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ON THE GROWTH OF CONVERGENCE DIFFERENTIAL EQUATIONS 

IN THE UNIT DISC 

Dr. FETTOUCH Houari 

Laboratory of Pure and Applied Mathematics, University of Mostaganem, UMAB, Algeria 

 ABSTRACT 

We study the standard notations of the Nevanlinna value distribution theory of meromorphic function 

on the complex plane    and in the unit disc (see [haym], [yang]). In addition, for  , the  -iterated order 

of meromorphic function in is defined by  

where  and    is the Nevanlinna characteristic function of   . For an analytic function    in    we 

have also 

where   . If    is analytic in   , Tsuji [[tsu], p.205] gives that 

For example, the function satisfies and  

Obviously, we have  

The inequalities (00) are the best possible in the sense that there are analytic functions g and h 

such that    and   , see [igor]. However, it follows by Proposition 2.2.2 in [lain] that    for   . The   

type of a meromorphic function    in    with    is defined by 

and if    is an analytic function    in    with    we have also 

We signal that also by Proposition 2.2.2 in [lain], we have    for   . 

 Definition [heit] A meromorphic function    in the unit disc    is called admissible if 

and non admissible if 



The growth index of the iterated order of a meromorphic function    in    is defined by 
 

 

 

We will use the notation to denote the -iterated exponent of convergence of the zero-sequence of 

meromorphic function    and    to denote the   -iterated exponent of convergence of distinct zero-

sequence of   , which are defined as the following: 
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DEEP LEARNING AS A SECOND LAYER TO SMART CONTRACT 

Ibrahim Inusa 

Marwadi University Rajkot gujirat india 

Information technology department  

 ABSTRACT  

The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions 

(such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both 

malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic 

goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs. 

As different kinds of assert and token are rapidly being exchange over the smart contract on 

block chain and fetching of data by smart contact on public sources called off-chain data fetching 

are increasing massively due to the internet of things. The need for verifying of the original 

asserts and off-chain data fetching for more trustable and security efficiency. 

This paper propose the second layer to smart contract to address the above challenge using deep 

learning which is “a subset of machine learning where neural networks — algorithms inspired by 

the human brain — learn from large amounts of data. Deep learning algorithms perform a task 

repeatedly and gradually improve the outcome” .to stay as the frontend and interface between the 

smart contract and data resources to provide a data which undergoes selection pattern and qualify 

to be fetched and provide to smart contact for reliable and secure transaction. Also this paper 

focuses on ethereum smart contract particularly to address this challenge. 

Keywords:  smart contract, artificial neural networks, off-chain data, trustable and security 

efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEBANESE NURSING STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING USE OF 

CONCEPT MAPPING 

 

Dr. Mirna Fawaz
 
 

 

Beirut Arab University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department,  

Beirut, Lebanon 

 

 

ABSTRACT 

 

Innovative teaching/ learning methodologies in nursing education are needed to prepare 

professional and skilled nurses. Concept mapping (CM) has been implemented in nursing 

programs to facilitate learning. The aim of this study was to explore the perceptions of nursing 

students regarding the use of CM in the study site-nursing program. The study adopted an 

exploratory qualitative research design. The sample comprised of 20 nursing students who 

participated in the research voluntarily. Data was collected by one-on-one semi-structured 

interviews. Four themes emerged upon thematic analysis including: “Improved Learning and 

Establishing Knowledge,” “Promote Self-directed Learning,” “Improving Cognitive Skills,” and 

“Fostering Comprehensive Care.” Understanding student perceptions of CM as a 

teaching/learning technique facilitates design of learner-centered curricula to promote excellence 

in education and practice. 

 

Keywords: Nursing students, Perceptions, Concept mapping, Nursing education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIOR NURSING STUDENT'S PERCEPTIONS OF AN INTERPROFESSIONAL 

SIMULATION-BASED EDUCATION (IPSE): A QUALITATIVE STUDY 

 

 

Dr. Mirna Fawaz 

 

Beirut Arab University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, 

Beirut, Lebanon 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: The purpose of this study was to explore the perceptions and attitudes toward 

interprofessional simulation-based education among Lebanese senior nursing students. Methods: 

The study used an exploratory descriptive qualitative approach and collected data through focus 

groups. All focus group discussions were audiotaped, transcribed verbatim, and narratives were 

compared with the recordings to establish accuracy, credibility and reliability of data. Qualitative 

narratives were translated to English and analyzed through an inductive thematic content 

analysis. This study was reported according to the Standards for Reporting Qualitative Research 

(SRQR). Results: Four major themes were identified: understanding roles and responsibilities, 

enhancing collaboration, improve personal and interpersonal skills, and patient outcomes. 

Conclusion: The senior nursing students showed a positive perception and attitude toward 

interprofessional simulation-based education. They found that interprofessional simulation-based 

education increased their knowledge and understanding of the importance of the roles of other 

professions, as well as their own role in providing patient care. Furthermore, they perceived that 

interprofessional simulation-based education improved their personal and interpersonal skills. 

These positive findings may contribute to their future success in an interprofessional team, which 

could lead to improved patient outcomes. Therefore, future research is needed to see how the 

reported benefits of interprofessional simulation-based education training are reflected in clinical 

practice and related to patient outcomes. 

 

Keywords: Health profession, Nursing, Education, Simulation-based educationInterprofessional 

education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА ГАГАУЗСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Кочанжи Надежда Пантелеевна 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются интерактивные методы, способствующие 

развитию коммуникативной компетенции у учащихся 5-9 классов на гагаузском языке. А 

втором представлена серия интерактивных упражнений и обозначены этапы работы над 

созданием речевой ситуации и реализацией задач и целей интерактивного подхода при 

формировании коммуникативной компетенции у учащихся в АТО Гагаузии, на 

территории компактного проживания гагаузов.   

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение языка нельзя сводить к усвоению определенной суммы знаний о нем, 

необходимо направить внимание учащихся на овладение коммуникативной 

деятельностью, «являющейся функцией того или иного человеческого коллектива» 

(Л.В.Щерба).  

Интерактивные упражнения используются при обучении гагаузскому языку на различных 

стадиях формирования речевых навыков и умений и лежат в основе интерактивного 

подхода к обучению.  

При этом следует учитывать то обстоятельство, что применение интерактивного подхода 

предполагает наличие у учащихся определенной языковой базы для осуществления 

коммуникации в рамках анализа различных ситуаций.  

Поэтому интерактивные упражнения находят широкое применение на всех ступенях 

языкового образования [Гальскова, 2004, с.26]. 

Поскольку коммуникация тесно связана с речевой деятельностью, которая осуществляется 

в определенных коммуникативных условиях, то интерактивные упражнения можно 

называть коммуникативными ситуациями.  

Некоторые исследователи, в частности, Г. В. Колшанский называет коммуникативные 

ситуации речевыми и делает в описании обеих интерактивных моделей упор на 

подготовленности учителя к организации речевой деятельности обучающихся 

[Колшанский,2015, с.35].  

При правильной организации речи любая ситуация, заданная условиями и 

коммуникативными задачами, считается коммуникативной.  

Ситуация, в которой зарождается диалогическая речь, рассматривается как 

коммуникативная (речевая), при этом речевой компонент говорения не отделяется от 

коммуникативного. 

РАЗРАБОТКА (ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ) 



Среди множества видов и форм интерактивных упражнений следует выделить такие, 

которые максимально способствуют развитию коммуникативной компетентности 

учащихся на уроке гагаузского языка и литературы.  

Важно отметить, что диалогическая речь –это довольно сильное средство для развития 

коммуникативной компетентности, а если диалогическая речь задана речевой ситуацией 

(с использованием интерактивных упражнений), то коммуникативный потенциал такой 

речи очень велик [Мильруд, 1996, с.6]. 

В 8-9 классах можно использовать как игровые интерактивные упражнения, так и 

упражнения, связанные с проведением дискуссий, диспутов, круглых столов.  

Выделим следующие виды интерактивных упражнений, которые могут быть 

использованы для формирования навыков диалогической речи в обучении гагаузскому 

языку в 8-9 классах:  

–интерактивные упражнения на формирование социально-статусных взаимоотношений 

(например, дискуссия по поводу прав и обязанностей человека, беседа о культуре, 

традициях, обычаях, быте стран тюркского мира);  

–интерактивные упражнения на формирование ролевых взаимоотношений 

(проигрывание неформальных ролей в ситуации речевого общения);  

–интерактивные упражнения на формирование отношений совместной деятельности 

(обмен опытом, групповая работа);  

–интерактивные упражнения на формирование нравственных отношений. 

Цель высказывания, по мнению Г. А. Кажигалиевой, позволяет дифференцировать 

интерактивные упражнения на следующие виды: 

–информативные, 

–альтернативные, 

–проблемные [Кажигалиева, 2005, с.10]. 

РЕЗУЛЬТАТ 

Вот некоторые примеры использования интерактивных упражнений в педагогической 

практике преподавания гагаузского языка и литературы в 5-9 классах гимназического 

звена в образовательных учреждениях региона АТО Гагаузии. 

Информативные интерактивные упражнения обычно начинаются с указаний: 

«Annat.»(), «Sölä..», «Açıkla..».(“Piramida”, “Payacan”, “CV” (aazdan)) 

Альтернативные интерактивные упражнения могут содержать вопрос, а 

обучающийся самостоятельно выбирает форму выполнения упражнения («Neçin kaybeler 

adetlerimiz? Makar ki bu iş için gider çik laf.”»).(“Sinkveyn”, “Fikir sepedi”, “Başlık için 

prognoz”) 

Проблемные интерактивные упражнения направлены на выявление и разрешение 

определенной ситуации, например, «Annadın neçin annatmanın baş personajı bölä yaptı...... 

nicä düşünersiniz o dooru mu yaptı.... ya siz ne yapaceydiniz......, yaşamanın paalılıkları 

nesoydur....».(Tehnika “Blumun kubu”, “Sayıklamak aacı”, “Kaldır problemayı – ver 

cuvabı/hesabı”) 

По отношению к реальности данный исследователь разделяет интерактивные упражнения 

на реальные и воображаемые. 

Рассмотрим деление интерактивных упражнений на отдельные группы в зависимости от 

учебно-речевых ситуаций, которые они формируют.  

Первый тип интерактивных упражнений является деятельностным актом, содержание 

которого исчерпывается только за счет речевых высказываний. Невербальные действия в 



такой ситуации или отсутствуют, или встречаются время от времени и не играют важной 

роли. Например: «Ver seläm üüreniciyä», «Ne lääzım sölemää dalışarkana.». 

Второй тип интерактивных упражнений –это деятельностный акт, содержание которого 

раскрывается в комбинации и речевых и неречевых действий при преобладающей роли 

речевых высказываний. Например: «Lafedelin hava için, teklif edin almaa yaamurluu», 

«Okuyun annatmayı da annadın kendi duygularınızı hem bakışınızı okunmuş annatma için» 

Третий тип интерактивных упражнений –это акт деятельности, в котором речевые и 

неречевые поступки занимают равнозначное место. Например: “Resimnä ne yapersınız evdä 

ilkyaz vakıdı da annat o işlär için” 

Четвертый тип интерактивных упражнений представляет собой деятельностный акт, в 

котором неречевые действия преобладают над речевыми.  

Пятый тип интерактивных упражнений –это деятельностный акт, содержание которого 

заключено в ряде только невербальных действий.  

Речевое высказывание в ситуациях, формируемых пятым типом интерактивных 

упражнений, не является необходимым. Деятельностный акт мог бы осуществиться и при 

его отсутствии [Гез, 2002, с.153]. 

Важным этапом подготовки к речевой деятельности является формулировка 

интерактивной задачи.  

Представление ситуации может быть осуществлено в форме картинок, фотографий, 

фильмов, роликов, текстов, выступлений, чтения сказки, показа моделей (предметных. 

абстрактных, деятельностных).  

Урок или фрагмент урока обязательно содержит в целеполагании формирование 

определенных видов речевой активности.  Перед учащимися цели урока или фрагмента 

могут быть сформулированы следующим образом:  

1. Büün biz sizinnän barabar üüreneceez işvereneyä deyni rezüme kurmaa. (Сегодня мы будет 

учиться составлять резюме для работодателя. ) 

2.  Büün biz sizinnän barabar üüreneceez açıklamaa kendi bakışını konkret verilmiş 

olaya.(Сегодня  мы  научимся  высказывать  собственное  мнение  по  поводу конкретного 

события. ) 

3.  .  Büün biz sizinnän barabar üüreneceez kendi kafadarlarınnan dialog formasında 

smzleşmää. (Сегодня  мы  научимся  общаться  в  форме  диалога  с  соседями  по  

парте.) 

4. Büün kuracez ölä situaţıyayı, neredä olacek iki lafedän.(Сегодня мы окажемся в ситуации, 

когда у нас будут два собеседника.) 

На  следующем  этапе  формирования  речевой  активности  учащимся представляется  

необходимый  вспомогательный  материал  по  ситуации.  На данном этапе факультативно 

могут быть представлены рисунки, фотографии, модели  или  показаны  фильм,  ролик,  

выступление.  Ситуация  может  быть детализирована посредством аудиоматериалов.  

Обязательным  элементом  отработки  ситуации  и  условием  для продуктивного  решения  

интерактивной  задачи  является  представление лексического  материала. 

Лексический  материал  должен  включать  слова  и выражения,  которые  относятся  к  

теме.  Лексемы  представляются  учащимся как  рекомендованные  к  употреблению  в  

речи,  однако  учащиеся самостоятельно  могут  использовать  лексемы  по  своему  

усмотрению  и учитывая  целесообразность  использования  лексем  в  построении  

речевой деятельности.  



Следующим этапом разбора интерактивной задачи является подготовка к  

осуществлению  речевой  деятельности  в  соответствии  с  поставленными 

интерактивными  задачами.  На  подготовку  следует  отвести  5  –  15  минут учебного 

времени в зависимости от того, в каких условиях рассматривается интерактивная  задача,  

а  также  от  возрастных  и  психологических особенностей  учащихся,  от  уровня  их  

владения  гагаузским  языком,  его отдельными аспектами.  

После подготовки к осуществлению речевой деятельности целесообразно создать в группе 

учащихся располагающую атмосферу (например, можно  поставить  актуальную  для  

ситуации  музыку).  

Образовательные технологии,  применяемые  при  выполнении интерактивных 

упражнений, носят коммуникативный характер, основанный на  соответствующем  

подходе  к  формированию  языковых  знаний  и коммуникативных компетенций.  

План:  

1. Организационный момент.  

2. Представление ситуации на гагаузском языке.  

3. Формулировка учебной (интерактивной) задачи.  

4. Подготовка к решению учебной (интерактивной) задачи.  

5. Решение учебной (интерактивной) задачи.  

6. Рефлексия.  

Подача упражнения.  

1. Речь учителя: - Saygılı üürenicilär, bän umutlanêrım, ani sizin halınız büün iidir. Büün 

bizim uroomuz geçecek diil adetçä. Her gün biz sizinnän sıkça karşı geleriz türlü situaţıyalarlan: 

açan lääzım nesa yapalım, biri-birimizlän lafedelim/sözleşelim.(Добрый день. Я надеюсь, что 

вы пришли в класс с хорошим,позитивное отношение, мои ученики. Сегодня мы проведем 

наш урок в необычномсформироваться. Мы часто оказываемся в разных ситуациях. Эти 

ситуации всевокруг нас, мы всегда сталкиваемся с такими ситуациями, когда делаем 

что-то,разговаривать с кем-то). 

После  этого  учитель  проверяет  готовность  учащихся  к  выполнению  

интерактивных  упражнений,  чтобы  убедиться  в  том,  что  все  задачи  будут  

выполнены без осложнений.  

2. Представление ситуации в форме монолога учителя:   

Büünsizin önünüzdä ölä birsituaţıya, açanüürenicihazırlanmamışuroklara.Üüredici takazalêr 

onu. Adêêr koymaa ona prost nota, ama üürenici cuvap edämer soruşa: “Nçin yazmadı evdeki 

işini? Üürenicinin hem üüredicinin arasında kızışêr kavga/konflikt. (Вы видите следующую 

ситуацию, когда Ваш одноклассник не готов куроку. Учитель ругает его за это. Учитель 

обещает выставить ему плохую оценку.Ученик не может ответить на вопрос, почему 

он не сделал свою домашнюю работу.возможный конфликт между учителем и 

учеником.) 

3. Интерактивная задача формулируется в форме задания:  

Koyunkendiniziüürenicininerinä, angısı taayapmadı 

evdekiişini.Yadasizvarnasılalasınızkafadarınrolunu, angısı 

isteeryardımetmäädostuna.Nesoylafları yadaargumentlerivarnasılsöleyäsinizüürediciyä, 

kikonfliktiçözmäädeyni?(Представьте себя в роли студента, который еще не сделал свою 

домашнюю работу. ИлиВы можете представить себя в роли студента, который хочет 

ему помочь. Какиеты можешь сказать учителю? Как вы можете избежать 

конфликта?) 



На  доске  представлен  лексический  материал  к  разработке  диалога  с 

учителем.  Каждый  учащийся  продумывает  вопросы  и  прогнозирует  ответы  

учителя. Выбирается ученик, который оказывается в центре внимания.  

4. Сначала учащиеся слушают диалог между учителем и учеником:  

Учитель: - Gücenerim! Amasänbüündiilsinhazıruroomuza, yapmamışınevdekiişini.Bänolmalı 

koyacamsanakotü nota.Neçinsänyapmadınevdeki şini?( Вы не пришли подготовленными к 

уроку. Я собираюсь поставить тебяплохую оценку. Почему ты не сделал свою домашнюю 

работу? 

Ученик: -Afedinbeni... Ama bendä var bir önemni sebep.... (Простите меня.Но у меня есть 

очень важная причина ...) 

 

 

Возможные причины представлены демонстративно:  

Benim acıyardı başım. 

Anam-bobam yoktular evdä hem braktılar 

benim başıma küçük kardaşçıımı. 

Afedin beni, ama bizim kopeemiz iidi benim 

günnüümü. 

Bän kendi dostlarımnan gittim kinoya. 

Bän bulamadım yazalı. 

Benim anam hastalandı. 

Dün yoktular svetlär. 

Bän gittim uzak babulara da yoktum evdä. 

 

(У меня болела голова. 

Мои родители отсутствовали, а меня 

оставили с младшим братом. 

Я не хотел разочаровывать вас своим 

невежеством. 

Извините, но собака съела мой дневник. 

Я ходил в кино с друзьями. 

Я не нашел ручку. 

Моя мама заболела. 

Вчера свет погас. 

Я покинул страну, там моя бабушка.) 

 



 

5. Учитель просит высказаться в защиту ученика, вступить в диалог с 

учителем. Диалог прорабатывается в индивидуальном и парном порядке.   

6.  Рефлексия,  так  же,  как  и  в  предыдущей  модели,  заключается  в 

обосновании  учащимися  продуктивности  урока  в  форме  разбора  ситуаций  

как  видов  речевой  деятельности.  Учитель  может  попросить  учащихся  

написать несколько предложений, которые отражают отношение учащегося к 

такой форме проведения занятий. 

 

Таким  образом,  важнейшим  этапом  формирования  коммуникативных 

компетенций  служит  интерактивное  обучение гагаузскому языку.  Чтобы достичь  

высокого  уровня  овладения гагаузкой речью,  необходимо постоянно  развивать  

ее,  что  возможно  при  интерактивном  подходе  к обучению  в  рамках  развития  

коммуникативных  компетенций.  Основным этапом  формирования  и  развития  

диалогической  речи  служит  создание коммуникативной ситуации, что связано с 

определением типа ситуации и с соотнесением его с конкретными дидактическими 

задачами. Любая речевая  

ситуация  становится  коммуникативной  при  обучении  диалогической  речи,  

если применять систему интерактивных упражнений. 
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ÖZET 

Siyasal iletişimde temel amaç daima hedef kitleleri siyasal hedeflerin gerçekleşmesi 

yönünde ikna etmeye çalışmaktır. Bu amaç çoğu zaman ideolojilerin ve politikaların halk 

tarafından kabulünü sağlamak gibi doğrudan siyasal amaçlar olmakla birlikte kimi zaman 

sadece belirli uygulamalar, yöntem değişiklikleri veya proje uygulaması gibi daha 

spesifik konular olabilmektedir. Kanal İstanbul Projesi Türkiye’de uzun yıllardır 

tartışılmakta olan ve AKP Hükümetlerinin belirli dönemlerde gündeme getirdiği bir 

konudur. İlk çıktığı dönemde çılgın proje gibi adlarla özellikle İstanbul halkı nezdinde 

önemli etkisi olmasına ve AKP’ye imaj ve oy açısından olumlu katkıları olan proje, 2019 

yerel seçimlerinin muhalefet partilerinin önemli şehirleri özellikle İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ni kazanmasıyla tartışılır hale gelmiştir. Bu süreçte Kanal İstanbul projesini 

destekleyen hükümet ve ona karşı olan muhalefet cephesi kendi söylemleriyle halkı ikna 

çabası içerisine girmişlerdir. Bu çalışmada, muhalefet kanadını temsilen İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu’nun ve hükümet tarafını temsilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul Projesiyle ilgili söylemlerinin geleneksel 

medyada nasıl yer bulduğu tartışılmaktadır. Bu amaçla Sabah gazetesi ve Sözcü 

gazetesinin internet haberleri incelenerek, muhalefet ve hükümet kanadının söylemlerinin 

siyasal iletişim açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sonuç olarak siyasal iletişimde 

ikan çabası olarak hükümet kanadının Kanal İstanbul Projesine ilişkin söylemleri 

projenin ilk çıktığı döneme göre daha az etkin olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın 

muhalefet kanadının ise Kanal İstanbul Projesine ilişkin daha çarpıcı söylem biçimleri 

geliştirdiği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelime: Siyasal Söylem, Siyasal İkna, Ekrem İmamoğlu-Recep Tayyip 

Erdoğan 

 

 

 

 

 

 

 

 



MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE SAMSUN VE ÇEVRESİNDE RUM 
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GREEK CRUELTY IN SAMSUN AND ITS VICINITY DURING THE 

NATIONAL STRUGGLE 

 

Doç. Dr. Nurhan AYDIN 

Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

Kübranur Öztürk DERİCİ 

ÖZET 

İlk olarak Yunanistan’da 1844 yılında ortaya atılan Megali İdea düşüncesi, Büyük 

Yunanistan veya merkezi İstanbul olan Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak 

amacını taşıyordu. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu 

topraklarını Osmanlı Devleti’ne katmasının ardından Rumlar Osmanlı idaresinde 

yaşamaya başladılar. Ancak İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra başlayan Rumların 

ayaklanması, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde artarak devam etti.  

Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlar, özellikle de Birinci Dünya Savaşı yıllarında 

Osmanlı Devleti’nin savaştaki kötü gidişatını fırsat görerek ayaklanmalarını arttırdılar. 

Rumların ayaklanmalarına en büyük destek ise Megali İdea düşüncesinin sahibi 

Yunanistan’dan geliyordu. Osmanlı Devleti’nin savaştan mağlup ayrılması ve sonrasında 

imzalanan Mondros Mütarekesi’nde İtilaf kuvvetlerinin güvenliklerini tehlikede 

gördükleri yere müdahale etme yetkileri ise Rumların cesaretini arttırdı. Yunanistan ile 

İstanbul’da bulunan Fener Rum Patrikhanesi destekleriyle Karadeniz Bölgesi’ndeki 

çetecilik faaliyetlerine başlayan Rumlar, bu bölgede Müslüman halka yönelik saldırı 

girişimlerinde bulunuyorlardı.  

Karadeniz Bölgesindeki faaliyetlerini bu kadar arttırmalarının diğer bir nedeni ise 

Mondros Mütarekesi hükümleri gereği Türk ordusunun terhis edilmesiydi. Rumların 

kendi devletlerini kurmayı düşündükleri yer Karadeniz Bölgesi ve bu devletin merkezi 

olarak düşündükleri yerlerden biri de Samsun’du. Bu sebeple Rum çeteleri başta Samsun, 

Bafra ve Canik olmak üzere köylerde yaşayan pek çok Türk ve Müslüman halka yönelik 

katliamlarda bulundular. Bu çalışmada, Rum çetelerinin Samsun ve çevresindeki 

faaliyetleri ve Türk ve Müslüman halka yönelik zulümlerinden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Yunanistan, Türk, Karadeniz, Pontus, Rum, Samsun. 

 

ABSTRACT 

First introduced in Greece in 1844, the idea of Megali Idea was aimed at reviving Greater 

Greece or the Byzantine Empire, which was headquartered in Istanbul. After Fatih Sultan 

Mehmet added the territory of the Greek Empire to the Ottoman Empire in 1461, the 

Greeks began to live under Ottoman rule. However, the Greek uprising, which began 



after the proclamation of the Second Legitimacy, continued to increase during the First 

World War and the National Struggle. 

The Greeks living in the Ottoman lands, especially during the First World War, took 

advantage of the Ottoman Empire's bad progress in the war and increased their uprising. 
The biggest support for the Greek uprisings came from Greece, which had the idea of 

Megali Idea. In the armistice of Mondros, which was signed after the defeat of the 

Ottoman Empire, the powers of the Allied forces to intervene where they deemed their 

security in danger increased the courage of the Greeks. The Greeks, who started their 

gang activities in the Black Sea Region with the support of the Fener Greek Patriarchate 

in Istanbul with Greece, were attempting to attack the Muslim people in this region. 

Another reason they increased their activities in the Black Sea Region was the discharge 

of the Turkish army in accordance with the provisions of the Armistice of Mondros. The 

place where the Greeks considered to establish their own state was the Black Sea Region 

and one of the places they thought of as the center of this state was Samsun. For this 

reason, Greek gangs carried out massacres against many Turks and Muslims living in 

villages, especially Samsun, Bafra and Canik. In this study, the activities of Greek gangs 

in and around Samsun and their persecution of Turkish and Muslim people were 

mentioned. 

Keywords: Greece, Turkish, Black Sea, Pontus, Greek, Samsun. 

GİRİŞ 

“Pontus” kelimesi bir isim olarak ilkçağda yazarlar tarafından Karadeniz Bölgesi’ni tarif 

etmek amacıyla kullanıldı. Daha sonra Karadeniz Bölgesinin Anadolu kıyılarında kurulan 

Pontus Krallığı’nı tanımlamak amacıyla bu krallığın sınırları içerisinde kalan yerleri 

tanımlamak için kullanılan bir kelime haline geldi. Bu tanıma göre ise Pontus, aşağı ve 

yukarı Çoruh Irmağı’nın denize döküldüğü yerden Bartın Çayı’na kadar uzanan bölge ile 

Anadolu yaylalarının kuzey kısımlarını kapsayan bölgenin tanımlamak amacıyla 

kullanılmış oluyordu
1
. 

“Pont” veya “Pontus” kelimesi veya Romalıların diğer bir kullanım şekliyle “Pont 

Euxinus” kelimeleri “deniz” anlamında da kullanılıyordu. Pont kelimesiyle birlikte 

kullanılan Euxinus kelimesinin Yunancada “misafirperver” anlamına geldiği ve 

Yunanlıların Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi önemi sebebiyle birçok topluluğa ev sahipliği 

yapması nedeniyle de bölgeye “Pont Euxinus” adını verdikleri sonucuna varılmaktadır. 

Yunanlıların Pont Euxinus adını verdiği Karadeniz Bölgesine Ruslar ise “Kızarne More” 

adını vermişlerdi. Karadeniz, Türklerin yaşadığı yerlerin kuzey ve doğu bölgesinde 

                                                      
1
 Mehmet Okur, “Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi’nde Pontusçu Faaliyetler”, 

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 14, Yıl: 2007, s.3. 



bulunması ile sert ve soğuk bir iklim yapısının olması sebebiyle Türkler tarafından da 

Karadeniz olarak adlandırıldı
2
. 

Milattan önce 298 yılında İranlı I. Mithridates tarafından kurulan Pontus Krallığı, doğuda 

Terme,  batıda Amasra ve güneyde Amasya ve Yeşilırmak arasında kalan bölgeyi 

kapsıyordu. M.Ö. 185-169 yıllarında ise Pontus Kralı I. Farnakes, Sinop’u alarak başkent 

yaptı. Aynı yıllarda Ordu ve Giresun şehirleri de alınarak Pontus Krallığı’na dâhil edildi. 

M.Ö. 111-63 senelerinde VI. Mithridates döneminde Pontus Krallığı Kırım’ı da 

sınırlarına katarak en geniş sınırlarına ulaştı. Bu sınırların Doğu’da Kafkasya bölgesinden 

başlayarak Sinop’a kadar uzandığı bilinmektedir
3
.  

Pontus Krallığı’nın M.Ö. 63’te sona ermesinin ardından Pontus bölgesi Bizans 

İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kaldı. Bu dönemde Bizans Devleti’ne yenilen Bulgar 

Türklerinin bir kısmı ise Trabzon ve çevresine yerleştirildi. 1203 tarihine gelindiğinde ise 

İstanbul’un 4. Haçlı Seferi ile Latinlerin eline geçmesi sonucunda burada Latin 

İmparatorluğu kuruldu. Bu sefer sırasında Trabzon’a sığınan Komnen Ailesi, 1204 

yılında burada Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kurdu. Kuruluşundan itibaren Selçuklu 

Devleti’ne vergi veren Trabzon Rum İmparatorluğu, Selçuklu Devleti’nin sona 

ermesinden sonra da Moğolların hâkimiyeti altına girdi. Trabzon Rum İmparatorluğu 

1340 tarihinden itibaren ise Akkoyunlu Devleti’nin baskısı altındaydı. 1397 yılında 

Osmanlı Devleti’nin akınlarıyla karşılaşan Rum İmparatorluğu, Samsun, Ordu ve 

Giresun’un Osmanlı Devleti eline geçmesiyle Osmanlı’ya vergi ödemeye başladı. Fatih 

Sultan Mehmet’in 1453 tarihinde İstanbul’u fethetmesi sonrasında Komnen Ailesinin 

Osmanlı Devleti’ne vergi vermemesi, Osmanlı Devleti’nin Rum İmparatorluğu üzerine 

sefere çıkmasını gerektirdi. Bu seferin sonucunda 26 Ekim 1461’de Rum İmparatorluğu 

topraklarının Osmanlı’ya katılmasıyla bu imparatorluk sona erdi
4
. 

1. Pontus Rum Meselesinin Tarihi Kökeni ve Pontusçuluk Faaliyetleri 

Fatih Sultan Mehmet’in Rum topraklarını 1461 yılında Osmanlı topraklarına katmasının 

ardından Rumlar Osmanlı idaresinde yaşamaya başladılar. Ancak 1908 yılında ilan edilen 

İkinci Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan diğer azınlıklarla birlikte 

Rumlar da örgütlenmeye başladılar. Avrupa Devletleri, Yunanistan’ın da “Megali İdea”
5
 

                                                      
2
 Mikail Kolutek, “Tarihsel Perspektifiyle Pontus Meselesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Doktora Tezi, Hatay 2017, s.1. 
3
 Kolutek, “Tarihsel Perspektifiyle Pontus Meselesi”, s.2.  

4
 Aydın Özgören, “Milli Mücadele Döneminde Trabzon Rum Metropolitliği’nin Faaliyetleri” Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s.4-6. 
5
 Yunanca’da “Büyük Fikir”, “Büyük Ülkü” anlamlarına gelen Megali İdea, Yunanistan’ın, Büyük 

Yunanistan, Yunan İmparatorluğu veya İstanbul merkezli Bizans-Yunan İmparatorluğu fikrini 



planları çerçevesinde Rumlara destek vererek zaman içinde Anadolu’da askeri ve siyasi 

alanda büyük soruna dönüşecek olan Rum sorununun temellerini attılar. Rumların 

Yunanistan ve Avrupa Devletlerinden aldıkları desteklerin yanı sıra, Fatih Sultan 

Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından İstanbul Rum Patrikhanesi’ne verdiği 

ayrıcalıklar da önemli bir yere sahipti. 1910 yılından sonra Yunanistan’da iktidara gelen 

Venizelos’un; merkezi Ege Denizi olan iki kıta ve beş denize yayılacak “Büyük Yunan-

Bizans İmparatorluğu” düşüncesi, Rumların faaliyetlerini genel bir çerçeve içerisinde 

yürütmelerine dayanak oluşturdu. Rumların teşkilatlanmasındaki diğer bir etken, Osmanlı 

ülkesinde yaşayan Rum azınlığın ticaret yoluyla zenginleşerek artan refahın beraberinde 

siyasi bilinçlenmeyi getirmesiydi
6
. 

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesine kadar faaliyetlerini gizli bir şekilde yürüten Rumlar 

1908 yılından itibaren teşkilatlanma çalışmalarını açık bir şekilde yürütmeye başladılar. 

Özellikle Karadeniz bölgesinde teşkilatlanma yoluna giden Rumların bu bölgedeki ilk 

teşkilatlanması Amasya Metropoliti Germanos’un 1908 yılında Samsun’da kurduğu 

cemiyet idi. Bu cemiyet üyeleri Yunanistan tarafından gönderilen tüfeklerle 

silahlandırılarak Balkan Savaşları esnasında Yunanistan yanında savaşmak üzere eğitildi.  

Diğer yandan Yunanistan, Megali İdea düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla Etnik-i 

Eterya Cemiyeti’nden Mavri Mira Cemiyeti’ne kadar öncüsü olduğu birçok cemiyete 

paralel olarak Anadolu’da da Pontus Cemiyetleri kurulmasına önderlik etti. Kurulan 

Pontus Cemiyetlerinin temellerini ise 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji’nde bin 

kişiye yakın Rumu Pontusçu olarak yetiştirmesinden biliniyordu. Daha sonra Rumlar, 

1908 yılında Samsun’da “Müdafaa-i Meşrute”, ardından “Mukaddes Anadolu Rum” 

cemiyetlerini kurarak Pontusçuluk faaliyetlerini genişlettiler. 1909 yılında ise Trabzon 

Metropoliti aracılığıyla Atina’da bulunan “Asya-i Suğra” cemiyetinin emri altına giren 

Pontus cemiyetlerinin papazların da aracılığıyla Batum’dan İnebolu’ya kadar Karadeniz 

bölgesinde şubeleri açıldı. Buna bağlı olarak da ilk Pontus risalesi 1910 yılında 

yayınlandı
7
. 

Karadeniz Bölgesinde Pontusçuluk teşkilatlanmasının temeli olan Merzifon Amerikan 

Koleji’ne bağlı olarak kurulan ilk cemiyetler Rum İrfanperver Kulübü ile Pontus Kulübü 

idi. İlk silahlı Rum örgütleri ise 1908 yılında Amasya Metropoliti Germanos tarafından 

Samsun’da kurulan Rum Teceddüd, İhya Cemiyeti ve Müdafaa-i Meşruta cemiyetleri idi. 

Bu örgütlerin içerisinde Müdafaa-i Meşruta Cemiyeti silahlı bir örgüt olma özelliği ile 

                                                                                                                                                              
canlandırmak istenmesiydi. , Oğuz Kalelioğlu, “Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea”, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 41, Yıl: 2008, s.108. 
6
 Mustafa Yahya Metintaş-Mehmet Kayıran, “Pontus Sorunu: Tarihi Seyri ve Çözüm Çalışmaları”, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Yıl: 2014, s.197. 
7
 Yusuf Sarınay, “Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

Cilt: 11, Sayı: 31, Yıl: 1995, s.110-111. 



diğerlerinden ayrılıyordu. Ayrıca bu cemiyet batıda İnebolu’dan doğuda Batum’a kadar 

Pontus bölgesinde yaşayan bütün Rumları silahlandırma amacı taşıyordu. Karadeniz 

Bölgesinde özellikle de Samsun’da Rum örgütleri Bafra, Fatsa, Çarşamba, Havza, 

İnebolu, Kavak, Sinop, Tokat ve Ünye başta olmak üzere pek çok yerde şube açtılar. 

Rum örgütlerinin genişlemesine bir kanıt olarak Kırşehir, Ürgüp ve Kayseri dâhil olmak 

üzere İç Anadolu’da da şubeler açtıkları görülür. 1909 yılında söz konusu örgütler 

Trabzon Metropoliti vasıtasıyla Asya-yi Suğra Cemiyeti’nin kontrolüne girdi. 1910 

yılında ise Pontus Cemiyeti “Pontus” adıyla bir gazete çıkarmaya başladı
8
.  

Anadolu’da Pontusçuluk faaliyetleri, Yunanistan’ın yönlendirmesiyle ve İstanbul 

Ortodoks Patrikhanesi aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde 

Pontus faaliyetlerine Samsun ve Trabzon öncülük ediyordu. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında metropolitlerin Osmanlılara karşı Ruslara casusluk faaliyetlerinde bulunduğu, 

Trabzon metropolitine gönderilen mektuplarda ortaya çıkmıştı. Ayrıca Trabzon 

metropolitliği, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası temaslarda bulunarak 

Rumları birleştirmek amacıyla çalışmalarda bulunuyordu. Trabzon Metropoliti Hrisantos, 

1917 yılında Trabzon Rum Ulusal Birliği’ni oluşturarak Ruslardan aldığı silahları 

Rumlara dağıtmıştı. 1917 yılının Ekim ayında Atina’da toplanan Karadeniz kıyılarında 

yaşayan Rumların katılımıyla toplanan kongrede Karadeniz kıyılarında yaşayan bütün 

Rumları bağımsız bir devlet çerçevesinde birleştirme amaçları, Rus elçi tarafından 

vurgulanmıştı. 4 Şubat 1918’de Giresunlu Konstantinidis’in liderliğinde toplanan 

kongrede ayrıca Sinop’a kadar uzanan kıyı kesiminde Pontus Cumhuriyeti’nin kurulması 

gerektiğinden de bahsedilmişti
9
.  

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rusların Karadeniz kıyılarına saldırmasını fırsat bilen 

Rum çeteleri, Türk köylerine yönelik saldırılarda bulundular. Savaş sırasında bir Rus 

torpidosu bölgedeki çeteleri örgütlemek amacıyla da Samsun’a gönderildi. 1916 yılında 

Ruslar tarafından desteklenen Rum birlikleri Türklere saldırdı. Ancak Rumlar, Türkler 

tarafından yenilgiye uğratıldılar. Bu mağlubiyetin ardından Tirebolu bölgesinde yaşayan 

Rumlar Sivas’a, Bafra’da yaşayan Rumlar ise Ankara’ya yerleştirildiler. Yunan 

kaynakları yeri değiştirilen Rumların Türkler tarafından katledildiğini iddia ettiyse de, 

giden Rumların savaş bitiminde 1918 yılında evlerine geri dönmeleri bu iddiayı 

çürütmüştür
10

.  

2. Mütareke Döneminde Pontusçuluk Faaliyetleri 
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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonucunda mağlup olması Karadeniz’de 

Pontus Rum devleti kurmak isteyenlerin umudunu arttırmıştı. Mondros Mütarekesi’nde 

müttefiklerin güvenliklerini tehlikede gördükleri yere müdahale yetkisinin 

bulunabileceğine dair maddesi de Rumların; özellikle de Fener Rum Patrikhanesi, Rum 

Cemiyetleri ve metropolitlerin herhangi bir yere saldırı girişiminde bulunmasına dayanak 

oluşturuyordu. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Rum cemiyetleri, 

Karadeniz bölgesinde nüfusu arttırmak ve bölgedeki asayişi bozup İtilaf kuvvetlerinin 

müdahalesini sağlayarak buraya göçmen ve çete üyelerinin taşınmasını sağladılar. Rum 

örgütlerinin Karadeniz bölgesine göçmen taşımasında ise en büyük yardımı Fener Rum 

Patrikhanesi yapıyordu. Bu Patrikhane, Mondros Mütarekesi’nden önce ve sonra siyasi 

faaliyetlerinin yanı sıra çetelerin teşkilatlanması, desteklenmesi ve gösteriler 

düzenlenmesi bakımından Türkiye’deki Rum örgütlerini kontrol eden bir lider 

konumundaydı
11

.  

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Karadeniz Bölgesinde 

Fener Rum Patrikhanesi ve onun öncüsü olduğu Rum çetelerin faaliyetleri giderek arttı. 

Pontus cemiyetinin Karadeniz Bölgesindeki faaliyetlerine özellikle Trabzon Metropoliti 

Hrisantos ve Samsun Metropoliti Germanos yön veriyordu. Pontus cemiyetleri Rum 

çeteleri vasıtasıyla tüm Karadeniz Bölgesini ele geçirmeyi hedefliyordu. Karadeniz’i ele 

geçirmeleri durumunda da merkezi Trabzon olan bir Pontus Devleti kurmayı 

amaçlıyorlardı. Bu amaçla Rus işgali sonrasında Karadeniz’de Trabzon, Samsun, 

Çarşamba ve Bafra bölgeleri silah deposu haline getirilerek buralardaki Rum çetelerine 

üye olanlara silah dağıtıldı. Rum çeteleri bu bölgede Türklere yönelik katliamlar 

gerçekleştirdi. Pontus cemiyetine bağlı Rum çeteler Trabzon ve Samsun gibi kıyı 

kesimlerin yanı sıra Karadeniz bölgesinin iç kısımlarına da ilerleyerek Amasya ve 

Tokat’a kadar faaliyetlerini genişlettiler
12

.  

Pontus Rum çetelerinin Karadeniz bölgesi ve diğer yerlerdeki faaliyetlerinin destekçisi 

Fener Rum Patrikhanesi’nin yanı sıra kapitülasyonlardan faydalanan Yunan tüccarlarıydı. 

Faaliyetlerin genel destekçisi ise Yunanistan Devleti idi. Hatta Yunanistan, Pontus 

faaliyetlerini desteklemek amacıyla bütçesinden bununla ilgili bir pay bile ayırdığı 

bilinmektedir. Diğer yandan Mütareke sonrasında İtilaf kuvvetleri ve Yunan 

donanmalarının teftiş gerekçesiyle Karadeniz kıyılarında görüldükleri, burada Rum 

çetelerini Türklere karşı kışkırttıkları da bilinmektedir
13

.  
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28 Mart 1919 tarihinde Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Pontus faaliyetleri hakkında 

diplomatik girişimlerde bulunmak için Paris’e gelmesi, Pontus meselesi adına bir dönüm 

noktası olarak görülüyordu. Hrisantos’un 2 Mayıs 1919 günü Paris Barış Konferansı’nda 

sunduğu muhtırada Venizelos’un Batı Anadolu’ya yönelik politikalarından 

bahsediliyordu. Ayrıca söz konusu muhtırada Hrisantos, Sivas ve Kastamonu 

bölgelerinin bir kısmıyla, Trabzon, Amasya ve Sinop’u kapsayan “kendilerinin Pontus 

olarak gördüğü- bölgede 600 bin Rum’un yaşadığı, Kafkasya ve Rusya’nın güneyine göç 

eden Rumların da bu sayıya eklendiğinde 850 bin Rum olduğunu belirtmiştir. Ancak 

Rumların yaşadıkları bölgelerde baskın bir nüfus oluşturamaması, verilen bu sayının 

abartılı olarak görülmesine neden oldu. Bunun bir sonucu olarak da Pontus faaliyetlerini 

destekleyen cemiyet ve liderleri diplomatik girişimlerinin yanı sıra bağımsız bir Pontus 

Devleti kurmak amacıyla nüfusu arttırma yoluna gittiler. Patrikhane ve Yunanistan’ın 

ortak çabalarıyla Samsun ve çevresine 30 binden fazla Rum nüfus yerleştirildi. Göç 

çalışmalarıyla ilgilenmek amacıyla da Yunanistan ve Patrikhane tarafından “Rum 

Muhacirleri Merkez Komisyonu” kuruldu. Venizelos ve Rum metropolitlerinin Pontus 

Devletini kurma konusundaki çalışmalarını hafife almaları Sevr Antlaşması’nın hazırlık 

aşamasında olmasından kaynaklanıyordu. İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaşması’nı 

Osmanlı Devleti’ne kabul ettirme çalışmaları, Pontus Rum çetelerinin faaliyetlerinin 

arttırdığı dönemi de beraberinde getirdi
14

.  

