etkisinin olduğu; 

ek olarak 2020 ve 2021 yıllarında ise anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 2018-2021 yıllarında panel 

veri analizi ile elde edilen sonuçların da bu bulguları destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Ayrıca 

hastanelerde yatak doluluk oranının artmasında uzman hekim ve pratisyen hekim sayısının negatif anlamlı 

etkisinin olduğu, müracaat sayısının ise pozitif anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 2020-2021 yıllarında 

İBBS-1 bölgelerinde sağlık kurumlarına müracaat ve buna bağlı olan yatak doluluk oranları ile sağlık 

personelinin sayısı arasında anlamlı ilişkinin kurulamadığı tespit edilmiştir. Bu sonucun alınmasında, ilgili 

senelerde tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisinin etkisi olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İBBS, Sağlık Göstergeleri, Stokastik Sınır Analizi, Panel Veri Analizi 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to estimate the efficiency of the regions in the Level-1 of the Statistical Regional Units 

Classification (Nomenclature of Territorial Units for Statistics- NTUS) in Turkey by using the health statistics. 

In the research; The data obtained from the Health Statistics Yearbook News Bulletin for the years 2018-2021 

published by the Ministry of Health were used. In addition to Panel Data Analysis, the Least Squares (LS) 

method of Stochastic Frontier Analysis, which is a parametric analysis technique, was applied. Değişkenlers 

used in the study (dependent and independent); Specialist physicians, general practitioners, total physicians, 

nurses and midwives per 100,000 people, number of visits to physicians per person, bed occupancy rate and 

average days of stay. When the findings are examined; In the estimation analyzes made with the LS method, 

it was found that the number of physicians had a positive and significant effect at the 1% significance level 

on the increase in the number of applications to the physician per person and the average day of stay in 2018 

and 2019; In addition, it was found that there was no significant effect in 2020 and 2021. It was seen that the 

results obtained by Panel Data Analysis in 2018-2021 also support these findings. In addition, it was 

determined that the number of specialist physicians and general practitioners had a negative and significant 

effect on the increase in the bed occupancy rate in hospitals, while the number of applications had a positive 

significant effect. It has been determined that a significant relationship could not be established between the 

application to health institutions in NUTS-1 regions in 2020-2021 and the bed occupancy rates related to this 

and the number of health personnel. It can be said that this result was influenced by the COVID-19 pandemic, 

which affected the whole world in the relevant years. 

Keywords: NUTS, Health Indicators, Stochastic Boundary Analysis, Panel Data Analysis 
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GİRİŞ 

Türkiye idari olarak 81 il ile yönetilmektedir. İller arasındaki demografik, toplumsal, kültürel ve ekonomik 

farklılıkların daha iyi ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi için beş ana bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca bölgesel 

tabanlı istatistiklerin toplanması, sosyo-ekonomik analizlerin yapılması ve politikaların gerçekleştirilmesi için 

1970 yılında Avrupa’da geliştirilmiş İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) (Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics- NTUS veya Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques NUTS) coğrafi 

kodlama sistemi de uygulanmaktadır. Türkiye’de İBBS 3 farklı düzeyde oluşturulmuştur. Çalışmamız Düzey-

1 bölgeleri kapsamaktadır. 

Türkiye`nin idari yönetim ve sağlık sisteminin yapısı halkın sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine 

yönelik politikaların gerçekleştirilmesi yönünde düzenlenmiştir. Sağlık hizmet sunumu kamu ve özel 

kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık hizmet sunucularının performans ölçümü, sağlık kurumları 

ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması, taleplerin belirlenmesi ve ihtiyaçların giderilmesinde etkili bir 

süreç olarak görlmektedir. Sağlık hizmet sunumunun yapılandırılması ve kapasitenin artırılması, performans 

ölçümü için gerekli öğrenme sürecini destekleyici unsur olarak kabul edilmektedir. 

Günümüzde hizmet sektörünün etkinlikleri parametrik olan Stokastik Sınır Analizi (SSA) ve parametrik 

olmayan Veri Zarflama Analizi yöntemleri kullanılarak ölçülmektedir. SSA modeli tek çıktı ile girdilerin 

analizini yapmaktadır ya da diğer değişle bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etki düzeyini 

incelemektedir. Çalışmada İBBS-1 Bölgelerinin sağlık performansları 2018-2021 yılı verileri kullanılarak 

SSA modelinin En Küçük Kareler ve Panel Veri Analizi yöntemleri kullanılarak araştırılmaktadır. Analizde 

bağımlı ve bağımsız değişekenler olarak Uzman Hekim, Pratisyen Hekim, Toplam Hekim, Hemşire ve ebe 

sayıları, Doktora Müracaat (kişi başı), Yatak Doluluk Oranı ve Ortalama Kalış Günü ele alınmıştır. 

Araştırmada En küçük kareler ve Panel Veri Analizi modeli ile tahminler yapılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Hizmet sektöründe karar verici birimlerin etkinlikleri genelde yaygın olarak kullanılan parametrik olmayan 

yöntemlerle birlikte parametrik yöntemler ile de araştırılmaktadır. Parametrik yöntemler ile yapılan 

araştırmalarda zaman serileri, yatay kesit verileri ve panel veriler gibi farklı yöntemlerden istifade 

edilmektedir. Panel veri analizlerinde veriler hem yatay, hem de dikey boyutta ele alınmaktadır (Hsiao, 2003; 

Klevmarken, 1989). 

Baltagi (2005) panel veri regresyon denklemini farklı şekilde oluşturmuştur: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝑋′𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡; 𝑖 = 1 … 𝑁; 𝑡 = 1 … 𝑇                        (1) 

Burada, α-sabit, β- regresyon katsayısı, i-kesitsel boyutu, t-zaman-serisi boyutunu göstermektedir. Denklemde 

X - stokastik olmayan bağımsız değişkenleri, Y bağımlı değişkeni ifade etmektedir. Panel veri 

uygulamalarında uit = μi + νit tek yönlü hata bileşeni modeli kullanılmaktadır (Baltagi, 2005). Bozucu terim 

E(uit)~N(0,σ2)’de μi gözlemlenemeyen özel etkiyi, νit geriye diğer hataları ifade eder (Kutlar, 2012). 

Panel veri analizleri Sabit Etkiler (Fixed Effects Approach) ve Rastgele Etkiler (Random Effects Approach) 

yaklaşımları yapılmaktadır. Sabit etkiler yaklaşımında normal bir En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile 

analizler yapılmaktadır (Mohan ve Mirmirani, 2007). Genelleştirilmiş En Küçük Kare (GEKK) yöntemi ile 

oluşturulmuş, yapay değişkenlerden kaynaklı sorunların giderilmesi için geliştirilmiş rastgele etkiler modeli 

bireysel etkilerini hata teriminin rastgele bir bileşeni olarak ele alınmaktadır (Mohan ve Mirmirani, 2007). 

Sabit etkiler veya rastgele etkiler tekniğinin hangisinin kullanılmasına karar verilmesi için Hausman testi 

sonuçlarına bakılır.  İki modelin tahmincileri arasındaki fark sistematik değilse rastgele etkiler modeli tercih 

edilir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 39). 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada Kullanılan Verilerin İstatistiksel Analizi 

Çalışmada kullanılan veriler Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-2021 yıllarına ait Sağlık İstatistikleri 

Yıllığı Haber Bülteni’nden elde edilmiş, Excel programında analiz için hazır duruma getirildikten sonra 

EViews7 ve StataMP-13 programları kullanılarak tahminler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin: 100.000 kişiye düşen uzman hekim, pratisyen hekim, toplam hekim, hemşire ve 

ebe, doktora müracaat sayıları (kişi başı), yatak doluluk oranı ve ortalama kalış günü olmasına lteratür taraması 

sonucunda karar verilmiştir (Sadoxina, 2003; Bakhtin, 2009; Erdem ve Tuğcu, 2012; Akıncı vd., 2013; 
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Hayaloğlu ve Bal, 2015; Semionova ve Mitryuk, 2017; Kutlar ve Salamov, 2018; Yıldız ve Yıldız, 2018). 

Tablo 3.1’de çalışmada kullanılan değişkenlerin istatistik göstergeleri sunulmuştur. 

 

Tablo 3.1. Kullanılan değişkenlerin istatistikleri 

  

Uzman 

Hekim 

Pratisyen 

Hekim 

Toplam 

Hekim 

Hemşire 

ve ebe 

Kişi Başı 

Hekime 

Müracaat 

Yatak 

Doluluk 

Oranı 

Ortalama 

Kalış Günü 

2018 

En Çok 144,00 65,00 267,00 368,00 10,40 72,80 4,80 

En Az 62,00 45,00 129,00 248,00 7,90 60,50 3,50 

Ortalama 92,50 56,33 177,42 311,75 9,46 66,97 4,18 

Std Sapma 24,44 5,56 35,47 30,67 0,80 3,40 0,36 

2019 

En Çok 145,00 75,00 274,00 372,00 10,60 71,30 4,70 

En Az 63,00 46,00 137,00 254,00 8,10 61,10 3,40 

Ortalama 93,92 60,08 185,08 317,58 9,69 66,13 4,18 

Std Sapma 24,44 7,93 34,37 32,81 0,85 2,96 0,33 

2020 

En Çok 147,00 77,00 295,00 410,00 7,90 58,10 5,20 

En Az 63,00 52,00 140,00 281,00 6,10 48,20 3,90 

Ortalama 97,08 63,17 195,83 356,75 7,13 52,13 4,55 

Std Sapma 24,42 8,21 39,15 38,13 0,63 2,97 0,34 

2021 

En Çok 156,00 79,00 316,00 407,00 8,70 60,60 5,00 

En Az 68,00 54,00 148,00 284,00 7,10 50,50 3,60 

Ortalama 101,50 66,08 205,83 356,75 8,01 54,78 4,38 

Std Sapma 25,73 7,89 43,06 36,84 0,51 3,18 0,36 

 

En çok Uzman Hekim ve Toplam Hekim tüm yıllarda Batı Anadolu, Pratisyen Hekim 2018, 2020 ve 2021 

yıllarında Doğu Karadeniz, 2019 yılında Kuzeydoğu Anadolu, Hemşire ve ebe sayısı 2018-2020 yıllarında 

Doğu Karadeniz, 2021 yılında Batı Anadolu, doktora müracaat sayısı 2018 ve 2019da Ege, 2019 ve 2020’de 

Batı Marmara, Yatak Doluluk Oranı 2018, 2020 ve 2021’de Doğu Marmara, 2019’da Akdeniz, Ortalama Kalış 

Günü tüm yıllarda Batı Anadolu Bölgesinde olmuştur. 

En Az Uzman Hekim, Toplam Hekim, Hemşire ve ebe sayısı ve Ortalama Kalış Günü tüm yıllarda Güneydoğu 

Anadolu’da, Pratisyen Hekim sayısı 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul‘da, 2020 ve 2021 yıllarında ise Batı 

Anadolu‘da olmştur. En az Kişi Başı Hekime Müracaat sayısı 2018-2020 yıllarında Kuzeydoğu Anadolu’da 

2021 yılında Ortadoğu Anadolu’da, Yatak Doluluk Oranı 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul’da, 2020 yılında 

Doğu Karadeniz’de, 2021 yılında Orta Anadolu’da olmuştur. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak aşağıdaki regresyon denklemleri oluşturulmuştur:  

LnMuracaat Sayısı2018 = β0 + β1LnUzman Hekim + uit 

LnOrtalama Kalış Günü2018 = β0 + β1LnUzman Hekim + uit 

LnOrtalama Kalış Günü2018 = β0 + β1LnToplam Hekim + uit 

LnOrtalama Kalış Günü2019 = β0 + β1LnUzman Hekim + uit 

LnMuracaat Sayısı2019 = β0 + β1LnPratisyen Hekim + β2LnHemşire + uit 

LnMuracaat Sayısı2018-2021 = β0 + β1LnUzman Hekim + uit 

LnMuracaat Sayısı2018-2021 = β0 + β1LnToplam Hekim + uit 

LnYatakDoluluk2018-2021 = β0 + β1LnUzman + β2LnPratisyen + β3LnHemsire + uit 

LnYatakDoluluk2018-2021 = β0 + β1 LnMuracaat + uit 

Regresyon denklemlerinde değişkenlerin log-dönüştürülmüş durumları değerlendirilmiştir. 
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Bulgular 

Bu bölümde Türkiye’de İBBS 1. Düzey’de yer alan bölgelerin sağlık sistemlerinin En Küçük Kareler yöntemi 

ve Panel Veri Analizi yöntemi ile performanslarının değerlendirilmesi için yapılmış analiz sonuçları 

sunulmuştur. Analizlerin güvenirliğinin test edilmesi için Durbin Watson (regresyonda artık terimlerin 

korelasyon halinde olup olmadığının test edilmesi), White Testi (regresyon modelindeki hataların varyansının 

sabit olup olmadığının test edilmesi) ve Varyans Enflasyon Faktörü (Varyans Inflation Faktor-VIF) 

(regresyonda çoklu doğrusal bağıntı sorununun olup olmadığının test edilmesi) analizleri gerçekleştirilmeş, 

sorunların olmadığı regresyonlar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Tablo 3.2’de 2018 yılı için yapılmış regresyon analizlerinin sonuçları sunulmuştur. Tablo 3.2’den görüldüğü 

üzere İBBS-1. Düzey’de uzman hekim sayısının %1 oranında artırılması sonucunda kişi başı hekime müracaat 

sayısı %0,19 oranında artabileceği tahmin edilmiştir. Ayrıca R2 (0,28) ve Ayarlanmış R2 (0,21) değerleri 

bağımsız değişkenlerdeki değişmenin, bağımlı değişkendeki değişime etki oranını göstermektedir.  

 

Tablo 3.2. Regresyon analizi sonuçları (2018) 

2018 

Bağımlı Değişken: LnMuracaat Sayısı 

Değişkenler Katsayısı Std, Hata t p 

C 1,398154 0,426816 3,275776 0,0083 

LnUzman Hekim 0,187973 0,094805 1,982736 0,0755 

R kare 0,282189 Bağımlı değişk. ort. 2,243131 

Ayar. R kare 0,210408 Bağımlı değişk. Std. Sapma 0,091731 

Regr. Std. Hata 0,081511     Akaike info criterion -2,025145 

Artık. Kare Toplamı 0,066440     Schwarz criterion -1,944328 

Log olasıl. 14,15087     Hannan-Quinn criter, -2,055067 

F-statistic 3,931243     Durbin-Watson stat 1,594794 

Prob(F-statistic) 0,075528    

 

Bağımlı Değişken: LnOrtalama Kalış Günü 

Değişkenler Katsayısı Std, Hata t p 

C 0,571765 0,413730 1,381976 0,1971 

LnUzman Hekim 0,189905 0,091898 2,066481 0,0657 

R kare 0,299246 Bağımlı değişk. ort. 1,425429 

Ayar. R kare 0,229171 Bağımlı değişk. Std. Sapma 0,089994 

Regr. Std. Hata 0,079012     Akaike info criterion -2,087426 

Artık. Kare Toplamı 0,062429     Schwarz criterion -2,006609 

Log olasıl. 14,52456     Hannan-Quinn criter, -2,117348 

F-statistic 4,270345     Durbin-Watson stat 2,140552 

Prob(F-statistic) 0,065670    

 

Bağımlı Değişken: LnOrtalama Kalış Günü 

Değişkenler Katsayısı Std, Hata t p 

C -0,073348 0,590266 -0,124263 0,9036 

Ln Toplam Hekim 0,290435 0,114309 2,540800 0,0293 

R kare 0,392306 Bağımlı değişk. ort. 1,425429 

Ayar. R kare 0,331537 Bağımlı değişk. Std. Sapma 0,089994 

Regr. Std. Hata 0,073579     Akaike info criterion -2,229913 

Artık. Kare Toplamı 0,054138     Schwarz criterion -2,149095 

Log olasıl. 15,37948     Hannan-Quinn criter, -2,259834 

F-statistic 6,455663     Durbin-Watson stat 2,227889 

Prob(F-statistic) 0,029323    
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Diğer regresyon analizlerinde ise uzman hekim sayısının %1 oranında artırılması sonucunda hastanede 

ortalama kalış günü %0,19 oranında, toplam hekim sayısının %1 oranında artırılması sonucunda ise ortalama 

kalış günün %0,29 oranında artabileceği tahmin edilmiştir. Ayrıca R2 ve Ayarlanmış R2 değerlerinin yaklaşık 

%30 ve %40 oranında olması bağımsız değişkenlerdeki değişmenin, bağımlı değişkendeki değişime etki 

oranını göstermektedir. 

Tablo 3.3’te çalışmada 2019 yılı için yapılmış regresyon analizlerinin sonuçları sunulmuştur. Tablo 3.3 

sonuçlarından da görülüyor ki, 2019 yılında uzman hekim sayısı ile ortalama kalış günü arasında %5 

anlamlılık düzeyinde pozitif anlamlı ilişki olmaktadır. Uzman hekim sayısının %1 oranında artması sonucunda 

ortalama kalış gününün %0,21 oranında artması tahmin edilmiştir. R2 değerinin 0,39 olarak hesaplanması 

ortalama kalış günündeki değişimin hangi oranda uzman hekim sayısındaki değişimden kaynaklandığını da 

göstermektedir.  

 

Tablo 3.3. Regresyon analizi sonuçları (2019) 

2019 

Bağımlı Değişken: LnOrtalama Kalış Günü 

Değişkenler Katsayısı Std, Hata t p 

C 0,482389 0,372661 1,294445 0,2246 

LnUzman Hekim 0,209574 0,082484 2,540791 0,0293 

R kare 0,392305 Bağımlı değişk. ort. 1,427856 

Ayar. R kare 0,331535 Bağımlı değişk. Std. Sapma 0,085406 

Regr. Std. Hata 0,069828     Akaike info criterion -2,334563 

Artık. Kare Toplamı 0,048759     Schwarz criterion -2,253745 

Log olasıl. 16,00738     Hannan-Quinn criter, -2,364484 

F-statistic 6,455617     Durbin-Watson stat 1,961421 

Prob(F-statistic) 0,029323    

 

Bağımlı Değişken: LnMuracaat Sayısı 

Değişkenler Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,   

C 1,041674 1,263531 0,824415 0,4310 

LnPratisyen Hekim -0,413952 0,190458 -2,173454 0,0578 

LnHemşire 0,506904 0,238234 2,127754 0,0622 

R kare 0,420494 Bağımlı değişk. ort. 2,267219 

Ayar. R kare 0,291715 Bağımlı değişk. Std. Sapma 0,095247 

Regr. Std. Hata 0,080160     Akaike info criterion -1,997279 

Artık. Kare Toplamı 0,057830     Schwarz criterion -1,876052 

Log olasıl. 14,98367     Hannan-Quinn criter, -2,042161 

F-statistic 3,265233     Durbin-Watson stat 2,043388 

Prob(F-statistic) 0,085854    

 

Tablo 3.3 sonuçları incelendiğinde 2019 yılında kişi başı hekime müracaat sayısı ile pratisyen hekim sayısı 

arasında negatif, hemşire sayısı arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki görülmektedir. R2 değerinin 0,42 

olarak hesaplanması ortalama kalış günündeki değişimin hangi oranda uzman hekim sayısındaki değişimden 

kaynaklandığını da göstermektedir. 
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Tablo 3.4. Panel Veri Analizi sonuçları (Bağımlı Değişken. LnMuracaatSayısı) 

R-sq: within = 0,1340  overall = 0,0136 

 between = 0,4663  F(1,43) = 6,65 

corr(u_i, Xb) = -0,1055 Prob > F = 0,0134 

Değişkenlers Coefficient Prob 

C 1,560051 0 

LnUzman 0,127282 0,013 

sigma_u 0,148311   

sigma_e 0,082662   

F test that all ui=0: F(3,43)=38,20 Prob> F=0,0 

 

R-sq: within = 0,0688  overall = 0,0013 

 between = 0,5342  Wald chi2(1) = 2,75 

corr(ui, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0,0975 

Değişkenlers Coefficient Prob 

C 1,543542 0 

LnToplamHekim 0,113477 0,098 

sigma_u 0,118284   

sigma_e 0,085713   

Tablo 3.4’te 2018-2021 yılları verileri ile bağımlı değişkenin kişi başı hekime müracaat sayısı olan Panel Veri 

Analizi sonuçları sunulmuştur. Sabit etkiler modeli ile elde edilmiş sonuçlara göre uzman hekim sayısının %1 

oranında artması sonucunda müracaat sayısı %0,13 oranında artmaktadır. Aynı zamanda rastgele etkiler 

modeli ile yapılan analizde toplam hekim sayısının %1 oranında artması, müracaat sayısını %0,11 oranında 

artırmaktadır. 

 

Tablo 3.5. Panel Veri Analizi sonuçları (Bağımlı Değişken: LnYatakDoluluk) 

R-sq: within = 0,1239 overall = 0,3822 

between = 0,7728 Wald chi2(3)=27,22 

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2=0,0000 

Değişkenlers Coefficient Prob 

C 8,133912 0 

LnUzmanHekim -0,22093 0,03 

LnPratisyenHekim -0,55008 0,012 

LnHemsire -0,13513 0,497 

sigma_u 0   

sigma_e 0,052946   

 

R-sq: within = 0,0635  overall = 0,6302 

 between = 0,9564  Wald chi2(1)=19,33 

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob>chi2=0,0000 

Değişkenlers Coefficient Prob 

C 3,243591 0 

LnMuracaat 0,394502 0 

sigma_u 0,028985   

sigma_e 0,053956   

Tablo 3.5’te bağımlı değişkenin yatak doluluk oranı olan Panel Veri Analizi sonuçları sunulmuştur. Rastgele 

etkiler modeli ile elde edilmiş sonuçlara göre uzman hekim sayısı,  pratisyen hekim sayısı ve hemşire sayısının 

%1 oranında artması sonucunda yatak doluluk oranının azaldığı görülmektedir. Aynı zamanda rastgele etkiler 

modeli ile yapılan diğer analizde kişi başına hastaneye müracaat sayısının %1 oranında artması, yatak doluluk 

oranını %0,40 oranında artırmaktadır. 
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SONUÇ 

Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 1. Düzey’de yer alan bölgelerin sağlık istatistikleri 

yardımıyla etkinliklerinin tahmin edilmesinin amaçlandığı çalışmada yöntem olarak Stokastik sınır Analizi 

kullanılmıştır. Veriler Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-2021 yıllarına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı 

Haber Bülteni’nden elde edilmiştir. Bu sebeple etik kurul onayı alınmamıştır. Panel Veri Analizi’nin yanında,  

parametrik bir analiz tekniği olan Stokastik Sınır Analizinin En Küçük Kareler (EKK) yöntemi uygulanmıştır. 

Çalışmada İBBS-1 bölgelerinin sağlık etkinlikleri En Küçük Kareler ve Panel Veri Analizi modelleri 

kullanılarak oluşturulmuş hipotez testleri ile sınanmıştır. Her iki modelin tahmin sonuçları Eviews7 ve 

STATAMP13 bilgisayar programı yardımı ile elde edilmiştir. 

2018 yılı için yapılmış regresyon analizleri sonucunda uzman hekim sayısının %1 oranında artırılması 

sonucunda kişi başı hekime müracaat sayısı %0,19, hastanede ortalama kalış günü %0,19 oranında, toplam 

hekim sayısının %1 oranında artırılması sonucunda ise ortalama kalış gününün %0,29 oranında artabileceği 

tahmin edilmiştir. 2019 yılı için yapılmış regresyon analizleri sonucunda ise uzman hekim sayısının %1 

oranında artması sonucunda ortalama kalış gününün %0,21 oranında artması tahmin edilmiştir. Ayrıca, kişi 

başı hekime müracaat sayısı ile pratisyen hekm sayısı arasında negatif, hemşire sayısı arasında ise pozitif 

yönlü anlamlı ilişki görülmüştür.  

Panel Veri Analizi ile yapılmış, kişi başı hekime müracaat sayısının bağımlı değişkenin olduğu sabit etkiler 

modeli ile elde edilmiş sonuçlara göre de uzman hekim sayısının %1 oranında artması müracaat sayısını %0,13 

oranında artırmaktadır. Aynı zamanda rastgele etkiler modeli ile yapılan analizde toplam hekim sayısının %1 

oranında artması, muracaat sayısını %0,11 oranında artırmaktadır. Bağımlı değişkenin yatak doluluk oranı 

olan rastgele etkiler modeli ile elde edilmiş regresyon sonuçlarına göre uzman hekim sayısı,  pratisyen hekim 

sayısı ve hemşire sayısının %1 oranında artması sonucunda yatak doluluk oranının azaldığı görülmektedir. 
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ÖZET 

İşyeri maneviyatı çalışanların, diğer çalışma arkadaşları ile aralarında bağ oluşmasını kolay hale getiren; 

kişilere sevinç ve bağlılık duyguları sağlayan bir iş tecrübesine yüreklendiren örgütsel bir değerdir. İşyeri 

maneviyatının yüksek olduğu bir işletmede çalışanlar kendilerini işyerine daha bağlı hisseder ve mevcut 

performansının üzerine çıkabilir. İşyeri maneviyatının yüksek olmasının, iş doyumunu beraberinde getirdiği 

düşünülmektedir. Çalışanların örgütsel maneviyatının işyeri doyumu üzerindeki etkisinde duygusal bulaşma 

ve dışsal motivasyon da belirleyici olabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı sağlık sektörü çalışanlarından oluşan bir örneklemle işyeri maneviyatının iş doyumu 

üzerindeki etkisinde dışsal motivasyon ve duygusal bulaşmanın rolünü ölçmektir. İşyeri maneviyatının iş 

doyumu üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda Çanakkale ili merkezindeki hastanelerde görev 

yapan 326 sağlık sektörü çalışanına ulaşılmış ve anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin 

analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada demografik analiz, faktör analizi, 

korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda maneviyat ile iş doyumu 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki, duygusal bulaşma ve dışsal motivasyon değişkenleri ile iş doyumu 

arasında da anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre işyeri 

maneviyatının alt boyutları olan anlamlı iş, topluluk duygusu ve örgütsel değerlerle uyum boyutları; iş 

doyumunun alt boyutu olan iç doyumunu pozitif yönde etkilemektedir. İşyeri maneviyatının alt boyutları dış 

doyumu pozitif yönde etkilemektedir. Duygusal bulaşma ve dışsal motivasyon değişkenleri dış doyumu ve iç 

doyumu pozitif yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşyeri Maneviyatı, İş Doyumu, Duygusal Bulaşma, Dışsal Motivasyon 

 

ABSTRACT 

Workplace spirituality makes it easy for employees to bond with other colleagues. It is an organizational value 

that encourages a work experience that provides people with feelings of joy and commitment. In an enterprise 

where workplace spirituality is high, employees feel more connected to the workplace and may exceed their 

current performance. It is thought that high workplace spirituality brings about job satisfaction. Emotional 

contagion and extrinsic motivation can also be determinative in the effect of employees' organizational 

spirituality on workplace satisfaction. 

The aim of this study is to measure the role of extrinsic motivation and emotional contagion in the effect of 

workplace spirituality on job satisfaction by using a sample of health sector employees. It is thought that 

workplace spirituality has an effect on job satisfaction. In this context, 326 health sector employees working 

in hospitals in the city center of Çanakkale were reached and data were collected by survey technique. The 

SPSS package program was used in the analysis of the obtained data. Demographic analysis, factor analysis, 

correlation analysis, and regression analysis were performed in the research. As a result of the correlation 

analysis, a significant and positive relationship was found between spirituality and job satisfaction, as well as 

a significant and positive relationship between emotional contagion and extrinsic motivation variables and job 

satisfaction. According to the results of the regression analysis, the sub-dimensions of workplace spirituality, 

such as meaningful work, a sense of community, and compliance with organizational values, positively affect 

inner satisfaction, which is the sub-dimension of job satisfaction. Sub-dimensions of workplace spirituality 
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positively affect external satisfaction. Emotional contagion and extrinsic motivation variables affect extrinsic 

satisfaction and intrinsic satisfaction positively. 

Keywords:  Workplace Spirituality, Job Satisfaction, Emotional Contagion, Extrinsic Motivation 

 

GİRİŞ 

İnsan; ruhu, duyguları, istekleri olan bir varlıktır. İnsan duyguları çalışma hayatında oldukça önemli bir 

unsurdur. Çalışanlar yaşamının büyük bir bölümünü iş yerinde, iş arkadaşları ve yöneticileri ile geçirmektedir. 

Çalışanların iş yerinde mutlu ve huzurlu olması iş verimini artıracağı gibi çalışan memnuniyetine de yansır. 

İşyerleri insanların sosyalleştiği, kendini keşfettiği, performansını ortaya koyabildiği yerlerden biridir. 

Çalışanın işyerinde duygusal anlamda tatmin olması, kendisini değerli hissetmesi, işini severek yerine 

getirmesi, işe gelme konusunda istekli olması çalışanlar, yöneticiler ve işverenler için olumlu sonuçlar 

doğurur. Çünkü çalışan duygusal olarak tatmin olduğunda, önemsendiğinde çalıştığı kuruma karşı bir aidiyet 

hisseder. Bu durum kişilerin işyerine olan bağlılığını arttıracak ve iş doyumu sağlayacaktır. İnsan etrafındaki 

kişiler ile iletişim halinde, duygusal anlamda etkilenebilen varlıktır. Eğer çalışanlar işyerinde çalışma şartları 

ve iş arkadaşlarından kaynaklı bir problem yaşıyorsa işe devam etme, işini yerine getirme konusunda isteksiz 

olmaya başlar. İşletmeler, amaç ve hedeflerini yerine getirebilmek için çalışanların her türlü ihtiyaçlarını 

gözetilmelidirler. Dolayısıyla insan ve onun duyguları, ne hissettiği, neler beklediği gibi konular oldukça 

önemli ve üzerinde durulması gereken konulardır. Bu kapsamda ele alındığında işyeri maneviyatı, iş doyumu 

hem bireyleri hem de işletmeleri oldukça ilgilendirmektedir. Fry (2008: 107), işyeri maneviyatını bir ihtiyaç 

olarak ele almış, çalışan bireylerin zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal ihtiyaçları kadar manevi ihtiyaçlarının 

da olduğunu açıklamıştır. Giacalone ve Jurkiewiez (2003), “örgütsel maneviyat” kavramını “çalışanların işine 

karşı duyduğu; sevgi, neşe gibi sadakat duygularını aktif eden, iş süreçleri vasıtasıyla çalışanların en üst 

deneyimi yaşaması için teşvikte bulunan örgütsel değerler” olarak tanımlamaktadır. Çalışma yaşamına dair 

yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak verim, performans gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örgütün 

bir parçası olan çalışanların duyguları genelde ikinci plana atılmaktadır. Bireyler kendi maneviyatlarını 

işyerinin değerleri ile bağdaştırıp ifade etmeyi istemekte fakat bu konuda tedirginlik hissedebilmektedirler. 

Oysaki kurumların maneviyatsız ve ruhsuz bir şekilde ayakta kalmaları oldukça zordur. Çalışanların iş 

doyumunun sağlanması, duygu olarak tatmin olması, örgüt içindeki çalışma ortamı ve arkadaşları, iş yeri 

maneviyatı açısından oldukça belirleyicidir.  

Bu çalışmada, işyeri maneviyatının iş doyumu üzerindeki etkisinde dışsal motivasyon ve duygusal bulaşmanın 

rolü araştırılacaktır. İşyeri maneviyatının iş doyumu üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Amaca uygun 

olarak, sağlık sektörü çalışanlarının işyeri maneviyatıyla iş doyumu arasındaki ilişkide dışsal motivasyon ve 

duygusal bulaşmanın rolü incelenmiştir. Çalışmanın kavramsal boyutunda: Duygusal bulaşma, dışsal 

motivasyon, iş doyumu ve işyeri maneviyatı tanımlanmış ve alt boyutları açıklanmıştır. Çalışmanın ilerleyen 

kısımlarında ise araştırmanın ölçekleri ve örneklemi açıklanmış, araştırmanın modeli ve hipotezleri 

belirlenmiştir. Yapılan anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda hipotezler teste tabi tutulmuştur. 

Korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış ve anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İşyeri maneviyatı işyerinde çalışan kişilerin kendilerini “evde” hissetmesi şeklinde tanımlanmaktadır 

(Marques vd, 2007: 66). Yapılan çalışmalarda işyeri maneviyatı örgütsel maneviyat olarak da 

adlandırılmaktadır. Örgütsel maneviyat yaşamın anlamını ve amacını bulmayı, kendi özümüzdeki değerleri 

en güzel şekilde yaşayabilme sürecini ifade etmektedir (Neck ve Milliman, 1994: 9). Giacalone ve Jurkiewiez 

(2003), “örgütsel maneviyat” kavramını “çalışanların işe olan sevgi ve neşe gibi sadakat duygularını aktif 

ederek iş süreçleri vasıtasıyla çalışanların en üst deneyimi yaşamasını teşvik eden örgütsel değerler” olarak 

tanımlamaktadırlar. İşyeri maneviyatı ile ilgili yapılan ilk deneysel çalışma Mitroff ve Denton (1999b)’un 

çalışmasıdır. Freshman (1999: 321) işyerindeki maneviyatın merhamet, cömertlik, güven, öğrenme, kişisel 

gelişim, sorumluluk, adalet gibi değerleri kapsadığını ifade etmektedir. Fry (2008: 107), işyeri maneviyatını 

bir ihtiyaç olarak ele almış, çalışan bireylerin zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal ihtiyaçları kadar manevi 

ihtiyaçlarının da olduğunu açıklamıştır. Bireylerin manevi ihtiyaçları göz ardı edilmemeli, karşılanmalıdır. 

Krishnakumar ve Neck (2002)’e göre bireyler maneviyatı sadece özel yaşamlarında değil, işyerlerinde de 

yaşamak istemektedirler. Çünkü kişiler vakitlerinin büyük bir kısmını işyerinde geçirmektedirler ve kişilerin 

yaptıkları iş yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple maneviyat ve işyeri birbiri ile bağlantılıdır.  

145



11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

Farklı ampirik çalışmalar, kişilerin maneviyatının artması ile işi bırakma niyetlerinin azaldığını (Miliman vd., 

2003), işe bağlılığın ise arttığını (Miliman vd., 2003; Kolodinsky vd., 2008), örgütsel bağlılığın yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur (Rego ve Cunha, 2007; Miliman vd., 2003). İşyeri maneviyatı üç alt boyuttan 

oluşmaktadır: Anlamlı iş, topluluk duygusu, ve örgütsel değerler ile uyum. Anlamlı iş: çalışanın işyerindeki 

deneyimidir. Anlamlı iş, çalışanın işini yerine getirirken ne derece amaç ve sevinç duygusuna sahip olduğunu 

yansıtır. Topluluk duygusu: çalışanların iş arkadaşları ile olan durumunu yansıtır. İş ortamında samimi ilişkiler 

kurup, sürdürmeyi ve başkalarının da refahı için endişelenmeyi güdüler. Çalışanların kendilerini değerli 

hissettiği ve desteklendiği bir çalışma ortam ile ilgilidir. Örgütsel değerlerle  uyumsa, çalışanların kendi 

değerleri ile örgütün değerlerinin örtüşmesini ifade eder. Uyumlu bir örgütsel yapı çalışanlarını doğru şeyler 

üzerine yönlendirir ve çalışanlarının örgütün hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar (Çakıroğlu ve Aydoğan, 

2021: 1063-1064). İşyeri maneviyatı olan kişilerde ve örgütlerde  iş doyumuda beraberinde gelmektedir. İş ile 

ilgili davranışlarda bağımlı değişken olan iş doyumu kavramı karşımıza çıkmaktadır. 

İş doyumunun ilk tanımı, Fisher ve Hanna’nın 1931 yılındaki çalışmalarına kadar dayanmaktadır. Fisher ve 

Hanna yaptıkları çalışmaların sonucunda iş doyumunu, düzenleyici olmayan ruh hali eğiliminin bir ürünü 

olarak tanımlamaktadırlar (Zhu, 2012: 293-294). Churchill ve arkadaşları (1974) Endüstriyel Ürün 

Satıcılarının İş Memnuniyetini Ölçmek adlı makalelerinde iş doyumunun, işin özellikleri ve işle ilgili çevrenin 

özelliklerini içerdiğini ortaya koymuşlardır. Operasyonel anlamda iş doyumunun ise beş durumu kapsadığı 

belirtilmektedir: sevgi, amirler, iş arkadaşları, ücret ve terfi fırsatları (Churchill ve ark., 1974: 254-260). Davis 

iş doyumunu çalışanların işlerinden memnun ya da memnun olmama durumu olarak tanımlamaktadır. 

Hackman ve Oldham ise iş doyumunu kısaca iş görenlerin işinden duyduğu memnuniyet olarak 

açıklamaktadırlar (Orhaner Gündüz, 2016: 7-8).  Vroom’a göre iş doyumu çalışan bireylerin meşgul oldukları 

iş rollerine yönelik duygusal yönelimleridir. İş doyumu, kişinin keyif aldığı bir işi yapması ve yaptığı işteki 

çabalarının karşılığını alması anlamına gelir. İş doyumu ayrıca kişinin işine karşı duyduğu coşku ve mutluluğu 

ifade eder (Vroom, 1964: aktaran Azırı, 2011: 77-78). İş doyumu kavramının temelde iki alt boyutu vardır. 

Bunlar: içsel ve dışsal iş doyumu şeklindedir. İçsel doyum bireylerde oluşan duygusal doyum seviyesidir. 

Dışsal doyum ise yüksek ücretler, ödüller, çalışma şartları ve ortamı gibi kısımları içerir (Yıldız, 2011: 217). 

Kişilerin işine devam etmesi ya da işinden ayrılması iş doyumu ve doyumsuzluğu ile yakından ilgilidir. İş 

doyumu sağlamış olan kişilerin iş devamlılığı yüksektir, işten ayrılma oranı düşüktür ve işten kaçmazlar (Et 

Oltulu, 2021: 84). İş doyumsuzluğu, stres, performansta azalma, devamsızlık, işgücü devir hızı, işyerine 

yabancılaşma ve psikolojik hastalıklara neden olmaktadır. İş doyumsuzluğu örgütün gücünü kötü 

etkilemektedir. Bu durum işletmenin içten ve dıştan gelen tehditlere açık hale gelmesine, hatta işletmenin yok 

olmasına neden olmaktadır (Şengül, 2008: 60-61).  

İş doyumu motivasyonu artıran ve yüksek performansa alt yapı hazırlayan bir durumdur (İnce, 2020: 34). 

Motivasyon harekete geçirici, eylemi devam ettirici, davranışı olumlu etkileyen isteklerin tümü olarak 

açıklanabilir (Özdaşlı, 2017: 25). Motivasyon içsel ve dışsal motivasyon olmak üzere iki alt boyuttan 

oluşmaktadır. Kişilerin dışarıdan gelen tepkilerden olumlu ve olumsuz etkilenmesi söz konusudur. Herzberg 

çift faktör teorisinde; içsel ve dışsal motivasyon araçlarının çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisini ele 

almış, içsel motivasyonlarını çalışanı motive etmesi ile, dışsal motivasyonu ise iş tatminsizliğini gidermesi ile 

ilişkilendirmiştir. Dışsal motivasyon araçları ücretlendirme, iş güvencesi, çalışma koşulları, şirketin imajı, 

terfi, statü sembolleri, sosyal ortam vb. şeklindedir. Dışsal motivasyon çalışanların motive olması için uygun 

ortam ve şartları sağlar (Dündar vd., 2007: 107-109). Literatürdeki bazı araştırmalar dışsal motivasyonun içsel 

motivasyondan daha kolay uygulanmasına rağmen, dışsal faktörlerin bir süre sonra önemli bir fayda, 

memnuniyet veya uzun vadeli motivasyon sağlayamadığını savunmaktadır. (Benabou ve Tirole, 2003: 492). 

Çalışanlarını daha iyi motive etmek ve ihtiyaçları karşılamak için işletmelerin daha uygun insan kaynakları 

yönetimi politikalarını oluşturulması gerekmektedir (Caringal ve Hechanova, 2018: 212). Sosyal bir varlık 

olması nedeniyle insan, çalışma arkadaşlarının motivasyonundan, duygu hallerinden olumlu veya olumsuz 

şekilde etkilenebilir. Bu yüzden duygusal bulaşmada önemli ve üzerinde durulması gereken bir kavramdır. 

Duygusal bulaşma tanım olarak, bir kişinin duygusal deneyimini ya da duygu gösterimini taklit etmeye 

yönelik bir yatkınlıktır. Duygusal bulaşma, örgüt içindeki çalışanlar arası iletişimi aydınlatacak ipuçları 

sunmaktadır. Duygusal bulaşma konusunda yapılan araştırmalar bulaşmanın sadece statüyü ve çalışanın 

duygularını nasıl etkilediğini anlamamızı değil, aynı zamanda örgüt içinde duygularını çok yoğun ve güçlü 

bir şekilde dışa yansıtan bir çalışanın diğer çalışanları etkileyip etkilemediğini de anlamamızı sağlar (Liman 

146



11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

Kaban, 2014: 35). Duygusal bulaşma duygusal uyarılma ile yakından ilişkilidir (Herrando ve Constantinides, 

2021: 2).  

Bu aşamadan sonra değişkenlere ilişkin alan araştırmasında elde edilen bulgular test edilerek, sonuçlar 

paylaşılacaktır 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE AMACI 

Bu çalışma nicel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Bu 

kapsamda ölçekler yardımıyla veriler toplanıp, uygun analiz yöntemleriyle incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada sağlık sektörü çalışanlarından oluşan bir örneklem de işyeri maneviyatının iş doyumu üzerindeki 

etkisinde; değişkenler arası ilişkilerin varlığıyla, dışsal motivasyon ve duygusal bulaşmanın rolleri 

incelenmiştir. 

Araştırmanın Ölçekleri Ve Örneklem  

Araştırmada veri toplamada anket tekniği kullanılmıştır. İşyeri maneviyatı ölçeği Milliman vd. (2003) 

tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlaması Çakıroğlu ve Aydoğan (2021) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

3 boyut ve 21 sorudan oluşmaktadır. 1-2-3-4-5-6 numaralı sorular anlamlı iş boyutu ölçüp, 7-8-9-10-11-12-

13 numaralı sorular topluluk duygusu boyutu ölçüp, 14-15-16-17-18-19-20-21 numaralı sorular örgütsel 

değerler ile uyum boyutunu ölçmektedir. İş doyumu ölçeği Minnesote tarafından geliştirilen, Ayhan 

Çetinbaş’ın “İş Yaşam Kalitesinin Çalışanların İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Ankara’ Da Özel Bir Elektrik 

Şirketinde Uygulama” isimli yüksek lisans tezinden kullanılmıştır.2 boyut ve 20 sorudan oluşmaktadır.  

Minnesote iş doyumu ölçeğinin kısa formu olarak temel alınmaktadır. 1-2-3-4-7-8-9-10-11 numaralı sorular 

iç boyutu ölçüp, 5-6-12-13-14-15-16-17-18-19-20 numaralı sorular dış boyutunu ölçmektedir. Duygusal 

bulaşma ölçeği Doherty (1997) tarafından geliştirilmiştir. Nevin Soyumert’in (2021) yazmış olduğu 

“Duygusal Bulaşma Ve Empati Yorgunluğu Arasındaki İlişkide Pozitif Ve Negatif Duyguların Aracı Rolü” 

adlı yüksek lisans tez çalışmasından alınmıştır. 15 sorudan oluşmaktadır. Orijinal formundan farklı olarak beş 

boyut yerine tek boyutta iyim verdiği için tek boyut olarak kullanılmıştır. Dışsal motivasyon ölçeği Mottoz’ın 

(1985) tarafından geliştirilmiştir. Abdülkadir Karaca’ nın (2016) yazmış olduğu “İçsel Ve Dışsal 

Motivasyonun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır. Dışsal motivasyon 

15 sorudan oluşmaktadır. Ölçeklerin tümü için güvenilirlik analizleri ve yapısal geçerlilik için faktör analizi 

kullanılacaktır. 

Araştırma Modeli Ve Hipotezler 

Araştırma modeli Şekil 1’deki gibi tasarlanmıştır. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dışsal Motivasyon 

İşyeri Maneviyatı 

-Anlamlı İş 

-Topluluk Duygusu 

- Örgütsel değerler ile 

uyum 

İş doyumu 

- İç 

- Dış 

Duygusal Bulaşma 
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H1:  İşyeri maneviyatı ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: İşyeri maneviyatı ile duygusal bulaşma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: İşyeri maneviyatı ve dışsal motivasyon arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Dışsal motivasyon ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Duygusal bulaşma ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: İşyeri maneviyatın iş doyumu üzerindeki etkisinde dışsal motivasyonun düzenleyici rolü vardır. 

H7: İşyeri maneviyatının iş doyumu üzerindeki etkisinde duygusal bulaşmanın aracı rolü vardır. 

 

Araştırma Bulguları 

Demografik Bulgular 

Araştırmaya toplam 326 kişi katılım sağlamıştır. Araştırmaya katılan sağlık sektörü çalışanlarının 202’si kadın 

(%62), 124 (%38) erkektir. Araştırmaya katılanların yaş düzeyine bakıldığında, 18-25 yaş arası 40 (%12) kişi, 

26-33 yaş arası 124 (%38) kişi, 34-41 yaş arası 86 (%26,4) kişi, 42-49 yaş arası 60 (%18,4) kişi, 50 ve üzeri 

yaş 16 (%4,9) kişi şeklindedir. Görev dağılımına bakıldığında ise doktor 44 (13,5) kişi, hemşire 122 (%32,4) 

kişi, sağlık memuru 38 (%11,7) kişi, güvenlik elemanı 33 (%10,1) kişi, hizmetli 23 (%7,1) kişi, sekreter 29 

(%8,9) kişi, diğer 37 (%11,3) kişidir. Gelir dağılımına bakıldığında ise 5.000-10.000 TL arası gelire sahip 103 

(%31,6) kişi, 10.001- 15.000 TL arası gelire sahip 165 (%50,6) kişi, 15.001-20.000 TL arası gelire sahip 28 

(%8,6) kişi, 20.001 TL ve üzeri 30 (%9,2) kişidir. 

 

Tablo 1: Faktör ve Güvenirlik Analizi Özet Tablosu 

  
İşyeri Maneviyatı İş Doyumu 

Duygusal 

Bulaşma 

Dışsal 

Motivasyon 

KMO ,947 ,905 ,893 ,845 

Varyans %67,75 %57,16 %50,84 %50,57 

Cronbach Alpha  ,947 ,922 ,911 ,893 

 

Cronbach Alpha 

Alt Boyutlar 

Anlamlı İş: ,885 İç Doyum: ,907     

Topluluk  

Duygusu: ,889 

Dış Doyum: ,851     

Örgütsel Değerlerle 

Uyum: ,930 

      

 

Yapılan güvenirlik analizine göre tüm değişkenlerin güvenilirliği yüksektir. Faktör analizi sonucunda bazı 

sorular başka boyutlarda çıktığı için bu sorular çıkarılmıştır. İşyeri maneviyatında 7,8 numaralı, iş doyumunda 

22, 23, 31 numaralı,  dışsal motivasyonda 46 numaralı sorular çıkarılarak kalan sorular ile faktör analizi 

yapılmıştır. Duygusal motivasyonda 0,5’in altında bir değer alan soru yoktur ve soru çıkarılmamıştır. 

Koralasyon Analizine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 2. Korelasyon Analizi Tablosu 

 Değişkenler 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma  1       2       3 4 

1.Dışsal Motivasyon 2,89 1,17   1    

2.Duygusal Bulaşma 3,68 1,08 ,187** 1   

3.İşyeri Maneviyatı 3,26 1,16 ,703** ,348** 1  

4.İş Doyumu 3,20 1,15 ,726** ,451** ,786**     1 

 Bağımlı değişken: İş Doyumu 

 *p<0.05, *p< 0.01 
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Tablo 2’de işyeri maneviyatı, duygusal buluşma, dışsal motivasyon ve iş doyumu arasındaki ilişkide Pearson 

korelasyon analizine yer verilmiştir. 

 İşyeri maneviyatı ve iş doyumu arasında (r= ,786** ve p< 0.01) yüksek oranda anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır. “H1:  İşyeri maneviyatı ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.” Hipotezi kabul 

edilmiştir. 

 İşyeri maneviyatı ile duygusal bulaşma arasında (r= ,348** ve p< 0.01) yüksek oranda anlamlı ve 

pozitif bir ilişki vardır. “H2: İşyeri maneviyatı ile duygusal bulaşma arasında anlamlı bir ilişki vardır.” 

Hipotezi kabul edilmiştir. 

 İşyeri maneviyatı ve dışsal motivasyon arasında (r= ,703** ve p< 0.01) yüksek oranda anlamlı ve 

pozitif bir ilişki bulunmaktadır. “H3: İşyeri maneviyatı ve dışsal motivasyon arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.” Hipotezi kabul edilmiştir. 

 Dışsal motivasyon ile iş doyumu arasında (r= ,726** ve p< 0.01) yüksek oranda anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır. “H4: Dışsal motivasyon ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.” Hipotezi kabul 

edilmiştir. 

 Duygusal bulaşma ile iş doyumu arasında (r= ,451** ve p< 0.01) yüksek oranda anlamlı ve pozitif bir 

ilişki vardır. “H5: Duygusal bulaşma ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.” Hipotezi Kabul 

edilmiştir. 

 

Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Düzenleyici Değişkenin Regresyon Analizi 

Değişkenler β t Sig. 

Zscore (İşyeri Maneviyatı) 

Zscore(Dışsal Motivasyon) 

Düzenleyici Değişken 

,543 12,022 ,000 

,347 7,549 ,000 

-,012 -,382 ,702 

Regresyon analizi sonucuna göre düzenleyici değişkenin sig. değeri p>0,05’ den büyük olduğu için işyeri 

maneviyatı ile iş doyumu arasındaki ilişkide dışsal motivasyonun düzenleyici bir rolü yoktur sonucu elde 

edilmiştir. “H6: İşyeri maneviyatın iş doyumu üzerindeki etkisinde dışsal motivasyonun düzenleyici rolü 

vardır.’’ Hipotezi red edilmiştir. 

 

Tablo 4. Bağımsız Değişkenin İş Doyumuna İlişkin Regresyon Analizi 

Değişkenler Kareler Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 

Artık (Residual) 

Toplam 

119,609 1 119,609 525,203 ,000b 

73,787 324 ,228   

193,396 325    

a.Bağımlı Değişken: İş doyumu 

b.Bağımsız Değişken: İşyeri Maneviyatı 

Tablo 5. Bağımsız Değişkenin İş Doyumuna İlişkin Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi 

Değişken 

 

t Sig. β 

İşyeri Maneviyatı ,786 22,917 ,000 
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Tablo 6. Aracı Değişkenin İş Doyumuna İlişkin Regresyon Anallizi 

 Değişkenler Kareler Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 

Artık (Residual) 

Toplam 

39,345 1 39,345 82,751 ,000b 

154,051 324 ,475   

193,396 325    

a. Bağımlı Değişken: İş Doyumu 

b. Bağımsız Değişken: Duygusal Bulaşma 

 

Tablo 7. Bağımsız Değişken ve Aracı Değişkenin İş Doyumuna İlişkin Yordamasına İlişkin Regresyon 

Analizi 

Değişkenler β t Sig. 

Duygusal Bulaşma 

 

,202 5,790 ,000 

İşyeri Maneviyatı ,716 20,526 ,000 

 

Tablo 8. Bağımsız Değişkenin Duygusal Bulaşmaya İlişkin Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 

Değişken β t Sig. 

İşyeri Maneviyatı ,703 17,772 ,000 

Regresyon analizinin sonuçlarına baktığımızda p<0,01 anlamlılık düzeyi ile işyeri maneviyatı iş doyumunu 

anlamlı bir şekilde etkilemektedir. İşyeri maneviyatının β katsayısı: 0,786’dır. Aracı değişken olan dugusal 

bulaşma iş doyumunu (p<0,01) anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Bağımsız değişken ile aracı 

değişken iş doyumunu (p<0,01) anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Işyeri maneviyatının β katsayısı: 0,716. 

Işyeri maneviyatı dugusal bulaşmayı (p<0,01) anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Aracı değişken 

regrasyon analizine dahil edildiğinde anlamlılık değişmemiş fakat bağımsız değişken olan işyeri 

maneviyatının β katsayısı azalmıştır. Elde edilen analizler sonucunda aracı değişken olan duygusal bulaşmanın 

kısmi aracı rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucuna göre işyeri maneviyatının iş doyumu 

üzerindeki etkisinin bir kısmı duygusal bulaşma üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bir kısmı doğrudan işyeri 

maneviyatı üzerinden gerçekleşmektedir. ‘’H7: İşyeri maneviyatının iş doyumu üzerindeki etkisinde duygusal 

bulaşmanın aracı rolü vardır.’’ Hipotezi kabul dilmiştir. 

  

SONUÇ 

Bu çalışmada işyeri maneviyatıyla iş doyumu arasındaki ilişkide dışsal motivasyon ve duygusal bulaşmanın 

rolleri araştırılmıştır. Araştırmaya katılan sağlık sektörü çalışanlarında işyeri maneviyatıyla iş doyumu 

arasındaki ilişkide dışsal motivasyonun düzenleyici bir rolünün olmadığı, duygusal bulaşmanın kısmi aracı 

rolü olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre korelasyon analizine ilişkin bulgulara baktığımızda 

işyeri maneviyatı ve iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların işyeri 

maneviyatı arttığında iş doyumunun da artacağı söylenebilir. Bu sebeple sağlık kurumları yöneticilerinin, 

özellikle zor şartlarda hizmet sunan sağlık sektörü çalışanlarının işyeri maneviyat algısını daha da güçlendirip 

iş doyumunun devamlılığını sağlaması yararlı olacaktır. 

İşletmelerin çalışanlarına yapacağı yatırım, çalışanların maddi ve manevi olarak bir doygunluğa ulaşmalarını 

sağlamaktadır. Yeterince tatmin olmuş bir çalışan kendini çalıştığı kuruma ait hisseder, bağlılığı artar, 

devamsızlık azalır. Çalışmamızda işyeri maneviyatı ile duygusal bulaşma arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. İşyeri maneviyatı arttığında sağlık çalışanlarının duygusal bulaşma durumu da 

artmaktadır. İşyeri maneviyatı yüksek olan bir sağlık çalışanı duygusal anlamda diğer çalışma arkadaşlarını 

da olumlu şekilde etkileyebilir.  
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İşyeri maneviyatı ve dışsal motivasyon arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sağlık 

sektöründeki çalışanlarının işyeri maneviyatları arttığında dışsal motivasyonları, dışsal motivasyonları 

arttığında işyeri maneviyatlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanlar başkaları tarafından olumlu 

değerlendirildiğinde, ödüllendirildiğinde dışsal motivasyonu artmaktadır. Manevi değerlerin yüksek olduğu 

bir işletmede çalışan motivasyonu da olumlu yönde etkilenebilir. Dışsal motivasyon ile iş doyumu arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Motivasyonu yüksek olan sağlık çalışanlarının işe 

devamlılığının yüksek olduğu, işten ayrılmanın azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaptığı iş sonucunda 

ödüllendirilmeyen, terfi imkânı sunulmayan çalışanların ise iş doyumunun düşeceği düşünülebilir. Duygusal 

bulaşma ile iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sağlık sektöründe 

çalışanların duygusal anlamda bir olaya verdikleri olumlu ve olumsuz duygusal tepkilerin iş doyumunu 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  İşyeri maneviyatı ile iş doyumu arasındaki ilişkide dışsal motivasyonun 

düzenleyici rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Dışsal motivasyon araçlarının memnuniyet ve uzun vadeli 

motivasyan sağlayamadığı söylenebilir. Dışsal motivasyon araçlarının etkisi kısa süreli olup, etki ortadan 

kalktığında motivasyonda ortadan kalkabilir.  Bu sebeple çalışanlarını daha iyi motive etmek ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için işletmelerin daha uygun insan kaynakları politika ve uygulamaları oluşturması gerekmektedir. 

İşyeri maneviyatının iş doyumu üzerindeki etkisinde duygusal bulaşmanın kısmi aracı rolünün olduğu tespit 

edilmiştir.  

Araştırmanın kısıtlarına baktığımızda ise, anket uygulamasının COVID’19 pandemi sürecinin hemen 

devamında yapılması, deneklere ulaşmayı zorlaştırmıştır. Verilerin sağlıklı toplanmasını için formların yüz 

yüze cevaplanmasına çalışılmıştır. Sağlık sektörü çalışanlarının yoğun iş temposunda çalışması nedeniyle; 

katılımcıların anketi doldurmak için zaman ayırmakta zorlandıkları gözlenmiştir. 

Sonuç olarak insanın önemsendiği, çalışana söz hakkı tanındığı, çalışma ortamının huzurlu olduğu, yapılan iş 

sonucunda duygusal olarak takdir edildiği, başarısının övüldüğü ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamında 

çalışanların duygusal anlamda daha fazla iş tatmini sağlanmaktadır. Çalışan motivasyonu yükselmekte ve 

işyeri manevi yeterince hissedilebilmektedir. Analize tabi tutulan gruptan elde edilen ortalamalar 

gözetildiğinde genel olarak ortalamaların yüksek olduğu görülür. Değişkenler kendi aralarında 

kıyaslandığında duygusal bulaşmanın yüksek, dışsal motivasyonun ise diğerlerine göre daha düşük olduğu 

ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Yaşam koşulları her geçen gün iyileşmekte ve sağlık hizmetleri gelişmektedir, artan yaşam kalitesi insan 

ömrünü uzatmıştır. Yaşlılığın sınırları dünya çapında farklılık gösterse de Amerika Birleşik Devletleri Sosyal 

Güvenlik İdaresi 65 yaş üstü kişileri yaşlı olarak kabul etmektedir; Dünya Sağlık Örgütü ise bu görüşü 

desteklemekte ve birçok gelişmiş ülke için yaşlılığın 65 yaşında başladığını belirtmektedir (Alderslade, 2020; 

Beabout, 2022). Dünya Sağlık Örgütü, 2015'ten 2050'ye kadar dünya nüfusunda 60 yaş üstü bireylerin 

oranının neredeyse iki katına çıkacağını belirtmiştir (World Health Organization, 2022). Artan yaşlı nüfusu 

ile havayolu sektörünün potansiyel yaşlı müşteri kitlesi de her geçen yıl artmaktadır. Yaşlı tüketicilerin 

ihtiyaçları kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden belirli bir müşteri profilinden bahsetmek mümkün 

değildir. Yaşlı tüketiciler fiziksel bir engele sahip olabileceği gibi tıpkı havayolu seyahat işlemlerini kendileri 

gerçekleştirebilen diğer yolcular gibi sağlıklı da olabilirler. Yaşlı tüketiciler, birçok nedenden dolayı bir 

havayolunu kullanmaktan kaçınabilir. Örneğin yolculardan bazıları havalimanı içerisinde kendilerine eşlik 

edebilecek rehber personele ihtiyaç duyarken; diğerleri yürüme engeline sahip olabilir ve tekerlekli 

sandalyeye ihtiyaç duyabilir. Ayrıca bir kısmı görme engeli nedeniyle yönlendirme işaretleri okuyamazken, 

diğer kısmı uzun kuyruklar ve bekleme salonlarındaki yetersiz oturma alanları nedeniyle hava yolunu 

kullanmaktan kaçınabilir. Bu amaçla, yaşlı müşteriler tarafından hava taşımacılığının kullanımını olumsuz 

yönde etkileyen faktörleri derleyebilmek için literatürdeki çalışmalar bir araya getirilmiştir. Bu çalışma, 

havayolu şirketlerinin yaşlı yolculara hizmet verme noktasındaki eksikliklerini ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır, böylece havayolu şirketleri hava taşımacılığını bu müşteri grubu için daha cazip hale 

getirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Taşımacılığı Sektörü, Yaşlı Tüketiciler, Algılar 

 

ABSTRACT 

Living conditions are improving daily; health services are developing, so the increased quality of life has 

prolonged human life. Although the limits of old age vary worldwide, the United States Social Security 

Administration considers people over 65 as old; The World Health Organization, on the other hand, supports 

this opinion and states that old age begins at the age of 65 for many developed countries (Alderslade, 2020; 

Beabout, 2022). The World Health Organization stated that from 2015 to 2050, the proportion of individuals 

over 60 worldwide would nearly double (World Health Organization, 2022). In this case, the potential elderly 

customer base of the airline industry is increasing every year. The needs of elderly consumers may vary from 

individual to individual, so they do not have a single profile. Elderly consumers may avoid using an airline 

for many reasons, as elderly consumers may have a physical disability, but they can also be in a healthy form. 

Some may require airport staff for guidance, while others may have a walking disability and require a 

wheelchair. In addition, some may need help to read signs due to visual impairments, while others may avoid 

airway use due to long queues and little seating space.  For this purpose, studies in the literature were brought 

together to compile the factors that negatively affect the use of air transport by elderly customers. This study 

aims to reveal the deficiencies of airline companies in service to elderly passengers so that airline companies 

can make air transportation more attractive to this customer group.  

Keywords: Air Transportation Industry, Elderly Consumers, Perceptions 

 

INTRODUCTION 

The United Nations defines an older person as someone over 60 (The UN Refugee Agency, 2023). The United 

States Social Security Administration and the World Health Organization define old age as 65 (Alderslade, 

2020; Beabout, 2022). The number of people over 60 reported in 2019 is 1 billion. This number is expected 
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to increase to 2.1 billion in 2050 (World Health Organization, 2022). This increase, especially in developed 

countries, changes the service structure of many sectors. Many areas, such as health, care, transportation, 

housing, and the structure of cities, should host revisions that will appeal to the developing elderly population 

(World Health Organization). The increasing elderly population brings many opportunities and challenges. 

For example, it will require the development of health services; on the other hand, it will contribute positively 

to the health sector as the number of customers increases. The increase in the elderly population will push the 

sectors to evolve as elderly-friendly. Sectors that adapt to this changing population structure will support 

individuals to live longer; they will also be supported economically. 

The elderly population also increases the elderly customer potential of airlines. The elderly consumers, which 

make up 50% of airline passengers over time in Europe, resulted from this increase in the elderly population 

(Burghouwt, Wit, & Bruggen, 2006). The air transport industry must keep pace with changing customer 

profiles. The elderly population, one of the customer segments of air transport, has different travel purposes, 

transportation mode preferences, destinations, and service perceptions compared to other passengers 

(Burghouwt, Wit, & Bruggen, 2006). Adapting air transportation to elderly customers and meeting the 

potential expectations of the growing elderly population may increase airline companies' sales volume and the 

demand for elderly passengers in the aviation sector. This study will explain the reasons that may be behind 

the fact that elderly customers, who will form a large customer base of airlines in the future, do not prefer to 

travel by airline. 

 

METHODOLOGY 

A five-stage methodology has been devised to bring together the negative factors that hinder the use of elderly 

passengers. Firstly, academic databases were investigated to compile negative factors affecting the use of 

elderly passengers. Secondly, "older passengers, elderly customers, elderly passengers, older customers" 

keywords were used for the search. Afterward, air transportation and aviation studies were determined in the 

third stage. Fourthly, duplicate, irrelevant, and literature review studies were excluded. Finally, content 

analysis was performed to find out the negative factors affecting the use of elderly customers. They were 

brought together and discussed in the last section. 

 

RESULTS AND FINDINGS 

Traveling by plane is a service process that includes many phases. Elderly customers face many procedures 

before, during, and after the flight (Chang & Chen, 2012). Even the fact that they cannot use public 

transportation and must use personal vehicles while providing transportation to the airport can cause a decrease 

in their self-confidence (Donorfio, D'Ambrosio, Coughlin, & Mohyde, 2009). 

Airports are the gateways of cities and countries, so they are large and complex facilities. They include 

restaurants, baggage claim points, kiosks, counters, security checkpoints, work offices, pharmacies, and shops 

on the land side. Passengers must go through security checks after arriving at the airport, check-in and deliver 

their baggage, then pass a second checkpoint and pass to the airside. After crossing to the air side, they should 

head to the gate and wait to get on board. The boarding phase is not always with the bridges that directly 

connect the plane to the airport; It can also be done via the stairs after the buses dock to the plane (Tan, 2023). 

The process until they get on the plane can involve various difficulties for them.  

Three points were highlighted in the difficulties experienced by elderly passengers in using airports by 

Burghouwt et al. (2006). These are finding their way, waiting, and walking. For older passengers, finding 

directions and reading signs and timetables in these extensive facilities can be challenging (Landrum & Brown, 

Inc, 2022). At the same time, this journey requires many processes. There are long waiting times and long 

distances to travel while buying tickets, delivering luggage, passing security control, and boarding the plane. 

Services through automatic electronic devices are provided to reduce waiting lines at airports, such as check-

in, baggage claim, etc. Nevertheless, older customers also avoid using these technologies (Graham, Kremarik, 

& Kruse, 2020). 