3. Milli Mücadele Döneminde Pontus Faaliyetleri 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Türk ordusunun terhis edilmesiyle 

birlikte Karadeniz Bölgesi’nde Rum çetelerinin faaliyetleri de artış gösterdi. Bununla 

birlikte 1919 yılının Mart ayında İngiliz birliklerinin Samsun ve Merzifon’u işgal etmesi 

bölgedeki Rum çetelerin saldırılarının artmasına sebep oldu. İngilizler de buradaki 

köylerde Rum çeteleri örgütlemek amacıyla silah desteğinde bulunuyordu. 1919 yılının 

Nisan ayının ortalarında Amasya Metropoliti Germanos, Samsun’da Rum çete liderlerini 

toplayarak Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Ünye, Tokat, Niksar, Havza, Lâdik, Erbaa, 

Merzifon, Vezirköprü ve Amasya’da Rum çetelerinin örgütlenmesi konusunda karar aldı. 

Bu kararla birlikte İtilaf Devletleri de Türk ordusunu terhis etme işlemlerine hız verdi
15

.  

Tüm bu olanlar üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Üçüncü Ordu 

Müfettişi olarak Samsun’a geldi. Buradaki ilk işi, Mütareke hükümleri gereğince terhis 

edilen askerleri ve bu askerlerin silah ve cephanelerin alındığına dair tespitini yaparak 

ordu birliklerinin konuşlandıkları yerler hakkında bilgi vermesi oldu. Mustafa Kemal 
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Paşa’nın padişaha verdiği bilgiye göre Samsun’da bulunan 3. Ordu Müfettişliğinde bir 

tanesi merkezi Sivas olan 3. Kolordu ve bu kolorduya bağlı olan Amasya merkezli 5. 

Kafkas Tümeni, diğeri ise merkezi Samsun’da bulunan 15. Tümen ile Trabzon merkezli 

15. Kolordu’ya bağlı 3. Tümen bulunuyordu.  Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a gönderdiği 

raporda Amasya ve Samsun’da bulunan jandarma kuvvetlerinin yetersiz olduğunu ve 

buna bağlı olarak da bölgedeki Pontus çetelerinin faaliyetlerine karşı koymakta güçlük 

çekildiğini belirtmiştir
16

.  

3.1. Samsun ve Çevresinde Pontus Rum Çetelerin Faaliyetleri 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rum çetelerinin kurmayı planladıkları devletin merkezi 

olarak düşündükleri yerlerden biri de Samsun’du. Bu sebeple ilk şubelerini Samsun’da 

açtılar. Merzifon Amerikan Koleji Müdürü ve İnebolu’daki Rum çetesinin lideri Rahip 

Kleatyos çalışmalarını Samsun’da yoğunlaştırdı. Samsun’da Rum propagandalarını 

yürütme işlerini ise Samsun Metropoliti Yermanos Karavangelis yürüttü. 1908 yılında 

Amasya Metropolitliği görevini yürüten Yermanos daha sonra Samsun’da görev alarak 

burada ilk Rum silahlı çetesini kurdu. Bu çetenin silah kaynağı ise Yunanistan’dan 

geliyordu. Yermanos öncülük ettiği Rum çetelerin sayısı 1919 yılına gelindiğinde 40’ı 

buldu
17

. Bunların yanı sıra Samsun’da Rum nüfusun çoğunlukta olması, Rumların 

ekonomik açıdan gelişmeleri, Ticaret Odası ve Belediye gibi kurumlarda Rum nüfusun 

bulunması, Rumların şehirdeki faaliyetlerini daha da kolaylaştırıyordu
18

.  

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin savaştaki kötü gidişatını gören 

Rumlar Karadeniz Bölgesinde amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla pek çok Rum 

çetesi kurmuşlardı. Rumların Samsun’da kurduğu ilk çete de Bafra’nın Nebyan 

bölgesinde bulunuyordu. Nebyan bölgesi bu yıllarda Pontus Rum faaliyetlerinin 

başlangıcını oluşturması açısından önemliydi. Nebyan bölgesinde 8612 nüfus ve 1457 

haneden oluşan 17 Rum köyü bulunuyordu. Osmanlı Devleti’nin savaştaki seferberlik 

çağrısına uymayan Rumlar ile Bafra’da yaşayan Rumlar bölgedeki Türk ve Müslüman 

nüfusu azaltmak, Osmanlı Hükümeti’ne zarar vermek, bölgedeki Rum varlığını 
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kanıtlayarak Pontus amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Nebyan çetelerine 

katılmışlardı
19

.  

Osmanlı Devleti’nin raporlarına göre Samsun çevresinde 11, Çarşamba’da 8, Bafra’da 5, 

Ünye ve Terme bölgelerinde 3 ve Sinop bölgesinde 3 olmak üzere Ünye ve Sinop 

arasında toplamda 30 Rum çetesi faaliyet gösteriyordu. Bu dönemde Rum çetelerle 

mücadele edebilmek amacıyla bu çeteleri dağıtarak bunlara destek veren Rum halkının da 

ülke içerisinde yerlerinin değiştirilmesi yoluna gidildi. Buna bağlı olarak 1917 yılında 

Samsun’dan Çorum’a 4000 Rum nüfus gönderildi. Giresun’da yaşayan Rumlar da iç 

bölgelere nakledildi. Çarşamba, Bafra ve Ünye’den 30.000 Rum ise Ankara’ya 

gönderildi. Aynı yıl Sinop ve Ordu’da yaşayan Rumlar da iç bölgelere göç ettirildi
20

. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte Türk Ordusunun terhis edilmesi, Rum 

çetelerin özellikle de Karadeniz Bölgesinde faaliyetlerini arttırmalarına neden oldu. 

Mütarekenin ardından Rum çetelerin hedefleri Türk köyleriydi. Bu dönemdeki ilk 

saldırılar 1918 yılının Kasım ayında Bafra’nın Nebyan bölgesinde başladı. Bu saldırılar 

Samsun, Çarşamba, Terme, Vezirköprü, Amasya, Kavak, Lâdik, Merzifon, Tokat, Havza, 

Gümüşhacıköy, Sivas ve Erbaa bölgelerinde devam etti
21

.  

Rum çetelerinin Bafra’daki ilk kanlı olayı Kasnakçımermer Köyü’nde iki Türk’ü 

birbirine bağlayıp diri diri yakmasıyla gerçekleşti. 1917 yılının Ekim ayında başlarında 

Dimitri, Kara İlya ve Deli Andon’un başında bulunduğu 600’e yakın Rum çetesi, 

Bafra’nın Çağşur Köyü’ne saldırıda bulunarak burada yaşayan 38’i kadın olmak üzere 68 

Türk’ü öldürdüler
22

. Çağşur katliamından kurtulabilen 498 kişi ise Bafra’ya 

yerleştirilerek güvenlikleri sağlanmaya çalışıldı. Rum eşkıyaları Çağşur Köyü’nde 

yaptıkları saldırılarının ardından Kuşça Köyü’nü basmış, sonrasında Boyalı Türkmenler, 

Kasnakçı, Kuşkayası ve Çepniler köylerine de saldırılar düzenlemişlerdir
23

.  
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Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik emrine uymayan Bafra’nın Nebyan 

bölgesindeki Rum köyleri zamanla teşkilatlanarak Türk köylerine karşı saldırılarda 

bulundular. Rum çeteleri zamanla Bafra ve çevresinde faaliyetlerini arttırarak 10 tecavüz 

ve 22 çiftlik yaktılar. Rum çeteleri Oruc Köyü ile birlikte 27 köyü yakıp yağmalayarak, 

Kalu Ada Ağlar, İnegari ve Kuyumcu Köylerinin hayvanlarını çalmışlardı. Rum 

eşkıyaları Nebyan haricinde ise Almazsa Köyü’nden 40, İngazi Köyü’nden 25, Çarın 

Köyü’nden 75, Çal Köyü’nden 45, Engiz Köyü’nden 3 ve Terzülü’den 4 hane olmak 

üzere toplamda 6 köyde 192 haneyi ateşe verdiler. Diğer yandan Nebyan’ın batısındaki 

Kapukaya bölgesine giderek, Vezirköprü’den Kızılırmak aracılığıyla gelen kayıkların 

içerisinde bulunan eşyaları da yağmaladılar. Buna karşılık bölgede bulunan nüfusu 5-6 

bin civarında olan İslam Köyü de silahlanarak Rum çetelerine karşı koymaya başladı
24

.  

1918 yılının 10 Mayıs günü Bafra’nın Muameli Köyü ve çevresinde 10 kişiden oluşan 

Rum çetesi ile Yediş Karakolundaki görevli askerler ve askerlerin yanında yer alan 

Müslüman köylüler arasında çıkan çatışmada 1 çetesi üyesi öldürülerek 2 tanesi de 

yaralandı. 27 Mayıs günü Bafra’nın İlyaslı Köyü’nde iki çift büyükbaş hayvanı çalan 

Rum eşkıyalarından ise 3 kişi öldürülmüş ve çalınan hayvanlar geri alınarak köylülere 

iade edilmiştir. 28 Mayıs’ta Bafra’nın köyünde 6 kişilik gruba saldıran 20 kişilik Rum 

çetesi, 3 kişiyi öldürerek ellerindeki zahireler ile birlikte at ve eşeği de çalmışlardır. 

Eşkıyaların takip edilmesi sonucunda çalınan hayvanlar geri alınmıştır. 29 Mayıs günü 

ise Bafra’nın Sarpon Köyü’nde Rum eşkıyaların gizlendiği haberi alınmış ve bu köyün 

askerler tarafından kuşatılması sonrasında 6 çete üyesi öldürülerek bu çeteye ait 2 tüfek 

de ele geçirilmiştir. 8 Haziran günü Bafra’nın Galebe Köyü’nden Rum eşkıyaları ile 

Müslüman köylüler arasında gerçekleşen çatışmada 1 Müslüman şehit olmuş ve 1 

Müslüman yaralanmıştır. Köyde çıkan çatışmada 3 Rum eşkıyası da yaralanmıştır
25

.   

Samsun’un Çarşamba bölgesinde ise başta Tekfurlu Kara Artinoğlu Urusa, Yozgatlı 

Artin, Ernikli Apyam, Kara Haçik ve Sarı Haçik olmak üzere pek çok Rum çetesi 

bulunuyordu. Bu çeteler 14 köyü tahrip etmiş, buralarda bulunan 335 ev, 2 cami, 2 okul 

ve 24 samanlık olmak üzere 363 bina ve 3 çiftliği ateşe vermişlerdi. Ayrıca 2 cinayet, 1 

tecavüz, 100 gasp ve hırsızlık olayları da meydana geldi. 1922 yılının haziran ayına kadar 

Rum eşkıyaları tarafından toplamda 23 ev ve 8 samanlık yakılmış, 91 hayvan ve eşya 

çalınmış, 56 köylü, 13 asker şehit edilmişti
26

. Bu olaylar sonucunda Çarşamba’da faaliyet 
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gösteren Rum eşkıyalarından Dimetokalı, Rum çete reisinin iki arkadaşıyla birlikte 

yakalandı. Ayrıca çete liderlerinden Laz Karabey de teslim oldu
27

. 

10 Eylül 1920 tarihinde Terme’de ise Çangeriş Köyü’den Rum çetelerinden Sarı Yani ve 

adamları Ünye’nin Samardana Köyü’nde 1 kişi öldürüldü. Terme’nin İlimdağı Köyü’nde 

ise Rum eşkıyaları bir Türk’ü öldürmüşler, yine aynı yıl Terme’nin Doğanavcı, Kocaman 

ve Bazlamaç köylerini basarak hayvan ve eşya çalmışlardı. 25 Şubat 1922 günü 

Terme’de Rum eşkıyaları tarafından 49 hayvan çalınmış, aynı yılın Mayıs ayında ise 

eşkıyalar Şeyhli Köyü’ne saldırmışlardı. Bu saldırıya bölgede yaşayan Türkler karşı 

koymuş ve çeteler 2 köyü ateşe vererek bölgeden ayrılmışlardır
28

.  

Sekiz yüz kişiden oluşan Rum çetesi 2 Ekim 1921 tarihinde Vezirköprü’nün Ortaklar 

Köyü’ne baskın düzenleyerek köyde yaşayan kadın çocuklar dâhil 34 kişiyi öldürdüler. 

Bu köyde 150 hane yakıldı. Köyün ambarlarında bulunan 3550 ölçeklik zahire de 

yakılarak 59 büyük baş hayvan da çalındı. Aynı tarihte Rum eşkıyalar Esen Köyü’ne 

saldırarak sekiz kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı. Merzifon yakınlarındaki Mahmutlu 

Köyü’nde ise Rum eşkıyaları 7 askeri şehit etti
29

.   

1920 yılı başlarında Karadeniz bölgesindeki Rumlar giderek faaliyetlerini arttırdılar. 

Buna bağlı olarak Rum çeteleri Mart ayında Giresun ve Ordu ve çevresine giderek 

buralardaki saldırılarını arttırdılar. 1920 yılının sonlarında Rum çeteleri Samsun’da 699, 

Terme ve Çarşamba’da 15, Amasya’da 25, Vezirköprü’de 24, Merzifon’da 45, Havza’da 

13, Gümüşhacıköy’de 34 ve Tokat’ta 30 Müslümanı öldürdü. 1921 yılında Rum çeteleri 

Lâdik’te bulunan Küpecik Köyü’nü yakmış ve burada evinden çıkamayan 6 kişi de 

yanarak can vermişti. Yangından kaçan 7 erkek ve 3 kadın da kurşunla öldürüldü. Aynı 

yılın Mayıs ayında da İhsaniye Köyü’nü basan Rum çeteleri 3 kişinin gözlerini çıkararak 

kulak ve burunlarını kestiler. Aynı köyden 10 kişi dağa kaçırılmış, 2 erkek ve 3 kadının 

da başını kesmişlerdir. 1921 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasında Rum çeteleri toplam 

230 kişiyi öldürmüş, 25 kişiyi yaralamış ve 3 kişiyi de dağa kaçırmalarıyla birlikte 4 köy 

ve 1 değirmen yakmışlardır. 1922 yılının Ocak ve Haziran aylarında ise Rum çeteleri 229 

evi yakmış, 4912 hayvanı çalmış, 307 Müslümanı öldürmüş ve 257 asker ve köylüyü 

yaralamışlardır
30

.  

4. Rum Çetelerinin Faaliyetlerine Karşı Alınan Önlemler 
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Doğu Karadeniz Bölgesinde Rum eşkıyaların Türk ve Müslüman halka yönelik 

saldırılarına karşı İstanbul Hükümeti bölgeye göçmen, cephane, silah ve propaganda 

araçlarının gönderilmesine yerel yöneticiler aracılığıyla engel olmaya çalışsa da bunda 

başarısız oldu. Başarısız olmasının en önemli nedeni ise milli birliklerin yetersiz olması 

idi
31

. 

Osmanlı Devleti, çetecilik ve casusluk yapan Rum eşkıyalarının göç ettirilmesine karar 

verdi. Osmanlı Devleti bu kararı verirken aynı zamanda göç ettirilen Rumların mallarının 

korunmasına yönelik 26 Eylül 1915’te geçici bir kanun çıkardı
32

. Zorunlu göç kararı 12 

Mart 1916 tarihinde uygulandı. Rumların göçü sırasında herhangi bir sıkıntı çıkmaması 

açısından göçün jandarma subayları ve memurlar eşliğinde yapılması kararlaştırıldı. 

İstanbul Hükümeti Karadeniz Bölgesinde Pontusçu faaliyetlerde bulunan Rumlara 

yönelik Karadeniz’e motorlar ve gemiler göndererek bu bölgede asayişi sağlamaya 

çalıştığı bilinmektedir. Ancak bu tedbirler de Rumların eşkıyalık faaliyetlerini önlemede 

yetersiz kaldı
33

. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde 

çetecilik faaliyetlerinde bulunan Rum eşkıyalarına karşı savaşacak Türk birlikleri yetersiz 

konumdaydı. Bunun nedeni ise Mütareke’nin hükümleri gereği Türk ordusunun terhis 

edilmesi ve diğer yandan milli kuvvetlerin hemen oluşturulamamasıydı. Buna rağmen bir 

grup jandarma birliği ile 15. Tümen ve 5. Kafkas Tümeni’nin bir grup alayları Rum 

çetelerinin yoğun olduğu bölgelere gönderilse de bundan da bir sonuç alınamadı. 

Mütareke sonrasında Anadolu’da başlayan karışıklık ile beraber Pontus Rum çetelerinin 

faaliyetlerinin de artması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir kısım tedbirler almasını 

zorunlu kıldı. Özellikle de merkezi Sivas’ta bulunan 3. Kolordu Grubu, Pontus çetelerini 

etkisiz hale getirmek amacıyla büyük bir çaba sarf etse de, bu bölgede asayişin 

sağlanamayacağı anlaşılmıştı. Bu durum üzerine Mustafa Kemal Paşa Pontus Rum 

çeteleriyle mücadele etmek üzere düzenli ordunun kurulması gerektiği sinyallerini verdi. 

Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte 1920 yılının Aralık ayında Merkez Ordusu 

kuruldu. Bu ordunun komutanı olarak da Nureddin Paşa atandı. Yaklaşık 10 bin kişiden 

oluşan Merkez Ordusu’nun, Pontus Rum çetelerine karşı etkin bir mücadele yürütmesi 

bekleniyordu
34
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Kurulan Merkez Ordusu’nun karargâhı olarak ise Amasya belirlenmiş, Sivas, Sinop, 

Canik, Tokat, Çorum, Amasya ve Yozgat da merkeze bağlı olarak faaliyetlerini 

yürütmüşlerdir. Merkez Ordusu, 3. Kolordu lağvedilmesinin ardından bu kolorduya ait 5. 

Kafkas Tümeni ve 15. Tümen, Sivas’ta yeniden kurulması planlanan 6. Atlı Piyade 

Tümeni ve 13. Bağımsız Süvari Tugayı’ndan oluşturuldu. Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan 

Merkez Ordusu, emniyet mensupları, asayiş bölükleri, polis teşkilatı ile amele taburlarını 

bünyesinde bulunduruyordu
35

.  

Merkez Ordusu’nun Rum çetelerine karşı aldığı ilk tedbir; eşkıyaların ellerinde bulunan 

silahların toplanmaya çalışılmasıydı. Merkez Ordusu bunu yapmak için de Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nden izin çıkmasını bekledi. Aldığı diğer bir tedbir ise silahlanan 

Rum eşkıyalarına karşılık Müslüman Türkleri silahlandırmaya çalışmak oldu. Meclis 

Rum çetelerine karşı tedbir alırken Samsun’daki Rum eşkıyaları affedilmeleri 

karşılığında silahlarını teslim edeceklerini belirtiyorlardı. Ancak otoritesinin sarsılmasına 

yol açabileceği endişesiyle hükümet bu teklifi kabul etmeyerek silahları toplamaya 

devam etti. Bu tedbirlerin yanı sıra Merzifon Koleji’ndeki Amerikalılar da sınır dışı 

edildiler. Pontus Rum faaliyetlerini önlemek adına gerçekleştirilen bu tedbirin diğer bir 

amacı ise Amerika’nın bölgede yaşayan gayrimüslimleri Türkler aleyhine faaliyette 

bulunmalarını sağlamaya çalışmalarıydı. Amerika’nın Türkiye’deki misyonerlik 

faaliyetlerinin anlaşılması üzerine de Amerikalılar ülkeden sınır dışı edildi
36

.   

Merkez Ordusu Komutanlığı İstiklal Mahkemeleri ile birlikte hareket ederek Pontus Rum 

çetelerine karşı birlikte tedbir aldılar. 3 Şubat 1921 tarihinde Pontus Rum çete üyeleri 

tutuklanarak haklarında işlem yapıldı. 4 Şubat günü Samsun’da Rumlardan 72 ve 

Bafra’da da 11 kişi tutuklandı. Samsun’da tutuklananlar arasında Samsun Metropolit 

Vekili Eftimos ile Başrahip Platonmatnos da bulunuyordu. 9 Şubat 1921’de ise 

Samsun’da tutuklananlar İstiklal Mahkemesi’ne sevk edildiler. Aynı yılın Haziran ayında 

Yunan savaş gemilerinin İnebolu’yu bombalaması üzerine Yunanlıların karaya asker 

çıkarması ihtimaline karşılık Meclis’te ek tedbir alınarak Karadeniz kıyı kesimleri savaş 

bölgesi ilan edildi. 26 Haziran 1921’de ise Yunanistan’ın karaya asker çıkarması 

sırasında kendilerine yardımcı olacak birlikleri bulmasını önlemek amacıyla 15-50 yaş 

aralığındaki eli silah tutan Rumların İç Anadolu’ya göç ettirilmesine karar verildi. 

TBMM Hükümeti Rumların göç ettirilmesi sırasında güvenlikleri için de her türlü önlemi 

aldı
37

.    
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Rum topluluklarını göç ettirirken Tüm Rum köylerini 

değil, sadece Rum eşkıyalarına yardım eden köylerin iç bölgelere gönderilmesini sağladı. 

Meclisin ve hükümetin ortak yürüttüğü çalışmalar, Samsun ve çevresinde dağa çıkan 

Rum eşkıyalarının teslim olmalarını da beraberinde getirdi. Ayrıca hükümet tarafından 

yapılan tebliğde Samsun ve çevresinde dağa çıkan Rum eşkıyalarının teslim olmaları 

şartıyla evlerine dönebilecekleri belirtildi. Meclisin aldığı önlemler sonucunda Rum 

sorunu büyük oranda çözüldü. Diğer yandan Trabzon Rum Cemaati de Meclis’e Türk 

Ortodoks Kilisesi’nin kurulması için müracaat etti. TBMM ise metropolit vekili Papa 

Eftim öncülüğünde Fener Patrikhanesi’nden ayrılarak Anadolu’da Türk Ortodoks 

Patrikhanesi’nin kurulmasına çalışmalarına destek verdi. TBMM ve Hristiyan 

toplulukların desteğiyle patrikhane kuruldu. Patrikhanenin kurulması Pontus ideallerine 

zarar verdi. Böylece Rum arasındaki birlik bozularak faaliyetlerin de azalmasına sebep 

oldu
38

.   

 

SONUÇ 

İlkçağlarda Karadeniz Bölgesi’ni tarif etmek amacıyla kullanılan Pontus kelimesi, 

bölgede yaşayan Rumların da etkisiyle zamanla Yunanlıların Anadolu’daki hedeflerinden 

biri haline geldi. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’nu 

Osmanlı topraklarına katmasının ardından 19. Yüzyıla kadar Osmanlı idaresi altında 

huzur içinde yaşayan Rumlar, Balkan Savaşlarında ayaklanan azınlıklarla birlikte bu 

huzuru bozmuşlardı.  

İkinci Meşrutiyet dönemi sonrasında Yunanistan’ın desteğiyle ayaklanmaya başlayan 

Rumlar, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bir Rum devleti kurmak amacıyla çalışmalarda 

bulundular. Rumlara bu desteği Avrupa Devletlerinin yanı sıra Yunanistan ile Fener Rum 

Patrikhanesi veriyordu. Karadeniz Bölgesi’nde kuracakları bir Rum devletinin merkezi 

olarak düşündükleri yerlerden biri de Samsun’du.  

Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda Osmanlı Devleti’nin mağlup olmasıyla imzalanan 

Mondros Mütarekesi ile Türk ordusu terhis edildi. Bunu fırsat bilen Karadeniz’deki 

Rumlar, çeteler oluşturarak Türk köylerine saldırmaya başladılar. Rumların kurduğu ilk 

çete ise Bafra’nın Nebyan bölgesinde idi. Saldırmalarındaki amaç ise bu bölgede Türkleri 

yok ederek kendi devletlerini kurmak istemeleriydi. Yunanistan’ın silah yardımıyla artan 

Rum faaliyetleri özellikle de Samsun ve çevresinde faaliyet göstermeye başladı. 
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Bafra’nın Kasnakçımermer Köyü’nde iki Türk’ün yakılması ile başlayan olaylar kısa 

sürede Samsun ve çevresine yayılarak büyük tahribata yol açtı.  

Rumların bu faaliyetlerine karşılık ise Osmanlı Devleti, Rumları ve Rum çetelerine 

yardım eden köylerin göç ettirilmesine karar verdi. Göç sırasında mal ve can güvenliğini 

sağlamak amacıyla da önlemler aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasının 

ardından ise Meclis, Merkez Ordusu’nu kurarak Rum çetelerine karşı tedbir alma yoluna 

gitti. Bu tedbirlerden ilki de Rum eşkıyalarının ellerinden silahların toplanması ve Türk 

halkının silahlandırılması oldu. Merkez Ordusu İstiklal Mahkemeleri ile işbirliği yaparak 

yakalanan Rumlar cezalandırıldı. Bununla birlikte Meclis de Rumların göç ettirilmesi 

yoluna gitti. Diğer yandan Meclis, Rum eşkıyalarının silah bırakarak teslim olmaları 

karşılığında affedileceğini bildirdi. Meclisin aldığı önlemler zamanla Rum birliğinin 

bozularak Rum sorunun çözülmesini sağladı.  
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 ANAHTAR KELİMELER: Bakı, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, Osmanlı 

Türkiyəsi, Qafqaz İslam Ordusu. 

 GİRİŞ  1918-ci ildə müstəqilliyi yeni əldə etmiş Azərbaycanda sosial-iqtisadi, siyasi 

həyatda böyük çətinliklər yaşanırdı. Milli müdafiə sistemi təkmilləşdirilməmiş, hərbi sahəsi 

formalaşdırılmamışdı. Çar Rusiyasının uzun illər müsəlmanları orduya çağırmaması Azərbaycan 

türklərinin hərb işini unutmasına səbəb olmuşdu. Qeyd edilən səbəbdən müstəqilliyin ilk 

dövrlərində nizami ordunun yaradılması çətinlik yaranırdı. Digər tərəfdən azərbaycanlılara qarşı 

törədilmiş mart soyqırımından sonra Bakı şəhəri erməni-bolşevik qüvvələrinin əlinə keçmiş Bakı 

Xalq Komissarları Soveti (BXKS) qurulmuşdur. Erməni S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi bu 

hökümət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) müstəqilliyi üçün böyük təhdid yaradırdı. 

Buna dörə də AXC-nin dövlət xadimləri hərbi yardım göstərmək üçün Osmanlı Türkiyəsinə 

müraciət etdi. Osmanlı dövləti kömək etmək üçün hərbi qüvvələrini ölkəmizə göndərdi. 

Almaniyanın təzyiqinin qarşısını almaq üçün Qafqaz İslam Ordusu adlandırılan bu orduya 

Osmanlı dövlətinin o zaman hərbi naziri olan Ənvər paşanın kiçik qardaşı Nuru paşa bu ordunun 

komandanı, Azərbaycanın görkəmli hərbçisi, general-leytenant Əliağa Şıxlinski isə onun müavini 

təyin edilmişdi.  

GƏLİŞMƏ  Birinci dünya müharibəsində Rusiyanın məğlub olması Cənubi Qafqazda yeni 

geosiyasi vəziyyətin yaranmasına səbəb oldu. Uzun illər rus müstəmləkəsi altında qalmış 

xalqlarda azadlıq ideyası baş qaldırdı. 1918-ci il may ayının 26-da Cənubi Qafqaz Seymi 

buraxıldı. Seymin buraxılması ilə əlaqədar yaranmış böhranlı siyasi vəziyyəti müzakirə etmək 

üçün Müsəlman fraksiyasının mayın 27-də fövqəladə iclası keçirildi. İclasda yaranmış vəziyyətin 

ciddiliyini nəzərə alaraq, fraksiya Azərbaycanın idarəsini öz üzərinə götürməyi qərara aldı və 

özünü Azərbaycanın Müvəqqəti Milli Şurası elan etdi. M.Ə.Rəsulzadə böyük səs çoxluğu ilə 

Milli Şuranın sədri seçildi.  

Mayın 28-də Milli Şuranın ilk iclasında uzun müzakirədən sonra Azərbaycanın istiqlalı elan 

edildi. F.X.Xoyskinin sədrliyi ilə Müvəqqəti hökumət yarandı və ilk xarici işlər naziri 

M.H.Hacınski oldu. May ayının 30-da isə Azərbaycan Respublikasının yaradılması barədə 

Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyskinin imzaladığı məlumat radioteleqrafla bütün ölkələrin xarici 

işlər  nazirliklərinə göndərildi. Xarici ölkələrin paytaxtlarına Tiflisdən bu məlumatı çatdırmaq 

çətinlik təşkil etdiyi üçün F.X.Xoyski Batumda olan xarici işlər naziri M.H.Hacınskiyə yazırdı ki, 

“Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında teleqramı göndərmək üçün bizim qarşımıza müxtəlif 

çətinliklər çıxıb. Teleqramın rus və fransız dillərində olan mətnlərini sizə göndərirəm ki, siz 



oradan onu birbaşa radio vasitəsi ilə İstanbula çatdırasınız və oradan da radio vasitəsi ilə 

yayasınız” (F.Xoyski, 1998, s.33). 

Cənubi Qafqaz hökumətinin başladığı Batum danışıqlarını yeni elan edilmiş milli respublikalar 

davam etdirirdi və hər dövlətin nümayəndəsi öz sülh şərtini irəli sürdü. Müstəqilliklərini elan 

etdikdən sonra yeni yaranmış dövlətlərin sərhədlərini müəyyən etmək lazım idi. Cənubi Qafqaz 

respublikaları içərisində ən çətin vəziyyətə Ermənistan düşmüşdü. May ayının 29-da erməni Milli 

Şurası ilə danışıqlar barədə Baş nazir F.Xoyski Azərbaycan Milli Şurasının iclasına məlumat 

verdi. O göstərirdi ki, Ermənistan Federasiyası yaratmaqdan ötrü onlara siyasi mərkəz lazımdır, 

Aleksandropol (Gümrü) türklər tərəfindən tutulduqdan sonra belə bir siyasi mərkəz ancaq İrəvan 

şəhəri ola bilər, ona görə  şəhərin ermənilərə güzəştə gedilməsi labüddür (Балаев А., 1990, s.219; 

Азербайджанская Демократическая Республика, 1990, s.14). Bəzi nümayəndələrin etirazına 

baxmayaraq, Milli Şura İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəştə gedilməsinə razılığını verdi. 

Cənubi Qafqazda Ermənistan dövlətinin yaradılmasına və tarixən Azərbaycan torpaqları olan 

ərazilərin bir qisminin onlara verilməsində Osmanlı siyasi dairələrinin fikirləri birmənalı deyildi. 

Tələt paşa və Ənvər paşa Cənubi Qafqazda erməni dövlətinin yaradılmasını uyğun bilmir, bu 

mümkün olmazsa, zəif, yaşamaq qabiliyyəti olmayan bir Ermənistan yaradılmasını mümkün 

hesab edirdilər. Batum konfransında Osmanlı dövlətini təmsil edən Xəlil bəy və Vehib paşa isə 

Azərbaycana məxsus olan bir sıra ərazilərin ermənilərə verilməsini qaçılmaz hesab edirdilər və 

konfransdakı Azərbaycan nümayəndələrini buna inandırmağa çalışırdılar. Batumda olan Xəlil bəy 

Ənvər paşaya ərazi güzəştləri barədə məlumat verdikdə, Ənvər paşa buna qarşı çıxdı. O, may 

ayının 27-də Vehib paşaya göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Xəlil bəyin teleqramından 

anlaşıldığına görə, ermənilər bizə qaytardıqları ərazilərə müqabil Cənubi Qafqaz müsəlmanlarına 

aid ərazilərdən bir qisim almaq istəyirlərmiş və müsəlmanlar da buna muvafak edəcəklərmiş. 

Məncə, bu, tamamilə yanlışdır. Əgər bu gün Qafqazda beş-altı yüz min əhalisi olan və kafi 

miqdarda əraziyə malik kiçik bir Ermənistan təşəkkül edərsə, gələcəkdə əmrləri Amerikadan 

alaraq, o tərəfdən gələn ermənilərlə bu hökumət milyonlarla əhaliyə sahib olacaqdır. Və bizim 

üçün şərqdə bir Bolqarıstan daha yaranar ki, bizim üçün Rusiyadan daha müzir bir düşmən olar” 

(Həsənli C, 2009, s.97). Ənvər paşa Batuma göndərdiyi ikinci təlimatda belə hesab edirdi ki, 

Osmanlı dövlətinin mərkəzi Gəncə olan hökumətlə birbaşa sərhədləri olmalıdır. Bu sərhədlər 

Qarakilsənin şimalından və Naxçıvandan keçməli idi.  

Bütün məsələlər Batum danışıqlarının nəticəsi kimi iyunun 4-də üç respublika ilə “Sülh və 

Dostluq” haqqında müqavilənin imzalanmasında öz əksini tapdı. Həmin gün Osmanlı ilə 

Azərbaycan arasında dostluq müqaviləsi imzalandı. 11 maddəlik müqaviləni Osmanlı tərəfindən 

ədliyyə naziri Xəlil bəy Menteşe, Qafqaz cəbhəsinin baş komandanı Mehmet Vehib paşa, 

Azərbaycan tərəfindən xarici işlər naziri M.H.Hacınski və Milli şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə 

imzaladılar.  

Müqavilənin birinci bəndində göstərilirdi ki, Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Respublikası 

arasında daim sülh və möhkəm dostluq bərqərar olacaq. İkinci maddə Osmanlı imperiyası ilə 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında sərhəd xəttinin müəyyən edilməsinə aid idi. Bu 

maddəyə görə, Azərbaycan Osmanlı ilə geniş sərhədləri olan dövlət idi. Üçüncü maddəyə əsasən, 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan öz aralarında tezliklə sərhədləri müəyyən edən protokol 

imzalayacaq və Osmanlı dövlətinə bu haqda məlumat verəcəkdilər. Azərbaycan üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən dördüncü maddədə göstərilirdi ki, dinclik və asayişi möhkəmləndirmək, 

ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, ehtiyac olarsa, Osmanlı imperiyası Azərbaycana hərbi 

yardım göstərməyi öz üzərinə götürürdü. Beşinci maddəyə əsasən, Azərbaycan Respublikası onun 



sərhədyani ərazilərində yaradılmış silahlı quldur dəstələrini tərksilah etməyi öz üzərinə götürürdü. 

Altıncı maddə dəmiryol yüklərinin daşınmasında tərəflərin öhdəliklərindən, yeddinci maddə 

konsul konvensiyası, ticarət müqaviləsi və digər aktların hazırlanmasından, səkkizinci maddə 

azad gediş-gəlişdən, doqquzuncu maddə iki ölkə arasında poçt-teleqraf  əlaqələrindən, onuncu 

maddə bu müqaviləyə zidd olmayan Brest-Litovsk müqaviləsinin qüvvədə olmasından bəhs 

edirdi. On birinci maddə təsdiq edilmiş müqavilənin İstanbulda mübadilə edilməsindən bəhs 

edirdi.  

Batumda olan Azərbaycan nümayəndələri 4 iyun müqaviləsinin dördüncü bəndinə istinad edərək, 

Osmanlı hökumətindən yardım istəməyi qərara aldılar. Bu məqsədlə, M.Ə.Rəsulzadə və 

M.H.Hacınski Azərbaycana hərbi yardım edilməsi barədə Osmanlı hökumətinə müraciət etdilər 

(Saray M, 1993). M.H.Hacınskinin bu müraciətində Azərbaycanın siyasi vəziyyəti təsvir edilir və 

Osmanlı dövlətindən yardım xahiş edilirdi.  

Türk qoşunlarının Gəncə istiqamətində hərəkəti Sovet Rusiyasının və Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin ciddi narahatlığına səbəb oldu. V.İ.Lenin hələ mayın axırlarında S.Şaumyana 

göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Bakının beynəlxalq vəziyyəti çətindi. Buna görə də məsləhət 

görərdim ki, Jordaniya ilə ittifaqa girməyə cəhd edin” (Həsənli C, 2009, s.105). Bu direktivə 

uyğun olaraq, Bakı XKS-i adından S.Şaumyan iyunun 6-da N.Jordaniyaya müraciət edərək, guya 

Cənubi Qafqazın istiqlaliyyətini Osmanlı hücumundan müdafiə etməkdə Sovet hakimiyyətinə 

yardım etməyi təklif etmişdi. Əgər Gürcüstan hökuməti türk qoşunlarını öz ərazisindən 

Azərbaycana buraxmasa, RSFSR-in hakimiyyəti regionda bərqərar edildikdən sonra Gürcüstana 

muxtariyyət verilə bilər. Ona görə də iyunun 10-da Borçalı istiqamətindən Azərbaycana hərəkət 

edən türk qoşunları alman-gürcü qoşunları il üz-üzə dayandı. Çox da böyük olmayan əməliyyat 

nəticəsində türk ordusu general Kressin başçılıq etdiyi alman-gürcü dəstələrini geri oturtdu və 

xeyli sayda əsir aldı. Bu hadisə ilə bağlı iyun ayının 11-də Almaniya Baş qərərgahı öz 

teleqramında Türkiyədə və Yaxın Şərqdə olan hərbi hissələrini çıxaracağı ilə Osmanlı dövlətini 

hədələyirdi və hərbi əsirləri buraxmağı tələb edirdi. Hərbi əsirlər azad edilsə də, alman-gürcü 

qoşunları türk ordusunun azərbaycana hərəkətinin qarşısını ala bilmədi.  

Tiflisdə 18 günlük fəaliyyətdən sonra Milli Şura və hökumət Gəncəyə gəldi. Bu zaman 

Azərbaycanın hər yerindən müxtəlif dairələrin nümayəndələri Gəncəyə axışmağa başladı. 

Azərbaycana gəldiyi günlərdə Nuru paşa Azərbaycan hökumətinə hörmət və etimadla 

yanaşacağını, onun daxili siyasi həyatına müdaxilə etməyəcəyini bildirib, türklərin Azərbaycanı 

idarə etmək üçün deyil, müdafiə üçün gəldiyini qeyd etmişdi. İyunun ortalarında türk 

hərbçilərinin F.Xoyski hökumətinə etimadsızlığını bildirməsi kabinet böhranına səbəb oldu. 

Yaranmış böhranı aradan qaldırmaq üçün M.Ə.Rəsulzadə, F.X.Xoyski və M.H.Hacınskidən 

ibarət nümayəndə heyəti Nuru paşa ilə görüşmək istədilər. Lakin Nuru paşa “özünün əsgər 

olduğunu, siyasətdən başı çıxmadığını, ordunun siyasi müşaviri Ə.Ağaoğlu ilə danışıq aparmağın 

lazım olduğunu” bildirdi (Paşayev A. 2005, s.64).  

Osmanlı dövlətinin hərbi yardımının Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini dərk edən 

AXC-nin siyasi liderləri Milli Şuranın iyunun 17-də keçirilən fövqəladə iclasında xalqın 

istiqlalının xilası naminə mühüm qərarların qəbul edilməsinə nail oldular. Fəaliyyətini 

dayandırmış Milli Şuranın səlahiyyətləri F.Xoyskinin başçılığı ilə yaradılan yeni hökumətə 

verildi. Dövlətin suverenliyi və istiqlalının qorunması hökumətin qarşısında mühüm vəzifə kimi 

qoyuldu. Hökumət hərbi vəziyyət elan etdi, Azərbaycanın Milli Ordusunun yaradılmasına 

başlanıldı. Ölkənin hər yerindən gələn könüllülərin yardımı ilə Azərbaycan-Osmanlı qüvvələri 

(Qafqaz İslam Ordusu) yenidən təşkil olundu.  



Nuru paşanın komandanlıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusuna 18 min nəfər daxil idi. Bunun 6 minə 

qədəri nizami türk ordusundan, 12 min nəfərə qədəri isə hərbi təlim görməmiş, əslində, xalq 

qoşunu təsiri bağışlayan Azərbaycan hərbi hissələrindən ibarət idi. Ənvər paşa bildirirdi ki, 

Azərbaycanda ordu saxlamaq Osmalıya hər ay 50 min lirəyə, yəni 1 milyon manata başa gəlir 

(Həsənli C., 2009, s.111).  

Kazan türklərinin “Milli İdarə” rəisi hələ 10 may 1918-ci ildə Moskvadakı türk elçisi Qalib 

Kamal bəylə görüşündə Bakını Türküstanın qapısı adlandırmış və onun tezliklə azad edilməsini 

məsləhət görmüşdü (Kurat N. 1970).  Türkiyə liderləri, xüsusən də Ənvər və Tələt paşalar 

“turançılıq” siyasətini həyata keçirməklə, Batum sülhündə təsbit edilən sərhəd xəttindən daha irəli 

getmək fikrində deyildilər. Ancaq Qafqazda və ümumiyyətlə, Osmanlı və Rusiya sərhədlərində 

yaşayan türklərin və müsəlmanların ərazilərində Türkiyə ilə bağlılığı olan müstəqil islam-türk 

dövlətləri qurmaq istəyirdilər. Sovet Rusiyası Osmanlının bu siyasətinə etiraz edirdi və Bakını 

əldən çıxarmamaq üçün Almaniyanın köməyinə ümid edirdi. 

1918-ci ilin yayında mövcud olan beynəlxalq və daxili şərait Azərbaycan hökumətindən tezliklə 

Bakını azad etməyi tələb edirdi. Bu dövrdə Bakı Osmanlı imperiyası, Almaniya, İngiltərə və 

Sovet Rusiyası arasında mübarizənin əsas obyektinə çevrilmişdi. Azərbaycanın istiqlalı elan 

olunduqdan sonra Bakı Xalq Komissarları Soveti nəinki Milli hökuməti tanımadı həmçinin bütün 

vasitələrlə ona qarşı mübarizəyə başladı. 1918-ci il iyunun 6-da Bakı Kommunasının ordu və 

donanma işləri üzrə komissarı Q.N.Korqanov Gəncə üzərinə yürüş haqqında əmr verdi. Onların 

məqsədi Azərbaycanın istiqlalını elə beşikdəcə boğmaq idi.   