It is crucial to prevent passengers' avoidance of airline use caused to some physical and psychological barriers 

(Chang & Chen, 2012). For instance, physical barriers include problems experienced in urban transportation 

at the airport, lack of necessary facilities for passengers, insufficient seating areas, and long waiting queues 

are limiting factors for elderly passengers with mobility restrictions (Ipingbemi, 2010). Additionally, various 
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changes that occur with aging can reveal various psychological effects, such as decreased self-confidence. 

Fear of flying is common in elderly passengers and may cause hyperventilation and anxiety. Delays in flights, 

procedures at customs and security checkpoints, baggage claim, and landing and departure of the plane are 

the factors that stress elderly passengers (McIntosh, Swanson, Power, Raeside, & Dempster, 1998). 

 

CONCLUSION 

In this study, the factors that may negatively affect the use of airlines by elderly passengers were compiled, 

and attention was drawn to the increasing elderly population. Airline companies and airport operators should 

take the necessary precautions considering the increase in consumers in this group. The location of airports 

far from cities requires the development of transfer processes to the airport. The transfer process for elderly 

passengers within the airport is also challenging for them. Since airports are extensive facilities, these 

procedures require long walking distances and waiting times. This lengthy process is very tiring for elderly 

customers as they may have problems with walking and mobility. Furthermore, air transport requires many 

procedures due to its nature. These procedures, which continue from security check-in to boarding, are 

confusing and stressful for elderly customers. Since elderly passengers are not good with technology, these 

transactions are carried out traditionally at the counters. This causes them to stay in queues and waiting rooms 

for a long time. Sometimes the queues and waiting rooms are unsuitable for elderly customers, which wears 

them out in this process. In air transport, directions to the boarding gate, flight times, and baggage claims are 

made through timetables and verbal announcements. However, the visual and auditory deficiencies of elderly 

passengers make them vulnerable to flight status tracking. Moreover, the fear of flying, stressing these 

passengers, creates a negative perception of air transport. 

Given all this information, air transport should be revised to suit elderly passengers. The expectations of the 

increasing elderly customer population should be considered. Thus, the aviation industry will reach a 

developing potential customer group and ensure customer satisfaction. 
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ÖZET 

Devletin yapısı bakımından ülke içerisindeki erklerin kullanımını belirleyen kurallar, hükümet sistemleri 

sayesinde belirlenmektedir. Bundan dolayı hükümet sistemleri, devletin çeşitli alanlardaki politikalarını 

belirleme, uygulama aşamasında önemlidir. Yasama yürütme ve yargı erklerinin sorunsuzca vazifelerini 

yapmasına olanak tanımak da devletin asli görevlerindendir. Türkiye’de dönemin koşullarına göre 

cumhuriyetin kuruluşundan itibaren birbirinden farklı hükümet sistemleri geçerli olmuştur. Ülkemizde ilk 

olarak güçler birliğini esas alan hükümet sistemleri benimsenmişken daha sonraki süreçte güçler ayrılığını 

esas alan sistem benimsenmiştir yürütme yapısı bu iki sistemde farklılık göstermektedir. Yürütme erki 

uygulayıcı konumda olduğundan dolayı her dönemde önem arz etmiştir. Bu çalışmanın konusunu Türkiye’de 

2023 yılı itibariyle mevcut sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu sistemden önce geçerli olan 

parlamenter sistem yapısındaki yürütme erkinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu 

çalışmanın yapılmasındaki amaç sistemlerin genel özellikleri ve Türkiye’de ki uygulama şeklindeki 

benzerlikler ile farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Çalışma yapılırken nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. 

Kaynak olarak Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasa’sı ve bu anayasa da sonraki süreçte meydana gelen 

değişmeler ana kaynak olarak kullanılmış olup ikinci kaynakları da bu konu hakkında yazılmış kitaplar, 

basılmış tezler ve yayınlanmış makaleler oluşturmaktadır. İlk bölümde yürütme erki hakkında genel bilgi 

verilmiş olup bir sonraki bölümde parlamenter sistemin genel yapısı ve Türkiye’de ki uygulandığı dönemdeki 

yapısı değerlendirilmiştir. Üçüncü kısımda ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürütme erki bakımından 

ele alınmıştır. Son bölümde ise bu iki sistemin Türkiye özelinde kullanımındaki farklar ve benzerlikler 

üzerinde durularak çalışma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yürütme, Parlamenter, Cumhurbaşkanlık, Hükümet 

 

ABSTRACT 

In terms of the structure of the state, the rules that determine the use of powers within the country are 

determined by the government systems. Therefore, government systems are important in determining and 

implementing policies of the state in various fields. It is also one of the main duties of the state to allow the 

legislative, executive and judicial powers to perform their duties without any problems. While the government 

systems based on the unity of powers were adopted in our country, the system based on the separation of 

powers was adopted in the later process, and the executive structure differs in these two systems. According 

to the conditions of the period, different government systems have been valid in Turkey since the 

establishment of the republic. Since the executive power is in the position of implementer, it has been 

important in every period. The subject of this study is the comparative evaluation of the presidential 

government system, which is the current system as of 2023 in Turkey, and the executive power in the 

parliamentary system structure that was valid before this system. The purpose of this study is to reveal the 

general characteristics of the systems and the similarities and differences in the way of implementation in 

Turkey. Qualitative research techniques were used during the study. As the source, the 1982 Constitution of 

the Republic of Turkey and the changes that took place in the following period in this constitution were used 

as the main source, and the second sources are books written on this subject, published theses and published 

articles. In the first part, general information about the executive power is given, and in the next part, the 

general structure of the parliamentary system and its structure in the period it was implemented in Turkey 

were evaluated. In the third part, the presidential government system is discussed in terms of executive power. 
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In the last part, the study was concluded by emphasizing the differences and similarities in the use of these 

two systems in Turkey. 

Keyeords: Executive, Parliamentary, Presidential, Government 

 

Yürütme Erki Hakkında 

Yürütme ve yasama erkleri arasındaki ilişki hükümet sistemlerini temel olarak birbirinden ayıran etmendir. 

Bir diğer erk olan yargı ise genel olarak ülkelerin büyük bir kısmında teoride bağımsız olarak görünmektedir. 

Bu erkler arasındaki ilişkiye göre kuvvetler ayrılığı veya kuvvetler birliği ortaya çıkmaktadır. Yürütme, 

yasama ve yargı erkleri arasında ayrım var ise bu kuvvetler ayrılığı olarak açıklanmaktadır. Kuvvetler ayrılığı 

demokratik bir yönetimin şartları arasında da yer almaktadır. Yürütme ve yasama organları arasında ayrım 

yapılmamış bir çatı altında değerlendiriliyorsa buna da kuvvetler birliği denilmektedir. Kuvvetler birliğinde 

bu iki erk ya yürütme ya da yasama organı kapsamında görevlerini yerine getirmektedir. Türkiye’de 1921 

Anayasası’nda geçerli hükümet sistemi olan meclis hükümeti sistemi kuvvetler birliği sistemine örnek olarak 

verilebilmektedir. Bu sistemde yürütme ile yasama kendi görevlerini meclis eliyle gerçekleştirmektedir. 

Kuvvetler birliğinde asıl amaçlanmak istenen erkler arasındaki ikiliklerin minimize edilmesiyle alınacak olan 

kararların alınma sürecini kısaltmaktadır.  

Sözlükteki manası ‘’tamamlayan, gerektiği gibi yapan ve yerine getiren’’ olan yürütme kelimesi Latin diline 

ait olan bir kelime ‘’exsequor’’ dan türemiştir. Bu manada bu kavram belirli kişilerin veya kurumların yalnızca 

kendisi için kullanabileceği bir erk olmamakla beraber halk ve hukuk için kullanmış olduğu bir erktir 

(Uluşahin, 2007, s.16). Yasama erkince yapılmış olan kanunların yürürlüğe girmesinden sorumlu erk olarak 

yürütme erkidir. Bu görevi yapan ise her devletin kendi yürütme organıdır. Kısaca yürütme erkini icra makamı 

olarak tanımlamak doğrudur. Andrew Heywood yürütmeyi çok boyutlu bir yapı olarak açıklamıştır. Bu 

boyutlar resmi, resmi olmayan ve harici olarak üçe ayrılmaktadır. Birincisinde kurumsal yapı bağlamında 

değerlendirmiştir, ikincisinde çeşitli medya organlarının, siyasi partilerin ve bireylerin etkisi ile oluşan resmi 

olmayan boyutu vardır. Son olarak da politik, iktisadi ve bürokratik kapsamda harici boyutu vardır (Heywood, 

2021). Genel olarak yargı ve yasama erkinin görevleri dışındaki vazifeleri yapmakla sorumlu olan yürütme 

kuvveti yönetmelik ve tüzük çıkarma yetkisine de sahiptir. Yürütme erkini anayasa şekillerine ve tarihsel süreç 

yapısına göre değerlendirilmesinin yapıldığı bir analizde de; tekli yürütme, ikili yürütme ve ortaklaşa yürütme 

olarak üç ayrı başlığa ayrılmıştır. Tekli yürütme ile anlatılmak istenen yönetme görevinin tek bir kişiye ait 

olduğu yapıyken, İkili yürütme de bir birey ile birlikte grubun beraber görev yaptığı bir durum söz konusudur 

son olarak Ortaklaşa yürütmede ise yürütme organında birçok birey bulunmakla beraber ayrıca bir kurul vardır 

ve fikir birliği çerçevesinde karar vermektedirler. (Teziç, 2009, s.372) Siyaset Bilimi açısından 

değerlendirilmeye alınmış olması Platon’a kadar uzanmaktadır lakin modern yürütme kuvvetini Locke, 

Hobbes ve Montesqueiu gibi düşünürlerce geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Anayasalarda devletin bir 

organı olarak da yer bulmasıyla birlikte hukuki bir hal almıştır. Johne Locke’un düşüncelerinde yürütme erki, 

yasama organınca ortaya konmuş kuralların uygulama görevini üstlenen bununla birlikte de yasama organına 

karşı sorumluğu olan bir organdır. Yürütme erki yetki aşımı yapmamaya özen göstermelidir. Yasanın 

yapılması ve uygulanması süreçleri tek çatı altında toplanmamalıdır çünkü bu durum yetki aşımına sebep 

olacak ve görevin suiistimal edilmesine sebebiyet verecek bir durum alacaktır. Ayrıca Locke’nin düşüncesine 

göre yargı tek başına ayrı bir erk olmamakla birlikte yürütmenin içinde yer almaktadır (Locke, 2004, s.130-

135).  Montesqueiu ise ‘’Yasaların Ruhu Üzerine’’ isimli yapıtında erkler konusunun üzerinde durmuştur. 

Hali hazırda ki uygulanma biçimi ile yasama yürütme ve yargıyı ele almıştır. Üç erkin birbirini denge 

mekanizması şeklinde kontrol edeceğini bu durumunda yönetimin gücü negatif bir şekilde kullanmasını 

önlemeye fayda sağlayarak, iktidarı yetki bakımından sınırlayacağını belirtmiştir. Yürütme kuvvetinin yasama 

organından seçilecek olan kişi veya gruba verilmesini, kuvvetler ayrılığı fikriyle uyumlu görmediği sebebiyle 

yürütme gücünün monarka haiz olduğunu Montesqueiu belirtmiştir. JJ. Rousseau ise Locke ve 

Montesqueiu’nun kuvvetler ayrılığı fikrini benimsemeyerek erklerin bir arada olması gerekliliğini 

savunmuştur. Yürütme erki de gücün tek bir kişide ya da bir komitede bulunması şeklinde monist ve düalist 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır (Özbudun, 2018, s.297). Yürütme erki sadece bir birey tarafından 

gerçekleştiriyorsa bu durum monist yapıdır. Başkanlık sistemi bu duruma örnek olarak verilebilir. Düalist yapı 
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bu erki gerçekleştiren yapının ikili olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bu ikili yapının birisinde yürütme 

görevini gerçekleştiren devlet başkanı vb. bir birey varken diğer kol da ise bir komite bulunmaktadır. Rusya 

Fransa İsrail’de ki ikili yürütme yapısı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Devletin toplumu ilgilendiren 

vazifelerinde meydana gelen artış, iktisadi anlamda devletin müdahale yapmasının artışı, yürütme erkinin 

önem kazanmasına sebep olmuştur. Böylelikle de bu erk devletin yön verici kuvveti olmuştur.  

Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet dönemine kadar da yürütme erki çeşitli organlar tarafından yerine 

getirilmiştir. Hükümetin kendisini sınırlandırması düşüncesinin benimsendiği Tanzimat döneminde yapılacak 

olan yasalar komiteler tarafından hazırlanmıştır. Yürütme erkinin yapacağı vazifeler yalnızca bir yerde sınırlı 

kalmamıştır. Bakanlar kurulu görevi yapan Meclisi Vükela, Tanzimat dönemiyle birlikte Divanın yerine 

geçmiştir. Bu organ kanunları hazırlama konusunda yetki sahibidir ve temsilcileri içerisinde barındırmaktadır 

(Ortaylı, 2006, s.152). Ayanlarla, yönetim arasında yapılmış olan Sened-i İttifakta ise hükümdarın yetkileri 

azaltılmıştır. II. Mahmut döneminde ise yöneticinin yapmış olduğu görevlerin sorumlusu yine hükümdarın 

vekillik görevini üstlenen sadrazamdır. Bakanlıkların açılmasıyla beraber yetkiler paylaşılmıştır ve spesifik 

olarak üç temel memurluk kolu açılmıştır. İç işlerle ilgili, dış işlerle ilgili son olarak da mali işlerle ilgili olmak 

üzere (Mufassal, 1962, s.2922). İlk yazılı anayasa olan Kanun-i Esasi yürütme erkinin modern anlamda 

oluşturulma sürecinde önemli bir yere sahiptir. 1921 Anayasası ile birlikte yürütme erkinin tek elde toplandığı 

meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. 1961 Anayasası, yasama erkine yürütme erkinden daha fazla kanuni 

bir yetki vermiş böylece yürütmenin gücü arka planda olmuştur. 12 Mart 1971 darbesinin ardından yürütme 

erkini kuvvetlendirmeye dönük otoriteyi temel alan bir yapı benimsenmeye başlanmıştır. Türk anayasa 

tarihinin 2023 yılı itibariyle en son anayasası olan 1982 anayasasında da yasama yürütme ve yargı birbirinden 

ayrı olarak görevlerini sürdürmektedir. Bu anayasa Cumhur-u reise geniş yetkiler tanımakla birlikte 

olağanüstü durumlarda da ekstra yetkiler vermiştir. Ayrıca yürütmenin bir kolu olan bakanlar kuruluna da 

kanun hükmünde kararname yapma yetkisi vermiştir. Bu durumlarda 82 anayasasının yürütmeyi ön plana 

çıkardığının en net göstergeleridir. Her ülkede yürütmenin birliği veya ayrılığı aynı sonuçlar doğurmamaktadır 

bunun sebepleri arasında da o ülkenin toplumsal, siyasi, iktisadi, kültürel yapısı etkileyici etmenler arasında 

yer almaktadır. 

Parlamenter Sistem 

İngiltere kralının devletin içindeki toprak sahibi kişilerle soylu kişiler arasında gerçekleştirmiş olduğu 

toplantılara parlamento denilmiştir. Bu kavram ilk olarak 1236 yılında kullanılmıştır. Erklerin yumuşak bir 

şekilde ayrılmış olduğu ve denge mekanizması içinde işlev sürdüğü yapı parlamenter sistem olarak 

tanımlanabilir. İngiltere’de monarşi yönetimlerinin nüfuzlarının giderek azalmasıyla beraber kralla 

parlamento ilişkisi de değişim sürecine girmiştir. Bu sürecin ardından karar organlarında vatandaşın seçmiş 

olduğu kişiler görev yapmaya başlamıştır. Bundan dolayı da ilk olarak parlamenter sistemin bu şekilde ortaya 

çıkmış olduğu bilinmektedir. (Kılınç, 2016, s. 447-510). Latin kökenli ‘’Parlare’’ kelimesinden türemiştir. 

Anlam olarak asıl görevi devlet bütçesini oluşturma, yasama ve iktidarı denetleme biçiminde olan aynı 

zamanda vatandaşın oylarıyla belirli süre zarfı için seçilmiş görevlileri olan anlamı taşımaktadır.  Siyaset 

bilimi alanında birden fazla tanımı olmakla birlikte genel olarak; halk için karar alma görevi bulunan, yine 

halkın seçmiş olduğu temsilcilerden oluşmuş, devletin yönetim teşkilatında yasa yapmakla görevli siyasi kurul 

şeklinde tanımlanabilir (Karatepe, 2015, s.141). İktidarla, parlamento arasındaki erkler ayrımından ziyade 

erklerin bölüşümüne değinen bir sistemdir. Bu sisteme sahip ülkelerde seçimlere katılan partilerin ana gayesi 

iktidarı kurmaya yeterli düzeyde çoğunluğu sağlamaktır. Türkiye ve Avrupa’nın siyasi tarihi incelendiğinde 

aslında parlamentoya yakın kurumların bu sistemin öncesinde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Parlamenter 

sistem ortaya çıkana değin Avrupa’da feodal örgütlenmede kralın danışma organını oluşturmuşken, kural 

koyma veya hükümette söz hakkı bulunma şeklinde hakları olmamıştır. Dönemin hükümdarları bu 

durumlardan çıkardıklarıyla kendi fikirlerini harmanlayarak yönetme görevlerini sürdürmüşlerdir.  

Demokrasiye dayanan bir sistem olan parlamentarizm monarşinin yönetime egemen olduğu devletlerde de 

görülmektedir. Bu durum monarşi parlamenter sistem olarak isimlendirilmiş ve burada hükümdar soy 

biçiminde geçmişten gelen yönetim yapısı içinde kan bağı esası kriter sayılarak hüküm sürmektedir. Bir diğer 

yapı olan cumhuriyetçi parlamenter sistemde de hükümdar halk oyuyla göreve gelmektedir (İba, 2017, s.56). 

Parlamenter sistem çeşitli özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunlara değinecek olursak bu sistemde çift 
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kanatlı bir yürütme yapısı bulunmaktadır. Bu kanadın bir tarafında halkın oyuyla seçilmiş devlet başkanı diğer 

tarafında ise devlet başkanının görevlendireceği bakanlar kuruludur. Yönetim şeklinin cumhuriyet ya da 

monarşi olmasına bağlamında devlet başkanı ya cumhurbaşkanıdır ve yahut da hükümdardır.  Yürütme erkinin 

bakanlar kurulu kanadı meclise karşı sorumludur. Bakanlar kuruluna başbakan, başkanlık yapmaktadır ve aynı 

zamanda başbakan milletvekilidir. Siyasi olarak devlet başkanlığı görevini yapan kişi sorumluluk sahibi 

değildir. Bakanlar kurulu, meclise hesap verme sorumluluğuna sahiptir. Yürütme ve yasama erkinin farklı 

organlarca yerine getirildiği parlamenter sistemin pratik kısmında bu iki erk arasında bir işbirliğinin 

bulunduğu bilinmektedir bundan dolayı da kuvvetler ayrılığı bu sistemde başkanlık sistemi kadar sert değildir. 

Bu sistemde yasama ve yürütme erkleri kendi aralarında bir fren denge mekanizmasına sahiptirler. Yürütme 

görevini üstlenen yapının meclisi feshetmesi yetkisine karşılık olarak, yasama erki yani parlamento bakanlar 

kurulunu kişisel ve kolektif olarak sorumlu tutup güvenoyu ile düşürme yetkisine sahiptir. Bütün sistemlerde 

olduğu gibi parlamenter sisteminde kendine göre avantajlı ve avantajlı olmayan durumları bulunmaktadır. 

Politik anlamda uzlaşma kültürüne destek olan ve siyasi tıkanıkları gidermek bakımından pozitif bir değer 

taşıyan sistemdir. Bundan dolayı da kolektif birlikteliği ve demokrasi kültürünü bir araya getirme özelliğine 

sahiptir. Bu sistemde kutuplaştırıcı siyaset anlayışı çok fazla değildir çünkü parlamentonun güvenoyuna 

destek duyan bir hükümet olduğu için aradaki ilişki muhalefet partileriyle koparılmamaktadır. Parlamenter 

sistemin egemen olduğu ülkelerde yaşayan bireyler temsil ve seçimlere katılma açısından demokrasinin 

değerlerini daha fazla benimsemektedirler. Seçim sistemlerinde temsilde adaletin ön planda olduğu nispi 

temsil sistemi egemendir. Vatandaşlar genel olarak doğrudan taleplerini milletvekillerine dolayısıyla da 

iktidara ve muhalefet partilerine aktarabilme olanağına sahiptir. Dezavantajlı durumlarına da örnekler verecek 

olursak; hükümetin sık olarak düşme olasılığı vardır çünkü parlamentonun güvenoyuna tabiidir. Bunun 

örnekleri dünya ülkelerinde görüldüğü gibi Türkiye’nin siyasi tarihinde de açık bir şekilde ortadır. Hükümetin 

sık düşme durumunun olması ülkeyi iktisadi, siyasi ve toplumsal anlamda negatif olarak etkilemektedir. 

Koalisyon hükümetlerinin oluşmasına da sıklıkla sebebiyet veren bu sistem birbiriyle farklı görüşte olan 

grupların hükümeti paylaşmasına sebebiyet vermektedir bunun sonucu olarak da özellikle demokratik yapısı 

gelişmemiş ülkelerde uzun ömürlü iktidarlar olmamaktadır. Türkiye’de 1961 anayasası parlamenter sistemin 

esas özelliklerinden birisi niteliğinde olan yumuşak erkler ayrılığını benimseyerek kanuni bir temele bu 

durumu oturtmuştur.  

Türkiye’de Parlamenter Sistemde Yürütme Erki 

Düalist bir yürütme anlayışı parlamenter sistemde geçerlidir. Başbakan, bakanları kurulu ve 

cumhurbaşkanından oluşmuş olan hükümet yapısı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı bu hükümet sisteminde 

TBMM tarafından seçilmektedir. İki kanatlı yürütme erki yapısı vardır. Erkler ayrımı yumuşak bir yapıya 

sahiptir. O yüzden güçlü siyasi partiler bu sistemde lazımdır. Hükümetin sık düşme tehlikesi vardır. Türkiye 

dışında parlamenter sistemin geçerli olduğu Hollanda, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde de bu sistemin temel 

özelliği olarak sayılmaktadır. Yürütme erkinin ikili olması bu kurumların birbirinden ayrı olduğu anlamına 

gelmemektedir birbirleriyle etkileşim içinde görevlerini sürdürmektedirler. Türkiye’de parlamenter sistemin 

geçerli olduğu yürütme erkinde yetki esas olarak başbakan ve bakanlar kuruluna ait olup devletin başındaki 

kişi bu yapının sorumsuz kanadında yer almaktadır. Yetkisini bakan veya başbakanın karşı imzasıyla 

kullanmaktadır. Devletin birliğini temsil etmektedir. Bakanlar kurulunun oluşması iki kademeli bir durum 

olarak değerlendirilebilir bunlardan ilki ülkenin başbakanın belirlenmesi diğeri ise bakanların belirlenmesidir. 

Cumhurbaşkanı bu sistemde, başbakanı atama yetkisine sahiptir lakin tam olarak kendi isteğine göre hareket 

edememektedir. Başbakan bu sistemde meclisteki milletvekilleri arasından seçilmektedir. Mecliste grubu 

bulunan bir parti TBMM üye sayısının salt çoğunluğuna sahip ise o partinin genel başkanı başbakan olacaktır 

ve cumhurbaşkanı da bu kişiyi atamakla görevlidir. Bu durum aslında Türkiye Cumhuriyeti Anayası’nda yer 

almamakla birlikte parlamentarizmin teamüllerinden birisi olarak geçerliliğini kazanmıştır (Özer, 2012, s. 

211). Milletvekilliği seçimlerinin ardından hiçbir siyasi parti tek başına hükümet kurma yetkisine sahip 

olmadığı durumlarda ise parlamenter sistemin tipik özelliklerinden biri olan koalisyon devreye girmektedir 

eğer bir koalisyon oluşturma taraftarı olmaz ise siyasi partiler seçimlerin tekrarlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de 2015 yılı seçimlerinde bu durumun örneği ile karşılaşılmaktadır. Başbakan seçildikten sonra 

bakanların atanması ise cumhurbaşkanı tarafından yapılır lakin seçim başbakan tarafından yapılmaktadır. 
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Kurulacak olan kurulun göreve başlaması için meclisin güvenoyu vermesi gerekmektedir. Parlamenter 

sistemde bir kişi aynı anda yürütme ve yasama erklerinde bulunmasına herhangi bir yasal engel yoktur. Bu 

duruma örnek verirsek eğer aynı kişi hem başbakan olup hem de milletvekilliği görevini sürdürebilir. 

Başbakanın ve bakanlar kurulu üyelerinin meclisteki görüşmelerde söz sahibi olma hakkı da vardır. Güvenoyu 

milletvekillerinin 1/4 ‘nün bir fazlası tarafından oy verilmesiyle gerçekleşmektedir. Bakanlar kurulunun 

başındaki kişi başbakandır. Bakanlıkların arasındaki koordinasyonu sağlamak ve hükümetin genel 

politikalarının yürütülmesini gözetlemekle görevlidir.  

Bakanlar kurulunu oluşturan bakanlardan her biri başbakana karşı sorumlu olmakla birlikte görev alanındaki 

vazifeler ve fiillerle ilgili sorumluluk sahibidir. Bakanların vazifelerini yasalara uygun bir şekilde yapmasını 

izlemek ve aksi durumda bu durumu düzeltmek için gerekli olan şeyleri yapmakla sorumludur. Bakanlar 

kurulunun görevleri şu şekilde açıklanabilir; tüzük, yönetmelik ve bakanlar kurulu kararnamesi çıkarmak, 

kanun tasarısı hazırlamak, kanun hükmünde kararname çıkarmak, meclisin tatil döneminde 

cumhurbaşkanından meclisin toplanmasını istemek ve olağanüstü durumlarda ohal ve sıkıyönetim ilan 

etmektir. Siyasi olarak sorumluluk sahibi olan bakanların sorumluluk çeşidini kişisel ve kolektif olmak üzere 

ikiye ayırmak mümkündür. Bu sorumlulukları yapmamanın ortaya çıkaracağı sonuç ilgili bakanın görevini 

bırakmasıdır ve ya görevden uzaklaştırılmasıdır (Gözübüyük, 2013, s.255). Yani meclisin güvenoyunu 

alamayan bir bakan görevi bırakmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın da yürütme erki 

ile ilgili vazifeleri bulunmaktadır. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, genelkurmay başkanını atama, 

MGK’yı toplantıya çağırma, TBMM adına TSK’nın başkomutanlığını üstlenmek, rektörleri atamak, 

yükseköğretim kurulu üyelerini atamak ve kararnameleri imzalamak bu vazife ve yetkilerindendir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

Bu sistem ilk olarak gündeme geldiğinde çeşitli isimlerle anılmıştır. Bunlardan Bazıları ‘’Türk Tipi Başkanlık 

Sistemi’’, ‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’’ ve ‘’ Başkanlık Sistemi’’ şeklinde olmuştur. Aslında bu 

isim arama sürecinin asıl nedeni bu sistemin tam olarak başkanlık sistemiyle aynı özellikleri taşımamasından 

kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak da Türkiye’de cumhurbaşkanı olgusuna dair bir bilinç olduğundan ötürü 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılmıştır. Türkiye’de 2017 senesinde yapılmış olan 

Anayasa değişikliği sisteme dair devrim niteliğinde farklılaşmalar sunmuştur. 2018 senesinde 24 Haziran 

tarihinde yapılmış olan seçimde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri aynı tarihte yapılmıştır. Bu 

durumun geçerli olması için seçim yasasında değişiklik yapılarak dört yılda yapılan seçimlerin beş yılda 

yapılmasına geçiş yapılmıştır. Bundaki asıl sebep ise yasama ve yürütme seçimlerinin aynı tarihte 

yapılmasıdır. 2018 seçimleriyle birlikte seçilen Cumhurbaşkanı ettiği yeminin ardından 9 Temmuz tarihinde 

görevine başlamıştır. Bu sistemde hem başkanlık sisteminin hem de parlamenter sistemin çeşitli özelliklerini 

görmek mümkündür. Örnek verecek olursak; Devletin başındaki kişinin, seçmenler tarafından seçilmiş olması 

başkanlık sisteminin tipik özellikleri arasında yer alırken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, cumhurbaşkanı 

seçimlerini tekrarını istemesi, meclis seçimlerinin de yenileceğinin göstergesi olmaktadır bu da parlamenter 

sistemin özellikleri arasında yer almaktadır. Yine bir kişinin hem yürütmede hem de yasama da görev 

yapmama şartı başkanlık sisteminin temel bir özelliğiyken yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisinin burada 

da olması bir parlamenter sistem özelliğidir. Devlet yapılanmasının üç temel erki olan ve siyaseti belirleme 

işlevi de bulunan yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri arasında bu sistemde ayrım vardır ve yine bu erkler 

arasında denge fren yapılanması mevcuttur. Yasama organı olan TBMM de görev yapan vekillerin 

seçilmesinde sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Bu sistemde milletvekilliği seçilme yaşı on sekizdir. TBMM 

altı yüz milletvekilinden oluşmaktadır. Bir kişi eğer yürütme organına seçildiği takdirde yasamadaki görevi 

de sona erecektir. Bu sistemde kanun yapma, kanunu değişme ve kanun teklifi yapma yetkileri yasama erkine 

aittir. Bu durumun istisnası ise bütçe kanunu teklif etme yetkisine cumhurbaşkanının sahip olmasıdır. Bu 

teklifi onaylama yetkisi yine yasama organındadır. Yasama tarafından kabul gören kanunun, yürütme erki 

tarafından veto edilebilme olanağı vardır; vetoya uğrayan kanun meclis tarafından aynı şekilde tekrar kabul 

edilmesiyle değil salt çoğunlukla yani %50+1 oyla kabul edilirse yasalaşır. Cumhurbaşkanlığı hükümet 

yapısında TBMM 3/5 çoğunluğunu sağlaması şartıyla seçimlerin yeniden yapılmasına karar verme yetkisi 

vardır. Bu oran üç yüz altmış milletvekiline tekabül etmektedir. Bu şekilde meclis, cumhurbaşkanının görevini 

sonlandırabilmektedir. İki kez seçilme hakkı bulunan cumhurbaşkanı bu şekil bir görevden düşürülmede 
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tekrardan aday olma hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca cumhurbaşkanının da seçimleri yenileme yetkisi vardır 

yalnız iki dönem görev yapmış ise ve kendisi seçimleri yenileme yoluna giderse üçüncü kez aday olması 

olanaksızdır. Yargı bir önceki sistem olan parlamentarizm de bağımsızken bu yeni sistemde tarafsız ve 

bağımsız olarak değiştirilmiştir. Önceki adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olan yapı bu sistemde 

Hakimler ve Savcılar Kurulu olmuştur. Yargı da yüksek görevli kişilerin atanmasında yasama organının 

etkinliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu kurulun üyelerinin yedi kişisinin seçilmesi yasama organına aitken, 

dört tanesi de cumhurbaşkanınca uygun görülmektedir. Bu kurulun başkanlığını da yine cumhurbaşkanı 

tarafından atanmış olan Adalet Bakanı yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, askeri 

yargının kaldırılması asker sivil ayrımına ortadan kaldırmış ve yargıda birliğe sebep olmuştur. Bir kişinin 

cumhurbaşkanı seçilebilmesi için; milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması, kırk yaşını doldurmuş 

olması ve yükseköğretim mezunu olması şartı aranmaktadır. Bir kişinin bu sistemde cumhurbaşkanı adayı 

olabilmesi için ya parlamentoda %5 oy oranına sahip bir parti tarafından aday gösterilmesi gerekir ya da yüz 

bin seçmenin imzasıyla aday gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri salt çoğunluk üzerinden 

yapılmaktadır. İlk turda eğer %50+1 oy oranını sağlayan bir kişi olmaz ise ikinci tura gidilir ve bu ikinci tur 

iki hafta sonra yapılır bu turda salt çoğunluk esası aranmamakla birlikte basit çoğunluk hesabına göre seçime 

gidilir en yüksek oyu alan kişi seçimleri kazanır. Aslında bu sistemde güdülen amaçlardan bir tanesi yönetimde 

istikrarlı bir yapının sağlanmasına yönelik olmuştur. Bundan dolayı da seçimlerle iş başına gelecek hem 

cumhurbaşkanının hem de milletvekillerinin iş birliği içinde çalışması önem arz etmektedir. Kararların tek 

elden alınması, hızlı bir şekilde alınması da buna etmendir ayrıca Cumhurbaşkanı kararnamesi de hiyerarşi 

düzeninde kanunun altında yer almaktadır. Bu sistemde Genel Kurmay Başkanlığı’da cumhurbaşkanına 

bağlıdır. 

Başkanlık sistemi denilince akla gelen ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’de ki sistem 

arasında da çeşitli konularda farklar bulunmaktadır. Başkan yardımcısı bizde Cumhurbaşkanı tarafından 

atanmayla göreve gelirken, ABD özelinde seçmenler tarafından seçilmektedir. Türkiye’de senato kurumu 

bulunmazken ABD’de bakanların atanması senato onayı olmadan gerçekleştirilmemektedir. Türkiye de direk 

Cumhurbaşkanı kendi insiyatifinde bu atamaları yapma yetkisindedir. Yine Amerika’da başkan tarafından 

yapılmış olan uluslararası anlaşmalar senatonun 2/3 çoğunluğunca onaylanması gerekmektedir, bizde ise 

böyle bir şart bulunmamaktadır. En önemlisi de partisi ile seçilen devlet başkanının ilişkisi çok sıkı değildir 

başkanlık sisteminin kalbi olan Amerika’da bizde ise partili cumhurbaşkanı bulunmaktadır (Gözler, 2018). 

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yürütme Erki 

Türkiye’de 2023 yılı itibariyle geçerli olan 1982 anayasasının ilk olarak benimsemiş olduğu yürütme yapısı 

ikili bir yapıya sahiptir. Bu durum Türkiye’de 2017 yılında anayasada yapılan düzenlemeyle birlikte değişiklik 

göstermiştir. İkili yürütme yapısında başbakan ve bakanlar kurulu görevi yürütmekteyken yapılan değişiklikle 

beraber başbakanlık makamı kaldırılarak yürütmede tekli yapı benimsenmiştir. Yani Türkiye’de ki yürütme 

tarzı düalist yapıdan monist bir yapıya dönüşmüştür. Monist yapıda yürütme görevi halk tarafından seçilecek 

olan cumhurbaşkanına verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın çeşitli maddeleri de yürütmenin başı 

olan cumhur reisinin yetki ve vazifelerini açıklamaktadır. Anayasanın sekizinci maddesine; yasalara uyma 

koşuluyla yürütme ile ilgili bütün vazife ve yetkilerin kullanımı cumhurbaşkanına aittir denilmektedir yine 

anayasanın yüz dördüncü maddesinde de cumhurbaşkanının görevleri ile ilgili şu maddeler yer almaktadır 

(https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/, Erişim tarihi; 24.01.2023). Cumhurbaşkanının devletin başı 

olduğu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil etmekle görevlendirildiği, kanunları 

yayımlama yetkisine sahip olduğu, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları atamak ile görevlerine son verme 

yetkisine sahip olduğu, Yürütme yetkisine karşı konularda kararname yetkisine sahip olduğu, milli güvenlik 

politikalarını belirleme görevinin bulunduğu şeklindeki ifadeler mevcuttur. Bu sistemde kuvvetler ayrılığının 

olduğu anayasa da net bir şekilde görülmektedir. Bu keskin erkler ayrımı, yürütme kanadının kararları alıp 

uygulaması konusunda elini güçlendirmiştir. ABD tipi başkanlık sisteminde olduğu gibi bizde de tek kişinin 

egemenliği vardır.  Türkiye tipi başkanlık sisteminde devletin birliğinin temsilcisi olan cumhurbaşkanını bağlı 

olduğu siyasi partisiyle ilişkisini kesmeden görevini yürütebilecektir yani bir kişi hem cumhurbaşkanı hem de 

parti genel başkanlığı görevini yürütebilmektedir. Bu durum cumhurbaşkanın devletin temsilcisi olarak bütün 

kesimlere aynı yakınlıkta davranması konusunda eleştirilmiştir. Bu hükümet sisteminde yürütme erkinde 
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sorumluluk sahibi yürütmenin başıdır ve sadece vatandaşlara karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Tüm 

sorumluluk yürütmenin başındaki kişi de olduğundan dolayı da Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş olan 

yardımcısı ve yine aynı kişi tarafından seçilen bakanların politik manada sorumluluğu yürütme organınadır.  

Yürütme erkinin Türkiye özelindeki idari örgüt şeması 2017 yılında anayasada değişiklik yapılmadan önce 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin yapısını düzenleyen kararnamelerle yapılmaktadır. Bu 2017 

değişikliğinin ardından cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği kalkmış bununla birlikte de örgüt yapılanmasında 

değişim meydana gelmiştir. Yeni yapı temel olarak; cumhurbaşkanı, idari işler başkanlığı, politika kurulları 

ve cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurumlar şeklinde teşkilatlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği 

makamının yeni sistemle birlikte kaldırılmasının ardından bu alanın yerine idari işler başkanlığı gelmiştir. En 

yüksek düzey devlet memurluğuna karşılık gelen idari işleri başkanlığı yürütme erkine destek olan bir 

birimdir. Cumhurbaşkanına yardımcı olma, meclis ile kurumlar arasındaki etkileşimi sağlama, güvenlik 

konularında koordinasyonu sağlama gibi görevleri bulunmaktadır. Politika kurulları ise eğitim, sanat, hukuk, 

kültür gibi alanlarda kurulmuştur. Yürütme organını destekleyici nitelikte görevleri bulunmaktadır. Diyanet, 

Milli Güvenlik Kurulu, Mit ve Devlet Denetleme kurulu da bağlı kurumlara örnek verilebilir. Yürütme erkinin 

başındaki kişinin kararname çıkarma yetkisi Türk kanun yapısında ilk kez yürütmenin asli düzenleme 

yetkisine sahip olmasına neden olmuştur (Yeniay ve Yeniay, 2019: 108). Bundan dolayı da bu yetki yasal 

zeminde köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Kararname konusuna belirli konularda sınırlama getirilmiştir. 

Bunlar; bir alanda kararname çıkarılması için anayasa da o konu ile ilgili açık bir metnin bulunmaması 

gerekmektedir, kararnamelerle yasalarda aynı konularda birbirinden ayrı hükümler var ise eğer kanunun 

hükmü geçerlidir ayrıca bireylerim temel ve siyasi hak ve özgürlükleri kararname çıkarılamayacak alandır.  

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali talebiyle mecliste en fazla milletvekili bulunan iki parti ve altı yüz 

milletvekilinin 1/5’i Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisi bulunmaktadır. Seçmenlerin yürütme erkini 

belirleme biçimi bir önceki sistem olan parlamentarizme göre daha demokratik bir haldedir. Bunun sebebi ise 

bu hükümet sisteminde, seçmenler hükümetle birlikte cumhurbaşkanını da seçmektedir. Bir önceki sistemde 

seçmen yasamayı seçerken, yasama organı cumhurbaşkanını seçme yetkisine sahiptir.  

Yürütme ve yasama erkleri dengesinde, yürütme organının yaptıklarını yasama organı tarafından siyasi 

denetimini sağlayan sözlü soru ile gen soru yeni hükümet sisteminde yoktur. Yürütme erkinin başının ve 

yardımcısının cezai olarak sorumluluğu konusunda ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde; meclis 

soruşturması TBMM ‘de bulunan altı yüz milletvekilinin 3/5’inin çoğunluğuyla gerçekleşebilirken, yüce 

divanda yargılama içinde dört yüz milletvekilinin oyu gerekmektedir. TBMM’nin yürütme organına karşı 

denetim mekanizması olan bütçe yetkisi de zayıflatılmıştır çünkü yürütme tarafından sunulan bütçe teklifi, 

TBMM tarafından zamanında yürürlüğe konmaması durumunda önceki yıl bütçesi yeniden değerleme oranına 

göre artarak uygulamaya konulacaktır. Sonuç olarak da yürütme organı bütçeye her türlü sahip olacağı için 

meclis bunu bir fren denge mekanizması olarak göremeyecektir. Cumhurbaşkanının ülkeyi direk savaşa sokma 

yetkisi bulunmamaktadır. TBMM’nin tatilde olduğu dönemde Türkiye’ye bir saldırı durumu söz konusu 

olursa eğer, TBMM savaş ilanı kararı alıncaya dek Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yönlendirme yetkisi yürütme 

erkine ait olacaktır. Böyle bir durumda meclisi direk toplanmaya çağırma yetkisine de cumhurbaşkanı sahiptir. 

Yani buradan da anlaşılacağı üzere ülkeyi savaşa sokma kararı yüce Türk meclisine aittir 

(https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/, Erişim tarihi; 24.01.2023). Yürütme organının kanunlara 

karşı olarak iptal davası açma yetkisi bulunmaktadır. Bu şekilde yasama organının çıkarmış olduğu yasaları 

cumhurbaşkanı denetleme yetkisine sahiptir. Yürütme organı olan cumhurbaşkanı; vali, savunma sanayi 

başkanı, büyükelçi, mit başkanı, diyanet işleri başkanı, rektör, il emniyet müdürü gibi yöneticileri de atama 

yetkisine sahiptir. Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra daha fazla gündeme gelen bir konu 

olan başkomutanlık yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını 

cumhurbaşkanının temsil edeceği anayasada açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu açıklama da yer alan 

‘’TBMM adına’’ ibaresi bu yetkinin direk cumhurbaşkanına değil de meclisin adına kullanabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca TBMM her açılış döneminde yapılacak açılış konuşmasını dönemin cumhurbaşkanı 

uygun gördüğü takdirde kendisi yapma yetkisine sahiptir. Bu hükümet sisteminde yürütmenin başı, 

yardımcıları ya da bakan görevindeki bireyler anayasa değişikliği önerememektedir. Bu değişiklik teklifi altı 

yüz milletvekilinin iki yüzünün kararı ile yapılabilmektedir. Bu teklif iki defa genel kurulda görüşülmektedir. 
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İlk görüşme esnasında bir maddede değişiklik önerisi yok ise ikinci görüşmede bu madde ile ilgili önerge 

verilememektedir. Anayasayla alakalı kanunların kabulü esnasında, bu kanunun seçmenlerin oyuna sunulması 

durumunda Anayasanın değiştirilecek kanunlarından hangisinin ayrı hangisinin beraber oylanacağına da karar 

verme yetkisine sahiptir. Anayasa değişikliğine onay verilmesi ile ilgili iki durum vardır. Bunlardan birincisi 

şöyledir eğer altı yüz milletvekilinin kabul sayısı üç yüz altmış ile üç yüz doksan dokuz kişi aralığındaysa, 

cumhurbaşkanı anayasa değişikliği ile alakalı yasayı tekrardan meclise gönderme yetkisine sahiptir. İkinci 

durumda ise kabul eden kişi sayısı dört yüzün üzerindeyse onay verme ve halk oylamasına sunma gibi yetkisi 

cumhurbaşkanının bulunmaktadır. Yürütme organının başındaki kişi olan cumhurbaşkanının herhangi bir 

sebeple görevini bırakması durumunda seçim yapılana kadar cumhurbaşkanı yardımcısı yürütme erkinin 

yetkilerini kullanacaktır yine cumhurbaşkanının herhangi bir seyahat durumu veya rahatsızlık durumunda 

yerine bakmakla görevli olan kişi yardımcısıdır. Özetleyecek olursak bu sistemde yürütme erki tek başına 

cumhurbaşkanına aitti, bir cumhurbaşkanı en fazla iki defa beş yıllık süre ile seçilebilir bu durumun istisnai 

koşulu meclisin yeterli çoğunluğu sağlayarak ülkeyi seçime götürmesidir. Bu sistemde açık olarak yürütme 

erkinin yasamadan daha güçlü olduğu görülmektedir, yürütme organı kararname çıkarma yetkisine sahiptir ve 

bu kararnameler hiyerarşik olarak kanunların altında yer almaktadır.  

Parlamenter Sistem İle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yürütme Yapısının Karşılaştırması 

 Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından seçilirken, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde halkoyu ile seçilmektedir. Bu durum seçmenlerin aradaki 

aracı olan milletvekillerini kaldırıp direk cumhurbaşkanını seçmesi bağlamında demokrasiye daha 

uygun bir durumdur. Ayrıca parlamenter sistemde cumhurbaşkanı yedi yıl süreyle göreve gelirken yeni 

sistemde görev süresi beş yıla düşürülmüştür. 

 Parlamenter sistemde düalist bir yürütme yapısı hakimken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 

monist bir yapı almıştır. 

 Parlamenter sistemde erkler ayrımı daha yumuşak bir halde iken Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminde daha katı kuvvetler ayrılığı vardır. Bu durumda istikrarlı bir yapının ortaya çıkmasına ve 

hükümetin sık düşme probleminin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. 

 Parlamenter sistemde kararname çıkarma yetkisi bakanlar kuruluna aittir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminde bu yetki cumhurbaşkanındadır. 

 Parlamenter sistemde bir kişi hem yürütme hem yasama organında görev yapması konusunda bir engel 

yoktur lakin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bir kişi bakan veya cumhurbaşkanı seçildiği 

takdirde milletvekilliği düşecektir. 

 Parlamenter sistemlerin belirleyici özelliği olan yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisi yeni sistemde 

de mevcuttur. 

 Yargı organı Parlamenter sistemde bağımsız bir konumda yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

sisteminde tarafsız ibaresi eklenmiş ve tarafsız ve bağımsız bir hal almıştır. 

 Parlamenter sistemde bir kişi cumhurbaşkanı seçildiği takdirde bağlı bulunduğu parti ile ilişkisini 

kesmek zorundadır lakin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde partili cumhurbaşkanı 

bulunmaktadır. 

 Başbakanlık makamı parlamenter sistemde yürütme erkinin bir parçasıyken yeni sistemde bu makam 

kaldırılmıştır. Başbakan tarafından bakanları atama yetkisi parlamenter sistemde mevcutken yeni 

sistemde bu sorumluluk cumhurbaşkanına verilmektedir. 

 Devlet politikalarıyla ilgili karar alma süreci parlamenter sistemin yürütme özelliklerinden dolayı daha 

yavaş bir biçimde ilerlerken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sürecinde yürütmenin tek sorumlusu 

cumhurbaşkanı olduğu için bu süreç kısalmıştır. 

 Yürütme organı olan cumhurbaşkanı yasama organında konuşma yapma yetkisine sahiptir, 

parlamenter sistemde de bakanlar mecliste konuşma yapma yetkisine sahiptirler. 

 Cumhurbaşkanlığı makamı parlamenter sistemde daha sembolik bir nitelik taşırken yeni hükümet 

sistemiyle birlikte bu durum ortadan kalkmıştır ve bu makam ülkedeki en aktif makam haline gelmiştir. 
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 Bakanlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kendi aralarında bir kabine oluşturamazlar ve 

cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Parlamenter sistemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı 

sorumludurlar. 

 Parlamenter sistemde yürütme organı, yasama organı tarafından güvenoyu almadığı sürece göreve 

başlama yetkisine sahip değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu güvenoyu ortadan 

kaldırılmıştır. 

 Parlamenter sistemde yürütme erki Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne karşı sorumludur. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, cumhurbaşkanı doğrudan halka karşı sorumludur. 

 

SONUÇ 

Erkler ayrılığı veya Erkler birliği esasında genel olarak hükümet sistemleri düzenlenmiştir. Buradaki asıl 

ayrım bu erklerin birbirleriyle olan ilişkileridir. Devletin ana yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargının 

her hükümet sisteminde kendi alanlarına dair vazifeleri bulunmaktadır bu vazifelerini de yerine getirirken 

kimi zaman tek başlarına kimi zamanda diğer erklerle işbirliği içinde olmaktadırlar. Türk siyasi hayatında 

1921 Anayasası’nda kuvvetler birliğini esas alan meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bu sistemde 

yasama erkinin üstünlüğü ön plana çıkmaktadır. Bundaki amaç Osmanlı’nın ardından kurulacak yeni 

cumhuriyette işlerin tek elden hızlı bir şekilde yürütülmesiyle milli egemenliği sağlamak olmuştur. Sonraki 

süreçte ise Türkiye’de erkler ayrılığını benimseyen parlamenter sisteme geçilmiş kısa bir süre zarfı için yarı 

başkanlık sisteminin esasları benimsenmiş ve 2018 yılı itibariyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 

esasları uygulanmaya konulmuştur. Esas itibariyle her sistemin kendine göre spesifik özellikleri bulunmakla 

birlikte avantajlı ve dezavantajlı durumları da vardır. Hükümet sistemi yapısı aynı olsa da bunun pratikte 

uygulanma şekli de ülkeden ülkeye değişim gösterebilmektedir. Türkiye’de parlamenter sistemin geçerli 

olduğu dönemde sık olarak hükümetin değişme durumu olmuştur ve ülkeyi hem maddi hem manevi anlamda 

olumsuz etkileyecek olan erken seçimlere gidilmiştir. Bu yeni sistemle birlikte erken seçimlerin önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır. Sistemin değişmesinde istikrarsız hükümetleri ortadan kaldırma niyeti de 

bulunmaktadır. Parlamenter sistem döneminde yaşanan bazı sorunlarda bir hükümet sistemi değişikliğine 

gerek duyulduğunun işaretleri olmuştur. Örnek olarak 367 krizi, 2015 yılı seçimlerinde hükümetin 

kurulamaması durumu verilebilir. Yürütme erkini parlamenter sistemde bakanlar kurulu ve başbakan 

oluşturmaktadır ve cumhurbaşkanı sembolik bir niteliğe sahiptir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 

yürütmeye dair kararların daha hızlı alınması için yürütmedeki bu düalist yapı sonlandırılarak yürütme görevi 

cumhurbaşkanına verilmiş bununla beraber de sembolik görevi daha aktif bir konuma dönüştürülmüştür. 

Ayrıca Türkiye’de parlamenter sistemin başat özelliği olan yasamanın yürütmeyi denetleme görevi vardır. 

Başkanlık sisteminin temel özellikleri arasında bu yetki bulunmamaktadır lakin Türkiye’de cumhurbaşkanlığı 

hükümet sisteminde de yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisi vardır. Buradan da anlaşılacağı üzere bu 

sistem tam olarak başkanlık sisteminin özelliklerini taşımamaktadır Türkiye özelinde hüküm süren bir özel 

sistemdir. Yürütmenin başındaki kişi olan cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisinin kesilmemesi ve ilişkilerinin 

sıkı olması bu sistemin eleştirilen temel noktaları arasında yer almaktadır. Tek kişinin yürütmenin sahibi 

olmasının diktatörlüğe dönüşme tehlikesi de bu sistemin negatif özellikleri arasında yer almaktadır. Bu 

hükümet sisteminde dengenin sağlanması açısından meclis ve cumhurbaşkanının birbirini fesih etme yetkisi 

bulunup ülkeyi seçime götürebilmektedirler. Yürütme organını meclis seçmediğinden dolayı parlamenter 

sistemde olduğu gibi meclise karşı sorumlu değildir. Ayrıca bu sistemle yürütme erkinin görev alanı 

genişletilmiş ve daha fazla yetki sahibi olmuştur. Parlamenter yapıda bakanlar kuruluna yetki kanunuyla 

verilmiş olan Kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı yeni sistemin yürütme organına yetki kanunu 

olmaksızın verilmektedir. Yürütme yapısının idari yapısı da değişmiştir cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği 

makamı kaldırılmıştır bunun yerine idari işler kurulu oluşturulmuştur. Genel olarak aslında bu sisteme geçişle 

birlikte ülkede yaşanan sorunların ortadan kalkması hedeflenmiştir lakin bu sistemde de seçimlerde meclis 

çoğunluğunu farklı bir parti kazanır ve yürütme erki farklı bir siyasi görüşe sahip partiye mensup birisi 

seçildiği takdire bu durum sistemsel olarak tıkanıklığa sahip olacaktır. Yürütme erki parlamenter sistemde 

Türkiye özelinde çok sıkı bir ayrıma sahip değildir lakin bu sistemde keskin bir ayrım söz konusudur. Bu 

sistem demokratik olarak halkın doğrudan yürütme erkini seçmesi bağlamında da önem arz etmektedir. Son 
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olarak da şunu söylemek gerekir ki bir sistem teorik olarak ne kadar mükemmel de olursa bunun pratikte 

uygulanması tarafsız, teoriye uygun bir şekilde yapılmaz ise eğer alınacak çıktılarda başarı sağlamak mümkün 

olmayacaktır sadece isim değişikliği olarak kalacaktır. 
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“MÜRTƏCE” ROMANTİKLƏRİNİN YARADICILIĞINDA TÜRKÇÜLÜK VƏ TURANÇILIQ 

TURKISM AND TURANISM IN THE WORKS OF "MURTAJE" ROMANTICS 
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ÖZET 

Məqalədə XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaradan romantiklərin yaradıcılığında türkçülük, turançılıq ideyası 

araşdırılır. Qeyd olunur ki, sovet dövründə bu şairlərin yaradıcılığı ideoloji yöndən qiymətləndirilirdi. Uzun 

müddət bunu “Füyuzat”ın burjua mətbuatı olması ilə izah edirdilər. Lakin problemin araşdırılması göstərir ki, 

burada da mövcud sovet ideologiyası əsl məqsədini gizlətmişdir. “Mürtəce” romantiklər adı altında Əli bəy 

Hüseynzadə, Əbdülxalıq Cənnəti, Ağadadaş Müniri, Əliabbas Müznib, Seyid Zərgər, Rza Zaki, Səməd 

Mənsur, Hacı Səlim Səyyah, İbrahim Azər, İbrahim Tahir Musayev, Əhməd Kamal, Sənətulla Eynullayev və 

başqalarının yaradıcılığı zamanında öz qiymətini almamış, əsərləri nışrlərdən kənarda qalmışdır. Digər 

romantiklər kimi, onlarında da şeirlərində xalqın, millətin maariflənməsi ilə yanaşı onun keçmiş fütuhatını 

tərənnüm etmək də əsas yer tutmuşdur. Keçmişini, tarixini, milli düşüncəni, türkçülüyü, turançılığı tərənnüm 

etmək isə mövcud sistemin ideoloji prinsipləri ilə uyğun gəlmirdi.  

Açar sözlər: romantiklər, mürtəce, yaradıcılıq, türkçülük, turançılıq, islamçılıq 

 

ABSTRACT 

The article examines the idea of Turkism and Turanism in the work of romantics who wrote and created at the 

beginning of the 20th century. It is noted that during the Soviet period, the creativity of these poets was 

evaluated from an ideological point of view. For a long time, they explained this by the fact that "Fyuuzat" 

was a bourgeois press. However, the investigation of the problem shows that the current Soviet ideology has 

hidden its true purpose here. Ali Bey Huseynzade, Abdulkhalig Jannati, Aghadadash Muniri, Aliabbas 

Muznib, Seyid Zarger, Reza Zaki, Samad Mansur, Haji Salim Sayyah, Ibrahim Azer, Ibrahim Tahir Musayev, 

Ahmad Kamal, Sanatulla Eynullayev and others under the name of "Revolutionary" romantics have their own 

price, did not receive, his works were not published. Like other romantics, in their poems, along with the 

enlightenment of the people and the nation, glorifying its past victory also took a major place. Glorifying the 

past, history, national thought, Turkism, Turanism was incompatible with the ideological principles of the 

existing system. 

Key words: romantics, reactionary, creativity, Turkism, Turanism, Islamism 

 

GİRİŞ 

Məlumdur ki, bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə ədəbiyyata və sənətə də münasibət dəyişmişdir. 1920-60-

cı illərdə hər şeyə ideoloji yöndən qiymət verilir, siyasi məsələlər önə çəkilirdi. Tənqidi realistlər 

romantiklərdən üstün tutulur, onların yaradıcılığına və araşdırılmasına üstünlük verilirdi. Təkcə bunu demək 

kifayətdir ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının on dörd illik fəaliyyətinə yüksək qiymət verilir, lakin sovet 

dövründəki fəaliyyəti araşdırmalardan kənarda qalırdı. Bunun başlıca səbəbi “Molla Nəsrəddin” jurnalının çar 

Rusiyasını və fanatizmi, geriliyi tənqid etməsi idi. Lakin sovet dövrünü tənqid etməsi üzərində dayanılmır, 

araşdırmaya belə cəlb edilmirdi. Cəmi bir il fəaliyyət göstərən “Füyuzat”ın adı da çəkilmir, yalnız tənqid 

olunur, onun araşdırılmasına isə izn verilmirdi. Uzun müddət bunu “Füyuzat”ın burjua mətbuatı olması ilə 

izah edirdilər. Lakin problemin araşdırılması göstərir ki, burada da mövcud sovet ideologiyası əsl məqsədini 

gizlətmişdir. Çünki “Füyuzat”ın və füyuzatçıların əsas məqsədi türklüyü, millətçiliyi, vətənçiliyi, turançılığı 

və islamçılığı tərənnüm etməkdən ibarət olmuşdur. Bunu bəzən tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar gizlətmir və 

romantiklərin keçmişi idealizə etməsi ilə əlaqələndirirdilər. Füyuzatçıların yaradıcılığına olan bu münasibət 

Azərbaycan romantiklərinin bəzi nümayəndələrinin yaradıcılığına da şamil edilirdi. Sovet dövründə yazılmış 

“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndə romantiklər iki yerə bölünürdü; mütərəqqi və mürtəce romantiklər. 

“Mürtəce” romantiklər sırasına daxil edilən romantiklərin yaradıcılığı nə nəşr edilir, nə də araşdırmaya cəlb 

edilirdi. “Mürtəce” romantiklər sırasına Əli bəy Hüseynzadə, Əbdülxalıq Cənnəti, Ağadadaş Müniri, Əliabbas 

Müznib, Seyid Zərgər, Rza Zaki, Səməd Mənsur, Hacı Səlim Səyyah, İbrahim Azər, İbrahim Tahir Musayev, 

Əhməd Kamal, Sənətulla Eynullayev və başqaları daxil edilirdi. Lakin bu raomantiklərin yaradıcılığı ilə bağlı 
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dəyərləndirmələrində bəzi həqiqətləri də deməkdən çəkinmirdilər. Bu həqiqətlərdən biri onların “burjua 

mətbuatında” çıxış etmələri idi. Başqa bir amil isə romantiklərin öz yaradıcılıqlarında türkçülük, turançılıq, 

islamçılıq, vətənçilik və keçmiş fütuhatı tərənnüm etmələri idi. Mövcud ideologiya üçün ən qorxulu amil də 

məhz bu idi. Xalqın öz keçmişini tanıması, milli özünüdərk, islama tapınma kimi mövzular sovet dövrü 

ideologiyası ilə uyğun gəlmirdi: “Bakı milyonçularının himayəsində yaşayan, lakin harada olursa-olsun 

yeganə məqsədlərə müxtəlif ölkələrdə yeni baş qaldıran gənc türk burjuaziyasına xidmətdən ibarət olan Əli 

bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Sənətulla Eynullayev kimi panislamist publisistlər isə müdafiə etdikləri 

burjuaziyanın mənafeyinə uyğun olaraq gündə bir siyasi dona girib, gah çarizmin devrilməsini və İran 

inqilabını tərifləyir, gah inqilabi hərəkata qarşı çıxıb romanovlar xanədanına xeyir-dua oxuyurdular” 

(Azərbaycan ədəbiyyatı, 1960, s. 765). 

 

GELİŞME 

Mövcud ideologiya mürtəce hesab etdiyi romantiklərin həm sənət görüşlərini (“sənət sənət üçündür”) qəbul 

etmir, həm də poetik yaradıcıqlarına ideoloji yöndən yanaşaraq düzgün qiymət vermirdi. Doğrudur, bu 

şairlərin yareadıcılığında nəzirəyə meyil başlıca yer tuturdu. Necə deyərlər, onların yaradıcılığını bədii 

cəhətdən mütərəqqi romantik hesab etdiklərinin yaradıcılığı ilə yanaşı qoymaq çətindir. Lakin 

Ə.Hüseynzadənin romantizmin nəzəri estetikasını hazırlamasındakı xidmətlərini görməmək də mümkün 

deyil. Ən əsası isə həm Ə.Hüseynzadə, həm də yuxarıda adı çəkilən şairlərin yaradıcılığı türkçülük, vətənçilik, 

millətçilik, turançılıq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Əslində isə mövcud ideologiyanı narazı salan da 

məhz romantiklərin yaradıcılıqlarındakı bu xüsusiyyətlərdir. Məsələn, romantiklərin xalqın keçmişindən 

yazmasını, tarixə müraciətini ədəbiyyatşünaslıq keçmişi idealizə kimi qiymətləndirirdi. Şair İbrahim Azərin 

“Bakı xanı Dərya xanın Bikə xanımla olan əhvalatı” və “Oğuznamə” mənzumələri ona görə kəskin tənqidə 

məruz qalırdı ki, burada türk xalqlarının qəhrəman keçmişindən, Bakı xanlarının xeyirxah əməllərindən bəhs 

edilirdi. Ə.Cənnətinin “Qız qalası”, Münirinin, Ə.Müznibin keçmişdən yazdıqları və tərənnüm etmələri də 

qərəzli şəkildə tənqid olunurdu. Bu şeirlərin bir çoxunda Cümhuriyyət dövrü tərənnüm edilir, xalqın milli ruhu 

təsvir edilirdi. Təsadüfi deyil ki, bu şairlərin bəziləri sovet dövründə ya yazmamış, ya da keçmişindən 

ayrılması barədə poetik mənzumələr yazmış və beləliklə yeni dövrü qəbul etdiklərini bildirmişlər. İbrahim 

Azərin “Tarixi xatirələr”, Ə.Cənnətinin “Arzularım”, “Son fəlsəfə” mənzumələrindəki nikbin əhvali-

ruhiyyənin təsviri keçmişindən ayrılmalarına bir işarə idi. 

Bu romantikləri “mütərəqqi” romantiklərdən fərqləndirən cəhətlər arasında elə bir fərq yox idi. Ancaq 

dəyərləndirmələrdə “mürtəce” romantiklərin guya ədəbiyyata forma cəhətdən yenilik gətirməmələri deyilirdi. 

Bir də onların yaradıcılığında ictimai-siyasi lirikanın əsas yer tutmamasına irad bildirilirdi. Lakin bu iradlar 

“mürtəce” romantiklər adı altında qiymətləndirilən romantiklərin yaradıcılığının üstündən xətt çəkmək üçün 

yetərli dərəcədə əsas ola bilməzdi. O da doğrudur ki, bu romantiklərin yaradıcılığı “mütərəqqi” hesab etdikləri 

romantiklərin yaradıcılığından sənət baxımından zəif idi. Onların yaradıcılığında insanın dünyaya Yaradana 

ibadət üçün gəlməsi tərənnüm edilirdi. İbrahim Tahirin “Cahanə biz yaranıb intibah üçün gəldik, /Qul olmağa 

ulu bir padişah üçün gəldik./Qulun vəzifəsi də rəbbinə itaətdir,/Xudayi-aləmə mütləq pənah üçün gəldik”,-

sözlərində teoloji meyillər axtarılır və bütün yaradıcılığına şamil edilirdi. Həqiqətdə isə bu şairlərin 

yaradıcılığını bu cür meyillər tamamilə əhatə etmirdi. Onların yaradıcılığında bu cür meyillər olsa da, siyasi-

ictimai mövzular da mühüm yer tuturdu. Ən əsası ilə türkçülük, turançılıq, islamçılıq, vətənçilik meyillərinə 

geniş yer verilirdi. Bu cəhətdən Ə.Müznibin yaradıcılığının üzərinə qara bir pərdə çəkilmişdir. Bunun başlıca 

səbəbi şairin yaradıcılığında türkçülük, turançılıq ideyasına geniş yer verməsi və Azərbaycan işğalına qarşı 

mübarizə aparması olmuşdur. O, rus çarizminin xalqın başına gətirdiyi fəlakətləri yazmaqdan belə çəkinmirdi. 

Əldə silah xalqın öz gələcəyini və hökumətini qurmasını istəyirdi: 

Ey dəli könlüm vətənə ver rəvac, 

Heç rəvadırmı verək qeyrə bac. 

Milli hökumət dilərik sadəcə, 

İstəməriz təntənəli təxti-tac. 

Nalə ilə gəlməz hökumət ələ, 

Dərdimizə hərbdir ümdə əlac (Ağayev, 2003, s. 95). 

Ə.Müznibin bir çox şeirlərində xalqın keçmişi, onun Hüseynqulu kimi qəhrəmanları tərənnüm olunur. 

Şeirlərində türkçülük, turançılıq, islamçılıq ideyasının ən çox tərənnüm olunduğu şairlərdən biri olduğundan 
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daim izlənmiş və bir neçə dəfə həbs olunmuş və nəhayət repressiyaya məruz qalmışdır. Onun repressiya 

sənədlərində “pantürkist”, “panislamist” ittihamları irəli sürülmüşdür. 