Qafqazda hadisələrin gedişatını diqqətlə izləyən sovet Rusiyası Bakının Türklərin əlinə 

keçəcəyindən ehtiyat edirdilər. RSFSR-in xarici işlər komissarı G.Çiçerin Osmanlının 

Moskvadakı səfiri Kəmal bəyə bir ultimatum verdi (Görüryılmaz M. 2009, s.113). Ultimatumda 

Sovetlərin Brest-Litovsk müqaviləsinin nəticəsində Qars, Ərdahan və Batumun böyük 

fədəkarlıqla Osmanlı dövlətinə buraxıldığını, ancaq bundan belə türklərə heç bir torpaq 

verməyəcəklərini söylədi. Türk hərbi qüvvələrinin Gümrünü ələ keçirdiyini, bununla da 

kifayətlənməyib Bakıya doğru irəlilədiyini, onsuz da yetərincə ağır olan Brest-Litovsk 

müqaviləsinin şərtlərinin pozulmasına etiraz etdiklərini, hərbi əməliyyatların təcili surətdə 

dayandırılmalı olduğunu qeyd edirdi. 

Sovet Rusiyası Qafqazı itirməmək üçün mühüm tədbirlər həyata keçirirdi. V.İ.Lenin 1918-ci il 

iyulun 13-də hərbi və Dəniz İşləri Xalq Komissarına Bakıya 8-10 hərbi gəmi göndərilməsi barədə 

göstəriş verdi (İbrahimov Z.İ. 1957, s.196). 1918-ci il iyulun 19-da Şimali Qafqaz dairəsi Hərbi 

İnqilab Şurası yaradıldı. V.İ.Lenin öz yaxın silahdaşlarından Ter-Aruturyantsın rəhbərliyi ilə Bakı 

göndərmək üçün hərbi dəstə təşkil etdi və onun dəstəsinin əsasını Moskva, Petroqrad və İvanov-

Voznosenskidə yaşayan erməni fəhlələri təşkil edirdi. Bundan başqa, Ukraniya cəbhəsində xidmət 

edən Petrovun sərəncamında olan yaxşı hazırlıq keçmiş 780 nəfərlik ordu birləşməsi də Bakının 

köməyinə göndərildi. Petrov və tabeliyindəki qoşun iyul ayının 19-da Bakıya çatdı (Görüryılmaz 

M. 2009, s.176; Süleymanov M. 1999, s.243). Bakıya, həmçinin 7 zirehli maşın, 13 təyarrə, 80 

top, 160 makinalı tüfəng, 10 min tüfəng, tibbi ləvazimat və ərzaq göndərildi (Saray M. 1993). 

Bakıdakı bolşeviklər isə gizli yollarla Astarxana benzin göndərirdilər. S.Şaumyan 1918-ci il 

iyunun 2-də neft sənayesini milliləşdirmək haqqında dekret verdi (Həsənli C. 1996, s.34). Bir 

gündə Bakıdan Rusiyaya 1 milyon 400 min pud neft göndərilirdi. Beləcə də Azrəbaycanın 

sərvətləri vəhşicəsinə talan edilirdi.  



Bakıda bolşeviklərin sayının getdikcə artması və Sovet Rusiyasının onlara hərtərəfli yardım 

göstərməsi 5-ci Qafqaz diviziyasının şəhəri azad etməsini çətinləşdirirdi. Belə olduqda Qafqaz 

İslam Ordusu komandanlığı Şərq Orduları Qrupundan əlavə kömək xahiş edirdi. Bu istək Ənvər 

paşa tərəfindən yaxşı qarşılandı. Lakin Almaniyanın təzyiqini və Osmanlı Hərbi Qərargahının 

alman zabitləri tərəfindən izləndiyini nəzərə alan Ənvər paşa açıq göndərdiyi teleqraflarda Şərq 

Orduları Qrupundan Nuru paşaya yardım etməməyi tələb edirdi (Yücəər N. 1999, s.116). Xəlil 

paşa da Nuru paşaya eyni məzmunlu açıq teleqraf göndərərək onun vəzifəsinin Bakı üzərinə 

yerimək deyil, Gəncəyə hücum edən bolşeviklərin qarşısını almaq olduğunu söyləyirdi. Ancaq 

gizli şəkildə göndərilən şifrəli teleqrafda isə yardımın tezliklə gələcəyini və ən qısa zamanda Bakı 

azad etməli olduqlarını yazırdılar.  

İyunun 27-i ilə iyulun 1-i arasında dörd günlük gərgin vuruşma cəbhənin taleyini həll etdi. İyulun 

20-də Şamaxını sürətlə azad edib Bakının astanasına gəlib çıxan Qafqaz İslam Ordusunun şəhəri 

azad etməsi diplomatik mübarizənin kəskinləşməsi səbəbi ilə ləngidilirdi. Bolşevik ordusu 

cəbhədən geri çəkilərkən rabitə xətlərini, dəmir və şose yolu ətrafında işə yarayacaq su və ərzaq 

mənbələrini məhv edirdilər (Türkər Q.R. 2008, s.109-110).  

 1918-ci il iyul ayının əvvəllərində Almaniyanın İstanbuldakı konsulluğunun hazırladığı 

hesabatda göstərilirdi: “Əgər biz bolşeviklərlə sazişə gələ bilsək, onda Bakının neft mədənləri və 

neft ehtiyatları bütövlükdə əlimizə salamat keçəcək. Əgər bunun əksinə olaraq, bolşeviklər şəhəri 

tərk etməyə məcbur olsalar, mədənləri yandıracaqlar, bu halda nə biz, nə də türklər neftdən 

istifadə edə biləcəyik. Neftsiz isə Qafqaz dəmiryolunun hərəkəti tezliklə dayanacaqdır” 

(Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti. 2009, s.124). Həqiqətən bu istiqamətdə Bakı 

Kommunası mərkəzi Sovet hökumətindən direktiv almışdı. Ona görə də 1918-ci il iyunun 23-də 

S.Şaumyan V.İ.Leninə yazırdı: “Əgər almanlar da bizim üzərimizə gəlsə və biz Bakını müdafiə 

edə bilməsək, siz təklif etdiyiniz çarəni işlədəcəyik” (Şaumyan S.K.,1978, s.181). Burada Bakının 

almanlara təslim ediləcəyi təqdirdə iri neft müəssisələrini məhv etmək lüzumu haqqında 

V.İ.Leninin göstərişi nəzərdə tutulur.  

Sovet Rusiyasının Almaniya vasitəsi ilə işə qarışması Azərbaycan-türk qoşunlarının Bakıya daxil 

olmasını yubadırdı. İyul ayının 25-də Bakı Sovetinin təcili iclası çağırıldı. S.Şaumyanın 

etirazlarına baxmayaraq, sovetin iclasında çıxış edənlər Sovet Rusiyasının Bakıya heç bir yardım 

göstərmə iqtidarında olmadığını qeyd edərək, ingilisləri dəvət etməyi zəruri hesab edirdilər. 

Nəticədə, gərgin mübahisələrdən sonra  ingilisləri Bakıya dəvət etmək və koalisyon hökumət 

yaratmaq haqqında qətnamə qəbul edildi. Belə olduqda, bolşeviklər hakimiyyətdən əl çəkmək 

məcburiyyətində qaldılar. İ.Stalin S.Şaumyana teleqram göndərmiş və necə olursa-olsun, 

ingilisləri Bakıya buraxmamalarını tələb edirdi (Kurat N., 1970). İ.Stalin ingilislərdən daha çox 

ehtiyat edirdi, nəinki türklərdən. Çünki o, müharibənin sonunda necə olsa da Osmanlının məğlub 

olacağına əmin idi, hətta bu olmasa belə almanlar türkləri Bakıdan uzaqlaşdırmaqda ruslara 

kömək edə bilərdilər.   

Nəhayət, iyulun 31-də Bakı XKS istefa verdi. Avqustun 1-də erməni Milli Şurası və daşnakların 

əlində olan eser-daşnak-menşevik ittifaqı zəminində “Sentrokaspi və Sovetin Müvəqqəti İcraiyyə 

Komitəsinin Rəyasət Heyətinin diktaturası” (Sentrokaspi diktaturası) deyilən yeni oyuncaq bir 

hökumət təşkil edildi. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Sentrokaspi diktaturasının ilk addımı 

Ənzəlidə olan ingilisləri Bakıya dəvət etmək oldu. Avqustun 4-də polkovnik Stoksun başçılıq 

etdiyi ilk ingilis dəstəsi Bakıya gəldi. Avqustun 9-17-də üç batalyon, bir səhra artilleriya 

batareyası və bir neçə zirehli maşından ibarət ingilis hərbi qüvvələri general Denstervilin 

rəhbərliyi ilə Bakıya daxil oldu. İngilis qoşunlarının ümumi sayı min nəfərdən artıq deyildi.  



Qafqaz dövlətləri ilə bir sıra ikitərəfli danışıqlar apardıqdan sonra Almaniya nümayəndələri belə 

bir qənaətə gəldilər ki, Bakı məsələsinin həllinin açarı Moskvadadır. Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin Sovet Rusiyası tərəfindən hərtərəfli müdafiə edilməsi Alman nümayəndələrini belə 

qənaətə gətirmişdi. Nəhayət, Berlində üç aya qədər davam edən danışıqlardan sonra Almaniya ilə 

Rusiya arasında Brest-Litovsk müqaviləsinə əlavə olaraq, Türkiyədən gizlin 27 avqust sazişi 

imzalandı. Səkkiz fəsildən 17 maddədən ibarət olan bu sazişin 14-cü maddəsi bilavasitə 

Azərbaycana aid idi. Burada göstərilirdi: Almaniya Qafqazda Gürcüstanın hüdudlarından kənarda 

hərbi əməliyyatlarda hər hansı üçüncü bir dövlətə heç bir yardım göstərməyəcəkdir. O, təsir 

göstərəcəkdir ki, Qafqazda üçüncü dövlətin hərbi qüvvələri Kür çayının mənsəbindən 

Petropavlosk kəndinə qədər, Şamaxı qəzasının sərhədləri boyunca Əyrioba kəndinə qədər, Bakı, 

Şamaxı və Quba qəzaları sərhədləri boyunca Bakı qəzasının şimal sərhədlərindən dənizə qədər 

olan ərazilərə keçməsin. Əvəzində Rusiya Bakı vilayətində neft çıxarılması və istehsalını bütün 

imkanları daxilində artıracaqdır və onun müəyyən miqdarını (¼-ni) Almaniyaya verəcəkdir 

(Məmmədzadə M. 1992, s.104). Sazişin Qafqaza aid hissəsi AXC-nin ərazi bütövlüyünə qarşı 

yönəlmişdi. Öz müttəfiqlərindən gizli olaraq Sovet Rusiyası ilə razılığa gəlmiş Almaniya Osmanlı 

imperiyasına qarşı xəyanət etmişdi. Sazişdə adı çəkilməyən həmin üçüncü dövlət Osmanlı idi. 

Sədr-əzəm Tələt paşa sentyabrın əvvəllərində Berlinə rəsmi səfər etdi. Bu səfərin əsas 

səbəblərindən biri də Bakı məsələsi idi. O, sentyabrın 6-da Berlinə çatdı, burada Alman Xarici 

İşlər Nazirliyinə Ruslarla  müqavilə bağlanarkən Türkiyənin bundan xəbərdar edilməməsinə 

etirazını bildirdi. Tələt paşa Alman hökumətinə öz qeydlərini təqdim etmişdi. Burda o, 

Azərbaycana və Bakıya xüsusi önəm vermişdi. Tələt paşa qeyd edirdi ki, Türkiyənin 

Azərbaycanda heç bir işğalçılıq niyyəti yoxdur, Cənubi Qafqazda güclü bir islam dövlətinin 

yaradılmasının Türkiyə üçün həyati əhəmiyyəti vardır. O, Bakı əyalətinin əhalisinin 85%-nin 

müsəlman olduğunu, bu ərazinin yalnız Azərbaycana aid olduğunu göstərirdi (Kurat N.,1970). 

Berlində Tələt paşa Azərbaycanın  müstəqil bir dövlət kimi tanınmasına da çalışmışdı. 

Tələt paşa Berlində ikən oradakı Rusya elçisi ilə də görüşdü və Bakı məsələsi müzakirə edildi. 

Tələt paşanın Berlində olduğu vaxt, 14-15 sentyabrda Bakı Qafqaz İslam ordusu tərəfində azad 

edilmişdi. Mərkəzi bolşevik hökuməti İoffeyə Berlində olan Tələt paşa ilə danışıqlar aparmağı 

tapşırmışdı. Tələt paşa İoffe ilə danışıqlar zamanı Bakı məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll 

edilməsinə çalışırdı. İoffe bolşeviklər tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması 

ehtimalında belə hökuməti Rusiya sənayesi üçün önəmli olan Bakı mədənlərinin azərbaycanlılara 

verilməsinə icazə verilməyəcəyini bəyan etmişdi (Ağayev M. 2008).  

1918-ci ilin sentyabrın 15-də ciddi hazırlıqdan sonra Qafqaz İslam ordusu Bakıya həlledici 

hücuma başladı. Həmin gün ingilis hərbi qüvvələri Bakını tərk etdilər. Müdafiə Nazirliyinin gizli 

direktivinə görə, ingilislər Bakıdan çıxarkən neft kəmərlərini dağıdıb, neft anbarlarını partlatmalı 

idilər. Lakin onlar elə böyük surətlə qaçdılar ki, bu gizli əmri yerinə yetirə bilmədilər (Həsənli C., 

2009, s.162). Bakı alındıqdan sonra Xəlil paşa Ənvər paşaya 1918-ci oktyabrın 15-də şifrəli 

teleqraf göndərdi. Teleqrafda yazılırdı: “Bu gün Bakıdakı mədənlərdə toplanan neft və mazutun 

satış qiyməti, yüzlərlə milyon lirəyə yaxındır. Tanrının bir lütfü olaraq əldə etdiyimiz bu qaynaq, 

bütün maliyyə çətinliklərimizi həll edəcək miqdardadı. Bakı müharibəsində minlərlə həyat itirdik. 

Buna görə də Bakı sərvətinin ən böyük hissəsindən fəth haqqı olaraq bizim və Azərbaycanın 

yararlanması lazımdır” (Ağayev M, 2008). Türkiyə komandanlığı neft məhsullarının nəql 

edilməsini qaydaya salmaq məqsədi ilə Bakı-Batum neft kəmərini işlək vəziyyətə gətirmək üçün 

tədbirlər gördü. Eyni zamanda Bakıdan Batuma Türkiyə və Almaniya üçün hər gün azı 23 sistern 

neft daşınırdı (Hüseynov Q.H.1970, s.41). Həmin günlər neft daşıyan gəmilər bir-birinin ardınca 



Batumidən İstanbula yollanırdı (Шамсаддинов А. 1956). Bakının neft ehtiyatları yanacaq qıtlığı 

ilə üzləşmiş Osmanlı dövləti üçün həyati əhəmiyyət kəsb edirdi.  

Bakının azad edilməsi Nuru paşanın rəhbərliyi altında aparılan döyüşlərin, bütünlükdə, Qafqaz 

İslam Ordusu hərəkatının uğurlu və şanlı zirvəsidir. Müvəffəqiyyətlə sona çatan bu əməliyyatla 

Bakı şəhəri erməni-rus qoşunlarının və ingilis bölmələrinin nəzarəti altından çıxarılaraq müstəqil 

Azərbaycan Cümhuriyyətinın paytaxtına çevrildi. Bununla da Azərbaycanın müstəqilliyi onun 

bagəmilərşı üzərini kəsdirmiş real təhlükədən nicat tapdı. Bakının azad edilməsi Türkiyə və 

Azərbaycan hərbi qardaşlığının birgə mübarizəsinin məntiqi nəticəsi idi. 

Sentyabrın 16-da səhər Qafqaz İslam Ordusunun Bakının asayişində dayanan hissələrindən başqa, 

qalan qüvvələrın paradı keçirildi. Rəsmi keçiddə Nuru paşa, Xəlil paşa, Əli ağa Şıxlinski, Həbib 

bəy Səlimov, Azərbaycan parlamentinin və hökumətinin bir sıra üzvləri iştirak edirdilər. Rəsmi 

keçid bitəndən sonra adları çəkilən şəxslər, qonaqlar və qoşun hissələri şəhərə daxil oldular. 

Generallar və bəzi şəxslər at belində idilər. Onların ardınca isə nizami şəkildə piyada, topçu, 

süvari və köməkçi hissələr hərəkət edirdi. Bütün xalq küçələrə çıxaraq Qafqaz İslam Ordusunun 

qalib qoşunlarını salamlayırdı. 

Bakı türklər tərəfindən azad edildikdən sonra çıxış yeri qalmayan Almaniya Osmanlı dövləti ilə 

Cənubi və Şimali Qafqaz, Türküstan və İrandan bəhs edən gizli protokol imzalandı. 1918-ci il 

sentyabrın 23-də imzalanan protokolu Almaniya tərəfdən Admiral fon Hinze, Osmanlı tərəfindən 

isə Tələt paşa imzaladılar (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti., 2009, s.8). Bu 

protokolda Azərbaycanla bağlı məsələlərdə göstərilirdi ki, türk qoşunlarının Bakıdan geri 

çəkilməsi şərti ilə Almaniya Azərbaycanın və Ermənistanın müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən 

tanınmasına çalışacaqdı. Qafqazdakı yeraltı mədənləri Almaniya və Osmanlı dövlətləri birgə 

istifadə edəcək, xüsusi haqların qorunması şərti ilə müharibə davam etdikcə, Bakı neft 

yataqlarından, Bakı-Batum dəmir və boru kəmərindən Almaniyanın istifadə etməsinə Azərbaycan 

hökumətini razı salmaq üçün Osmanlı dövləti öz nüfuzundan istifadə etməli idi.  

M.Ə.Rəsulzadənin ifadəsi ilə desək, “neft məsələsi Azərbaycan-Almaniya məsələsindən çox 

Türkiyə-Almaniya məsələsi idi. Təbii ki, bu faktlar Azərbaycan hökumətini narahat etməyə 

bilməzdi və İstanbul konfransının önəmini nəzərə alan AXC hökuməti Ə.M.Topçubaşovu 

fövqəladə elçi-nazir kimi İstanbula göndərdi (F.Xoyski, 1998, s.39). Osmanlı dövləti ilə 

diplomatik danışıqlar aparmaq üçün Ə.M.Topçubaşova geniş səlahiyyətlər verilmişdi. Oktyabrın 

2-3-də isə Ə.M.Topçubaşovun Tələt və Ənvər paşa ilə görüşü oldu. M.Ə.Rəsulzadə və 

Ə.M.Topçubaşov türk liderləri ilə görüşlərindən artıq anlamışdılar ki, Dördlər İttifaqı müharibədə 

məğlub olacaq. M.Ə.Rəsulzadə o günlərdə F.X.Xoyskiyə göndərdiyi teleqrafda, artıq heç kimin 

Almaniyanın mütləq qalibiyyətindən bəhs etmədiyini yazırdı (Həsənli C., 2009, s.121). Bununla 

yanaşı o, Osmanlıdakı anarxiyadan bəhs edərək hökumətə daha müstəqil siyasət yürütməyi 

tövsiyə edirdi.  

Bakının türk ordusunun köməyi ilə ələ azad edilməsindən sonra, Sovet Rusiyası Osmanlı dövləti 

ilə diplomatik əlaqələri kəsmək qərarına gəldi. Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlərin 

pisləşməsi ilə əlaqədar Türkiyənin Moskvadakı elçisi Kəmal bəy Rusiyada qalmasına lüzum 

olmadığını düşünürdü və Moskvanı tərk etdi. Rusiyanın Xarici İşlər naziri G.Çiçerin, Osmanlı 

dövləti Xarici İşlər naziri Nəsimi bəyə 20 sentyabr 1918-ci ildə bir nota göndərdi (Kurat N., 

1970). Notada G.Çiçerin Türkiyəni Brest-Litovsk sülhünün şərtlərini pozmaqda, yerli türklərlə 

əlbir olub xristianları öldürməkdə, Rusiyanın əsas şəhərlərindən biri olan Bakını işğal etməkdə 



günahlandırıb, Brest-Litovsk müqaviləsinin Osmanlı dövlətinə aid hissəsinin qüvvədən 

düşdüyünü elan etdi. Lakin bu nota hələ rəsmi şəkildə Türkiyə tərəfinə təqdim edilməmişdi.  

Bildiyimiz kimi bu zaman Tələt paşa və Nəsimi bəy Berlində idilər. Onlar 21 sentyabrda 

Berlindəki Rusiya elçiliyinə getdilər. Müzakirələrdə Tələt paşanın fikrincə, Bakı məsələsi sülh və 

danışıqlar yolu ilə həll edilməli idi. O, Rus ərazilərini əsla ilhaq etmək niyyətində olmadıqlarını 

bəyan etdi və Bakının işğalında rəsmi türk qoşunlarının iştirakını inkar edərək Nuru paşanın isə 

rəsmi bir şəxs olmadığını və bu işdə rəsmən əmr almadığını iddia edirdi (Kurat N., 1970). Lakin 

24 sentyabrda A.İoffe Tələt paşa ilə görüşündə Bakıdakı türk qoşunlarının şəhəri tərk etməsini, 

şəhər tutulması zamanı dəyən ziyanın ödənilməsini və türk qoşunlarının Brest-Litovsk 

müqaviləsində göstərilən sərhədlərə çəkilməsini tələb edirdi. Tələt paşa isə türklərin hər hansı bir 

ərazini bolşeviklərə təslim etməyəcəyini və Qafqazdakı millətlərin daxili işlərinə qarışmadığını 

bəyan etdi.  

6 oktyabr 1918-ci ildə Nəsimi bəy G.Çiçerinə cavab notası verdi (Kurat N., 1970). Bu notada 

Osmanlı hökuməti bolşeviklərin iddialarının əsaslarını sübut edəcək faktlar göstərmiş və deyilirdi 

ki, Brest sülhünün şərtlərini Osmanlılar yox məhz ruslar pozmuşdular. Çünki, ruslar bu müqavilə 

ilə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməmişdilər. Beləliklə, Türkiyə ilə Rusiya arasında 

diplomatik əlaqələr uzun müddətə kəsilmiş oldu.  