“Mürtəce romantiklər” sırasına daxil edilən şairlərdən biri Ağadadaş Münirinin (1863-1940) də 

yaradıcılığında türkçülük, islamçılıq motivləri başlıca yer tutur. Məlumdur ki, sovet dövründə onun da 

yaradıcılığı tədqiqatdan kənarda qalmış, əsərləri nəşr edilməmişdir. Bakı şairlər qrupuna aid edilən A.Müniri 

Ə,Cənnəti, Seyid Zərgər, Əbdülxalıq Yusif, Mikayıl Seydi, Mirmahmud Nuri kimi şairlərlə dostluq etmiş, 

“Məcməüş-şüəra”nın üzvlərindən olmuşdur. Ə.Müniri yaradıcılığında məsnəvi, qəsidə, qəzəl, rübai, qitə kimi 

formalara üstünlük vermişdir. Şeirlərinin “Dirilik” dərgisində dərc edilməsi milli düşüncəli mətbuat orqanına 

üstünlük verdiyini göstərir. Yaradıcılığında klassik formaya, mövzu cəhətdən lirik-aşiqanəliyə üstünlük versə 

də, sovet ədəbiyyatşünaslığı onu da “mürtəce romantiklər”ə qatmışdır. Əslində isə şairin romantik, aşiqanə 

qəzəlləri və şeirləri olsa da, bütünlüklə romantik cəbhəyə aid etmək çətindir. Görünür buna səbəb A.Münirinin 

bir neçə şeirində milli cəbhədə durması və türkçülüyü tərənnüm etməsi onun da bu qara siyahıya düşməsinə 

imkan vermişdir. Onun “Türk” rədifli şeirində türklərin keçmiş səltənəti tərənnüm edilir. Onun yazdığına görə, 

türk çox imtahanlardan keçmiş, qılınclar çalmış, qəhrəmanlıqlar və şücaətlər göstərmişdir. Onun yaratdığı 

səltənətlər dünyadakı fütuhatılndan xəbər verir. Türklərin keçmişini şairin bu cür tərənnüm etməsi sovet 

dövründə türklüyü idealizə edilməsi kimi qarşılanırdı. A.Müniri yazırdı: 

Gəldi livayi-səltənətlə cahanə türk, 

Verdi nişan hilalı qaşın aimanə türk... 

Etdi Ütaridə qələmin bəs sərii-tiz,  

Münşiligində çəksin onu imtahanə türk. 

Sübh ulduzun qaravul üçün etdi pişrov, 

Yığıdı piyadə əsgərini Kəhkaşanə türk. 

Dərya kimi təlatüm edə hər zaman hərif, 

Bürci-fələkdə xəndaq aça xanə-xanə türk. 

Bir gün, Müniri, Əhriməni surə döndərir, 

Təng eyləyir bu mülki-Süleymanı anə türk (Müniri, 2016, s. 23). 

Əlbəttə, bu cür şeirlər Müniri yaradıcılığında o qədər də çoxluq təşkil etmir. Ancaq bu şeirlər az olması da 

A.Münirini sovet ideolojisinin hədəfindən sapındıra bilməmişdir. Buna baxmayaraq A.Münirinin 

yaradıcılığında romantiklərlə səsləşən müəyyən poetik faktorlar da olmuşdur. O, ad digər romantiklər kimi 

keçmişi tərənnüm etməklə yanaşı, elmi, maarifi, məktəbi xalqın və millətin gələcəyi üçün əsas amillərdən biri 

hesab etmişdir.  

Azərbaycan romantiklərinin başqa bir nümayəndəsi Ə.Cənnətini (1855-1931) biz “Fəxriyyə”sindən tanıyırıq.  

Onun yaradıcılığında da türkçülük və turançılıq meyilləri açıq-aşkar görünür. Artıq onun “Füyuzat”da dərc 

edilmiş məşhur “Fəxriyyəsi” haqqında danışmışıq. Lakin onu qeyd etmək lazımdır ki, sovet dövründə 

Ə.Cənnətinin yaradıcılığı nə araşdırılmış, nə də əsərləri dərc edilmişdir. Bunun bir neçə səbəbi vardır; bu 

səbəblərdən biri şairin yuxarıda adını çəkdiyimiz şeiridirsə, digər səbəbi sovet dövrünün millətçi, pantürküst 

hesab etdiyi dərgilərdə şeirlərinin dərc edilməsi idi. Səbəblərdən biri isə şairin şeirlərində vətən, millət və 

hürriyyət ideyalarının çox sıx-sıx tərənnüm olunması idi. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 2-ci cildində 

yazılırdı: “Belə bir mürəkkəb tarixi şəraitdə Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi və mürtəce romantizm ədəbi 

cərəyanları yaranmışdır. Mürtəce romantizmin bir sıra nəzəri prinsipləri, o cümlədən, “sənət sənət üçündür” 

nəzəriyyəsi əvvəlcə “Həyat”, “Füyuzat”, sonralar isə “İqbal”, “Şəlalə”, “Dirilik” kimi burjua jurnalları və 

qəzetlərində təbliğ olunurdu” (Az, əd, t. 1960, s. 766). 

Ə.Cənnəti məhz “Füyuzat” dərgisində iştirak etmiş və milli ruhda şeirlər yazmışdır. Belə demək mümkünsə, 

turançılıq ideyasını Azərbaycanda Ə.Hüseynzadədən sonra poetik şəkildə ilk əks etdirən Ə.Cənnəti olmuşdur. 

Onun “Turanlılarız, sahibi-şənü şərəfiz biz, /Əslafımızın nayibi xüyrül-xələfiz biz”,- beyti ilə tamamlanan 

məşhur “Fəxriyyə”si turançılığın ikinci poetik mərhələsi kimi diqqəti cəlb edir. Əgər Ə.Hüseynzadənin 

məşhur qitəsində turan adına daxil olan xalqların bir məcraya daxil olması poetik şəkildə bildirilirsə, 

Ə.Cənnətinin bu şeirində Turan adı və turanıllıqla fəxr edilir. Şairin bu poetik manifesti Azərbaycan şeirinə 

də müəyyən təsir göstərir və milli poetik düşüncənin sərhədlərini genişləndirir. İlk dəfə olaraq “Turanlılarız” 

adı yüksək poetik tribunadan bu şəkildə səslənir: 

Hərçənd düçari-mühəni-əhli-cəfayiz, 

Hərçənd bu əyyamdə pabəndi-bəlayiz, 
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Ey xar görən bizləri, bizlər nücəbayiz, 

Meydani-həmiyyətdə ələmdari-vəfayiz. 

Turanlılarız, sahibi-şə'nü şərəfiz biz, 

Əslafımızın nayibi xeyrül-xələfiz biz (“Füyuzat”, 1907, №24, s. 6). 

Ə.Cənnətinin şeirlərində turançılıq, türkçülük, vətənçilik, islamçılqı və keçmişin tərənnümü başlıca yer tutur. 

Əgər şair “Fəxriyyəs”sində turançılıq ideyasını tərənnüm edirsə, “Vətən təranəsi”, “Qələm”, “Bənzətmək 

olmaz”, “Arzularım” və s. şeirlərində milli düşüncə və duyğularını əks etdirirdi. “Əziz dostum Müznib 

cənablarına nəzirə” şeirində “millətdən ötrü eyləsəm amadə iksir”,-deyə onun kimi millətə tapındığını ifadə 

edirdi. Lakin bu yolda əzab-əziyyət də var, möhnət də, dilinin kəsilməsi də. Milləti əsarətdən qurtarmaq şairin 

lirik qəhrəmanının əsas məqsədidir: 

Haçan kim pişrəfti-millət üçün bir yol axtarsam, 

Olur bərpa qiyamət, qar yağar, münsədd olur sadə. 

Deyərsəm qurtarım bu milləti qeydi-əsarətdən, 

Rəqibi-bimürüvvət göstərir zəncirü-qəlladə. 

Dilimi kəsmək istər, odlara yaxmaq dilər zalim, 

Deyirsəm, ey ağa, bir dəm ayıl, millət gedir badə (Cənnəti, 2006, s.18). 

“Mürtəce” romantiklərin din və islamla yazdıqları da siyasi gözlüklə oxunur, onların dini və islam keçmişini 

idealizə etdikləri iddia olunurdu. Keçmişin idealizəsini çox zaman onların yazdılarının panislamizm ideyaları 

ilə birləşdikləri deyilirdi. Bunu da onunla bağlayırdılar ki, guya bu şairlərin heç birinin sözünü həqiqi 

mənasında milli azadlıq, milli istiqalal şüuru yox idi: “Onlar mənsub olduqları xalqı müstəqil bir xalq kimi 

tanımaq qabiliyyətindən tamamilə məhrum idilər. Onlar azadlıq, istiqlaliyyət dedikdə də bir qayda olaraq 

islamın dəbdəbəli günlərini geri qaytaracağı haqqında “xəyal” bəsləyirdilər” (Az, əd, 2 c., s. 174). 

Romantiklərin yaradıcılığında başlıca yerlərdən birini də hürriyyət və azadlıq mövzusu tuturdu. Ə.Cənnəti, 

A.Müniri, Ə.Müznib və başqalarının onlarla şeirlərində xalqın, millətin azadlığa çıxması ideyasına üstünlük 

verilirdi. Ə.Cənnətinin hürriyyətə, xalqın azadlığına həsr edilmiş onlarla şeirlərində azadlığın yetişməsi və 

xalqın ona çatması fikri təlqin olunurdu. Müxtəlif vaxtlarda “Təkamül”də və “İqbal”da dərc edilən çoxlu sayda 

“Hürriyyət”, “Binəvalar təranəsi”, “Hürriyyətə xitab”, “İntibah”, “Torpaq” və s. şeirlərində xalqın hüriyyət 

arzusunu tərənnüm etməklə qalmır, onun çox yaxında reallığa çevriləcəyinə inanır: 

Xəyal etmə ki, dil mülkünü istibdad edib viran, 

Bir az müddətdə, bil, təmir edər memari-hürriyyət. 

Suvarmış məmləkət gülzarını əhrar qanı ilə, 

Hökumət bağbanı, ta bitə əzhari-hürriyyət. 

Günəş tək kəsbi-şöhrət eyləməzmi, olsa hər kimsə, 

Nizami-aləm içrə mətləi-ənvari-hürriyyət? (Cənnəti, s. 9) 

Göründüyü kimi, Ə.Cənnətinin hürriyyətlə bağlı poetik düşüncələri konkret hər hansı bir zaman üçün 

deyilmişdir. Şair başqa bir “Hürriyyət” şeirində hüriyyətin zamanının artıq yetişdiyini dərk edərək “Yetişdi 

mənzili-məqsudinə sühələtlə,/Kim oldu saliki-rahi-səvabi-hürriyyət” (Cənnəti, s. 8), -deyə yazırdı. Bütün 

bunlar “mürtəce” romantiklərin xalqın azadlığı mövzusuna heç də biganə qalmadığını göstərir. Maraqlıdır ki, 

Ə.Cənnəti tədqiqatçıları Sona Xəyal, Mustafa Mayıloğlu Ə.Müznibə istinad edərək belə bir doğru qənaətə 

glirdilər: “Cənnəti millət yolunda, tərəqqi yolunda daim mücadilə etmişdir. Əliabbas Müznib onu şeirimizin 

“Hürriyyət peyğəmbəri” kimi təqdim edir və Cənnətinin hürriyyət şeirləri yazdığı vaxtlarda nə Sabirin, nə 

Hadinin hürriyyət haqqında düşünüb şeir yazmadığını qeyd edir” (Sona X., 2006, s. 4). 

Əslində isə tənqidi realistlər dini fanatizmi tənqid etməklə onu yeni dövrə hazırlamaq kimi bir iş görürdülərsə, 

romantiklər də eyni işi tərənnüm etməklə görürdülər. Yalnız onlar islamın keçmiş təntənəsini yada salmaqla 

onu yenidən həmin dövrə qaytarmaq yox, keçmiş şöhrətini qaytarmaq istəyirdilər.Rza Zaki “Keçmişləri arzu” 

şeirində “Ol zamanı biz gərək yad eyləyək,/Xəstə islam millətini şad eyləyək!”,-deyərkən əslində tənqidi 

realistlərin dediklərini deyirdi. İslam millətinin dərdi, gələcək yolu romantiklərdən Seyid Zərgər, İbrahim 

Tahir Musayev, Əlabbas Müznib, Ə.Cənnəti, A.Münirinin də yaradıcılığında əks olunur. A.Müniri 

qəzəllərində islam mövzusuna tez-tez müraciət edir və mümkün olduğu qədər islamı yeni dövrdə “ayağa 

qaldırmağa” çalışırdı. Bu yanaşma əslində həmin dövrdə bütün fikir adamlarının ən böyük arzusu idi. 

Cəmaləddin Əfqaninin islamı modernləşdirmək ideyası bu və ya digər şəkildə romantikləri də məşğul edirdi. 

A.Müniri islam aləmini cəhalət yanğısının tutduğuna işarə edərək yazırdı: 
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Aləmi islamı dutmuşdur cəhalət yanğısı, 

Dəstü pa vurduqca artar bu zəlalət yanğısı. 

Yanmağa tən vermişik, heydfa, məqami-cəhldə, 

Bir könüldə görmərik əsla nədamət yanğısı (Müniri, 2016, s. 104). 

Turançılıq ideyasını birləşdirən islamçıəlıq Ə.Müznibin yaradıcılığında daha mükəmməl şəkildə əks etdirilir. 

Türkçülük, müasirliklə yanaşı, islamçılıq ideyası onun şeirlərinin ana xəttini təşkil edir. Hələ İrkuts 

həbsxanasında zövcəsinə yazdığı poetik məktubunda zalımla mübarizə aparmaq üçün peyğəmbərlərdən 

nümunə götürərək yazırdı:  

Bax! Peyğəmbər adlı çox əşxas gəlmiş aləmə, 

Can verib öz ixtiyarın verməmişdir zalimə, 

İntəhasız zülm çəkmişdir cahanda ənbiya, 

Parə-parə doğranıbdır asafyai-övliya (Müznib, 2003, s. 95). 

Bir çox şeirlərində “milləti-islam” ifadəsini işlədən Ə.Müznib daim böyük yaradandan haqq-ədalət gözləyirdi. 

Şair “İqrari-iman” şeirində islamın keçmişinə baxıb onunla öyünür və onu tərənnüm edirdi. “Cahana bəxş” 

qılan islam xalqı cəhalətdən qurtarmışdır. Lap əvvəldən “Zati-müəzzəm” olan islam yenə də “hüquqa, hökmə” 

malik olacaqdır: 

O gün ki, inhiraf etdik, zəlili-insü can olduq, 

Əsir etdi bizi hər yerdə üdvan, ya Rəsulillah. 

Oturdu məsnədində alim adlı bir para nadan, 

Şəriət söndü, din getdi, məmalik olan həm viran 

O şğvkət, ol səlabətdən alıb bircə quru əfqan, 

Fənayə uğramış iqrari-iman, ya Rəsulillah (Müznib, 2003, s. 104). 

 

SONUÇ 

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində sovet ədəbiyyatşünaslığı tərəfindən “mürtəce” romantiklər adlandırılan bu 

şairlərin yaradıcılığını yüz il sonra təhlil edərkən tamamilə başqa bir mənzərə ilə qarşılaşmış oluruq. Onların 

yaradıcılığı nəinki ədəbiyyat tarixinə daxil edilmiş, hətta haqlarında belə obyektiv təhlillər belə 

aparılmamışdır. Bu şairlərin əsərlərinin uzun müddət təhlilə cəlb edilməməsi və ya geniş oxucu kütləsindən 

uzaq tutulmasının müəyyən ideoloji səbəbləri olduğunu görürük. Əlbəttə, bu şairlərin yaradıcılığı bədii dəyəri 

və sənət baxımından olsun ki, digər romantiklər H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, A.Səhhət kimi şairlərin yaradıcılığı 

fonunda bir qədər zəif görünsün. Lakin bu amillər onların ədəbiyyat tarixinə daxil olmasına baryer 

olmamalıdır. Çünki onların yaradıcılığında müəyyən forma və ifadə yeknəsəqliyi olsa da, mövzu baxımından 

digər romantiklərin əsərləri ilə bərabər səsləşirdi. Hətta onların bəzi şeirlərində milli ideya, türkçülük, 

turançılıq düşüncəsi daha geniş və əhatəli verilmişdir. Digər romantiklər kimi, onlarında da şeirlərində xalqın, 

millətin maariflənməsi ilə yanaşı onun keçmiş fütuhatını tərənnüm etmək də əsas yer tutmuşdur. Keçmişi, 

tarixini, milli düşüncəni, türkçülüyü, turançılığı tərənnüm etmək isə mövcud sistemin ideoloji prinsipləri ilə 

uyğun gəlmirdi. Ona görə də onların əsərlərinin təhlilində ideoloji tərəzidən istifadə edərək onları 

millətçilikdə, islamçılıqda, dini şəriəti təbliğ etməkdə suçlayır və əsərlərinin nəşrini qadağan edirdi. Lakin 

mövcud sistemin süqutu ilə bu şairlərin yaradıcılığı yenidən nəşr edilir və çağdaş ədəbiyyatşünaslıq tərəfindən 

obyektiv tədqiqat obyekti olur.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi TÖMER'de (Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi) Türkçe öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit 

etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmaya katılan öğrencilerin görüşlerinden hareketle günümüzde 

Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesinde karşılaşılan ihtiyaçlar belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 

Sakarya Üniversitesi'nde Türkçe öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerden veri toplamak için anket 

kullanılmıştır. Elde edilen verileri analiz edin. 

Bu çalışmada Türkçe dil özellikleri ve yapısı, temel dil becerileri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) 

ihtiyacı, ders öğretim yöntemleri ihtiyacı ve öğretmen ihtiyacı temel alınarak yabancı uyruklu öğrencilerin 

Türkçe öğrenmesi temel alınmıştır.  

Sakarya Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme ihtiyaçlarını belirledikten sonra 

bunları yorumlayıp değerlendiriyor ve çözüm önerileri sunuyorlar. 

Anahtar Kelimeler: yabancılara Türkçe ögretimi, yabancı dil öğrenimi, Sakarya Üniversitesi, ihtiyaçlar, 

çözüm önerileri. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the needs of foreign students studying Turkish at Sakarya University 

TÖMER (Turkish Teaching Application and Research Center) in the 2019-2020 academic year and to offer 

solutions.  Based on the opinions of the students participating in the study, the needs encountered in learning 

Turkish as a foreign language today were determined.  Within the scope of the study, a questionnaire was used 

to collect data from foreign students studying Turkish at Sakarya University.  Analyze the obtained data. 

 In this study, foreign students' learning Turkish language is based on the characteristics and structure of the 

language, the need of basic language skills (reading, writing, listening and speaking), the need for  training 

teaching methods and the need for teachers. 

After determining the Turkish learning needs of foreign students at Sakarya University, they interpret and 

evaluate them and suggest solutions. 

Keywords: teaching Turkish for foreigners, Turkish as a foreign language, foreign language learning, Sakarya 

University, needs, solution proposals. 

 

GİRİŞ 

Yaşadığımız bu zor şartlarda artık her insanın ana dili dışında en az bir yabancı dil öğrenmesi gerektiğini 

görüyoruz. Ayrıca yeni bir dil öğrenmek, bir ayrıcalık olmaktan çıkmış, bireyler için bir ihtiyaç haline 

gelmiştir. Gerek kişisel gelişim gerek daha kolay iş fırsatı bulmak için bir ya da daha fazla yabancı dil bilmek 

artık bir gerekliliktir. Ve bu durum, yabancı dil öğreniminin önemini ön plana çıkarmaktadır, ve bu insanların 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dil kursları büyük okullar şeklinde oluşturulmuştur. (Güzel ve Barın, 2013). 

Uluslararası iletişim kurmak için de insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey yabancı dildir. Ve öğrenilen dil 

toplumun kimliğini yansıtır. Humboldt bununla ilgili şunları söylemiştir: 'Dil bir tek bireyin kendi özgür 

üretimi olan bir şey değildir, her zaman bir ulusun tamamına aittir...dile bağımlı olan insan her zaman ona 

sığınır. (Tok ve Yıgın, 2013). 

Günümüzde iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uluslararası iletişime olan talep artmaktadır. Yabancı 

dil öğrenimi, uluslararası iletişimin kurulmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenilen dil, her 

toplumsal kimliği yansıtan en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. Humboldt bunu şöyle ifade etmiştir: 
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"Dil, bir bireyin özgür ürünü değildir, sonsuza dek tüm ulusundur... Dile bağımlı olanlar, her zaman dile 

sığınırlar" (1820). 

Dili öğrenirken insanların zorlandıkları veya kolay buldukları konular farklıdır. Türkçe öğrenmek diğer dillere 

göre daha avantajlıdır, çünkü türkçe, türk soylu toplulukların tamamını kapsar. Azerice, türkmence, uygarca, 

özbekçe, kazakça, kırgızca, tatarca, başkurtça vb. Türkçenin lehçeleridir ve bugünkü Türkçe ile benzerlik 

gösterir. Türkçeyi konuşan insanların sayısı yaklaşık olarak 200 milyon kişidir ve türkiyenin dünya açılımı ile 

birlikte Türkçe bir yabancı dil olarak daha fazla öğrenilmeye başlanmıştır. 

Türkçe öğretimin tarihi de 11. yüzyıda kaşgarlı mahmud'un Divan-ı lügati't türk'ü ile başlamıştır, ve türkçenin 

yabancılara öğretiminin önemi 1250-1517 kıpçak türkçesi döneminde artmıştır. Bu önem ve ilgi, araplara 

türkçeyi öğretmeyi amaçlayan kitapların yazılmasına sebep oldu. Codex cumanicus, Kitabü Bulgati'l-Müştak 

Fi Lügati't Türk ve'l-kıfçak, kitab-ı mecmu-i tercüman-ı türki ve acemi ve mongoli, El-kavaninü'-külliyye li 

zabit'l- lügati't-türkiyye, et-tuhfetü'z-zekiyye fi'llugati't- türkiyye, kitabü'l-idrak li-lisanü'l- etrak, iki dille 

hazırlanan ve dili öğretmeyi hedefleyen eserlerdir. 

Bu öğretim süreci Türkçe öğretim merkezleri tarafından üniversitelerde ya da farklı kurumlarda yapılmaktadır. 

Yurt dışında ise Türk kültür merkezleri, üniversitelere bağlı Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde yapılmaktadır. 

Ve son yıllarda bu görev yunus emre enstitüsü tarafından yürütülmektedir. 

Türkçe, yabancı bir dil olarak öğretime çok eski bir geçmişe sahip olmadığı için kurumsal çalışmaların yanında 

uygulamalarda sorunlaar yaşayan ve öğrenci gereksinimlerine ilişkin bir çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Bu 

gereksinimden yola çıkarak, her kültüre has değerlendirme süreçlerinin o kültür içindeki daha ayrıntılı bir 

şekilde deyimlerin incelenmesi büyük önem taşır. 

Türkçeyi hangi ülkelerde hangi talep ve ihtiyaçlara göre talep gördüğünü belirten çalışmaların yapılması ve 

yabancı dil olarak öğrenen kişilere odaklı yeterli özellikte analiz de yapılmış olması gerekmektedir. Bu kaygıyı 

el alan çalışma, SAKARYA üniversitesinde yürütülmektedir. 

Ve türkçe öğretiminde tespit edilen sorunlar şunlardır: öğretim programın yetersizliği, eğitim öğretim 

ortamındaki yetersizlikler, öğretim araç ve gereç bakımından yetersizlikler, yöntem ve teknik bakımından 

yaşanan sorunlar, türk alfabesinden kaynaklanan sorunlar, öğretim elemanlarıyla ilgili sorunlar ve dilin 

özelliklerinden kaynaklanan sorunlardır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

Dili öğrenirken yaşanan sorunları ortaya koyup, tartışıp çözüm önerileri bulmaktır. Bunun için uygulanan 

anketlerden yola çıkarak sakarya üniversitesi Tömerdeki öğrenenleri dil öğrenme ihtiyaçlarını ve bu 

ihtiyaçların yaş, cinsiyet, uyruk ve eğitim gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği orataya 

koymaktır. 

Araştırmanın Problem Cümleleri 

1. Sakarya üniversitesinde dil eğitimi gören öğrencilerin dilin özelliklerinden kaynaklanan 

duydukları ihtiyaç nedir? 

2. Sakarya üniversitesinde dil eğitimi gören öğrencilerin türkçenin temel dil becerilerine ilişkin 

duydukları ihtiyaç nedir? 

3. Sakarya üniversitesinde dil eğitimi gören öğrencilerin dersin işlenme şekli ile ilgili sorunları nedir? 

4. Sakarya üniversitesinde dil eğitimi gören öğrencilerin okutmanlarla ilgili sorunları nedir? 

5. Akarya üniversitesinde dil eğitimi gören öğrencilerin dil öğrenme ihtiyaçların eğitim düzeyine göre 

farklılık gösteriyor mudur? 

 

YÖNTEM  

Sunulan bilgiler: araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin analizidir. 

Araştırmanın Modeli 

Yapılan çalışmaları değerlendikten sonra, genel olarak veri toplamaya yönelik deneysel ve anket çalışmaların 

neredeyse hiç olmadığını belirtildi. Bu yüzden araştırmamızın birinci amacı bu boşluğu doldurmaya yardım 

edecek bir gayrette bulunmaktır. (Er, Biçer ve Bozkırlı, 2012). 

Bu araştırmada öğrencilerin ihtiyaçlarını belitmek için tarafımızdan hazırlanan anket kullanılmıştır. Pandemi 

yüzünden görüşme veya gözlem yöntemleri kullanarak verilerin toplanması imkansızdı. 
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Çalışma Grubu 

Eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunları çözmek için sunulan bu çalışma örnekleri 

Sakarya üniversitesi türk dili öğretimi uygulama ve araştırma merkezi (TÖMER) bünyesinde 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında türkçe eğitimi gören yabancı öğrenciler oluşturmaktadır. Gönüllü olarak çalışmaya 

katılan öğrencilerin sayısı 30'du. 

 

Tablo 1. Anket yapan öğrencilerin demografik özellikler 

Katılımcının Kodu Cinsiyet Yaş Uyruk Eğitim Durumu 

Öğrenci 1 Kadın  20 Yemen  Lisans  

Öğrenci 2 Erkek  26 Yemen  Yüksek Lisans 

Öğrenci 3 Erkek  19 Filistin  Lisans  

Öğrenci 4 Kadın 23 Mısır Yüksek Lisans  

Öğrenci 5 Kadın 20 Mısır Lisans  

Öğrenci 6 Erkek  19 Irak Lisans 

Öğrenci 7 Erkek  20 Irak Lisans 

Öğrenci 8 Erkek  19 Irak Lisans 

Öğrenci 9 Kadın 25 Irak Yüksek Lisans  

Öğrenci 10 Kadın 20 Filistin Lisans 

Öğrenci 11  Erkek  19 Suriye Lisans 

Öğrenci 12 Kadın 19 Suriye Lisans 

Öğrenci 13 Kadın 20 Suriye Lisans 

Öğrenci 14 Kadın 21 Somali Lisans 

Öğrenci 15 Erkek 20 Somali Lisans 

Öğrenci 16 Erkek 19 Somali Lisans 

Öğrenci 17 Erkek  20 Özbekistan  Lisans 

Öğrenci 18 Erkek  24 Kazakistan Yüksek Lisans 

Öğrenci 19 Erkek  26 Kazakistan Yüksek Lisans 

Öğrenci 20 Erkek  20 Ürdün Lisans 

Öğrenci 21  Kadın 24 Ürdün Yüksek Lisans 

Öğrenci 22 Kadın 25 Ürdün Yüksek Lisans 

Öğrenci 23 Kadın 20 Ürdün Lisans 

Öğrenci 24 Erkek 20 Ürdün Lisans 

Öğrenci 25 Erkek 20 Ürdün Lisans 

Öğrenci 26 Kadın 28 İran  Yüksek Lisans 

Öğrenci 27 Kadın 18 İran Lisans 

Öğrenci 28 Erkek 26 İran Yüksek Lisans 

Öğrenci 29 Erkek 19 Türkmenistan Lisans 

Öğrenci 30 Erkek 19 Türkmenistan Lisans 

 

Tablo 1’ incelendiğinde örneklem grubuna katılan öğrencilerin 19’ü (%63,3) erkek, 11’si (%33,3) kadından 

oluşmaktadır. Öğrencilerin 9’i (%30) yüksek lisans, 21’i (%70) lisans okumaktadır. Öğrencilerin yaşları 

incelendiğinde yaşlarının 18 ile 28 yaş aralığında olduğu saptanmıştır. 18 yaşında olanlar %3,3, 19 yaşında 

olanlar %26,6, 20 yaşında olanlar %36,7, 21 yaşında olanlar %3,3, 23 yaşında olanlar %3,3, 24 yaşında olanlar 

%6,7, 25 yaşında olanlar %6,7, 26 yaşında olanlar %10, 28 yaşında olanlar %3,3’tür. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin uyrukluğuna bakıldığında 6’sı Ürdünlü, 3’ü İranlı, 3’ü Somalili, 2’si Mısırlı, 2’si Yemenli, 2’si 

Türkmen, 2’si Kazak, 4’u Iraklı, 3’ü Suriyeli, 1’i Özbek ve 2’si Filistinlidir.  

Verilerin Toplanması 

Bir anket formu doldurarak yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları sorunları elde ettik. Bu 

çalışmada 20 sorudan oluşan 4'lü madde tipi yabancı öğrencilerin türkçeyi öğrenirken bu anket kullanılmıştır. 

174



11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

Anket soruları bizim tarafımızdan hazırlanmıştır. Ve bu anket içinde dört farklı değişken ele alınmıştır. Her 

değişkene özel bir takım önermeler de bulunur. Bu önermeler karşısındaki seçenekler de dörtlü değerlendirme 

şeklinde yapılmıştır. 

a) Katılıyorum. 

b) Kesinlikle katılıyorum. 

c)  Katılmıyorum. 

d)  Kesinlikle katılmıyorum. 

 

BULGULAR VE YORUM   

Bu bölümde çalışma kapsamında Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

öğrencilerinin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları ihtiyaçları, sorun ve güçlükleri tespit etmeye yönelik 

betimsel istatistikler ve anketten elde edilen çıkarımlar yer almaktadır. . Bu bölümde, çalışmada elde edilen 

sonuçlar, yabancı uyruklu öğrencilerin anket sorularına verdikleri yanıtlara dayalı olarak konu, kategori ve 

kodlar halinde sunulmuştur. 

Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Duydukları Dil Özelliklerinden Kaynaklanan İhtiyaçlara 

İlişkin Bulgular: 

Katılımcılara uygulanan ihtiyaç analizi ölçeğine göre yabancı öğrencilerin dilden kaynaklanan ihtiyaçları 

içerisinde yer alan Türkçenin dil özelliklerine ilişkin duyulan ihtiyaçlara ilişkin görüşler üzerinde durulmuştur. 

Katılımcılara 20 sorudan oluşan bir anket verdikten sonra her soruya verdikleri yanıtlara tek tek bakarak 

yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Şekil 1. 

 
Şekil 1’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin telaffuz konusunda %53,3 (16 öğrenci) 

katılıyorum demesiyle telaffuz konusunda öğrencilerin yarısı sorun yaşaması bununla ilgili etkinliklere 

derslerde yeterince yer verilmedigini ortaya koymaktadır. katılıyorum yanıtını veren öğrencilerin uyrukluğuna 

bakıldığında çoğu Ürdünlüdür. Ancak kesinlikle katılıyorum yanıtını öğrencilerin uyrukluğuna bakıldığında 

çoğu Iraklı ve Somalilidir. Katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yanıtını veren öğrenciler Özbek, 

Türkmen ve Kazaktır. O da çünkü ana dillerini Türkiye Türkçesine çok yakındır.  
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Şekil 2. 

 
Şekil 2’deki sorulan soruya öğrencilerin çoğu katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yanıtlarını 

vermişlerdir. Demek ki bu sorunla ilgili yapılacak çok şey yoktur. Ama yanıtların 11’isi katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum olduğu için bu sorunu tamamen bırakılmaması gerekmektedir. Aynı zamanda bu 

öğrenciler için bir çözüm bulmak gerekmektedir. 

 

Şekil 3. 

 
Şekil 3’te de Öğrencilerin yarısından fazla katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. 

Katılıyorum 8 yanıt, kesinlikle katılıyorum 1 yorum, katılmıyorum 14 yanıt, kesinlikle katılmıyorum 7 yanıtla 

çok büyük bir ihtiyaç duyulmadığı görülmektedir.  

 

Şekil 4. 
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Türkçe sözcüklerinin yetersizliği sorusuna 14 yanıt Katılmıyorum, 7 yanıt Kesinlikle Katılmıyorum, 8 yanıt 

Katılıyorum ve 1 yanıt Kesinlikle Katılıyorum. Buna göre bu ihtiyaca katılmayan daha fazladır.  