Göründüyü kimi qeyd edilən dövürdə Osmanlı dövləti özünün müharibədə iştirak etməsinə, 

cəbhədə və siyasi vəziyyətinin gərgin olmasına, həmçinin diplomatik təziqlərə baxmayaraq 

Azərbaycan türklərinin köməyinə gəlmişdir. Bakının azad olunması uğurunda döyüşərək şəhid 

olmuş türk əsgərləri hal-hazırda da Bakıda Türk Şəhidliyində uyuyur. Azərbaycan xalqının bu 

şəhidlərə vəfa borcu olaraq 2000-ci ildə türk şəhidlərinin məzarı üzərində abidə ucaldılmışdır.  

 

SONUÇ  Türkiyə və Azərbaycan arasında olan qardaşlıq artıq tarixin sınağından çıxmış bir 

münasibətdir. Çanaqqala zəfərində, Bakının azad edilməsində çiyin-çiyinə məhrumiyyətlərə 

qatlaşaraq şəhidliyi qəbul edən əcdadların yolunu bu gün də davam etdirə biləcək nəsillərimiz 

var. Unutmayaq ki, 1918-ci ildə Bakı şəhərinin yad qüvvələrdən təmizlənməsindən heç bir ay 

keçməmiş Osmanlı–Azərbaycan müştərək hərbi qüvvələri Qarabağın dağlıq hissəsini də erməni-

daşnak qoşunlarından bütünlüklə azad etdilər. Dövlətlər arasında olan bu münasibətin nəticəsidir 

ki, 2018-ci il sentyabr ayının 15-də Bakı şəhərinin yad qüvvələrdən azad edilməsinin 100 illiyi 

münasibətilə Azadlıq meydanında təşkil edilmiş möhtəşəm paradda çıxış edərkən Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti R.T. Ərdoğan iki ölkə arasındakı münasibətləri belə dəyərləndirirdi: 

“Azərbaycanın sevinci, bizim sevincimizdir, qüruru bizim qürurumuzdur, dərdi, ağrısı, problemi 

də bizim problemimizdir. Azərbaycan kədərlənərsə biz də kədərlənərik, Azərbaycan 

sevinərsə, biz də sevinərik.”. 
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BİR KAMU POLİTİKASI ALANI OLARAK ENGELLİLİK VE TÜRKİYE’DE 

MEVCUT DURUM 
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ÖZET 

Engellilik fiziksel, ruhsal ya da duyusal yetilerde ortaya çıkan bir kayıp hali olarak 

tanımlanmakta, engelli bireylerin ise söz konusu kayıplarından dolayı kısıtlayıcı çevresel 

koşullardan etkilenen kişiler olduğu belirtilmektedir. Doğum öncesinde, doğum sırasında ya da 

doğum sonrasında gelişebilen engellilik durumu, bu durumdaki kişilerin hayatlarını olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Moral, medikal ve sosyal modeller çerçevesinde ele alınan engellilik 

günahkarlığa bağlanabilmekte, patolojik bir olgu olarak değerlendirilebilmekte ya da yerine 

getirilmeyen toplumsal ödevlerle bağdaştırılabilmektedir. 1982 Anayasası, BM, ILO ve UNESCO 

gibi uluslararası kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ve Engelliler Kanunu, İş Kanunu ve ilgili 

yönetmelikler gibi ulusal mevzuat engelliliğe ilişkin hükümler içermektedir. Hali hazırda 

engellilerin desteklenmesi, bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgilenen ulusal altyapının temelini, Aile 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık bünyesindeki Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü oluşturmaktadır. Ortopedik engellilik, görme engellilik, işitme engellilik ve 

zihinsel engellilik olmak üzere dört gruptan birine dahil olduğu varsayılan engelli bireylerin 

yardım, bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyabildikleri bilinmektedir. Bir yandan bu haller 

nedeniyle çeşitli duygusal sorunlar yaşarken bir yandan da aile ve yakın çevreleri ile toplumun 

kendilerine dönük sorunlu yaklaşımlarına maruz kalabilmektedirler. Engelli bireyler tüm bunlara 

ek olarak yoksulluk, fiziksel çevre eksiklikleri, konut ve ulaşım sorunu, istihdam, eğitim ve 

rehabilitasyon gibi konularda da desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmişliğin ekonomi dışındaki 

en önemli göstergelerinden biri olan engelli bireylere verilen değer, bu noktada önem 

kazanmaktadır. Bu çalışma bahsedilen çerçevede engellilik ve bağlamda ülkemizdeki mevcut 

durum hakkında bir değerlendirme niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Sorunları, Yasal Mevzuat, Kurumsal Altyapı, 

Engellilerin Topluma Kazandırılması. 

 

DISABILITY AS A PUBLIC POLICY AREA AND CURRENT SITUATION IN 

TURKEY 

 ABSTRACT 

Disability is defined as a state of loss that occurs in physical, mental or sensory abilities, and it is 

stated that disabled individuals are affected by restrictive environmental conditions due to their 

losses. Disability, which can develop before, during or after birth, can negatively affect the lives 

of those in this situation. Disability, which is considered within the framework of moral, medical 

and social models, can be attributed to sinfulness, evaluated as a pathological phenomenon, or 

associated with social duties that are not fulfilled. The 1982 Constitution, the regulations of 

international institutions and organizations such as the UN, ILO and UNESCO, and the national 

legislations such as the Disability Law, Labour Law and related regulations contain provisions on 

disability. The Ministry of Family, Labour and Social Services and the General Directorate of 



Services for the Disabled and the Elderly under the Ministry constitute the basis of the national 

infrastructure that currently deals with the support, care and rehabilitation of the disabled. It is 

known that disabled individuals, who are assumed to be included in one of four groups, 

orthopedically disability, visually disability, hearing disability, and mentally disability, may need 

assistance, care and rehabilitation. On the one hand, they may experience various emotional 

problems due to these situations, while on the other hand, they may be exposed to the problematic 

approaches of their family, close circles and society. In addition to all these, disabled individuals 

also need support on issues such as poverty, physical environment deficiencies, housing and 

transportation problems, employment, education and rehabilitation. The value given to disabled 

individuals, which is one of the most important indicators of development except economy, gains 

importance at this point. This study is in the form of an evaluation of the disability in the 

aforementioned framework and the current situation in our country in the context. 

Keywords: Disability, Problems Disabled People, Legal Legislation, Institutional Infrastructure, 

Reintegration of Disabled People. 

 

GİRİŞ 

Engellilik çok çeşitli şekillerde tanımlanabilirken, engelli olma durumuna bir kusur ya da bir 

farklılık olarak bakma hali, bu noktadaki duruşa dair fikir vermektedir. Esasen engellilerin 

yaşadığı pek sorun kendi durumları kadar, toplumun engelli bireyi bir üyesi olarak görme 

kabiliyeti ile de ilişkilendirilmelidir. Şöyle ki engelli bireyin durumu ile ilgili değişiklik yapmak 

pek mümkün olmamakla birlikte, toplumsal koşullar uyarlanabilir niteliktedir. Birlikte yaşama 

kültürünün bir gereği olarak toplumsal imkanlar onların rahatı için seferber edilmelidir. Ne var ki 

bu normatif çerçeve toplumsal hayatın gerçekleri ile tam olarak örtüşmemekte, toplumsal hayat 

içinde engellilerin sorunlarını azaltma, iyileştirme ya da ortadan kaldırma amaçlı girişimler 

oldukça sınırlı kalmaktadır. 

Bu çalışma genelde toplum ve özelde kamu örgütlerince Türkiye’de engellilik konusuna nasıl 

yaklaşıldığını kamu politikası unsurları çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. Bu hedef 

doğrultusunda ilk olarak engellilik konusunda bir kavramsal çerçeve belirlenecektir. Bu bağlamda 

BM, TDK ve çeşitli yasal ve akademik kaynaklardan engellilik ve engellilik ile ilgili kavramların 

tanımları paylaşılacaktır. Belirlenen kavramsal çerçevenin ardından engellilik konusunda ulusal 

ve uluslararası yasal çerçeveye yer verilecektir. Anayasa başta olmak üzere kanunlar, kanun 

hükmünde kararnameler, yönetmelik ve genelgeler ile BM ve ILO gibi uluslararası kuruluşlarla 

yapılan anlaşmalar bu kapsamda ele alınacaktır. Türkiye’de engellilik konusuna ilişkin kurumsal 

yapının da paylaşılmasının ardından ülkemiz ve dünyada engellilerin genel durumu, yaşadıkları 

sorunlar ve olası çözüm önerilerine yer verilecektir. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin 1. maddesinde engelliler “diğer 

bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil 

eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişiler” olarak 

tanımlanmaktadır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un engelli tanımı ise “fiziksel, zihinsel, 

ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile 

birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen 

birey”dir. 



Engellilik, zaman içerisinde sakat ya da özürlü gibi terimlerle de tanımlanmıştır (Aksoy ve İlkan, 

2008: 3; Güngör, 2015: 197). Bahsedilen tanımlama biçimi üzerinde ülkeler, kültürler ya da 

uluslararası örgütler etkili olabilmektedir (Tokol, 2018: 185). Türk Dil Kurumu engelliyi 

“vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü”; engelliliği ise “engelli olma hali” (TDK, 2020) 

olarak tanımlamaktadır. Şener’in (2018: 144) engelli tanımı ise “doğuştan veya sonradan 

herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeterliliklerini çeşitli 

derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri 

karşılama güçlükleri olan koruma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine 

ihtiyaç duyan kişi” şeklindedir. 

Bu bakımdan, yetersizlik ya da engellilikler farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkabilmektedir. 

Bireysel yaşam içerisinde ortaya çıktığı zaman dilime göre engellilik ile ilgili yaklaşımlar 

değişiklik göstermektedir. Bu zaman dilimleri aşağıda verilen üç grupta ele alınmaktadır (Aksoy 

ve İlkan: 2008: 3): 

 Doğum öncesi 

 Doğum sırası 

 Doğum sonrası 

Doğum öncesi engellilikler annelerin hamilelikleri sırasında uygulanan testler ve tarama yöntemi 

gibi yollarla tespit edilebilmektedir. Doğum sırasında gözlemlenen ya da doğumun hemen 

sonrasında uygulanan testlerle doğum sırasında bulunduğu tespit edilen görme, işitme veya 

fiziksel alanlardaki bireysel farklılıklar ve yetersizlikler doğum sırası kapsamında 

değerlendirilmektedir. Doğum sonrası engellilikler ise daha çok bireylerin çevre ile etkileşimleri 

sırasında tespit edilen ve sayılanlarla birlikte zihinsel, öğrenme veya duygu-davranışla ilgili, 

hiperaktivite, dikkat dağınıklığı ya da otizm spektrum bozuklukları biçiminde olabilmektedir 

(Tanhan vd., 207: 67). Ayrıca; doğum öncesindeki engellilikler biyolojik olarak genlerden, 

gebelikle ilgili durumlar ya da gebelikteki yanlış uygulamalardan kaynaklanabilirken, doğum 

sırasındaki engellilikler yanlış uygulamalar ile kötü ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan 

doğumlardan ileri gelebilmektedir. Doğum sonrası engelliliklerin nedenleri ise çeşitli hastalıklar, 

iş, trafik ya da ev kazaları ile yanlış tıbbi uygulamalar, savaşlar, terör ve doğal afetler 

olabilmektedir (Erbay, 2019: 7-9). 

Engelliliğe yaklaşımda ise genellikle 3 modelden biri benimsenmektedir. Bunlar moral, medikal 

ve sosyal modeldir. Moral model, engelliliği günahkarlık ya da kötülüğe bağlamaktadır. Medikal 

model, bireysel yetersizlik olması bakımından engelliliği patolojik bir olgu olarak ele almaktadır. 

Sosyal model ise engelliliği ahlaki ya da bireysel köklerle bağdaştırmak yerine toplumsal 

engellere bağlamaktadır (Erbay, 2019: 13-15). 

Dünya Sağlık Örgütü engellilik ile ilgili yetersizlik (impairment), engellilik (disability) ve 

handikap (handicap) kavramlarını kullanmaktadır (Erbay, 2019: 6). Birey odaklı bir engellilikle 

mücadele yaklaşımının ise tüm bu bahsedilen durumlardan arınmış, bir hali gerektirdiğini 

düşünmek makuldür. Bu bağlamda engellilik açısından erişilmesi gereken noktayı DSÖ’nün 

sağlıkla ilgili “sadece hastalık ve güçsüzlüğün yokluğu değil, fiziksel ve sosyal açıdan tam bir 

iyilik hâli” (Kayaoğlu, 2019: 143) tanımındaki gibi bir “tüm engellerin ortadan kaldırılmış 

olduğu, tam bir engelsizlik hali” olarak belirlemek belki de en uygun yaklaşım olacaktır. 

 



2. ENGELLİLİK İLE İLGİLİ YASAL ÇERÇEVE 

Hukuk normlarının derece ve kuvvetini belirleyen bir ilke mevcut olup, buna normlar hiyerarşisi 

adı verilmektedir. Normlar hiyerarşisine göre bir piramit şeklinde ele alınan hukuki düzenlemeler 

sırasıyla: Anayasa; usulünce yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar; kanunlar; kanun 

hükmünde kararnameler; tüzükler; yönetmelikler; ve tebliğ, genelge gibi düzenleyici işlemlerdir 

(Kuluçlu, 2008: 3-6). Aşağıda incelenen mevzuat bahsedilen normlar hiyerarşisi çerçevesinde 

sırasıyla ele alınarak kısaca açıklanacaktır. 

Anayasa 

1982 Anayasası’nın 10. maddesine 2010 yılında yapılan ekle “özürlüler” de dahil olmak üzere 

yetersizlikleri olan çeşitli gruplar için uygulanacak pozitif ayrımcılık düzenlenmiştir. 41. madde 

ailenin korunması ve çocuk haklarına ilişkin hükümler içerirken, 42. maddede “durumları 

sebebiyle özel eğitime ihtiyaç” duyacaklarla ilgili alınacak tedbirlere değinilmektedir. Yine, 

çalışma hak ve ödevi ile bu konuda devletin alacağı tedbirlere yer veren 49. maddenin ardından, 

50. maddede “bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak” 

korunacağı belirtilmektedir. Sosyal güvenlik hakkının güvenceye alındığı 60. maddeyi, 

“sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı” tedbirleri devletin alacağını 

belirten 61. madde izlemektedir. 

Milletlerarası Anlaşmalar 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13.12.2006 tarih A/RES/61/106 sayılı kararıyla Engelli 

Haklarına İlişkin Sözleşme kabul edilmiştir. Sözleşme 50 maddeden ibaret olup, 5-30 arası 

maddelerde ayrımcılık yapılmaması ve eşitlik, engelli kadınlar, engelli çocuklar, bilinçlendirme, 

erişebilirlik, yaşama hakkı, risk durumları ve insani bakımdan acil durumlar, yasa önünde eşit 

tanınma, adalete erişim, kişi özgürlüğü ve güvenliği, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı 

muamele veya cezaya maruz kalmama, sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama. kişisel 

bütünlüğün korunması, seyahat özgürlüğü ve uyrukluk, bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil 

olma, kişisel hareketlilik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim, özel hayata saygı, hane 

ve aile hayatına saygı, eğitim, sağlık, habilitasyon ve rehabilitasyon, çalışma ve istihdam, yeterli 

yaşam standardı ve sosyal korunma, siyasal ve toplumsal yaşama katılım, kültürel yaşama, 

dinlenme, boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım konularında engelli hakları teminat 

altına alınmıştır. Sözleşmenin 34. maddesi ile bir Birleşmiş Milletler Bünyesinde bir Engelli 

Hakları Komitesi kurulacağı belirtilmiştir. Türkiye, bahsedilen sözleşmeyi 30 Mart 2007 tarihinde 

imzalamış, 03.12.2008 tarih ve 5825 sayılı Kanunla uygun bulmuştur. Onaya dair Bakanlar 

Kurulu kararı 27.05.2009 tarih 2009/15137 sayılı olup, sözleşmenin çevirisi 14.07.2009 tarih ve 

27288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1983 yılında kabul ettiği 159 sayılı sözleşmede “Sakatların 

Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı” hakkında kurallar yer almaktadır. Sözleşme’nin 1. 

maddesinde meslekî rehabilitasyonun amacı, 2. maddesinde her üye ülkeye yüklenen meslekî 

rehabilitasyon ve istihdam politikası ödevi yer almaktadır. Söz konusu sözleşme Türkiye 

tarafından 08.07.199 tarih ve 4407 sayılı kanunla onaylanmıştır (Güngör, 2017: 198). 

Bu kapsamda değerlendirilebilecek belirli gruplar için özelleşmiş kararlar da mevcuttur. Örneğin 

Birleşmiş Milletler’in 20.11.1959 tarih ve 1386 sayılı kararıyla “… çocukların gelişmelerini 

sağlayacak tüm imkân ve olanaklardan yararlandırılmaları, … fiziksel veya toplumsal olarak 

engelli çocuklara özel tedavi, eğitim ve bakım sağlanması …” gerektiği hükme bağlanmıştır 



(Tanhan vd. 2017: MEB 4). Yine UNESCO tarafından İspanya’nın Salamanca kentinde 07-

10.06.1994 tarihleri arasında düzenlenen toplantı sonucunda ilan edilen Özel Eğitim Hakkında 

Salamanca Bildirisi de özel eğitim prensipleri, politikaları, uygulamalar ve faaliyet çerçevesi 

hakkındadır (UNESCO, 1994; Dede, 1996; Meral, 2019: 87). 

Kanunlar 

01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, engellilerin temel 

hak ve özgürlüklerden faydalanması; doğuştan gelen insanlık onurlarına saygı; sosyal hayata eşit, 

tam ve etkin katılımları; ve engelliliğin önlenmesine dönük tedbirler ile ilgili olduğu 

belirtilmektedir. Kanun, engeliler ile ailelerini ve onlara dönük hizmet veren kurum ve kuruluşlar 

ile diğer ilgilileri kapsamaktadır (madde 2). Madde 3 doğrudan ve dolaylı ayrımcılıklar, engelli, 

engellilik durumu ve engelliliğe dayalı ayrımcılık, erişilebilirlik ve standartları, habilitasyon, 

rehabilitasyon, korumalı işyeri, makul düzenleme ve umuma açık hizmet veren yapıları 

tanımlamakta; 4-16 arası maddeler ise bu hususlardaki ilke ve uygulamaları ele almaktadır. 

22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde (6518/57 ile değişik) iş ilişkisinde 

engelliğin de dahil olduğu sebeplerle ayrım yapılamayacağı belirtilmektedir. Aynı kanunun 25. 

maddesinde, işçinin kendi özensiz davranışı ya da kasıtlı davranışından kaynaklanan engelliliği 

halinde iş sözleşmesinin sözleşme süresinin bitimi ya da bildirim süresi beklenmeksizin 

feshedilebileceği ifade edilmektedir. Yasanın 30. maddesinde (5763/2 ile değişik) özel sektör ve 

kamu işyerlerinde uygulanacak engelli kotaları, engelli çalıştıran işyerlerine ve aynı yasanın Ek 1. 

maddesinde belirlenen ve engelli çalışan istihdam eden korumalı işyerlerine Hazinece 

uygulanacak teşvik ve sübvansiyonlar ele alınmaktadır. 74. maddede doğum yapan ve engelli 

çocuğu olanlara verilecek analık sonrası ücretsiz izinlerinin (normal uygulama kaçıncı doğum 

olduğu göz önünde bulundurularak en fazla 180 gündür) 360 güne kadar uzatılabilmesi 

düzenlenmektedir. 101. maddede engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 

uygulanacak para cezalarından, Ek 1. maddede (6518/59 ile değişik) yukarıda değinilen korumalı 

işyerleri ve bu işyerlerine uygulanacak teşviklerden, Ek 2. maddede (6645/35 ile değişik) ise 

engelli ve süreğen hastalığı olan çocukların çalışan ebeveynlerinden birine yılda 10 güne kadar 

verilecek ücretli izinlerden bahsedilmektedir. 

14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun çeşitli maddelerinde engellilik ile 

ilgili düzenlemeler mevcuttur. Madde 53’ ün 13.02.2011 tarih 6111 sayılı kanunun 99. maddesi 

ile değişik hükmü kamu kurumlarında uygulanacak %3 engelli kotasına ilişkindir. Madde 72’ye 

06.02.214 tarih ve 6518 sayılı kanunun 10. maddesi ile eklenen hüküm engellilik durumundan 

kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasına ilişkindir. Madde 100’e 6111 sayılı 

kanunla eklenen hüküm, mülki amirin mesai konusunda engellilere dönük olarak farklılaştırma 

yapabileceğini belirtmektedir. Madde 101’üm 6111 sayılı kanunun 105. maddesi ile değiştirilen 

hükmü, engellilere istekleri dışında vardiya ve nöbet görevi verilemeyeceğini belirtmektedir. 

Madde 104’ün 20.02.2014 tarih ve 6525 sayılı kanunla eklenen “e” bendi %70 engelli çocuğu 

olanlara verilecek mazeret izinlerini; “f” bendi ize engelli çocuğu olanlara verilecek analık 

sonrası izinlerinin 12 aya yükseltilmesini düzenlemektedir. Kanunun Ek 39. maddesi ise balkıma 

muhtaç eğitim ihtiyacı olan engelli yakını bulunanların tayinlerinde gösterilecek kolaylıkla 

ilgilidir. 