 

Şekil 5. 

 
Yerel ağız kullanımı konusunda katılıyorum ve katılmıyorum yanıtları çok yakın olması yerel ağız kullanımı 

ile ilgili etkinliklere derslerde yeterince yer verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 6. 

 
Alfabe konusunda 1 öğrenci hariç tüm öğrencilerin katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yanıtı vererek 

aksta bir etkinlik yapılmasına ihtiyaç yok demektir.  
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Şekil 7. 

 
Türk dilinin en zor özelliği tamlamalarıdır. Bundan dolayı genelde yabancıların en zordandığı şey tamlamalar 

oluyor. Bu çalışmada tamlamalar konusunda fazla etkinliklere ihtiyaç duyan öğrencilerin sayısı daha fazla 

olduğu için tamlamaları tekrarlayarak ve etkinlikler yaparak bu sorunu çözmek gerekmektedir. 

 

Şekil 8. 

 
Şekil 7’de görüldüğü üzere 30 öğrencinin 4’ü Türkçe konuşurken zamanları yanlış kullanıyormuş. Zamanlarda 

duyulan ihtiyaç fazla olmamasına rağmen yine de bu sorunu bir şekilde yok etmek lazım. 

Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Duydukları Temel Dil Becerileri İle İlgili İhtiyaçlara İlişkin 

Bulgular: 

Temel dil becerilerine ilişkin ihtiyaçlar kategorisinde yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi konularında 

ihtiyaçların duyulduğu belirtilmektedir. Araştırmada Yazma becerisi konusunda diğer becerilerden 

eksikliklerin daha fazla olduğunu gösterir. 
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Şekil 9. 

 
Bu şekilde görüldüğü gibi yazma becerisinde sorun yaşayan ve yaşamayanın oranında yakınlık gösterilir. 

Bunun için öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek amacıyla fazla etkinlik ve ödev verilmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 10. 

 
Şekil 10’da görüldüğü üzere dinleme becerisi konusunda öğrencilerin %60’i ihtiyaç duymuyorken %40’ı 

dinleme becerisini geliştirmek için etkinliklerin yapılmasına ihtiyaç duymaktadır.  

 

Şekil 11.  

 
Şekil 11'deki soruya katılıyorum ve Türkçe konuşmakta tereddüt ettiğime kesinlikle katılıyorum şeklinde 

cevap veren öğrenci sayısı 3'tür (yaklaşık %10). Aynı soruya katılmayanların sayısı 27'dir (yaklaşık %90). 

Öğrencilerin konuşma becerilerinde sorun yaşamamaları bu konuya daha fazla ağırlık verildiğini  
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düşündürmektedir. 

 

Şekil 12. 

 
 

Dil bilgisi becerisi konusunda sorun yaşayan öğrencilerin sadece 8’i fazla pratiğe ihtiyacı vardır. Kalan 22 

öğreciye dil bilgisi becerisi konusunda hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktadır. 

 

Şekil 13. 

 
Öğrencilerin %76,7 oranında öğrendiklerini uygulama konusunda sorun yaşamamaktadır. Ancak yaklaşık 

%23,4 oranında öğrendiklerini uygulayamıyordur. Bu yüzden öğrenilenlerin uygulama ihtiyacı olan 

öğrencilere yönelik etkili çözümler bulundurmasaı gerekmektedir.  

Şekil 14. 
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Çalışmaya kaılan öğrencilerin %63,3 oranında derslerinde konuşma ön planda olmadığı yanıtını verdiğine 

rağmen öğrencilerin çoğu konuşma becerisinde sorun yaşamadığını şekil 11’de gösterilmiştir. %36,6 oranında 

öğrencilerin derslerinde konuşma ön planda olmadığı gösterilmiştir. 

 

Şekil 15. 

 
Öğrencilerin konuşma becerisiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamaması da bu konuya daha çok ağırlık 

verildiğini ortaya koymaktadır. 

Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Duydukları Derslerin İşlenme Yöntemleri ile İlgili 

İhtiyaçlara İlişkin Bulgular: 

Öğrencilerin konuşma becerilerinde sorun yaşamamaları bu konuya daha fazla ağırlık verildiğini 

düşündürmektedir 

 

Şekil 16. 

 
Derslerin sadece teorik işlenmesi konusunda öğrencilerin %80’i katılmadığına rağmen %20’si katıldığına göre 

bu konu üzerinde daha fazla durulması gerektiğini ortaya koyar.  
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Şekil 17. 

 
Yabancıların Türkçe öğrenirken Türkçeyi pratik yapmaları ve aktarmaları çok önemlidir. Öğrenciler 

öğrendikleri dili günlük hayatta ve iş hayatında kullanmayı beklerler. Öğrenilen bilgiler ancak günlük 

hayata aktarıldığında anlam kazanır. Bu nedenle öğrencilerin %33,3'ü öğrendiklerini pratiğe dökemeyen 

sorunlara acilen ihtiyaç duyduklarını ve etkili çözümler aradıklarını belirtmişlerdir.  

Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Duydukları Okutmanlar ile İlgili İhtiyaçlara İlişkin 

Bulgular: 

Eğitmen İhtiyaçları kategorisinde, sert öğretmen tutumları, öğretim elemanlarının yetersiz hazırlanması, 

hızlı konuşma vb. ile ilgili çeşitli konulara dikkat çekildi. Özellikle hocanın hızlı konuşması öğrencilerde 

büyük sıkıntı yarattı. 

 

Şekil 18.  

 
Derslerde okutmanları çok ciddi olması konusunda %10’u sorun yaşadığı belirtmiştir. Okutmanların sadece 

bir konuyu aktarmak için değil, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek için de konuşmaları 

gerekmektedir.  
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Şekil 19.  

 
Bu soruya 30 öğrenciden 1 öğrenci katılması ciddi bir ihtiyaç bulunmadığını gösterir. Ama yine de 

okutmanların hazırlıksız derse gelmesi öğrenciler için büyük bir sorun yaratabilir. 

 

Şekil 20.  

 
Okutmanların hızlı konuşmaları kodu için %30 oranında 9 ögrenci sorun yaşadığını ifade etmiştir. Bu nedenle 

öğrenciler okutmanların biraz yavaş konuşmalarına ihtiyaç duymaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkçe, dünya tarihinin en eski dillerinden biri olmasının yanı sıra, erişim ve konuşmacı sayısı bakımından da 

Altay dillerinin en büyüğüdür. En eski yazılı belge VII. Türkçenin geçmişi 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır 

ve bugün 10.955.840 metrekarelik bir alanda yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır” (Akar, 

2005). Günümüzde Türkçe Moğolistan ve Çin'den Orta Avrupa'ya, Sibirya'dan Hindistan ve Kuzey Afrika 

geniş coğrafi alanına (Ercilasun, 2011). 

Küreselleşen dünya koşulları ile özellikle son 30 yılda Türkçenin ve kültürel eğilimlerin artmasına paralel 

olarak Türkçe dünyanın birçok ülkesinde öğrenilen yabancı dillerden biri haline gelmiştir. Bu ilginin tarihsel, 

siyasi ve ekonomik temelleri olduğuna şüphe yok ama hızla küreselleşen dünyada milletler arasındaki yakın 

etkileşimin doğal bir sonucu olarak yabancı dil öğretimi giderek daha fazla önem kazanıyor. Aslında her dil 

farklı kültürlere açılan bir kapıdır, özellikle farklı medeniyetler arasındaki yoğun etkileşim diğer kültürleri de 

tanımayı gerekli kılmaktadır” (Maden ve İşçan, 2011). Türkiye'yi ve insanlarını anlatmak, bir ülkeyi ve 

kültürünü anlamanın en iyi yolu da dilini öğrenmektir. 

Bu çalışmada 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi TÖMER'de (Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi) yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil gereksinimleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin dil öğrenme ihtiyaçları, dil özelliklerinden kaynaklanan 
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ihtiyaçlar, temel dil becerileri ile ilgili ihtiyaçlar, ders öğretim yöntemleri ile ilgili ihtiyaçlar ve öğretmenlerin 

ihtiyaçları şeklinde kendini göstermektedir. 

Türkçenin dil özelliklerine ilişkin ihtiyaçlar kapsamında ankete katılan 30 öğrenci telaffuz ihtiyacını 

belirtmiştir. Bunun nedeni kursta daha az telaffuz etkinliği olabilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe 

Türkçe ile konuşurken yeterince telaffuz edemediklerini hissettikleri ortaya çıkmıştır. 

Temel Çince becerilerinin ihtiyaçları arasında öğrencilerin görüşleri doğrultusunda en çok yazmanın olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen verilerden hareketle Sakarya Üniversitesi TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçenin 

daha nitelikli öğretimi için bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe okutulan dersleri yabancı uyruklu öğrenciler için uygulayabilecekleri 

ortam oluşturulmalıdır. 

• TÖMER bünyesinde film günleri düzenlenecektir. Kültürel iletişime uygun filmler öğrencilerin seviyelerine 

göre belirlenmeli ve hedef kitle ile buluşturulmalıdır. 

• Öğrencilerin okuldaki diğer öğrencilerle ve toplumla sosyal ilişkiler geliştirmeleri sağlanmalıdır. 

• Derste teorik bilgi vermek yerine Türkçeyi günlük hayatta kullanma becerisini geliştirmek daha iyidir. 

• Öğretim elemanı, öğrencilerin söylenenleri daha kolay anlamalarını sağlamak için sınıfta daha yavaş ve net 

konuşur. 
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ABSTRACT 

This study intends to describe the potential and export opportunities for halal cosmetic products in Indonesia. 

This research uses a systematic literature review method. The data sources for this research come from books, 

journals, and other literature related to the potential and opportunities for exporting halal cosmetic products 

in Indonesia. Analysis of research data using VOSviewer - Visualizing scientific landscapes. The findings in 

this literature review study conclude that in Indonesia, the cosmetics industry is a manufacturing sector that 

grows and develops along with people’s lifestyles. Its market potential can be maximized through proper 

branding or product design imaging and expanding market access overseas. In Indonesia, the cosmetic market 

is quite large and promising for manufacturers. This is in line with the increasing population and also the 

increasing trend of society to go back to nature which can encourage the emergence of new innovative 

products in the form of cosmetics made from natural ingredients. This opportunity has been well utilized by 

the traditional medicine and cosmetic industries because it is supported by Indonesia’s diverse biological 

wealth. Other findings explain that the existence of the ASEAN Economic Community (one single market) is 

an opportunity for the national cosmetics industry to increase exports given the similarities in climate, socio-

culture, purchasing power, and consumer preferences that are not much different from Indonesia. 

Keywords: Halal cosmetics, exports, potential, and opportunities. 

 

INTRODUCTION 

Demographically, the Muslim population in Indonesia reaches 209.1 million people (87.%) or 13.1% of the 

world’s Muslim population. The large local need for halal products certainly supports the climate of the halal 

industry. While socio-culturally, the community creatively produces a variety of halal products, starting from 

superior and regional culinary specialties or aesthetic products (Adinugraha & Sartika, 2019). On the other 

hand, the trend of the halal lifestyle is also increasing. Indonesia as a country with the largest Muslim majority 

population in the world has wide open potential for contributions to the export of halal products. Meanwhile, 

Indonesia is still the target of exports from Muslim countries in the world. Data from the State of Global 

Islamic Economy Report 2022 shows that the export value of Indonesian halal food products until April 2022 

is still IDR 119 trillion, while imports from OIC (Organization of Islamic Cooperation) countries reach IDR 

1,630 trillion. Then for fashion products, the national export value only reaches Rp. 6 trillion, and imports 

from OIC countries amount to Rp. 268 trillion (Dinar Standard, 2021). 

Indonesia’s closeness to OIC countries is one of Indonesia’s big assets to appear as the world’s largest 

producer and exporter of halal products. Data shows that the OIC consists of 57 countries with 24.1% of the 

total world Muslim population which reaches 1.86 billion people. This number does not include adherents of 

Islam outside the OIC countries, such as India, which has a Muslim population of around 195 million, and 

Ethiopia, 35.6 million (Ali et al., 2022). 

The promise of OIC as an Indonesian halal market is marked by export data. Currently, Indonesian palm oil 

occupies the top position (23.88%) as the most exported commodity to OIC countries (Al-Harbi, 2019). Then, 

coal is 9.56%, and vehicle equipment is 3.95%. Opportunities for various other halal products are still wide 

open. Such as food products, beverages, Muslim clothing, and cosmetics, as well as halal tourism for foreign 

tourists to visit (Cabrera, 2022). 
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The five largest exporters of OIC countries are Saudi Arabia, Malaysia, the United Arab Emirates, Turkey, 

and Indonesia, respectively (Septiarini, 2023). Even though Indonesia already has a lot of resources. So that 

Indonesia has great potential to become OIC’s largest exporter and at the same time dominate the world halal 

market (Lestari, 2020). 

Pharmaceutical products are no less large, the import value of OIC countries reaches IDR 390 trillion, while 

Indonesia’s exports are valued at IDR 1.3 trillion. The last is halal cosmetic products. Indonesia’s export value 

reached IDR 7 trillion and imports from OIC countries reached IDR 123 trillion (Putri, 2018). There is a big 

gap between the export value of national halal products and the import value of halal products from OIC 

countries (Shahid, 2018). 

Why do halal products become something of urgency at this time in Indonesia? First, halal guarantees have 

been recognized by the World Trade Organization, because the WTO has recognized that halal products are 

an indication of products that are suitable for consumption. Second, the Muslim population in 2030 is predicted 

to be 26% of the world’s population. Third, the Asia-Pacific halal product market is 62%, Africa is 15%, the 

Middle East is 20%, and Europe-US is 3% (Rakhmawati, 2018). This means that halal has become a way of 

life for the global community. That is then why Islamic economic growth is considered important. 

In terms of the potential of the Islamic financial sector for the development of the halal industry (Suparno, 

2020). Islamic financial assets in Indonesia were able to grow 22.71% (YoY) from 2019 (Rp 1,468.07 trillion) 

increasing to Rp 1,801.40 trillion in 2020. Indonesia ranks third in the world’s reference sukuk. Indonesia 

leads with the highest investment activity in the halal industry (M&A, Venture Capital, Private Equity) and 

remained in the top position during the 2019/2020 pandemic, despite a decrease in activity during the 

pandemic (Rakhmawati, 2021). Transactions of halal products in e-commerce also show growth in almost all 

sectors which are dominated by the fashion, personal care and cosmetics, and halal food and beverage sectors 

(Rubiyanti, 2022). This certainly shows that the prospects for sharia businesses in Indonesia are quite 

optimistic about the use of digital technology (Ainin, 2020). One of the development focuses and main 

objectives of the sharia development sector in 2020-2024 is the National Halal Fund (NHF). It is one of the 

main pillars and programs in the Indonesian Sharia Economic Masterplan to support the growth of the halal 

industry and accelerate the growth and export-oriented halal production. NHF is an important instrument in 

strengthening the halal value chain from upstream to downstream, especially in increasing the quality and 

quantity of halal products and services, starting from raw materials, processing, and distribution channels, to 

financing (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).  

To recover the global economy, the sharia economy has been raised as the main agenda in various countries 

(Rizkitysha, 2022). This is an important part of the post-pandemic economic recovery policy. The Islamic 

economy and the halal industry have also been seen as sources of new growth engines, both domestically and 

globally (Jailani & Adinugraha, 2022). In this regard, the Government seeks to accelerate the development of 

the national halal industry and realize the vision of “Indonesia as the World’s Leading Halal Producer”. Taking 

advantage of its demographic bonus and as a country with the largest Muslim population in the world, 

Indonesia is of course also capable of becoming the world’s largest market for halal products (Adinugraha & 

Nadhifah, 2020). 

The State of the Global Islamic Economy Report 2022 reveals that Indonesia’s sharia economic indicators 

continue to improve, where Indonesia has managed to rank 4th in the world. Indonesia is one of the largest 

consuming countries for halal products in the world, accounting for 11.34% of global halal expenditure (Dinar 

Standard, 2021). 

Seeing the enormous market potential both from within and outside the country, repositioning needs to be 

done so that Indonesia is not only a target market but also able to encourage increased production of halal 

products (Putri, 2019). For this reason, the development of the halal industry will continue to be accelerated 

sustainably to meet demand from within and outside the country. Competition to seize global market share for 

the halal industry is also quite tight, where the halal industry is not only of interest to Muslim countries. 

Therefore, the Indonesian halal industry must have more competitiveness than other countries, because apart 

from having a large domestic market potential, export opportunities can also be pursued. 

The business potential of the halal industry in Indonesia is considered very large (Hendayani, 2018). In 

meeting the expectations of national economic growth figures, the halal industry is said to be able to play its 

role. This claim is not without reason. In terms of population, approximately 87% of the total population of 
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Indonesia is Muslim (Adinugraha et al., 2020). At the same time, there is an increasing awareness of the 

Indonesian Muslim population to implement a halal economic system. Whether it’s in the industrial sector or 

other sectors. It’s just a fact, so far the development of the halal industry in Indonesia has not been significant 

in supporting economic growth (Al Arif, 2017). Fields or sectors that need to be encouraged to develop the 

halal industry include food, tourism, fashion, cosmetics, education, finance, pharmaceuticals, media, health 

services, fitness, and arts and culture. If all of these fields are maximally empowered, the country with the 

world’s largest Muslim population will progress and the halal industry will emerge as a major contributor to 

the country’s economy. If you look at neighboring countries, the halal industry has made a significant 

contribution to their growth, such as Malaysia. Malaysia has developed its halal industrial sector as a 

contributor to the country’s economy and has even become an engine of economic growth (Adriani & Yustini, 

2021). 

To encourage exports of the halal cosmetics industry to be a driver of economic growth, serious efforts are 

needed by the government, especially how to stimulate people to get involved in this field (Sudarsono, 2020). 

Moreover, Indonesia has the potential for a promising halal cosmetics market as mentioned above. Although 

the Indonesian government is still focusing on developing Islamic finance, it has not yet launched a 

comprehensive development of the halal industry. This has caused Indonesia to stagnate and just like that 

facing the halal industry market (Handriana, 2020). However, it’s never too late. Indonesia still has the 

opportunity to become a big market for other countries in creating a conducive economic climate for the halal 

industry. The goal is that the Indonesian state is no longer a market for neighboring countries or even non-

Muslim countries through the halal industry business, but the halal industry in Indonesia should be the host in 

its own country (Nugraha, 2022). 

Indonesian halal cosmetic products are expected to continue to increase, so they can penetrate the global 

market (Kasri, 2023). This is because global halal cosmetics are projected to reach US$54 billion by 2022. 

This potential must certainly be seized by Indonesia to fill this opportunity. Indonesian halal cosmetic products 

can penetrate the global market. Where, currently, Indonesian halal cosmetics can penetrate the new global 

market, Wardah Cosmetics. Wardah is the first Indonesian cosmetic product to be halal certified. In the future, 

all Indonesian cosmetic products can penetrate the global halal cosmetic market. This year it is projected that 

exports of halal cosmetics will reach US$54 billion globally (Adinugraha et al., 2019). 

Currently, the demand for global halal cosmetics is very high. The devotees are not only Muslims but also 

non-Muslims. This means that Indonesia has a market opportunity, and an economic opportunity to build a 

halal value chain (Susanty, 2020). 

The world’s Muslim population reached 1.8 billion in 2017. From this figure, spending on halal food and 

beverages reached US$1.3 trillion and is expected to increase to US$1.9 trillion in 2023. Meanwhile, for halal 

cosmetics, Indonesia is not yet in the top ten (Pacific, 2010). Indonesia itself is ranked 10th globally in the 

category of countries implementing the halal value chain (Iskandar et al., 2021). The highest category for 

Indonesia, namely Muslim fashion, is ranked second after the United Arab Emirates. Next is halal tourism, 

which is in fourth place after Turkey. Based on the description above, this study intends to describe the 

potential and export opportunities for halal cosmetic products in Indonesia. 

 

METHODS 

This research uses a systematic literature review method (Arredondo et al., 2022). The data sources for this 

research come from books, journals, and other literature related to the potential and opportunities for exporting 

halal cosmetic products in Indonesia. Analysis of research data using VOSviewer - Visualizing scientific 

landscapes. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results  

Based on data processing using VOSviewer - Visualizing scientific landscapes which are used to visualize a 

bibliography, or a data set containing bibliographical fields (title, author, author, journal, etc.) regarding 

Indonesia's halal cosmetics exports. Bibliometric analysis has found the following figure: 
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Figure 1. Results of analysis of research data using VOSviewer 

 

DISCUSSION 

Development of Halal Cosmetics in Indonesia 

Cosmetics is a beauty tool that many adult women love. Like women in general, of course, they want beauty 

that can enhance their appearance. Cosmetics are one tool to obtain that beauty. Cosmetics are generally a 

mixture of various chemical compounds, some are also made from natural sources and most are synthetic 

materials (Arifah, 2020). 

However, the use of cosmetics is also often debated from the sharia side. When a Muslim woman uses 

cosmetics from a mixture of ingredients like the one above, she is afraid that it will block the ablution water 

when she is going to perform her prayers. It is feared that using cosmetics made from chemicals and synthetic 

mixtures can block ablution water. Blocking the ablution water on the skin of a Muslim woman can have an 

impact on the validity of the prayer performed. Now, looking at the long debate regarding the use of morning 

cosmetics for Muslim women, a new trend has emerged, namely halal cosmetics (Noor, 2015). To discuss this 

further, see the article below to find out about the development of halal cosmetics in Indonesia. 

The trend for halal cosmetics is mushrooming in the Asian beauty industry, including Indonesia, which as we 

all know has a majority Muslim population (Adinugraha & Sartika, 2019). Below is a complete discussion of 

the development of halal cosmetics in Indonesia. In fact, in Indonesia itself, a halal cosmetic brand has existed 

since 1995. At that time, the Wardah cosmetic brand became the first cosmetic brand to sell halal cosmetics 
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(Sukesi & Akbar Hidayat, 2019). However, the trend of using halal cosmetics has only mushroomed 5 years 

ago, namely, in 2018, the trend of using halal cosmetics has begun to mushroom throughout the country. 

Halal cosmetics are products made from materials that comply with Islamic law (Sukardani et al., 2020). The 

content of the product offered must be free from animal elements that are forbidden and slaughtered not 

following Islamic guidelines. The product must be produced and processed using tools that are not mixed with 

substances that are not following the Shari’a. Thus, halal cosmetics are a harmonization of Islamic law, good 

manufacturing practice, and halal raw materials (Jamaludin et al., 2017). 

Cosmetic products are one of the industries that are in great demand by many people (Kim et al., 2018). This 

can be seen from the many current trends that are currently popular, especially among teenagers regarding 

skincare and make-up products. Beauty product entrepreneurs pay a lot of attention to understanding the 

meaning of halal to have an understanding of the preferences of Muslim consumers (Saleh et al., 2016), 

especially young people. Cosmetic products are now increasingly attractive if they are labeled as halal. 

Indonesian Muslims are reluctant to consume these products if they contain substances that are not halal. Halal 

certificates contained in various cosmetic products provide a sense of security to consumers that these 

cosmetics use raw materials that are safe to use (Purwanto et al., 2020). 

The beauty industry offers premiumization opportunities not only through high prices and luxury labels but 

also by increasing quality (Mustafar et al., 2018). Skincare products are predicted to grow by around 31 percent 

during 2017-2022. Currently, Indonesia is in the 2nd position with the largest amount of cosmetic consumption 

after India, in 2023 it is estimated that the cosmetics market share will increase by 6.9 percent to USD 90 

billion (Zaki et al., 2021). 

Cosmetics is a mainstay industry determined by the Ministry of Industry in the National Industrial 

Development Master Plan. In recent years, beauty manufacturers in Indonesia have also started to produce 

and register their products to have halal certification (Herlina et al., 2020). This is certainly a positive 

development for the halal industry in the cosmetics sector. 

Indonesia is known as one of the countries with the largest Muslim population in the world. Therefore, the 

government should fulfill the rights of its citizens so that they can access products with halal status. A large 

number of Muslim consumers in Indonesia has driven the growing demand for halal-certified products. This 

of course can encourage economic growth, because Indonesia has the potential to grow the development of 

the halal industry to meet consumer needs, including the halal cosmetics industry (Ahyani et al., 2021).  

Responding to the start of the spread of the halal cosmetics trend in Indonesia, BPJPH as the organizer of the 

halal product guarantee responds and supports efforts to develop halal cosmetic products in Indonesia. This 

was confirmed by the issuance of regulations that cosmetic products must have halal certificates following 

Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees (Faridah, 2019). With the support from BPJPH, 

which issued regulations that cosmetic products must have halal certificates, it is hoped that national cosmetic 

products will be able to compete and take advantage of the large market potential both locally and 

internationally. 

The production performance of the cosmetics industry in Indonesia is currently showing a positive trend 

(Huriah, 2022). In general, people already prefer products with a halal label, there is an upward trend among 

Muslim cosmetic users. The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia noted that last year, the 

cosmetics industry grew by 6.35% and rose to 7.36% in the first quarter of 2018. Throughout this year, the 

Ministry of Industry believes the cosmetics industry can grow by 7.33% on an annual basis. In addition to 

increasing domestic demand, the number of new start-up industries that the market can accept is also a driving 

factor. The rate of investment in Indonesia has also continued to increase and exports have also grown better. 

Halal cosmetic manufacturers in Indonesia are demanded to be able to meet the tastes of domestic consumers 

if they do not want to be outdone by-products from abroad, such as from South Korea. Indonesian 

manufacturers wish to make Indonesia a mecca for cosmetic products, which currently refers to Japan. 

Indonesia has great potential because it has a rich heritage of cosmetic formulas and abundant natural raw 

materials. Domestic cosmetic products can compete in the global market because currently, exports are quite 

large. Over the past year, the export value of cosmetic products was more than US$500 million with the main 

destinations being countries in the Asia Pacific region. 
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Potential for Export of Halal Cosmetics in Indonesia 

Islam is a religion that pays attention to the beauty of a woman. Usually, a woman uses cosmetics to beautify 

herself. However, the cosmetics used must be considered both in terms of ingredients and how to obtain them. 

Cosmetics used should not harm the body. In addition, it is necessary to pay attention to halal cosmetics so 

that the product complies with Islamic law (Yavuz, 2011). 

The cosmetics used must be safe and not harmful to the user and free from materials that are prohibited by the 

Shari’a, such as pork and other hazardous materials. At present, provisions regarding halal cosmetics and free-

from materials prohibited in the Shari’a have been regulated in law Number 33 of 2014 concerning halal 

product guarantees (Faridah, 2019). 

In this modern era, the use of cosmetics is a very primary need for a woman. Looking beautiful and attractive 

is every woman’s dream, so there are many ways to get the look you want, one of which is by using cosmetics 

(Arifah, 2020). Nowadays, not only women, but cosmetics are also starting to be in demand by men, such as 

special facial cleansers for men, perfumes, hair oils, and so on. 

The growth of Indonesian cosmetics in the last 10 years has grown by an average of 12% with a market value 

of up to 33 trillion rupiahs, and in 2020 the beauty industry in Indonesia will experience large growth 

compared to other countries in Southeast Asia. Based on these data, Indonesia has a market share value of 

64.34 trillion, an increase of 9% from the previous year (Rahmah & Barizah, 2020). The cosmetic market 

share has an average growth of 14.28%. The national cosmetics industry has grown by 20% or four times the 

national economic growth this year. In addition, the growth of the domestic cosmetics industry has increased 

by 153 companies to more than 760 companies. 

According to the Food and Drug Supervisory Agency, 51,025 cosmetic products have distribution permits and 

around 28,717 or 56.28% are imported products from foreign countries such as Japan, South Korea, Europe, 

and the United States which are targeted at the upper middle class and for the middle class are usually imported 

products from Malaysia, Thailand and South Korea (Ramdania, 2022). 

Several factors cause the loss of local cosmetics (Izzudin & Adinugraha, 2021). First, local products do not 

yet have a well-known image in society compared to imported products, so many people choose to use 

imported products. Second, local cosmetic producers are still unable to compete with imported products. 

Third, local producers are less able to develop their products due to a lack of training and assistance from the 

relevant agencies, so the quality of local products is inferior to imported products. 

The potential for halal cosmetics market has enormous opportunities. However, the rise of imported products 

in Indonesia makes local products have to compete with imported products in society. Thus producers of halal 

products must be more active in developing their products by making the latest innovations for their products 

(State of the Global Islamic Economy Report, 2019). As a country with a Muslim majority, Indonesia should 

be able to develop the halal cosmetics market both at the national and global levels and not only as a consumer 

but as a producer of halal cosmetics. 

Why halal cosmetics? Halal cosmetics are substances that are applied to the human body with the aim of 

cleaning, beautifying, repairing, or changing the appearance without changing its structure or function under 

Islamic teachings (Kasdi, 2019). The national halal cosmetics industry recorded a growth increase of 20% or 

four times the growth of Indonesia’s national economy. 

In addition, the domestic halal cosmetics industry has increased by 153 companies, so currently, the number 

has reached more than 760 companies. Of this total, as much as 95% of the national cosmetic industry is the 

small and medium industrial sector and the remainder is large-scale industry (Ahmad et al., 2019). Even 

though it is a small and medium industry, the halal cosmetics industry has been able to export its products to 

other countries, such as Africa, the Middle East, and countries included in ASEAN. Even during a pandemic, 

there has also been an increase. Based on data from the Central Statistics Agency in the first quarter of 2022, 

the growth of the chemical, pharmaceutical, and traditional medicine industries including cosmetics grew 

5.59%. The growth of the cosmetics market in Indonesia is also projected to increase by 7%. 

This increase in growth to double digits was driven by huge demand from the domestic and export markets in 

line with the trend of people starting to pay attention to body care products as their main need. This increase 

occurred because cosmetic products have become a primary need for women. Indonesia is a potential market 

for cosmetic products so this business can be promising for our producers who want to develop it (Cailloux & 
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Griffith-Jones, 2003). Indonesia is expected to become the 5th largest market for halal cosmetics in the world 

in the next 10-15 years. 

A large number of consumers of halal products in Indonesia can grow the potential for the development of the 

halal industry to supply consumer demand both domestically and abroad. A large number of consumers of 

halal products in Indonesia can grow the potential for the development of the halal industry to supply consumer 

demand both domestically and abroad. This certainly has the opportunity to make Indonesia the country with 

the largest consumer of halal products in the world (Bilim, 2017). 

However, currently, the development of the halal industry in Indonesia is still dominated by the food and 

cosmetics sector. Even though there are still several potentials in the halal industry sector that potential to be 

developed further. One of the potential opportunities for the halal industry sector that can be developed is 

halal cosmetics. The halal cosmetics industry sector has developed rapidly in Indonesia over the past decade. 

Halal certificates embedded in various cosmetic products provide a sense of security to cosmetic users because 

the existence of these certificates can assure that these cosmetics use raw materials that are safe to use 

(Fadlullah et al., 2021). 

Indonesian halal cosmetics were recorded as the third largest exporter in Malaysia. Wardah, one of Indonesia’s 

halal cosmetic brands, is even ranked third for products imported by Malaysia. Cosmetics and fashion are the 

easiest to see. Exports from the halal business sector have the potential to reach US$3.08 trillion this year. 

This number increased significantly compared to the realization in 2016, which amounted to US$ 2 trillion. 

Halal Cosmetics Export Opportunities in Indonesia 

Even though Islam allows women to decorate, using cosmetics must be following Islamic law, starting from 

the raw materials to the manufacturing process, not excessive, and not endangering the user. Along with global 

trends, the use of these cosmetic products is increasingly widespread in various parts of the world. Because of 

the high consumer demand for cosmetics (Nusran, 2018). Cosmetics are a must-have item regardless of age 

and gender. 

According to the Ministry of Industry, Indonesia is listed as the largest Muslim-majority country in the world 

with a Muslim population of 229 million (87.2%) of the total 276.3 million Indonesian population (Adinugraha 

et al., 2021). Currently, cosmetic products that already have halal certificates from the Indonesian Ulema 

Council such as Wardah, Avoskin, Elsheskin, Make Over, and others. Global consumption of halal cosmetics 

has reached USD 64 billion with a growth rate of 4.9% per year. Indonesia ranks 2nd in the world’s largest 

consumption of halal cosmetic products worth USD 4 billion. 

The halal consumer goods market continues to experience significant growth, including cosmetic products. 

Halal lifestyle in the cosmetics sector is one of the supports of the emergence of the brand “Wardah” which is 

the first product in the halal cosmetics industry (Adinugraha, 2021). Positioning for halal cosmetics, Wardah, 

which was born as a micro-scale company, has become the market leader in the country’s halal cosmetic 

product industry. Wardah can compete in the domestic and foreign arenas. Not only fashion, but the halal 

cosmetics industry also has large market potential, both domestically and abroad. The market potential for the 

halal cosmetics industry is quite large. Indonesia’s export value alone reached USD 784 million or 9.56% of 

the total export market of USD 140 billion. Exported products include soaps, skin scrubs, essential oils & 

toiletries, and perfumes. 