16.06.2005 tarih ve 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’nun 3. maddesinde, aynı kanunun 1. 

maddesinde belirtilen kamu hizmeti niteliğini haiz olup özel sektörce sağlanmasında mali güçlük 

bulunan evrensel hizmetler ile elektronik haberleşme gibi alanlarda sosyal desteğe ihtiyaç 



duyanlar ve düşük gelirliler ile birlikte engellilerin yararlanmasına olanak sağlayan düşük fiyat ve 

uygun teknoloji seçeneklerinin devreye alınması hükme bağlanmıştır. 05.12.1951 tarih ev 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek 11. maddesinde (5101/26 ile değişik) yazılı ilim ve 

edebiyat eserlerinin engelliler için bir nüshası bulunmaması halinde ilgili kurum vakıf ve dernek 

gibi kuruluşlar tarafından uygun formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesinin ilgili kanunda 

belirtilen izinler alınmaksızın yapılabileceği, bunların ticarete konu yapılamayacağı belirtilmiştir. 

14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4. maddesinde (6518/11 ile 

değişik) eğitimin herkese açık olacağına ilişkin hükme engellilik ayrımının da yapılmayacağına 

dair ibare bulunmaktadır. 14.02.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 2. 

maddesinin “h” bendi söz konusu kanuna göre açılacak olan “özel eğitim gerektiren bireylere” 

hizmet veren okulların, “k” bendi ise yine bu durumdaki bireylerin engel kapsamında 

değerlendirilen çeşitli sorunlarının etkilerini “ortadan kaldırmak ya da etkilerini en aza 

indirmek…” amaçlı kurumların faaliyetlerini düzenlemektedir. 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, “…özürlüler ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve 

dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını 

sağlamak…” görevini de üstlenen ilgili bakanlığın kuruluş, teşkilat ve görevleri ile ilgili esasları 

düzenlemektedir. 25.08.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin “d” bendinde Bakanlığın görevleri 

arasında kız öğrenciler ve toplumun diğer özel ilgi bekleyen kesimleri ile birlikte özürlülerin 

“eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin” geliştirilerek uygulanması ve 

koordine edilmesi sayılmaktadır. Aynı KHK’nın 43. maddesi özel eğitim gerektirecek bir özrü 

bulunduğu tespit edilenlere verilecek eğitimin Bakanlıkça üstlenilecek kısmı ile ilgili düzenleme 

içermektedir. 30.05.1997 tarih ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname; engellilik durumu nedeniyle özel eğitim gerektiren kişilerin, genel ve mesleki eğitim 

görmelerine imkân sağlamaya dönük düzenlemeler içermektedir. 

Yönetmelikler 

01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve 

Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik; sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve 

aylık almayan ve kendi çalışması nedeniyle geliri bulunmayan kişilerden, Darülaceze’de ücretsiz 

bakılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücreti ödenen bakım hizmetlerinden 

yararlanan yaşlı ve engelli kimselere ödenecek harçlıklarla ilgili kuralları düzenlemektedir. 

09.01.2014’de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan 

İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair 

Yönetmelik ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olduğu halde bunu yerine 

getirmeyen işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarının engelli ve eski hükümlülerin kendi 

işlerini kurmaları ile engellilerin iş bulmalarına, işe yerleştirilmelerine ve işe uyumlarına dönük 

projelerde kullandırılması öngörülmüş, bu konuda izlenecek yöntem belirlenmiştir. 

01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik 

ile bankacılık hizmetlerinde engelli müşterilerin kullanımına uygunluk kriterinin gözetilmesi ile 

buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 20.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Erişilebilirlik 

İzleme ve Denetleme Yönetmeliği; umuma açık hizmet veren yapılar, açık alanlar ve toplu taşıma 



araçlarının engellilerin erişimine açık ve kullanımına uygun hale getirilmesi ile ilgili uygulanacak 

ilkeler ile bunların denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir. 25.06.1983 

tarihinde yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğin Ek 3. Maddesinde en az %40 engelli devlet memurları ile bakmakla yükümlü 

oldukları ağır engelli yakınlarının bu durumlarından kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin 

dikkate alınacağı; durum devam ettiği müddetçe de istekleri dışında yerlerinin 

değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. 07.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel 

Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik; engellilerin 

kamu personeli kadrolarına alınmalarına ilişkin kura, yerleştirme, takip, denetim vb. işlemler ile 

bu amaçla yapılacak merkezi sınava ilişkin hükümler içermektedir. 

25.11.206 tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, 

Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 12. maddesinin 3. fıkrasında 

işitme veya ortopedik engelli ortaokul mezunlarının ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak 

doğrudan yerleşmesi, 34. maddesinde ise bu kurumlar için kullanılan binaların engellilerle ilgili 

ulaşılabilirlik kriterlerine uygun olması gerekliliği düzenlenmiştir. 25.01.2013 tarihinde yürürlüğe 

giren 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç 

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik; 2022 sayılı Kanunda belirtilen 

diğer gruplarla birlikte engellilere aylık ödenmesine dair usul ve esaslara ilişkindir. 30.04.2016 

tarihinde yürürlüğe giren Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene 

Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel ve ruhsal 

engellilere ödenen yükümlülüklerle ilgili olarak işverenlere yapılacak ödemeler 

düzenlenmektedir. 04.11.2016 tarihinde yürürlüğe giren Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım 

Merkezleri Yönetmeliği; gerçek ve tüzel hukuk kişilerince bu amaçla açılacak merkezlerin 

izinleri, çalışma şartları denetlenmeleri ve ücretleri gibi hususları düzenlemektedir. 

20.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında 

Yönetmelik; engellilik sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve 

standartlaştırılması amaçlıdır. 07.07.2018 tarihinde yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak hizmetlere ilişkin hükümler 

içermektedir. 18.05.2012 tarihinde yayımlanan ve hükümleri çeşitli tarihlerde yürürlüğe gire Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği; özel eğitim okulları ile özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, engelli bireylere uygulanacak destek 

eğitim programları, engel grupları ve dereceleri ile özel eğitim okulunun özel eğitim ve 

rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere 

uygulanacak destek eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 11.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında kurum binalarının engelliler için 

ulaşılabilir olması, 22. maddesinin “f” bendinde engelli veya engelli çocuğu olan öğretmenlerin 

nöbet tercihlerine öncelik verilmesi, 72. maddesinin 5. fıkrasında sınavların kursiyerlerin 

engelleri göz önünde bulundurularak uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 

14.08.2010 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve 

Koordinasyon Yönetmeliği yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim hayatlarını 

kolaylaştırmak ve süreçlere tam katılımlarını sağlamak amacıyla kurulacak birimlerin çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektedir. 30.05.2016 tarihinde yürürlüğe giren Korumalı İşyerleri 

Hakkında Yönetmelik; zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamına dönük söz konusu işyerlerinin 

statü edinimi, işleyişi ve denetimine ilişkin hükümler içermektedir. 07.09.2013 tarihinde 



yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili kurumlardaki 

engelli ya da engelli çocuğu bulunan personelin çeşitli durumları; engelli öğrenciler için 

uygulanacak bina, derslik ve eğitim olanakları; engelli öğrencilerin muafiyetleri gibi huşuları 

düzenlemektedir. 

Tebliğ / Genelge / Yönergeler 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

31.10.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri 

Hakkında Genelgesi ilgili kurumlarda aranması gereken standartları belirlemektedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2008 tarih 

ve 2008/60 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelgesi engelli 

öğrencilerin yararlandırıldığı kaynaştırma uygulamalarında uyulacak usul ve esasları 

belirtmektedir. Onay tarihinde yürürlüğe giren (onay tarihine ulaşılamamıştır) Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevlerine İlişkin Yönerge, 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı KHK’nın 3, 6, 10 ve 28 inci 

maddelerine dayanılarak kurulan genel müdürlük ile ilgili düzenlemeler içermektedir. 

3. TÜRKİYE’DE ALANA İLİŞKİN KURUMSAL ÇERÇEVE 

İlk defa 1908 yılında Kırklareli’nde kurulan ve yerel olan Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmalarını 

Balkan Savaşına kadar sürdürmüş, 1921 yılında tekrar kurularak 1934 yılında adı Türkiye Çocuk 

Esirgeme Kurumu olarak değiştirilmiş olup 1981 yılında MGK tarafından feshedilip bağlı 

kuruluşları SHÇEK bünyesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlanmıştır. 24.05.1983 

tarihinde SHÇEK’in kurulmasını öngören 2828 sayılı SHÇEK Kanunu yürürlüğe girmiş; 18 Mart 

1989 tarihinde yürürlüğe giren 256 No’lu Kanun Hükmünde Kararname ile doğrudan 

Başbakanlığa bağlanmıştır. SHÇEK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel 

Müdürlüğü (merkezi idare teşkilatı), illerdeki Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri, 

(yerel yönetim), Sosyal Hizmetler Enstitüsü (merkezi idare teşkilatı) ile Türkiye Çocuk Esirgeme 

Kurumu (özel hukuk tüzel kişisi/dernek)’olmak üzere 4 farklı kurum ve kuruluşu bir araya getiren 

bir yapıdır. İllerde örgütlenmesi ve kuruluşları şöyledir: Genel Müdür ve Valiye karşı sorumlu İl 

Sosyal Hizmetler Müdürü ile ihtiyaç duyulan ilçelerde bunlara bağlı sosyal hizmetler şubeleri; 

Sosyal hizmetlere bağlı çocuk yuvası, sevgi evi, çocuk ve gençlik merkezi, yetiştirme yurdu, 

gençlik evi, huzurevi, yaşlı danışma merkezi, rehabilitasyon merkezi, aile danışma merkezi, kadın 

konukevi ve toplum merkezleri gibi kuruluşlar. Ayrıca 2011’de sosyal hizmetler alanındaki 

birçok kurum ve kuruluşu aynı çatı altında toparlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 

SHÇEK başta olmak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile 

ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bu Bakanlığa bağlanmıştır. 

Hizmetlerde bütünlük ve etkililiğin amaçlandığı Bakanlığın çatısı altında çok sayıda genel 

müdürlük ve daire başkanlıkları kurulmuştur. Bu bakanlık 2018 yılındaki düzenlemeyle Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altına alınmıştır (Şeker, 2018: 174-175. 

Hali hazırda engelliler ile ilgili kamusal faaliyetler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

bünyesindeki altında da Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Bu genel müdürlük; engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve 

dışlanmaya karşı toplumsal hayatta ayrımcılığa uğramadan hayata etkin biçimde katılmalarını 

sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmektedir (Çamur Duyan 

ve Önal Dölek, 2009: 91-92). Bu genel Müdürlüğe bağlı Engelli ve Yaşlı Yardımları Dairesinin 



görevleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır (https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/daire-

baskanliklari ‘den aktaran Atasu Topçuoğlu, 2009: 176); 

 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardımların uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm 

tedbirleri almak, ödeme ve otomasyon işlemlerini yapmak, 

 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7. maddesi kapsamında evde bakıma destek 

sağlamak için verilen sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Dairenin görev alanına ilişkin yargı kararlarını yerine getirmek veya vakıflar vasıtasıyla 

yerine getirilmesini sağlamak, 

 Engelli ve yaşlı yardımlarına ilişkin doğrudan veya kurumlar aracılığıyla dolaylı şekilde 

vatandaşlardan gelen talepleri, ilgili vakıflara yönlendirmek ve bu taleplerin takibini yapmak, 

 Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak, 

 Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına 

giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak. 

Yukarıda belirtilen genel müdürlük ve daire başkanlığına bağlı sosyal hizmet merkezleri; yine 

bunların koordinasyonundaki bakım ve rehabilitasyon merkezleri (evde bakım, yatılı ve gündüzlü 

bakım, bakıma muhtaç engellilere bakım) engellilere dönük hizmetler sunmaktadırlar. Ayrıca 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı veya söz konusu bakanlık yetki alanında faaliyet gösteren sağlık kurum 

ve kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya yine ilgili bakanlığın koordinasyonu ve 

denetiminde faaliyet gösteren özel eğitim hizmeti ve araştırma kurum ve kuruluşları; ALO 183 

Aile, Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı; yerel yönetimlerin engelli hizmet birimleri 

ve İŞKUR bünyesindeki istihdam hizmetleri ile yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş sivil toplum 

örgütleri bu kapsamdadır (Çamur Duyan ve Önal Dölek, 2009: 91-98). 

4. ENGELLİLERİN SORUNLARI VE OLASI ÇÖZÜMLER 

Literatürde engellilik; ortopedik engellilik, görme engellilik, işitme engellilik ve zihinsel 

engellilik olmak üzere dört ana grupta incelenmekte olup (Erbay, 2019: 10); belirli durumlarına 

göre engellileri görme, işitme, dil ve konuşma, ortopedik ya da zihinsel engelliler ile ruhsal ve 

duygusal veya süreğen hastalığı olanlar olmak üzere 7 grupta ele almak mümkündür (Erbay, 

2019: 6). Esasında bu sınıflandırma Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

sınıflandırması ile de uyumludur. 2020 yılında açıklanan verilere göre Türkiye’de engelli sağlık 

kurulu raporu almış olan toplam 2.505.851 engelli bulunmakta olup bunların engel gruplarına 

göre dağılımı: görme 278.585 (%9,86), işitme 229.544 (%8,12), dil ve konuşma 40.966 (%1,45), 

ortopedik 384.578 (%13,61) zihinsel 489.166 (%17,31), ruhsal ve duygusal 215.209 (%7,62) 

süreğen hastalık 1.121.335 (%39,68) ve diğer 66.678 (%2,36) kişi biçimindedir (AÇSHB, 2020: 

16-17). 

“Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda işlev kaybına neden olan organ yokluğu 

veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup korunmaya, 

yardıma bakıma ve yetiştirilmeye muhtaç kişiler” (SHÇEK Kanunu, 1983’den aktaran Şeker, 

2018: 147) olan engelliler bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan koşullar içinde 

olabilmektedirler. Günümüzde engellilik genellikle bir eksiklik değil de bir farklılık olarak 

algılanmasına rağmen engelli bireyler bir şekilde sosyal dışlanma; sosyo-ekonomik açıdan, 



kültürel olanaklara, yaşam koşullarına, eğitime, iş eğitimi ve çalışma hayatına katılmakta 

zorlanma; sosyal güvenlik ve sosyal yardım kapsamında ihtiyaçlara sahip olma; istismar ve ihmal 

koşulları bakımından toplumun diğer kesimlerine nazaran açıkta ve korunmasız olma; özel 

eğitime gereksinim duyma; durumunun gizlenmesi gibi durumlarla karşılaşabilmektedir (Şeker, 

2018: 147-148). 

Engellilerin durumları nedeniyle içine girdikleri olumsuz duygu halleri ise şu şekilde 

özetlenebilmektedir (Demirtaş, 2019: 189): 

 Aşağılık duygusu: sakatlıkların mutsuzluk kaynağı yapılıp, utanç, acıma ve bazen de 

acındırma tepkisine dönüşmesi, 

 Özürlülük ikilemi: engellinin normal kabul etmek istediği halde kendisinden özürlü 

davranışlar beklendiğini düşünmesi, 

 Normal davranışları yüceltme: özürlü olmayan kişilerin davranışlarını ideal hedefler 

haline getirip ulaşamamanı verdiği aşağılık ve suçluluk duyguları, 

 Suçlanma: yetersizlik duygularının kişilik için yıkıcı hale gelip suçlanma hissine neden 

olması, 

 Grup stereotipi davranışlar: topluma uyum sağlamak için özrünü saklamaya çalışıp 

unutmak için çaba gösterme yüzünden özrün hayatını yöneten ana kuvvet haline gelmesi, 

 Ruhsal rahatsızlığı kalıcı belirtilerle süren kişilerde duygusal ifade sorunları, düşünce 

fakirleşmesi ve irade eksikliği, aşırı ya da sapmış davranışlar ve toplumdan uzaklaşma gibi 

durumlar, 

 Özürlülerin aileleri özürle ilk yüz yüze geldiklerinde yaşanan şok, daha sonrasındaki 

reddetme, suçluluk duyma, depresyon, hayal kırıklığı, utanma gibi duygular. 

Engelliler toplumsal yaşam içerisinde ayrımcılık, dışlanma ve önyargılar ile karşılaşmakta en 

temel haklarından yararlanmakta bile güçlük çekmektedirler. Engelli sorunları aile ve özel yaşam; 

yoksulluk; fiziksel çevre, konut ve ulaşım; istihdam; rehabilitasyon; ve eğitim başlıkları altında 

ele alınmaktadır (Işıkhan, 2019a: 26): 

 Aileler aralarına engelli bir bireyin katılması durumuna hazırlıksız yakalanmakta, durumu 

kabullenmekte güçlük çekmektedirler. Toplumun çoğu diğer ferdi gibi aileler de engelli üyelerine 

karşı dışlama, yok sayma, istismar gibi davranışlarda bulunabilmektedir (Işıkhan, 2019a: 27). 

 Toplumun tümü ya da bir kesiminin ortalama düzeyde bir yaşam sürmek için gerekenin 

çok altında gelir sahibi olması hali olan (Yücel ve Karaman, 2008: 156) yoksulluğa maruz kalan 

engellilerin çoğunluğu toplumsal gelir piramidinin alt basamaklarından bireylerdir. Gelir ile ilgili 

sorunları engellilerin sağlık gibi alanlarda da mahrumiyet yaşamalarına neden olmaktadır. 

Engelliler ve yoksulluk ile ilgili bir diğer konu da paradoksallıktır. Bu anlamda engelliler iş 

gücüne katılamadıkları için yoksullukları sürmekte, yoksul oldukları için de engelliliklerini 

hafifletmek için bir çareye erişememektedirler (Işıkhan, 2019a: 29). 

 Engellilerin hayatları içinde bulundukları çevrenin yetersizlikleri ve bozuklukları 

yüzünden daha da zorlaşmakta, hareket kısıtlılıkları artmaktadır. Bunun temel nedeni ise kamusal 

alanlar, ulaşım olanakları ve yapılar ile konutların engellilerin kullanımını hesaba katarak 

tasarlanmamış olmasıdır (Işıkhan, 2019a: 31). Bunların, engellilerin topluma katılımı, 



bütünleşmesini ve toplum içinde yeteneklerini keşfedip gerçekleştirebilmesini kolaylaştıracak bir 

dizayna sahip olmalıdır (Güngör, 2015: 235). 

 Engelliler de başta kendini yeterli hissetme ve özgüven olmak üzere istihdamın  bireylere 

sunduğu temel imkanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışma yaşamının işsizlik gibi genel ve eğitim 

ve rehabilitasyon eksikliği gibi engellilere özgü sorunları engellileri bu temel haklarından 

mahrum bırakmaktadır (Işıkhan, 2019a: 35-36). Çeşitli ülkelerde istihdam konusu ile ilgili olarak 

engellileri istihdam edilebilir hâle getirme amaçlı tıbbi tedavi ve tıbbi ve mesleki rehabilitasyon, 

özel eğitim veya temel eğitim, kota, tahsis, sınırlı tahsis, öncelik ve tercihlerin tahsisi, zorunlu 

bildirimle işe yerleştirme, tazminat ödeme, vergi muafiyeti, evde çalışma, tele çalışma gibi 

çalışma gibi yöntemler uygulanmaktadır (Tokol, 2018: 185). 

 Engellilerin toplumla bütünleşmesi ile toplumsal katılımının mümkün olan en yüksek 

düzeye çıkarılması için gerçekleştirilen rehabilitasyon faaliyetleri ile bu alanda gereksinim 

duyulan araç ve gereçlerin yeterinde karşılanamaması engelliler ve toplum arasındaki uçurumu 

derinleştirmektedir (Işıkhan, 2019a: 37-38). 

 Engellilerin eğitimi çeşitli özellikleriyle bu alana özgü teknik, araç gereç ve personel 

gerektiren bir “özel eğitim” alanıdır. Bu noktada bahsedilen gerekliliklerin karşılanamaması 

yanında engellilerin bu kapsamdaki bir eğitim olanağına erişiminin olmaması da sorun teşkil 

etmektedir (Işıkhan, 2019a: 38). 

Yukarıda sayılan sorun alanlarıyla mücadelede sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarından her 

ikisi de ilgilidir. Ancak sosyal yardım bu sorunlara toplumsal tatmin odaklı yaklaşırken, sosyal 

hizmetin odağında ise birey bulunduğundan, sorunların geçici değil, sürekli çözüme 

kavuşturulması amaçlanmaktadır (Yücel ve Karaman, 168). Engelliliği olan bireylere sunulan 

hizmetlerde amaçlanan, onların toplumla bütünleştirilmesinin sağlanması ile hayatlarını bağımsız 

bireyler olarak devam ettirmelerine yardımcı olmaktır (Aksoy ve İlkan, 2018: 4). Toplumsal 

yaşamı dengeli bir biçimde, bireylerin hayatını güvence altın alarak ve dağıtım dengesini 

sağlayarak idame ettirmeyi amaçlayan sosyal politika, engellilerin ihtiyaçları ile de ilgilenmek 

durumundadır. Bu bağlamda sosyal politikanın engellilere dönük 3 stratejisi öne çıkmakta olup, 

bunlar, toplumsal koruma, rehabilitasyon ve sosyal kontroldür. Toplumsal koruma engellilere 

kendi doğal ortamlarında yaşamlarını devam ettirecek olanakları sunmayı hedeflemektedir. 

Rehabilitasyon engellilerin toplumsal ilişkiler kurmasını ya da sorunlu olan ilişkilerini onarmasını 

sağlayacak tıbbi, sosyal ve psikolojik desteği sağlamaya ilişkindir. Sosyal kontrol ise engelli 

bireylerin topluma, toplumun da engelli bireylere dönük olası zararlarını azaltmaya veya ortadan 

kaldırmaya dair tedbirlerdir (Işıkhan, 2019b: 49). 