Rapid technological developments also affect the potential of halal cosmetics. As a result of the Covid-19 

pandemic, consumers are now starting to adapt to the new normal, and sales are starting to recover with the 

development of e-commerce as the main driver of sales. The digital platform is a solution today to improve 

the halal industry, as well as make it easier to serve and do business for consumers (Safira, 2019). 

The existence of a halal label makes a product have superior and guaranteed value compared to other cosmetics 

and makes a lot of enthusiasts. For example, the brand “Wardah” instills a halal mindset in consumers so that 

consumers believe that wardah cosmetic products are halal, safe, and secure. Even though now many foreign 

products have emerged that are of better quality, even those issued by well-known brands. 

Indonesia as a Muslim-majority country has now begun to open up great opportunities for the halal industry. 

With the existence of a halal label where consumers feel comfortable and trust what they use. Indonesia must 

be able to further develop the halal cosmetics industry to a global level. Not only as a consumer but as a 

producer in the halal cosmetics industry. 
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The public’s need for products and services labeled halal is increasing along with the increasing awareness of 

the quality, safety, and health of the products consumed. Based on the report from the State of Global Islamic 

Economic Report 2020-2021, the consumption level of the world’s Muslim community reaches USD 2.02 

trillion in the food, pharmaceutical, cosmetic, fashion, travel, and halal media/recreation sectors. 

Indonesia is a major market in the world trading in halal products and has the potential to develop the halal 

industry to meet consumer demands at home and abroad. This is because Indonesia has the largest Muslim 

population in the world, namely 87% of the total population. 

To make Indonesia the center of world halal producers, it is necessary to strengthen the industry in Indonesia, 

including establishing a halal industrial area, creating an integrated information system related to production 

data, trade and certification of halal products, supporting MSMEs to become part of the halal industry by 

building halal industry centers in the area. It is hoped that Indonesia can become a major producer in the halal 

industry, not only a target market for world halal industry producers. 

Indonesia has a great opportunity to become the largest producer and exporter of halal cosmetic products in 

the world. This is supported by the resources they have, including the potential of the industrial sector in 

Indonesia. The Ministry of Industry encourages these potentials and opportunities so that they can grow 

optimally. The halal industry sector is part of an ecosystem with enormous economic potential for now and in 

the future. The consumption level of the world’s Muslim community reaches USD 2.02 trillion which is 

absorbed in the food, pharmaceutical, cosmetic, fashion, travel, and halal media/recreation sectors. It is 

projected that this level of consumption will continue to increase to reach USD 2.4 trillion in 2024 with an 

average annual growth rate of 3.1%. Indonesia’s Sharia Economic Rating, as measured by the Global Islamic 

Economic Indicators, has also increased. Indonesia is ranked fourth in the world after Malaysia, Saudi Arabia, 

and the United Arab Emirates. 

During the pandemic last year, it had an impact on the consumption of Indonesian halal products. Quoting 

Dinar Standard data, almost all sectors of consumption of halal products recorded a decline in 2020 when 

compared to 2019. Only the halal cosmetics sector showed a growth of 0.71% to US$ 4.19 billion in 2020. 

Dinar Standard projects this consumption could increase to US$ 282 billion by 2025. 

Indonesia’s opportunities as a market for Muslim products need to be balanced with an increase in Indonesia’s 

export performance and the potential for its products to enter the markets of the OIC countries. Based on OIC 

Economic Outlook 2020 data, among OIC member countries, Indonesia is the fifth largest exporter with a 

proportion of 9.3%. Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world has wide-open 

opportunities to contribute to the export of halal cosmetic products. The export value of Indonesian halal 

cosmetic products reaches IDR 7 trillion and imports from OIC countries reach IDR 123 trillion. 

The opportunity for exporting halal cosmetics from Indonesia to Southern Thailand is huge. This potential is 

in line with the high public interest in beauty ingredients. Halal cosmetics are highly sought after in Thailand. 

Because Thai people love make-up. So halal cosmetics are very popular in Thailand. Southern Thailand is 

inhabited by many Muslim people who need halal goods, including cosmetics. So far, there have been halal 

cosmetic trademarks from Indonesia that are popular in Southern Thailand. Therefore, the opportunities for 

similar products are relatively large. 

Halal Cosmetics Export Strategy in Indonesia 

Indonesia is the center of the world’s leading halal producer. A big vision that the government wants to realize 

(Suryadi, 2020). As a country that has the fourth largest population in the world, namely 267 million people, 

and with the majority of the population being Muslims, Indonesia has strong potential to achieve this vision. 

The Indonesian government continues to encourage the development of the halal industry in Indonesia 

sustainably. One of the commitments taken as a concrete step to achieve this vision is through accelerating 

the implementation of halal certification for micro and small business actors. The launch of the Free Halal 

Certification Program and the provision of MSME halal facilitation through several Ministries and Institutions 

is a strategy to accelerate this implementation (Abror, 2020). Thus, it is hoped that halal cosmetic producers 

in Indonesia will have halal certification. 

 Halal certification is important in providing certainty and a sense of security for consumers. To find out 

whether a product is halal or not is not just looking at the final product. Consumers also want to know how 

halal principles are applied in the process of producing these products starting from the provision of 

ingredients, processing, packaging, to presentation. Halal certification is needed because the issue of halal 
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tayyib is a unified process. Halal is usually normative or lawful, while thayyiban ensures that products have 

quality. Halal is a process and not just an end product (Widjaja, 2021). For example, consumers want to know 

the halal supply chain process of halal cosmetic products, starting from their farms to products sold in shops. 

Because in principle halal certification provides guarantees and protection to consumers. 

Indonesia is a big consumer in the halal industry which is also a challenge for Indonesia which is only a 

consumer, not a producing center. There are several main strategies in the 2019-2024 Indonesian Sharia 

Economic Masterplan, namely strengthening the value chain, for example, building an international halal 

center. Second, strengthening the digital economy, for example establishing an incubator to facilitate start-up 

growth (Susanti, 2021). The third is strengthening the sharia economy, for example, the formation of a sharia 

state-owned bank which was formed in early February, namely Bank Syariah Indonesia (BSI). And the fourth 

is strengthening MSMEs, for example, integrated financing facilities for MSMEs. 

Exports of Indonesian halal products are currently only around 3.8% of the total world market for halal 

products when compared globally. To increase this contribution, it is necessary to carry out various strategic 

efforts, one of which is through holding national and international scale events to encourage the promotion 

and publication of Indonesian Muslim products which are currently experiencing significant progress 

compared to previous years, so that they will be increasingly recognized in the eyes of the world (Widyanto, 

2022). 

Indonesia as a country with the largest Muslim-majority population in the world has wide open potential for 

contributions to the export of halal products (Yulianto, 2022). Meanwhile, Indonesia is still the target of 

exports from Muslim countries in the world. There is a big gap between the export value of national halal 

products and the import value of halal products from OIC countries to Indonesia (Rahmah & Barizah, 2020). 

Some supports provided by the Indonesian government to encourage exports of halal products include 

dissemination and literacy of halal certification, support for market access through trade cooperation, 

utilization of trade representatives abroad, and increasing the added value of halal products, especially halal 

cosmetics. 

 

CONCLUSION 

The findings in this literature review study conclude that in Indonesia, the cosmetics industry is a 

manufacturing sector that grows and develops along with people’s lifestyles. Its market potential can be 

maximized through proper branding or product design imaging and expanding market access overseas. In 

Indonesia, the cosmetic market is quite large and promising for manufacturers. This is in line with the 

increasing population and also the increasing trend of society to go back to nature which can encourage the 

emergence of new innovative products in the form of cosmetics made from natural ingredients. This 

opportunity has been well utilized by the traditional medicine and cosmetic industries because it is supported 

by Indonesia’s diverse biological wealth. Other findings explain that the existence of the ASEAN Economic 

Community (one single market) is an opportunity for the national cosmetics industry to increase exports given 

the similarities in climate, socio-culture, purchasing power, and consumer preferences that are not much 

different from Indonesia. 
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ÖZET 

Bu bildirinin konusu, Osmanlı sultanları I. Süleyman (1520-66) ve II. Selim (1566-74) zamanlarında 

sancakbeylik ve beylerbeylik yapan, daha çok Van beylerbeyi olarak bilinen Hüsrev Paşa’dır. Bildirinin 

maksadı Hüsrev Paşa biyografisini oluşturmaktır. Bununla birlikte şahsiyeti ve hayratları hakkında bilgi 

verildi. Çalışmada görev yerlerinin tespitine çalışıldı, bu zamanlarda meşgul olduğu işlere değinilmedi. Son 

olarak Hüsrev Paşa’nın Van ve diğer şehirlerde eserleri ve vakıfları gösterildi. 

Anahtar Kelimeler: Hüsrev Paşa, Beylerbeyi, Van, Vakıf. 

 

ABSTRACT 

The subject of this paper is the Husrev Pasha, who was the sancakbey and governorship during the reign of 

Ottoman sultans Süleyman I (1520-66) and II. Selim (1566-74), better known as the governor of Van. The 

purpose of the paper is to create a biography of Husrev Pasha. In addition, information was given about his 

personality, and family. In the study, it was tried to determine the places of duty, the work that he was busy at 

these times was not mentioned. Finally, the works and foundations of Hüsrev Pasha in Van and other cities 

were shown. 

Key words: Husrev Pasha, Governor, Van, Foundation. 

 

GİRİŞ 

Köse Hüsrev Paşa’nın vakıflarının tanıtılması, eserlerinin türleri ve mimari vasıflarıyla alakalı bazı çalışmalar 

mevcutsa da******* henüz kendisini tanıtabilecek bir biyografisi oluşturulmamıştır. Bahsedilen çalışmalarda 

esasen Hüsrev Paşa hakkında Sicill-i Osmanî’ deki kısa malumat aktarılmakla iktifa edilmiştir. Buna kaynağa 

göre Hüsrev Paşa haremden çıktıktan sonra Antep sancakbeyi tayin edilmiş, sultanın damadı ve defterdar 

olmuş, 1560 yılında İran’a sefir olarak gitmiş ve dönüşte 1562’de Diyarbakır beylerbeyi yapılmıştır. 1570’de 

buradan ayrılmış, sonrasında sırasıyla Erzurum (1580), Diyarbakır (1582) Halep (1584) ve Van (1587) 

beylerbeyliği yapmış ve 1587 yılında Safevilerle yapılan savaşta şehit düşmüştü.†††††††   

Sicill-i Osmanî’de Hüsrev Paşa hakkında yazılan kısa malumatın sadece bir kısmı kayıtlara ve diğer 

kaynaklara uygundur. Hüsrev Paşa sultanın damadı olmamış ve defterdarlık vazifesinde bulunmamıştır. Görev 

yaptığı eyaletlerin bilgisi hem yer hem de tarihleri itibariyle hatalıdır.  

Bu bildiri de önce Hüsrev Paşa’nın biyografisi hem döneme ait tarihçilerin eserlerinden hem de resmî 

kayıtlardan istifadeyle oluşturulacak ardından onun vakıflarına ilişkin bilgi verilecektir. 

Köse Hüsrev Paşa’nın Hayatı ve Hayratı 

Köse ve Köseç lakaplarını Selânikî Mustafa Efendi’den öğrendiğimiz‡‡‡‡‡‡‡ Hüsrev Paşa’nın hayatının ilk 

dönemi hakkında sadece Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr adlı eserinde malumat vardır. Buna göre 

Hüsrev Paşa Bosnalıdır, haremde yetişmiş ve çaşnigir iken taşraya çıkmıştı ve sonra sancakbeyi olmuştu.§§§§§§§ 

Bu bilgiler doğrultusunda Hüsrev Paşa’nın izine kayıtlara rastlayabiliyoruz. I. Süleyman’ın şark seferine denk 

                                                 
******* Semavi Eyice, “Hüsrev Paşa Külliyesi”, TDVİA, c. 19, s. 49-51. Mustafa Oflaz-Rahmi Tekin; “Van Beylerbeyi Köse Hüsrev 

Paşa ve Rahva Kervansarayı Vakfiyesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 1, yıl 2000, s. 201-220. 

Kadir Pektaş, “Hüsrev Paşa'nın Bitlis'te Bir Kitabesi”, Sanat Dergisi, sayı 13, Ocak 2008, s. 87-90. Şehabettin Öztürk, “Van Hüsrev 

Paşa Külliyesi Mimari Süsleme ve Onarımı”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27 (46), 23-43. Vedat Evren 

Belli, Van Hüsrev Paşa Camisindeki Taş, Çini ve Kalem İşi Süslemelerin Bozulma Nedenleri, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009. 
††††††† Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, II, (yayına hazırlayan Nuri Akbayır-Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman), Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s. 684. 
‡‡‡‡‡‡‡ Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, I, (haz. Mehmed İpşirli), Türk tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999, s. 116, 196. 
§§§§§§§ Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr, (yayına hazırlayan Ali Çavuşoğlu), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2019, s. 

730. Gelibolulu Mustafa Âlî’nin diğer bir eserinde de Hüsrev Paşa’nın Sultan Süleyman zamanında mirliva olduğu yazılmış ve 

sonraki görevleri gösterilmişti. Nusret-nâme, Haz. Mustafa Eravcı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2014, 331. 
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gelen 12 Receb 962/2 Haziran 1555 tarihli bir kayda göre “haremden çaşnigirlikle çıkıp Bağdat gönüllüleri 

ağası olan Hüsrev Bey’e” Kığı sancakbeyliği verilmişti. Daha sonra Antep sancakbeyi tayin edilmişti ki 

Temmuz 1557’de buradaydı. 5 Kasım 1559’da 30 bin akçe terakkiyle Pasin sancağına görevlendirildi. Bu 

görevlendirme kardeşi Selim’le mücadele eden Şehzade Bayezid’le alakalıydı. Zaten tayin öncesinden Hüsrev 

Paşa İstanbul’daydı ve bu mücadeleyle alakalı bazı talimatlar almıştı.******** Hüsrev Paşa Kazvin’e kaçan 

Bayezid ve oğulları için Safevilere elçi olarak görevlendirileceği†††††††† 1560 yılı sonunda Van beylerbeyi 

yapıldı. Bu vazife ile Kazvin’e gitti ve Ağustos 1561’de Bayezid’in ve oğullarının öldürülmesinde bulundu. 

Sonrasında tabi büyük hediyeler elde etti.‡‡‡‡‡‡‡‡  

Van’dan sonra bir müddet Şam beylerbeyliğinde bulunan Hüsrev Paşa’ya 6 Kasım 1563’te Bağdat eyaleti 

verildi. Yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra azledildi ve Aralık 1564’te soruşturma geçirdi.§§§§§§§§  

Bir müddet mazul kaldıktan sonra ona 30 Nisan 1566’da yeniden Van eyaleti verildi. Hüsrev Paşa Van’da, 7 

Ramazan 980/11 Ocak 1573’de azledilip İstanbul’a çağrılana kadar görev yaptı. Sinan Paşa’nın yerine Kıbrıs 

beylerbeyliğine tayin edildiyse de kabul etmedi. Yine mazul bekledikten sonra, vefat eden Hasan Paşa yerine 

15 Temmuz 1573’te 800 bin akçe hasla Karaman beylerbeyliğine tayin edildi. Bu vazifesi de kısa sürdü; 27 

Aralık 1573 tarihinde Karaman beylerbeyliğine tayin edilen Murad Paşa yerine Erzurum beylerbeyi oldu. 1 

Haziran 1576’ya kadar Erzurum beylerbeyliği yapan Hüsrev Paşa bu tarihte tekrar Van beylerbeyliğine tayin 

edildi.*********  

Buradaki görevi 8 Aralık 1579’a kadar sürdü; bu tarihte azledildi ve yerine Rıdvan Paşa geldi. Bu azil, sebep 

şark serdarı Lala Mustafa Paşa’nın İstanbul’a çağrılması ve yerine Sinan Paşa tayin edilmesi üzerine serdarlık 

vekâleti verilmesi sebebiyle idi. Seferin hazırlıklarını idare etti ve kalelerin muhafazasıyla ilgilendi. Sinan 

Paşa’nın gelmesi sonrasında 17 Ağustos 1580’de yeniden Erzurum beylerbeyi olan Hüsrev Paşa’ya 1 Şubat 

1581’de ise Van eyaleti verildi. Ancak kısa zaman sonra, 1581 Nisan’da azledildi ve İstanbul’a gitti. Bir sene 

eyalet verilmeyen Hüsrev Paşa Temmuz 1582’de yeniden Van eyaletine tayinini yaptırarak döndü.†††††††††  

Henüz Van’a tayini yeni iken şark serdarı tarafından ona Kasım 1582’de Bağdad eyaleti verilmek istense de 

hasta olduğundan kabul etmedi. 1584 yılı sonunda bir müddet Diyarbakır beylerbeyliğine 

görevlendirilen‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Hüsrev Paşa’ya 4 Eylül 1585’te cephedeki sadrazam Osman Paşa tarafından Şam 

eyaleti verildi. Ancak merkezden bu eyalete Elvendoğlu Ali Paşa tayin edildiğinden ona 7 Ekim 1585’te 

Bağdat beylerbeyliği verildi. Şubat 1586’da Bağdat eyaletinden azledildi ve kısa müddet sonra Ciğalazade 

Sinan Paşa yerine Van eyaletine tayin edildi. Bu yılki harplerde Urumi muhafazasına görevlendirildi. Bu 

yüzden Temmuz-Ağustos 1586 dönemine ilişkin kayıtlarda hem Van hem de Urumi beylerbeyi olarak 

görülmektedir. Tebriz, Van eyaletine dâhil edilip Cafer Paşa’ya verilince Aralık 1586’da Hüsrev Paşa’ya 

yeniden Diyarbakır eyaletine tayin oldu. Bu vazife uhdesindeyken Aralık 1587 tarihinde vefat etti ve Van’da 

                                                 
******** BOA, MHM.d, 3, hk. 1559, 1646; BOA, A.RSK.d, 1457, s. 6; BOA, KK.d, 216, s. 9; BOA, A.d, 2992, s. 1. 
†††††††† Van beylerbeyi Mustafa Paşa’nın azledilip Pasin beyi Hüsrev Paşa’nın beylerbeyi yapılmasının istendiği bir mektup için bkz. 

TSMA.E, 575/28. 
‡‡‡‡‡‡‡‡ Seyyid Lokman, Tomar-ı Hümâyûn, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine nr. 1321, görüntü No 7488. Peçevi 

İbrahim, Peçevi Tarih (150-184a Metin), (haz. Aysel Yılmaz), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü, İstanbul 2005, s 30-31. Mehmed b. Mehmed er-Rûmî (Edirneli)nin Nuhbetü’t-Tevârih ve’l-Ahbâr’ı ve Târîh-i Âl-i Osman-

ı (Metinleri-Tahlilleri), (haz. Abdurrahman Sağırlı), Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000, 

s. 238, 245.  
§§§§§§§§ Hüsrev Paşa, 14 Cemaziyelahir 971/29 Ocak 1564 tarihli bir kayıtta şabık Şam beylerbeyi olarak görülmektedir. 17 Ramazan 

971/29 Nisan 1564 tarihli diğer kayda göre ise sabık Şam beylerbeyi hala Bağdat beylerbeyiydi. BOA, KK.d, 218, s. 71, 155; BOA, 

KK.d, 219 s. 102. Bu görevlere tayinleri için bkz. BOA, MHM.d, 6, hk. 515, 654, 668. M. Kemal Özergin, Sultan Kanunî Süleyman 

Han Çağına Âit Tarih Kayıtları, Erzurum 1971, s. 27. 
********* BOA, MAD. d, 563, s. 94, 146; BOA, KK.d, 224, s. 61, 263; BOA, KK.d, 225, s. 23, 71, 163, 178, 229; BOA, KK.d, 230, s. 

337; BOA, MHM.d, 42, hk. 442; BOA, MHM. d. 22, hk 141; Tomar-ı Hümâyûn, görüntü no 7489, 7495, 7500. 
††††††††† BOA, KK.d, 236, s. 182; BOA, KK. d. 237, s. 49, 276; BOA, MHM. d. 49, hk 100; BOA, KK.d, 233, s. 51, 94, 160; Râhîmzade 

İbrahim Harîmî Çavuş, Zafername-i Sultan Murad Had, (haz. Çetin Sungur), Kırıkklae Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, 

Kırıkkale 1998, s. 51; Tomar-ı Hümâyûn, görüntü No 7502, 7503, 7504; Nusret-nâme, 328-335. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡ BOA, M.HM.d, 52, hk. 58. Kayıtlara göre Ekim 1584 tarihinde Diyarbakır uhdesindeyken (BOA, M..HM.d, 53, hk. 594) 

Nisan 1584’te azledilmişti. BOA, M..HM.d, 53, hk. 812.  
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yaptırdığı cami yanındaki türbeye gömüldü.§§§§§§§§§ Onun Hatay yakınlarında öldüğü rivayeti de 

bulunmaktadır.********** 

Künhü’i-Ahbâr adlı eserinin bir yerinde akıllı ve tedbirli gösterdiği Hüsrev Paşa’dan Gelibolu Mustafa Âlî 

kısa biyografisini verdiği kısımda ise oldukça kötü şekilde bahsetmiştir. Mala ve paraya tamahkârlığından 

başka onu “evail-i şürb-i hamr-i gülgûnla ve evâhir-i ibtilâyı berf ü afyon ile geçti” ifadeleriyle tavsif etmiştir 

ki bununla eğlenceye düşkünlüğünü göstermek istemişti. Ayrıca dirlik satmanın onun tarafından icad 

edildiğini, Van eyaletini mülkü gibi gördüğünü, ancak gittiği her eyalette ahaliyi tamahkârlığıyla bezdirdiğini 

ve aslında beylerbeyi olacak bir kişi olmadığını anlatmıştır.†††††††††† Büyük ihtimalle Gelibolu Mustafa Âlî 

ona şehzade Bayezid meselesinden dolayı bu ifadeleri kullanmıştı. Çünkü kendisinin uzun zaman hizmetinde 

bulunduğu Lala Mustafa Paşa Bayezid’i tahrik eden ve destekleyen, hatta kardeşiyle aralarında mücadeleyi 

tertipleyendi. Hüsrev Paşa hakkında dönem tarihçisi Mustafa Selâniki ise onu överek “hûşmend ve müşir u 

müdebbir ve umûr-ı mülk ü millet uhdesinden gelir zât-ı şerîf” ve firâst ü kıyâsetde lâ-nazîr” ifadeleriyle 

anlatmıştır.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ İbrahim Peçevi ise Gelibolu Mustafa Âlî’den naklen dirlik satmayı onun başlattığını 

yazmıştır.§§§§§§§§§§ Şerefname’de de kendisinden sitayişle bahsedilmektedir.*********** 

Hüsrev Paşa’nın Abdullah adlı bir oğlu bulunmaktaydı. Beylerbeyliğe kadar yükselmiş ve Koca Sinan 

Paşa’nın kızıyla evlenmişti. Hüsrev Paşa’nın kızı ise beylerbeyi Hızır Paşa’yla evliydi.††††††††††† 

Hüsrev Paşa’nın uzun yıllar görev yaptığı Van eyaletinde oldukça fazla imarı vardır. Van’da 1567 senesinde 

tamamlanan; cami, medrese, kütüphane, han, hamam, çeşme ve imaret barındıran külliyeyi inşa ettirmiş ve 

vakıf tesis etmiştir. Cami günümüzde Kurşunlu Cami adıyla bilinirken hamamın adı Çiftehamam’dı.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

Bu vakfın 473 kalem geliri vardı ki bunları dokuz köy; kirada olan dükkân, çayır, tarla, tabakhane, han, 

değirmen ve hamam teşkil etmekteydi.§§§§§§§§§§§ Vakfın köyleri 1291/1874’te mülke çevrildiğinden 1900 

yılında vakıfla ilgili bir düzenleme yapıldı; İran hududunda kalan yerler dışındakiler yeniden vakfın bünyesine 

alındı. Bu düzenlemenin yapıldığı zaman hamam harap haldeyken cami, birkaç gözlü medrese ve sıbyan 

mektebi bakımlıydı.************ 

Hüsrev Paşa’nın diğer eserleri Bitlis’tedir. Şerefname’de burada onun tarafından yapılmış iki hamam, iki han, 

yüz dükkânın olduğu bir çarşı, iki tabakhane, bazı arazi ve binaların teşkil ettiği Rahva Zaviyesi vakfından 

bahsedilmektedir.†††††††††††† Evliya Çelebi’nin de ona atfen Bitlis’te gösterdiği eserler; çarşı, mescit, sıbyan 

mektebi, sebil ve handı. Evliya Çelebi ayrıca Bitlis Deresi’nde Rahva sahrasında Hüsrev Paşa Hanı (Papşin 

Hanı) olarak büyük bir yapıyı anlatmıştır. Bitlis’te 17. yüzyılda Hüsrev Paşa Mahallesi de vardı.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   

Bitlis Tatvan’da El-Aman hanı olarak da bilinen Rahva Kervansarayının Aralık 1579 tarihli vakfiyesinde hem 

bu yapının unsurları hem de gelir kaynakları gösterilmiştir. Buna göre en az yetmişten fazla ocak bulunan han 

kısımlarına ilaveten kiler, mutfak, mahzen, çeşme fırın, mescit, ambar mevcuttu.  Kervansarayın yanındaki 

boyahane, üç dükkânla Rahva’da hamam, üç ahır, meskenler, değirmen ve Van gölünde işleyen bir gemi, 

çeşitli köylerin gelirleri ile araziler vakfın gelirlerini teşkil etmekteydi. §§§§§§§§§§§§  

Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış bir ribat/hana ait H.983/1575-76 tarihli bir kitabe mevcuttur. Bu şayet 

Rahva Kervansarayına ait ise burasının tamamlanma tarihi vakfiyeden öncedir.************* 

                                                 
§§§§§§§§§ BOA, KK. d. 246, s. 69; BOA, KK. d. 247, s. 45; BOA, KK.d, 248, s. 4, 8; BOA, KK.d, 249 s. 121. BOA, C.EV, 183-9150. 

Tarih-i Selânikî, I, s. 177, 193. Tomar-ı Hümâyûn, görüntü No 7507, 7508, 7510. 
********** Oflaz-Ekin; “Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa”, s. 202. 
†††††††††† Künhü’i-Ahbâr, 730, 968. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Tarih-i Selânikî, I, s. 116, 196. 
§§§§§§§§§§ Peçevi İbrahim, Peçevî Tarih (1b-20b Metin), (haz. Sevda Gülakan), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2004, s. 59.    
*********** Şeref Han, Şerefname, (Arapçadan çeviren: Mehmet Emin Bozarslan), Ant Yayınları, İstanbul 1971, s. 400. 
††††††††††† Tomar-ı Hümâyûn, görüntü 7510. Tarih-i Selânikî, II, 492. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ BOA, TKG. FRM, 35; BOA, İE.EV, 34-57; Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV, (haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı), Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul 2013, s. 145, 392; Semavi Eyice, “Hüsrev Paşa Külliyesi” 50-51. 
§§§§§§§§§§§ BOA, EV.d, 14163, s. 1. 
************ BOA, Y.A.RES, 111-57. 
†††††††††††† Şerefname, s. 400. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV, s. 72-76, 101, 145. 
§§§§§§§§§§§§ Oflaz- Tekin; “Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa”, 208-210.  
************* Pektaş, “Hüsrev Paşa'nın Bir Kitabesi”, s. 88.  
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SONUÇ 

Bosnalı olan Hüsrev Paşa devletin sadece doğu kesimindeki eyaletlerde görev yapmış ve aralarından Van’ı 

bir manada kendisine vatan olarak seçmiştir. Birçok yere tayin edilse de aralıklarla yaklaşık on beş yıl görev 

yaptığı Van’da bulunmak istemiş ve öldüğünde cenazesi buraya getirilmiştir. Onu bu taraf bağlayan, o 

muhitteki münasebetleri yanında esas olarak inşa ettiği eserler ve kurduğu vakıflardı. Van ve Bitlis’teki 

eserleriyle buraların imarında büyük faydası olmuştur.  
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ABSTRACT 

The Polish King of Hungarian origin, Stephen Báthory (Hungarian: Báthory István; Polish: Stefan Batory; 

Lithuanian: Steponas Batoras) was elected for the Polish throne in 1576 and for the Grand Duke of Lithuania 

at the same time, then he soon began his defencing war against the expansion of the Russian Tsar, Ivan IV 

(the "Terrible"). Before he was elected to the Polish throne, he already ruled Transylvania since 1571. 

Therefore, he was to gain the support of the Turkish Sultan in several aspects, when preparing for the war. 

The diplomatic activity of Stephen Báthory was intensive while preparing for the war, and now this is the 

topic of our lecture, in particular. As for the war itself, we have already dealt with that in our previous lecture 

at the IKSAD Conference in Gaziantep, Turkiye (February 19-21) under the title “Comparing the Policies of 

Stefan Batory and Ivan The Terrible” and there we demonstrated that the structural differences of the two 

states resulted, to a significant extent, the victory of the Polish King over the Tsar: the very totalitarian state 

of Moscow was not able to achieve any fruit of European culture, while in the Polish-Lithuanian 

Commonwealth the parliament of the nobility, the Sejm was unique in contemporary Europe. However, any 

victory in great wars occurs as a result of a lot of factors. Diplomacy is of great importance among them. 

Therefore, the victory of Polish King Stephen Báthory (Hungarian: Báthory István; Polish: Stefan Batory) 

was due to his good diplomacy as well. Thus, now we continue to investigate the causes of victory with 

external factors. The social and political structure of the state were internal factors, and diplomacy was 

external.  

The Turkish Sultanate played a special role among those European powers, who supported the Polish-

Lithuanian Twin-State in its defencing war against the Tsar of Muscovy in 1579-81. On one hand, the first 

state of Stephen Báthory was Transylvania, a vassal state of the Turkish Empire. Since the Turkish Sultan 

Suleiman I (the “Great”) conquered Buda, the capital of the Hungarian Kingdom, he owned the central part 

of Hungary, which was integrated into the Turkish Empire, but he donated Transylvania to the infant John 

Sigismund (Hungarian János Zsigmond), hence the son of Hungarian King John (János) Szapolyai was still a 

baby. Since his father, King Szapolyai was the Voivode of Transylvania already as the heir of his father, a 

negotiation was made btw. Szapolyai and the Habsburgs about the inheritance of the royal power, and 

Transylvania was to remain in the hands of the Szapolyai dynasty, however, if the Turkish Sultan had not 

taken upon himself the patronage over Transylvania, it would put into the hands of the Habsburgs. Therefore, 

Transylvania became in the reality a vassal state of the Turkish Sultan and paid yearly tax to the Osman Porta. 

Therefore, when Stephen Báthory was the Pince of Transylvania, who gained the Polish crown, too, he was 

obliged to ask permission from the Turkish Sultan for using the Transylvanian soldiers in his war of the Polish 

Kingdom against the Muscovian Tsar. If not the permission, then at least the goodwill of the Sultan.  

On the other hand, the Turkish Sultan was a counter-interested power to the Muscovian Tsar, thus the Turkish 

Sultan was interested in stopping the Russian expansion in any way. Therefore, when the Polish King Stephen 

Báthory gathered financial and political support for his war, it was logical to ask the Turkish Sultan for support 

as well. His great diplomat of him was Márton Berzeviczy, a Hungarian noble, who served as Chancellor of 

Transylvania for Stephen Báthory in Poland. He married a German-Polish noblewoman, they had three 

children and he got into the Polish nobility, too, thus his family was included in the Polish Szlachta. King 

Batory used his service much more than for the chancellery of Transylvania. He was sent to Istanbul, on a 

secret mission to the Turkish Sultan for gaining material support for the war. Hence, Márton Berzeviczy was 

the key person whose diplomatic activity resulted that the Turkish Sultan providing the Polish king Bathory 

with material support, and with good will toward the role of Transylvania in the Polish war against the Russian 

state. This diplomat and his activity are described in this paper, as well.  

Keywords: Poland, Hungary, Batory, Berzeviczy, Turkish-diplomacy, Muscovy  
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INTRODUCTION: THE ACTING STATES IN THE CONFLICT — THE POLISH-LITHUANIAN 

COMMONWEALTH AND THE EMERGING RUSSIA  

This paper deals with a war between the two most powerful states in East Europe in the last quarter of the 16th 

century, on one hand, the Grand Duchy of Muscovia (since that time 'Tsarist Russia', albeit in the beginnings 

of our story it yet was a Duchy, as it is to be explained during the further paragraphs) and on the other hand, 

the Polish-Lithuanian Commonwealth, which was more powerful in that time than Muscovy. This war 

concerned all the contemporary powers of Europe, thus, the Habsburg Empire and the Ottoman Sultanate as 

well. Moreover, the first state of Stephen Bathory, Transylvania, was a vassal state of the Turkish Ottoman 

Empire, and for this reason, the moral and material support of the Turkish Sultan was necessary, and his 

permission for some military steps was inevitable. In these matters, the key diplomate of King Stephen Bathory 

was that person, Martin Berzeviczy, whom this paper has written about. As for the introduction, we describe 

those states were the belligerents and the circumstances. Then, in the first part, we give an overlook of the war 

and the participation of troops from Transylvania. In the main body text, the life and activity of Berzeviczy 

come, then a chapter about his diplomatic activity at the Ottoman Porta in particular. Finally, we give our 

evaluation of the war and the diplomats, from our point of view, concluding from the above-mentioned events 

and situations. What we cannot give in this paper, is the comparison of the social and political structure of the 

two states fighting against each other in the war, although it is of great significance for evaluating the victory 

of King Stephen Bathory and the causes of the defeat of Muscovy — albeit we have just published another 

paper focusing on the questions of peculiarities of these two states which led to such an end of the war. 

(Földvári, 2023)  

The Polish-Lithuanian Commonwealth (furthermore: PLC) consisted of two main parts: the Polish Kingdom 

and the Grand Duchy of Lithuania. They shaped a personal union in 1386 and since that time it was the most 

powerful state in East Europe, even the largest and the determining powerful state in the whole of Europe. 

Generally, the learned elite may know what it means ‘Polish’, albeit the Grand Duchy of Lithuania 

(furthermore: GDL) is less known unless someone is a specialist in the field, therefore, we draw a brief 

overview of the GDL and then of the PLC in whole. In the late Middle Ages, by the 1300s, the Grand Duchy 

of Lithuania was formed, stretching from the Baltic Sea to the Black Sea. (Bumblauskas, 2005; item, 2010) 

Already in 1219, it was of such significance that the Slavic Principality of Galicia-Volhynia made a peace 

treaty with it, humble for the latter, and this date of 1219 is the more or less accepted beginning of the Grand 

Duchy of Lithuania in historical sciences. (Baranauskas, 2019)  

The beginning of the Grand Duchy of Lithuania is counted by some authors from the coronation of Mindaugas 

(Mindog in Slavic sources) in 1253, which was not continued, the first king remained the only Lithuanian king 

(although his son also was permitted by the Roman Pope to be crowned, while the Pope appeared forgetting 

the fact that his influence was much weak there and nobody requested his permission for what to do and how 

to do in the GDL). Moreover, Mindaugas was murdered by his Lithuanian elite, therefore, his royal 

“reputation” was to some extent ambiguous, and the Lithuanians did not desire any western power of the 

Roman Pope over themselves. (Gudavičius, 1998; Antanavičius & Dubonis, 2005; Deveikė, 1953) However, 

the day of his coronation of him is the greatest national holiday of Lithuania since 1990, celebrating the “great” 

heroic past, because the cultivation of heroes and demonstration of the glorious past is an integrated 

component of the Lithuanian approach to their past, which, however, may sometimes cover the scientific 

research by a pink fog. (Šmidchens, 2007)  

That is the fact, Lithuanian grand dukes had already been ruling before Mundaugas, even significantly (such 

as Gediminas), and the Lithuanian state remained a ‘grand duke’ after him, which was not subordinated under 

the spiritual and diplomatic rule of the Roman Pope, but at the same time, it was not a ‘pagan’ state at all. 

Consequently, we cannot agree with Rowell, who dates the beginning of the Lithuanian state to the very end 

of the 13th century (1295), which contradicts the mentioned above peace treaty in 1219, and we cannot accept 

that it would be some ‘pagan’ state, even if the Lithuanians cultivated pagan costumes as their identifying 

confession. (Rowell, 1994) The Lithuanian rulers often, even mainly, married Slavic princesses of Orthodox 

confession, and they converted themselves, too, to Orthodox Christianity, thus they were baptized according 

to the Byzantine-rite form of the Christian religion. Their chancellery was run in the Church Slavic language, 

their clerks were Slavic priests and scribes, and the Orthodox metropolitan in Kyiv (now Ukraine), the chief 

priest of the Slavic, Orthodox believers, was a subordinate to the Lithuanian Grand Dukes, for the Lithuanian 

203



11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
                              March 04-06, 2023 Muş, TÜRKİYE 

 

conquered soon the former territories of the Kyivan Ruś, except for the Nordic and Eastern lands. Therefore, 

it was a de facto Christian state with a huge number of Orthodox believers and a written chancellery language, 

the local redaction of the Church Slavonic, very similar to the Latin in West Europe. (Zhuravsky, 1983) This 

huge state soon conquered the former territories of the Kyivan Ruś up to the Black Sea, which meant the GDL 

successfully fought with the Mongol invasion, and the heir of Mongols, the Golden Horde, state of the Tatars.  

Therefore, the GDL itself was already the most powerful and the largest state in East Europe, and it was not 

necessary at all, to incorporate it into the less and weaker Polish Kingdom. The GDL integrated the Christian 

crowds of the Byzantine-rite confession, managed their matters by diplomas issued in Church Slavic, and the 

Lithuanian rulers themselves were baptized by the Byzantine-rite confession with the purpose to marry on 

Slavic, also Muscovian princesses. Considered heretical in the West and especially contrary to papal authority, 

the Grand Duchy of Lithuania began to be discredited as a “pagan” and to grind it into the papal policies of 

the West. The eyes of the West were very pierced by this mighty state in the East. The execution of this 

Western "grinding" was that the daughter of King Louis the Great of Hungary, Saint Hedwig of Poland, was 

married to Grand Duke Jogaila of Lithuania, and from that time, from 1386, we count the Polish-Lithuanian 

personal union. (Halecki, 1974) The jealousy of Jogaila (in Polish Jagełło) was a determining factor, too. His 

nephew, Vytautas was a much more gifted ruler and warlord than the uncle. Vytautas even seemed to 

overcome the Teutonic Order by repeatedly evading, escaping from their captivity, and then beating them a 

few times, and, in alliance with his uncle Jagełło, inflicted a fatal defeat on the Teutonic Order at the Battle of 

Grunwald in 1410. (Koncius, 1964; Mickūnaite, 2006) The then-declining Polish Kingdom became a powerful 

state incorporating the strong and large Lithuanian Duchy, then ruling above that, and subordinated the 

inhabitant, confession, human and economic resources to the Polish Crown. Although the Lithuanian Duchy 

remained existing formally within the frameworks of the twin state. At that time, the territorially more 

powerful Grand Duchy of Lithuania, which was the largest state in Europe at the time, entered into personal 

union with a kingdom of Poland, which was significantly smaller territorially and only of medium weight 

politically. This was advocated by the Western powers, headed by the political and ideological dominance of 

the Roman Pope since the powerful Grand Duchy of Lithuania was now threatening Moscow, so it was feared 

that if GDL conquered Moscow, or made it his vassal, or at least his ally, he might gain a power of such weight 

as to threaten the political hegemony of the Western Christian states. So they were set up as pagans, which 

was grossly false, for, as we said above, the Grand Dukes of Lithuania married, respectively, Eastern Christian 

Slavic princesses of Orthodox Christian confession, the Orthodox, the faith of their subjects was not only 

tolerated, but also supported (the Metropolitan of Kyiv, for example, was a subject of the Grand Duchy of 

Lithuania; moreover, charters were also issued in Kyiv by some grand dukes of Lithuania), and it was with 

the political tailwind of that Dynasty of Anjou that the process took place, that Dynasty of Anjou, which had 

previously permanently eradicated the Byzantine Rite Christianity in Hungary, which existed before them in 

the Arpad era.  

For those readers of this Proceeedings-volume, who are not specialists in the field, we can make it clear, using 

an analogy of the confluence of rivers. The Volga and Kama rivers meet in the Republic of Tatarstan, in the 

urban-type settlement Kamskoye Ustyo (‘Kama Estuary’ then after the confluence the river is called the Volga 

– but according to the volume of water, the Kama carries more water before the confluence of these rivers, 

and the Kama is the longer, also the Arabic geographers recognized it: the river Itil was that which flows into 

the Kaspian Sea but from the confluence the Arabic geographers named for 'Itil' that river which comes from 

East, from the Mountain Ural, thus the Kama. Nevertheless, the Russian nomination accepted the result of the 

united rivers for the name of the smaller, the Volga. Such as in the case of the Mississipi-Missouri in the 

United States: Missouri is the larger and longer river, but for some cultural-social reasons, the white settlers, 

when invaded the lands of the indigenous Indians, named the united rivers the name of the smaller. — 

Therefore, after the marriage of Jogaila/Jagełło and Hedwig, the Polish-Lithuanian personal union was named 

by a lot of historians as the 'Polish state' albeit the Polish Kingdom was the smaller and weaker partner, and 

during the history of the personal union, the former powerful Lithuanian state gradually lost its weight.  

It much concerns our topic in the following aspect: while the great and strong Grand Duchy of Lithuania was 

able also likely to resist the imperial ambitions of the small Moscow, during the history of the Polish-

Lithuanian union the latter could grow and conquer the surrounding lands, which is called in the historiography 

as “The Gathering of the Russian Lands,” referring to the period in 1328–1533. Moscow defeated all its nearby 
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rivals, such as Tver and Novgorod; threw off the Mongol yoke forever; and seized much of the territory of the 

Lithuanian state, pushing it westward and into union with Poland. (Thompson, 1991) The Grand Duchy of 

Moscow or simply Muscovy was a small principality centered on Moscow, which was called for the Tsardom 

of Russia since Ivan IV, the Terrible, who actually, was not recognized by the hero of our paper, King Stephen 

Batory. The Moscow state originated in 1263 when the prince of Vladimir-Suzdal Alexander Nevsky created 

the Principality of Moscow as an appanage to his son Daniel I. Noteworthy, Muscovy was a vassal state of 

the Golden Horde, paying the khans homage, tribute, and troops to fight in their wars, until 1480. Moscow 

incorporated its parent duchy of Vladimir-Suzdal by the 1320s, and later annexed several neighbors including 

the Novgorod Republic in 1478 and the Principality of Tver in 1485. (Shaikhutdinov, 2021). 

The history of Polish-Lithuanian dualism, which formed a powerful, influential state, is divided into two 

epochs. The first era of the personal union was from 1386 to 1569. This even meant that the Grand Princes of 

Lithuania came to the throne as a result of an independent election, and the Polish king and the Grand Duke 

of Lithuania may have been different in principle, only the latter being a vassal of the former. At that time, 

the Grand Duchy of Lithuania extended to present-day Ukraine and was much larger than the Polish crown in 

personal union with it. (Halecki, 1919-1920). Then, in 1569, a closer union was formed, which was named 

the "Lublin Union" because the negotiations went to Lublin, East Poland. It was already related to our topic 

as well. The agreement has created the Polish-Lithuanian Commonwealth, a federal but single state. There 

were long discussions before signing the union treaty. Lithuanian magnates were afraid of losing much of 

their powers. (Borzecki, 1996) Albeit Lithuania had already been on the losing side of the Muscovite–

Lithuanian Wars, moreover, by the second half of the 16th century, it faced the threat of total defeat in the 

Livonian War and incorporation into the Tsardom of Russia. Livonia was located around the Baltic sea and 

flourished with towns belonging to the Hansa alliance in the Middle ages, the defeated by Ivan IV (the 

Terrible), it was destroyed and ruined, and the former flourishing trade-center towns were inhabited by 

Muscovian immigrants, who built their Orthodox churches, destroying the culture of the former local 

inhabitants, who were murdered in a significant number as well. Therefore, the losses were great and the threat 

to the Lithuanian Grand Duchy from the side of Muscovy was dangerous. The earlier powerful GDL now 

hoped to be defended by the Polish Kingdom, which, however, was a small and weak country before the 

personal union in 1385, and strengthened during the two centuries of the personal union. When this union 

turned into reality, thus by the Lublin union in 1569, the Polish partner was already more powerful. Moreover, 

the former territories of the Grand Duchy of Lithuania were moved to the Polish Kingdom, and the GDL 

remained in its earlier northern territories, losing half of its former lands. Formally, the GDL kept its 

independence in the framework of the twin state, the Commonwealth, with its administration and army, as a 

"smaller brother". (Rachuba, 2002; Butterwick-Pawlikowski, 2001)  

Hence, when Stephen Bathory stepped on the throne of Poland, he was elected by the Polish noblemen, and 

the Lithuanian nobility did not want to accept him. The -already- great Poland was the state which wanted 

really to continue the war and chose such a king who was to fight against Muscovy, and he was to promise 

the continuing the wars before the Polish noblemen chose him for the king. (Bazylow, 1948; Olejnik, 1988; 

Besala, 1992)  

The Way to The War and King Stephen Bathory’s Acting  

Struggles for Livonia and their causes.  

The aggressive ruler Ivan the Terrible invaded the lands around the Baltic Sea with the purpose to gain back 

the trade contacts that worked still the heydays of Novgorod, albeit got frozen when Muscovy conquered 

Novgorod. The Hansa-league cooperated still with Novgorod albeit refused to keep contact with the dictatorial 

Muscovy. It was an alliance formed by those towns having privileges for free citizenship, which coordinated 

their activity in the trade, headed by the North German city Lübeck. The easternmost city of the Hanseatic 

League was Yamburg, at the shore of lake Luga. (Winckler, 1886)  

In literature, under the influence of Russian and Russophile views, the idea expanded that the German 

Hanseatic League was hostile to Muscovy, that is, Hanseatic cities – including cities in Livonia such as Riga, 

Tartu (Dorpat), Tallinn (Revel), Klaipeda (Memel) and others, hindered ties with Muscovy, that is, they did 

not allow people to go there. This is an indisputable only one-sided view. It was normal that the West was 

afraid to allow people to go to Muscovy, that is, Western people were not allowed to do so because it was 

dangerous for them. At the same time, the commercial interests of the Hanseatic League were certainly 
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necessary, and the reputation of the Moscow State was not as good as that of any Western, European state — 

or the reputation of Novgorod earlier. The view toward Russians changed in the West after the conquest of 

Novgorod, after the “collection of lands” by Muscovy, because Novgorod used to be a republic, a city-state, 

run by the Council of rich merchants (this council was named -“Veche”, cf. Birnbaum, 1981) This city-council 

took care of ensuring financial and trade ties, therefore had a good reputation among the cities of the Hanseatic 

League. (Angermann & Friedland, 2002; Mühle, 1991) Between 1136 and the first half of the 13th century, 

Novgorod became the largest Russian state, expanding from its central territory on lakes Ladoga, Ilmen, and 

Peipsi to Karelia and the White Sea in the north, to the Baltic Sea in the West, and the Ural Mountains. Albeit 

then when the Novgorodians were subordinate to Moscow, Western trade centers could already be afraid that 

this authoritative, despotic Moscow State would no longer be secure or could not guarantee the security of 

economic and financial connections, because the interests of the Moscow tsars were just political, just 

imperial, while the interests of the city-republic of Novgorod were economic. (Birnbaum, 1981. Halperin, 

1999) It is very clear why the citizens of Livonian cities as the city of Hanseatic were mostly afraid of any 

connection with Muscovy, although they had previously contacted Novgorod. This should also be taken into 

account when looking for the reasons for the war with Livonia. Livonia did not want to fall under the Moscow 

authorities in any case, and this is logical.  

The Russian invaders and their cruelty.  

The reasons for this fear were justified: Russian soldiers treated the local population very harshly and rudely, 

sold prisoners of war into slavery to the Tatars, and the local inhabitants were tortured, even toward women 

were cruel, which did not seem to be the case from either The Swedish or Polish troops. Nothing such behavior 

was apparent from either Swedish or Polish troops but Muscovians. This and the images were distributed 

throughout Europe. (Bresslein, 1561) On this ground, the Livonian War took place, and then the war of 

Stephen Bathory. The struggle between Poland and Russia was essentially a struggle between the West and 

the East, a struggle started by Muscovian Russia after its liberation from the Mongol yoke and the recruitment 

of its vast provinces, because before Moscow was a small village and even before the Mongol yoke almost 

did not exist. (Shaikhutdinov, 2021) In its attempts to seize the coastlines, the Muscovian Russian Empire 

sought to break the resistance of its neighbors up to the Baltic Sea, thus Ivan IV (the Terrible) invaded Livonia. 

After the capture of Novgorod, The Grand Duchy of Moscow extended its political aspects to the Baltic states. 

Already in the time of Ivan III, trade relations with the Hanseatic League, which held all trade in its hands, 

broke off.  Therefore, all trade was concentrated in Riga and Narva - the Livonian cities – was broken. The 

Livonians and Swedes, wanting to isolate Muscovian Russia (although they still developed good contacts with 

Novgorod), forbade foreigners to maintain trade relations with the Russians. This was the reason for the Russo-

Swedish war, in which the Russians remained on top, and the Swedish King Gustav Vasa was forced to make 

peace with them. In this treaty, 1557, it was declared that mutual trade would not be troubled. (Westergaard, 

1933)  

Military operations with the Order of the Sword continued. Dorpat (then-Tartu) refused to pay taxes to the 

Moscow Tsar. As a result, Ivan the Terrible destroyed Livonia took Narva, and many cities surrendered to the 

Tsar. At this time, the Russian population began to settle in the Southern Lands of the Baltic states, that is, 

present-day Estonia, which consists of the then-Estland in the North, and part of the then-Livonia in present-

day southern Estonia. The Russian population began to settle there from then on. Livonia asked for help, and 

Sweden, Denmark, and Poland offered mediation with the Russian tsar, but Ivan demanded unconditional 

surrender. While the negotiations were going on, the Russian army occupied the city of Dorpat (now Tartu), 

planted a Russian Orthodox bishop there (in the Protestant, Lutheran city), and the Russian nobility also 

settled, and the Russian army brutally destroyed everything. Livonia collapsed and ceased to exist. (Esper, 

1966)  

The puppet ruler of Kurland 

The final partition of Livonia took place in 1561. (Kirchner, 1944) Grand Master of the Order of the Sword, 

Ketler signed a contract with the Polish King Augustus Sigismund: Livonia was transferred to the poles and 

Ketler became the eternal Duke of Courland. Livonia was finally divided between Poland, Sweden, Russia, 

Denmark, and a Polish vassal: Courland. Polish King Augustus Sigismund entered with his army in Livonia, 

demanding that Moscow withdraw the Russian army. As a result, the war continued, and in 1563 the Russians 

captured the city of Polotsk (now in Belarus). There was a protracted war, and a truce in 1570, but this is not 
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yet peace. Ivan offered to return to the city of Polotsk and its province in exchange for Livonia. But neither 

the poles nor the Swedes gave up the possession of Livonia. Prince Magnus, Duke of Denmark, a candidate 

for the throne of Livonia, went to Moscow, married Ivan's niece, Maria Vladimirovna, and took the oath of 

allegiance to the Russian Tsar. He received an army from Moscow, the Germans from Kurland joined him at 

home, and he fought for Ivan, and besieged Reval (Tallinn), but could not take it. In 1575, an armistice was 

signed, after which both sides prepared for a new war. (Kirchner, 1954) Poland and Sweden thought that 

Russia’s expansion was dangerous, so both prevented Ivan the Terrible’s country from expanding. Most 

authors attribute this to the political mistakes of Ivan the Terrible, but some also believe that the war was a 

historical necessity, like Forsten (1893).  

And then Stephen Batory ascended the throne. The first times on the throne of Poland were not very simple, 

this Batory in the first year of his reign, preparing for war with Ivan, stalling for time: he sends ambassadors 

to Ivan.  

The Personality, Life, And Activity of Martin Berzeviczy  

The great results of Bathory and its historiography.  

The first times on the throne of Poland were not very simple, thus Bathory in the first year of his reign, 

preparing for war with Ivan, was stalling for time: he sends ambassadors to Ivan. Meanwhile, he opposed the 

city of Danzig (German: Danzig; Polish: Gdansk), so Gdansk did not recognize him as King. And then he led 

three campaigns in 1579, 1580, and 1581 against Ivan the Terrible, who occupied Livonia. (Pawiński, 1877)  

On this topic mostly published works were written by Hungarian authors, therefore they are less known to the 

public. Back in the nineteenth century, Lajos Szádeczky wrote a general article about Stefan Batory's 

campaigns against Ivan, but he summed up the results of the first two campaigns, and the third remained 

completely intact. (Szádeczky-Kardoss, L. 1888) András Ihnát wrote his doctoral dissertation on Stephen 

Bathory’s war against Ivan the Terrible in the mid-twentieth century, analyzing the first two campaigns 

bareback only, and the third in detail, as he continued Szádeczky. (Ihnát, 1942) Meanwhile, in 1933, a great 

anniversary was celebrated – the four hundredth anniversaries of Bathory’s birth, on the occasion of which 

impressive and voluminous books were published in both Poland and Hungary in 1935. However, while the 

Polish volume is a large collection of research articles, the Hungarian volume is the work of only one author 

and is quite readable in a popular style. (Veress, 1937) Unlike strictly scholarly, correct scientific studies of 

the Polish volume. (Lukinich, 1935) However, the author of the first, Hungarian volume, Endre Veres was a 

prominent Hungarian historian of the early modern era. He traveled through the archives of the former Polish-

Lithuanian Commonwealth, in the Tsarist empire and Prussia before the first World War, and explored sources 

that were partially destroyed by the Soviet Union, which expanded between the first and Second World Wars, 

and then by the Soviet Union again, which ruled the Baltic States after World War II, or the sources were 

already previously destroyed in two world wars, but he saw them before the First World War. Thus, the works 

of the Hungarian historian Endre Veres fill in a great gap, so at least their abstract publication would be useful, 

in languages that are better accessible than Hungarian. At the same time, the style of his monograph on Bathory 

is anecdotal and naively readable, it can no longer be perceived as a scientific work, as one would expect from 

such a historian. On the other hand, he made a significant contribution to the publication of sources: Bathory’s 

correspondence was published by him in several volumes with original texts, that is, mainly in Latin, and texts 

in annotated critical elaboration. (Veress, 1944) Lately published Hungarian works are already numerous, 

even more in Poland, albeit we have here now room for giving a solid bibliography. The best and most 

completed work in this field was that of Professor Emil Niederhauser, a member of the Academy of Sciences 

of Hungary, and a worldwide recognized scholar in the field of Eastern Europe. He gave not only a complete 

overview of works published on Bathory but also analyzed the changes in approaches to the topic. 

(Niederhauser, 1964) As for the last half of a century, there is no such work, unless a simple bibliography. 

(Körmendy & Petneki, 2008)  

The position of Transylvania  

It is common, that any victory in wars can be resulted due to several factors but not only one, and diplomacy 

is of great importance among them. In this case, the Polish King Bathory had to prepare for the war not only 

by gathering the troops by mobilization (which was not that in our times, because the parliament, the Sejm 

voted for permission to the King to gather combats, respecting the rights of the noblemen, albeit it is not a 
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subject of our work here) but also with the diplomacy, with purposes to gain military and financial support 

from other states. (Dopierała, 1986)  

The Turkish Sultanate played a special role among those European powers, who supported the Polish-

Lithuanian Twin-State in its defencing war against the Tsar of Muscovy in 1579-81. On one hand, the first 

state of Stephen Báthory was Transylvania, a vassal state of the Turkish Empire. Since the Turkish Sultan 

Suleiman I (the "Great") conquered Buda, the capital of the Hungarian Kingdom, he owned the central part of 

Hungary, which was integrated into the Turkish Empire, but Transylvania became a vassal-state of the Turkish 

Sultan and paid yearly tax to the Osman Porta for one and half of a century. (Szakály, 1990) Therefore, Stephen 

Báthory, as the Prince of Transylvania, was obliged to ask the permission of the Turkish Sultan for using the 

Transylvanian soldiers in the war of the Polish Kingdom against the Muscovian Tsar. (Dopierała, 1986)  

On the other hand, the Turkish Sultan was interested in any war against the Muscovian Tsar, because the 

Sultan was interested in stopping the Russian expansion in any way. Therefore, when the Polish King Stephen 

Bathory requested financial and political support for his war from the European powers, it was certainly to 

ask the Turkish Sultan for support as well. The key person diplomat of Bathory was Márton Berzeviczy, a 

Hungarian noble, who served as Chancellor of Transylvania for Stephen Bathory in Poland. Márton 

Berzeviczy’s diplomatic activity resulted that the Turkish Sultan providing the Polish king Bathory also with 

material support, also with troops in the Polish war against Muscovian Russia. (Veress, 1911)  

The activity of Martin (Márton) Berzevicy  

He married a Polish noblewoman, and got into the Polish nobility, too, thus he was included in the Polish 

Szlachta. His family came from Tirol, Austria, already in the 13th century, thus to the 16th c. they were 

Hungarized. He studied in Padova, Italy, then served in official jobs at the Habsburg Cancellary in 1550-60-

ies, and then he became an important clerk and diplomat of Bathory. One of his first jobs was to negotiate 

with Danzig (German: Danzig; Polish: Gdansk) because they did not recognize Bathory for the King. Then 

Berzevicy served as the Chancellor of Transylvania but in Kraków, Poland, because the whole Transylvanian 

administration was moved to Poland, and Bathory administered his former country from his new country 

(however, a governor was appointed in Transylvania, too). Berzeviczy married a Polish girl of noble origin in 

1578, and he got himself a Polish nobility, beyond his Hungarian nobility. Thus, he assimilated into the Polish 

“Szlachta” and his three children were already born as Polish noblemen. He gained significant lands in 

Livonia, too, thus he became a rich and real Polish magnate.  

Negotiations in Istanbul were to complete secrete, for the military aid from the Sultan against Russia was 

important, and it was not necessary for the contemporary world could be informed about it, before the war. A 

significant number of Hungarian troops took part in the war and especially in the siège of Polock in 1579, 

where, according to the sources, 23 leaders of Hungarian origin fought and their soldiers were certainly in a 

larger number, thus almost a thousand combats, if only regarding the battles at Polock, which was an important 

city and fortress, and Ivan the Terrible took it in the Livonian war, thus Bathory took it back. (Szádeczky-

Kardoss, L. 1888; Ihnát, 1942)  

When Berzeviczy went to the city Alba Iulia in Transylvania, in 1577, for some administrative reasons, he 

there got the letter of Bathory that he was sent to Istanbul, albeit in secrete. For the wide public, he proclaimed 

that he traveled for a peregrination, a trip for fun, relaxation, and to see the world. In Istanbul, he already had 

some knowledge of the place and costumes, because he prepared by reading a bestseller of a French author, 

Antoine Geoffroy who was a French knight of the Order of St. John (Knights of Rhodes) and published his 

book about the administration, religion, history, and manners and customs of the Ottoman state in French in 

1542 and Latin in 1577. (Geuffroy, 1542 and 1577) It was a very significant source of Turkish life and 

administration at that time. Stein, H. (2013) Geuffroy, Antoine, in Encyclopaedia of Islam, vol.3. 

http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27414 Berzeviczy had a copy of the Latin edition: still, the 

Hungarian historian E. Veress saw it in the Library of Transylvanian National Museum Transylvania yet in 

the 1910-ies years: there was a "B.M.” monogram on the bookbinding board of the book. (Veress, 1911:113).  

His mission did not remain in secret, for the Habsburg Ambassador, Christopher Ungnád, a Hungarian person, 

and friend to Berzeviczy reported on 19 Sept. 1577. that Berzeviczy gained permission from the Sultan for 

troops from Transylvania, and also from Moldova, and Valachia, which was the former Țara Românească and 

a vassal of the Turkish Sultan such as Transylvania. (Veress, 1911:115, footnote 36)  
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It was of great significance, that the Turkish Sultan gave not only his permission to "use" troops from 

Transylvania but also, he gave troops from Moldavia and Walachia, too, the two Roman principalities. The 

Prince of Transylvania, Stephen Bathory did not have any relation to the Romanian principalities and they did 

not have any reason for some alliance with Transylvania. The Muscovian, Russian expansion however, was 

of such significance in the eyes of the Sultan, that the Ottoman Porta also ordered Moldavia and Valachia as 

its vassals to help the Polish King Bathory with military support.  

Berzeviczy did so great service to his King Stephen Bathory, as the latter appointed him as the Chancellor at 

that time, after the mission in Istanbul. Before this time, he was only a diplomat but not the chancellor. His 

reputation, rank, and fortune grew much since that time.  

 

CONCLUSION AND DISCUSSION  

The Polish-Russian war in 1579-81 was a great step in gaining back the lands that had earlier been conquered 

by Russia. The Muscovian state was born and grew up from nothing when the former Russian principalities 

had already been flourishing and recognized states. Moscow was under the Tatar rule and paid to the Golden 

Horde. Much influence was made on the Muscovian culture by the Tatars, as a Hungarian scholar mentioned, 

writing about the history of the Russian culture: the "Asian character" of the Russians was due to the Mongol 

impact on their culture. (Hajnády, 1995) Noteworthy, the East Slavic people in the Polish-Lithuanian 

Commonwealth, of Orthodox Christianity, inhabited the recent Ukrainian and Belarusian lands, did not 

undergo such a significant Tatar impact. (Földvári, 2023) This Muscovian state soon put in sharp conflict with 

Europe, while its predecessors did not. There existed an especially democratic state, Novgorod, which was a 

republic of the city, thus a town-state, ruled by the council of the rich merchants but not by any authoritarian 

power. The Northern German towns which kept in their hand the trade were likely to keep trade relations with 

Novgorod. These towns which allied formed the Hansa League, which had several member towns in Livonia, 

too. However, when Novgorod stopped to exist and the authoritarian state, Muscovy arose, the Hansa League 

and especially the Livonian towns stopped all trade also administrative relations with Muscovy. Their citizens 

were not allowed to put to Moscow, unless private voyagers were, albeit sometimes even in those cases they 

did not. Because the healthy logic of the tradesmen felt the danger of the authoritarian Muscovy, with good 

reason. The Muscovian answer was simply cruel: if you do not put in good trade relations with me, then I 

conquer and destroy you, and Muscovy did it. Livonia ceased new Russian inhabitants settled in former 

flourishing Hansa towns, with Russian Orthodox priests, and the local cultural heritage was destroyed such as 

the people. Two powers could help Livonia: The Swedish Kingdom and the Polish Kingdom, as the 

dominating already part of the Polish-Lithuanian twin-state.  

The Muscovian military threat caused a decrease in the formerly strong Grand Duchy of Lithuania. This 

strong, huge, and powerful state deliberated the former principalities of the Kyivan Rus from the Mongol 

yoke. The Kyivan Metropolitan, the head of the Orthodox Church of the Eastern Slavic peoples, was subject 

to the Lithuanian Grand Dukes. Albeit after the personal union in 1385 the former powerful GDL lost its 

power. Then, just before the reign of Stephen Bathory, the personal union was formed into the real union, and 

by the treaty in Lublin, 1569, the Polish-Lithuanian Commonwealth was born, while the entire southern half 

of the GDL was attached to the Polish Crown, and the new small GDL was already the northern half of its 

previous huge territory.  

When the imperial aggression of Ivan IV the Terrible threatened the Polish-Lithuanian state, the Polish throne 

became empty for some reasons and the Polish noblemen chose the Prince of Transylvania, Stephen Bathory 

for the Polish throne. The main aspect of the choice was his promising power the continuing the war and gain 

back those territories conquered by Russia. Bathory met the expectations. He conquered back the whole of 

Livonia, up to the Estonia Tartu in the North, where he established a high school, such as in Polock, the 

significant Belarusian town and fortress, which he gained back by a strong siege and there he established a 

high school, too. Stephen Bathory’s first state, the Principality of Transilvania, was a vassal state to the 

Ottoman Turkish Empire, albeit even for this reason it was a great card in the hand of the Polish King. When 

he sent his diplomate, Martin Berzeviczy to a secrete mission to the Turkish Sultan, the result was more than 

expected: The Sultan gave not only permission for moving combats from Transylvania to Poland, but still 

much more: The Sultan still gave combats from Moldavia and Valachia, the Romanian Principalities, which 

also were vassal states to the Turkish Sultan. Therefore, the Vassal status of the Principality of Transylvania 
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was not a disadvantage but a very advantageous thing: this was the bridge to the Turkish Sultan requesting his 

help in the war against Russia, and the Ottoman Empire did give much help because it wanted to stop the 

Russian imperial aggression in those times.  

  
1. Picture: Martin Berzeviczy’s signature. 
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2. Picture: King Stephen Bathory and his enemy Tsar Ivan the Terrible, in contemporary depiction with 

a contemporary map of the Polish-Lithuanian Commonwealth.  
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