Engelli bireylere eğitim, istihdam, sosyal güvenlik alanında çeşitli hizmetler (Tezel, 2009b: 238-

243) ile bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerin temel 

amacı onları koruyup, bakım ve rehabilitasyon sayesinde engelli bireylere bağımsız toplum içi 

yaşam sunacak hizmetler vermek, bu kişilerden sürekli bakım gereksinimi olanlara bu imkânı 

sağlamak, onları kendine güven sahibi, üretken, sosyalleşmiş ve sosyal katılım içindeki bireyler 

haline getirmek hedeflenmektedir. Engelli bireylere sağlanan bakım ve rehabilitasyon konusunda 

iki hizmet modeli ülkemizde uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi evde bakım ve rehabilitasyon 

olup, engelli bireylerden bu hizmeti ailesinin yanında alabilmeye uygun olanlarda tercih 

edilmektedir. İkinci model bir nedenden bakım ve rehabilitasyonu ilk model ile sağlanamayanlara 

verilen kurum temelli hizmetlerdir (Aksoy ve Cevher, 2018: 35). Engellilerin istihdam konusunda 



yaşadıkları sorunları ise aşağıdaki başlıklar altında ele almak mümkündür (Işıkhan, 2019a: 35-

36): 

 Sistemli İş Analizi ve Meslek Tanımlamasının Yapılmaması 

 Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Yetersizliği 

 İktisadi Yapının Uygun Olmayışı 

 İşverenin Beklentileri 

 Toplumun Bilinçsizliği 

 İş Bulmada Yaşanan Sorunlar 

 İşsizlik ve Çalışma Yaşamındaki Sorunlar 

Dahası engelliler daha kötü sağlık koşulları, daha düşük eğitim başarısı, daha düşük ekonomik 

katılım, artan bağımlılık ve kısıtlanan katılım ile daha yüksek yoksulluk oranları gibi sorunlarla 

boğuşmaktadır (Tezel, 2009a: 43). Engellilerin sayılan sorunlarının çözümünde görülen 

kısıtlılıklar ise olumsuz inanç, tutum ve önyargılar, yetersiz politikalar ve standartlar, yetersiz 

hizmet iletimi, yetersiz veri ve bulgu ile yetersiz erişilebilirlik olarak özetlenebilmektedir (Tezel, 

2009a: 45-47). Bu noktada bir diğer kısıtlılık ise tüm çabaya karşın iletişim alanında ortaya 

çıkabilecek sorunlardır. Bu noktada oluşabilecek sorun, tüm sosyal hizmet faaliyeti ile 

rehabilitasyon işlemlerinin başarısını engelleyebilecek ya da düşürebilecek kapasiteye sahiptir 

(Özkan, 2009: 260). 

SONUÇ 

Bireylerin toplumun diğer üyeleri ile eşit koşullar altında yaşamlarını sürdürmelerine engel teşkil 

eden “fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal” sorunlar engellilik kapsamında 

değerlendirilmektedir. Engelliler ile ilgili toplumsal tutumlar üzerinde etkili olan en önemli 

unsurlardan biri engelliliğin algılanış biçimine bağlı görünmektedir. Moral bir temelde gelişen 

algı engelliliği bir suç ya da günaha bağlarken, medikal temelli algı söz konusu durumu patolojik 

bir hal, toplum temelli bakış ise toplumun kendi engellerinden dolayı sorunlarla ilişkilendirdiği 

bir farklılık olarak görmektedir. Tüm bunların ötesinde esas olan bireylerin doğum öncesi, sırası 

ya da sonrasında ortaya çıkmasından bağımsız olarak tüm farklılıklarına rağmen, toplumun diğer 

üyeleri ile birlikte tam bir iyilik ve engelsizlik halini paylaşması olmalıdır. 

1982 Anayasası engellilere dönük pozitif ayrımcılığı esas alarak onların korunmaları, eğitimleri 

ve toplumsal hayata dahil olmaları ile ilgili tedbirleri devlete yüklemektedir. BM de Engelli 

Hakları Sözleşmesi ve çeşitli kararlar ile bu noktada her türlü kamusal, toplumsal, ekonomik ve 

eğitsel tedbirin alınmasını temin etmektedir. ILO ise engellilerin mesleki rehabilitasyon ve 

istihdamlarını destekleyen politikaları üye ülkelere tavsiye ve telkin etmektedir. 5378 ve 4857 

sayılı kanunlar başta olmak üzere çeşitli kanunlarda engellilere saygı gösterilmesi; onların 

toplumsal hayatın tüm alanlarına ve istihdama etkin katılımının sağlanması; ayrımcılık ile 

mücadele; evrensel hizmetlere indirimli ya da ücretsiz erişim; eğitim, rehabilitasyon ve sosyal 

imkanlar; ekonomik destekler gibi konulara ilişkin çeşitli hükümler yer almaktadır. Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu konuda görevlendirilmiş merkez ve taşra teşkilatı ülkemizde 

bu bağlamda yürütülen politikaların genel yürütücü ve denetleyicisi durumundadır. 



Tüm bu çabaya rağmen engellilik bir toplumsal gerçeklik olarak varlığını sürdürürken, ortopedik, 

görme, işitsel ve zihinsel engellilik türlerinde sorunları bulunan yüksek sayıda birey hayatını tüm 

bu zorluklara rağmen sürdürmek durumunda kalmaktadır. Engellilerin sıklıkla karşılaştıkları 

durumlar mesleki eğitim ve istihdam güçlüğü, aile ve toplumda kabullenilememe, konut ve 

ulaşım imkanlarındaki uyumsuzluklar, suçlanma ve dışlanma, yoksulluk başlıkları altında 

toparlanabilmektedir. Söz konusu sorunlarla mücadelenin yolu ise koruma, rehabilitasyon ve 

sosyal kontrol stratejilerinden geçmektedir. Bu bağlamda engelli bireylerin sorunlu kişiler olarak 

değil farklılıkları ile birlikte toplumsal kabulü hak eden insanlar olarak görülmeleri, kendilerine 

dönük toplumsal engellerin ve ayrımcı tutumların ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim noktasında yapılacak yatırımlar ise hem toplumsal refaha 

katkıda bulunacak hem de farklı bireylerin hayatlarını daha konforlu, kendilerini de özgüvenli 

hale getirecektir. Son olarak engelli bireyler ve toplum arasındaki olası zararların ortaya 

çıkmadan engellenmesi de daha mutlu ve uyumlu bir toplum inşasına katkıda bulunacaktır. 
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ÖZET 

 

15. Yüzyıldan itibaren Türkiye’nin tarihsel süreçte göç ile yakın ilişki içerisinde olması 

1951 Cenevre Sözleşmesine coğrafi çekince şartıyla imza atmasına ve bu durum da 

Suriyelilere özgü bir statünün tanımlanmasına neden olmuştur. Suriyelilerin ifade 

edilmesi noktasında sığınmacı, göçmen ve mülteci kavramları kullanılabilmektedir. 

Gerçekte ise bu kavramların hiçbirisi Suriyelileri tanımlamamaktadır. Suriyelerin büyük 

bir çoğunluğu “geçici koruma statüsü” altında toplanmıştır. Türkiye’nin göç veren ülke 

statüsü, göç alan ülkeye doğru evirilmektedir. Diğer bir ifade Türkiye artık transit ülke 

değil hedef ülke konumundadır. Suriyelilerin küçük bir kısmı için transit ülke olarak 

görülmesine rağmen geride kalan büyük bir çoğunluk için Türkiye hedeflenen bir ülkedir. 

Bu noktada resmi rakamlara göre 3.5 milyonu bulan ve 2011 yılından beridir artan nüfusu 

ile Suriyelilerin durumunun veyahut karşılaştığı sorunlarının değerlendirilmesini zorunlu 

kılmıştır. Buna göre “geçicilik” düşüncesi ile şekillenen “dil sorunu” öncelikle kadınları, 

uyumu, kamu hizmetlerine erişimi ve kalıcılığı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. İkinci 

olarak “mevzuatın” bu kadar büyük bir göç dalgasına hazır olmaması ve kademeli olarak 

düzenlenmesi Suriyelerin çalışma, eğitim ve vatandaşlık gibi haklarını derinden 

etkilemektedir. Üçüncü olarak “kayıt dışı çalışma” çerçevesinde şekillenen istihdam 

Suriyelilerin en çok karşılaştığı sorunlardan bir diğeridir. Dördüncü olarak kamp dışında 

kalanların elverişsiz ortamlarda, birden fazla aile aynı evi-odayı paylaşmak durumunda 

veya yüksek kiralar ödemek zorunda kaldıkları “barınma” sorunu gelmektedir. Önceki 

temalarla da bağlantılı olarak “beslenme” ve ardından “sağlık” sorunu 

sıralanabilmektedir. Dil ile de yakından ilişkili olarak “kamu kaynaklarına erişimde 

yaşanan sorunlar” ve tüm temalarla bağlantısı olabilecek “sosyal dışlanma” olgusu 

Suriyelerin yaşamlarını idame ettirmelerini zora sokmaktadır. Böylece belirtilen sekiz 

tema altında Suriyelilerin içinde bulunduğu durum, karşılaştıkları sorunlar, yaşadıkları 

güçlükler ele alınmıştır. 

Keywords: Suriyeliler, Geçici Koruma, Transit Ülke, Hedef Ülke, Cenevre Sözleşmesi 

 

 

 



N.HƏSƏNZADƏNİN “NURU PAŞA” POEMASINDA 

QƏDİRŞUNASLIQ TƏRBİYƏSİ 

 BƏŞİRLİ ÜLVİYYƏ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN 

“ÜMUMİ PEDAQOGİKA” KAFEDRASININ DOKTORANTI 

AZƏRBAYCAN, BAKI ŞƏHƏRİ 

 

 

Açar sözlər: qədirşünaslıq, tərbiyə, qəhrəman 

               Normal əxlaq baxımından hər bir fərd və ya toplum qədirşünas olmalı, ona edilən 

yaxşılığı unutmamalı, nankorluq etməməlidir. Hələ vaxtilə böyük Nizami yazırdı: “İt sənə dost 

olar bir sümük atsan, namərd qədir bilməz, olsan da qurban”. 

        Deməli, qədirşünaslıq çox dəyərli bir keyfiyyət olub, təbiətdə nəinki insanlara, həmçinin 

bütün canlılara xas bir keyfiyyətdir. Ancaq təəssüf ki, insanlıq tarixi bu cür düşüncə və tərbiyənin 

əksini sübut edən faktlardan da xali deyildir. Uzağa getmək lazım gəlmir, uzun əsrlər boyu 

çörəyimizi yeyib, yurdumuzda, evimizdə özünə isti ocaq tapmış erməni qonşularımızın bizə 

etdikləri pislik və xəyanətlərin nankorluqdan başqa qeyri bir adı yoxdur. Onda belə çıxır ki, biz 

tarixin dərslərindən ibrət götürməli, hörmətə hörmət, nifrətə nifrətlə cavab verməyi bacarmalı, 

gənclərimizi də bu ruhda tərbiyə etməliyik, çünki təcrübə göstərir ki, bizim “Yaxşılığa yaxşılıq 

hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir” kimi atalar sözlərimiz heç də həmişə özünü 

doğrultmur. Xeyirxahlığımız çox vaxt sonrakı müsibətlərimizin mənbəyinə və səbəbinə çevrilir. 

        Zəngin bir mənəvi dünyası olan Xalq şairi N.Həsənzadə bütün ömrü və yaradıcılığı boyu 

özünü yüksək bir qədirşünaslıq nümunəsi kimi göstərmiş, belə yaşayıb-yaratmış və başqalarına da 

təlqin etmişdir. Millətimizin tarixi keçmişini yaxşı bilən ədibin yaradıcılığında bu mövzu qızıl bir 

xətt kimi görünərək bir çox əsərlərində öz bədii inikasını tapmışdır. Yeddi cildliyinin 2-ci 

cildində toplanmış poemalarından birincisinin məhz bu mövzu ilə bağlı olması, bizcə, təsadüfi 

seçim kimi deyil, şairin əqidə və amalının qanunauyğun təzahür forması kimi 

dəyərləndirilməlidir.  

Deməliyik ki, söhbət şairin özünün “XX əsrin qəhrəmanlıq dastanı” adlandırdığı “Nuru Paşa” 

poemasından gedir. Kimdir Nuru Paşa? Müstəqilliyimizin ilk on ilinə qədər bu böyük azəri-türk 

qəhrəmanı, sərkərdəsi haqqında çox az adamın bilgisi vardı. Sovet ideologiyası xalqları, o 

cümlədən, Azərbaycan xalqını öz keçmişini, keçmişində olan şanlı səhifələri unutdurmaq, 

insanları manqurtlaşdırmaq məqsədi üzərində qurulmuşdu. Tarixi yaddaşsızlıq Sovet 

imperiyasına daxil olan xalqların əsas tərbiyə metoduna çevrilmişdi. Ancaq sonradan məlum oldu 

ki, bu hal müvəqqəti olub, saxta “Xalqlar dostluğu” görüntüsündən başqa bir şey deyilmiş, bu 

gününün sahibi olan xalq əvvəl-axır dünənini də xatırlayıb-tarixin ibrət dərslərindən nəticə 

çıxaracaqmış. 

          Poemanın  elə ilk misralarından şair Nuru Paşanın kimliyi, haradan haraya, nə məqsədlə 

gəlməsi haqqında məlumat verir: 



                                          Nuru Paşa at belində Türkiyədən, Karsdan gəlir, 

                                         “Azərbaycan” deyə-deyə yaralanmış aslan gəlir. 

           Bilindiyi kimi, yüz il əvvəl Azərbaycan Rusiya işğalından qurtularaq müsəlman və türk 

xalqları arasında ilk müstəqil dövlətini qurmaq istəmişdi, lakin Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 

hakimiyyəti ələ alan daşnak-bolşevik (erməni-rus) birləşmələri bu tarixi mərhələdən 

azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmaq fürsəti kimi istifadə etdilər. On minlərcə günahsız və 

silahsız azərbaycanlını qətlə yetirdilər: 

Bakı qətl meydanıydı, geniş meydanlar car çəkir, 

Daşnaksütun, bolşeviklər qan gölündə avar çəkir. 

        Təkcə Bakı ilə kifayətlənməyən ermənilər hər tərəfdən Azərbaycanın içərilərinə doğru 

irəliləyərək Lənkəran, Şamaxı, Quba qəzalarında da minlərlə vətəndaşımızı qətlə yetirdilər. Bu 

çətin, azərbaycanlıların sahibsiz qaldığı bir dövrdə Türkiyə bizə ümid işığı yandırdı, hayan oldu. 

Özü ağır siyasi-hərbi durumda olmasına baxmayaraq azərbaycanlıları xilas etmək üçün Nuru 

Paşanın başçılığı ilə qoşun göndərdi. Azərbaycanı və azərbaycanlıları erməni-rus əsarətindən 

xilas edən, sonradan “Qafqaz islam ordusu” adlanan bu qoşun azadlığınız uğrunda mindən artıq 

şəhid verdi. İndi bu şəhidlər Bakının Dağüstü park adlanan hissəsində uyuyaraq, yüz ildir 

əbədiyyətə qovuşublar. Şair şəhidləri belə vəsf edir: 

İgidlərin sırasında “hücum” deyən igid gəlir, 

Azərbaycan, səndən ötrü gör neçə min şəhid gəlir! 

Türkdən doğulan türk gəlir, Kərbəladan Kərkük gəlir, 

İzmirdən, Sivaşdan gəlir, Bakı odlar işindədir, 

Savaşa savaşdan gəlir. 

       Dünyanın hər yerinə səpələnmiş türk xalqının oğulları dar gündə qardaş Azərbaycan 

türklərinin harayına yetişib onu öz canları bahasına xilas etdilər, çoxları isə qəhrəmancasına şəhid 

oldu. Azərbaycan qandan-qadadan qurtulub öz azad, demokratik dövlətini yaratdı. Təəssüf ki, bu 

azad dövlətin ömrü iki ildən də az oldu. 1920-ci ilin aprelində bolşevik Rusiyası yenidən 

Azərbaycanı işğal etdi və öz tarixi keçmişini, kimliyini unutdurmaq siyasəti daha şiddətlə düz 70 

il davam etdi. Türk şəhidlərinin qəbri üzərində gəzinti parkı, əyləncə obyektləri qurdular. Türkün 

qəhrəmanlıq salnaməsini hər vəchlə yeni nəsildən gizlətməyə çalışdılar. 

Ancaq nə olur olsun tarix türklüyümüzü, türk qardaşlığımızı canımızdan, qanımızdan silə 

bilmədi, minnətdar olduğumuz, sayəsində azadlıq və özgürlük qazandığımız türk xalqına 

minnətdarlıq duyğularımızı qəlbimizdən, yaddaşımızdan qopara bilmədi. Şair o günləri anaraq 

Nuru Paşanın xalqımıza verdiyi zəfər sevincini bu cür alqışlayır. 

Türk bayrağı yellənirsə, istiqbaldan xəbər verir, 

Zaman türkün tarixinə türksoylu İskəndər verir. 

         Yaxud türkün həmişə xalqlara əsarət deyil, azadlıq, istiqlal gətirdiyini bu misralarla bəyan 

edir: 

Tarixi tarixi anlar, tarixi qeylü-qal yazır, 



Tarixçilər tarix deyir, tarix özü sual yazır, 

Türk qılıncı parlayanda tarixə istiqlal yazır. 

         Şair bu gündən keçmişə baxaraq türklərin arasında baş verən qardaş qırğınlarının səbəbini 

araşdırır və bu nəticəyə gəlir ki, Sultan Səlimlə Şah İsmayıl Xətai arasında olan müharibə əslində 

bir məzhəb, sünni-şiə savaşıydı ki, buna rəvac verənlər də türkün gizli düşmənləri idi. Türk 

tarixinə qara bir ləkə kimi düşmüş bu hadisəni şair belə qələmə çəkir: 

Sultan onda əl qaldırdı Qızılbaşa, 

Əl qaldırmaz eşitmişik, əl tutar qardaş-qardaşa. 

Qardaşımsan Paşam mənim, Nuru Paşa 

O dəmdə nə sən varıydın, 

Nə “bir millət iki dövlət” deyənimiz, 

Yoxuydu bir hayanımız, 

Sünni-şiə davasıydı 

İki türkün bir-birinə 

Ölüm-dirim savaşıydı. 

      Şeir parçasındakı “bir millət iki dövlət” ifadəsinin ulu öndərimiz H.Əliyevə məxsus olduğunu 

yəqin ki, bilməyən tapılmaz. Şair bu məşhur deyimi təsadüfən poemaya daxil etməmişdir. Şair 

ulu öndərin azərbaycanlılarla Türkiyə türklərinin iki müxtəlif dövlətdə yaşayan eyni bir millət 

olduğunu söyləməsini poemanın ümumi ruhuna qüvvət verən bir üslubi fiqur kimi işlətməklə 

yanaşı, həm də bu böyük şəxsiyyətin azəri-türk qardaşlığına necə yüksək bir önəm verməsini də 

vurğulamaq məqsədi güdmüşdür. Deməli, N.Həsənzadə böyük bir mənəvi xəzinə kimi baxdığı 

H.Əliyev irsinə, hər sahədə örnək kimi yanaşdığı bu dahi şəxsiyyətə həm də təkrarolunmaz bir 

qədirşünaslıq mənbəyi kimi müraciət etmiş, yeri düşmüşkən onun dillər əzbəri olan bu 

ifadəsindən öz əsərinin bədii siqlətini artıran bir vasitə kimi bəhrələnmişdir. 

        Poemada təsvir edilən hadisələri diqqətlə təhlil etdikdə bu nəticəyə gəlmək olur ki, əsər 

“Nuru Paşa” adlansa da, burada söhbət tək bir qəhrəmandan getmir, tarixi bir şəxsiyyət olan Nuru 

Paşa əslində Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının ümumiləşdirilmiş bir obrazı kimi görünür. Sanki 

bu qəhrəman ölməz Səməndər quşudur, dara düşənlərin xilaskarıdır: 

Ey türk oğlu haraylasan onu nə vaxt, 

Nuru Paşa doğulacaq elə o vaxt. 

        Əsər şairin millət adından söylədiyi bu minnətdarlıq nidaları ilə tamamlanır: 

Türk can qoydu bu torpaqda 

“Azərbaycan” deyə-deyə 

Tarix səni oxuyuram, 

Mən türkə “can” deyə-deyə. 



         Doğrudan da, gözəl, içdən gələn bir sevgi, fəxr və şükranlıqla dolu misralardır və bu 

misralar hər bir oxucunun qəlbində əks-səda qopararaq onu da şairlə həmfikir, həmrəy olmağa 

səsləyir, yönəldir və tərbiyə edir. 

        Bədii sözün qüdrəti haqqında nə qədər çox yazılıb-deyilsə də, bu elə bir tükənməz ruhi qida 

mənbəyidir ki, insan tərbiyəsində hər zaman öz aktuallığını saxlamış və saxlamaqdadır. Bu 

baxımdan N.Həsənzadənin “Nuru Paşa” poemasını türk-azəri qardaşlığına həsr olunmuş ən 

uğurlu  bir əsər və oxucunu bu duyğuya səfərbər edənyüksək amala xidmət edən bədii sənət 

nümunəsi kimi dəyərləndirmək lazım gəlir. 

 

 

 

 

 

 

                                                              N. Hasanzadeh'in "Nuru Paşa" şiirinde takdir eğitimi 

 

Anahtar kelimeler: takdir, yetiştirme, kahraman 

        Normal ahlak açısından, her birey veya toplum minnettar olmalı, kendisine yapılan iyiliği 

unutmamalı ve nankör olmamalıdır. Büyük Nizami bir keresinde şöyle yazmıştı: "Bir kemiği 

fırlatırsan köpek arkadaşın olabilir, bir aptal, kurban olsan bile bunu takdir edemez." 

       Öyleyse takdir çok değerli bir niteliktir, sadece insanlarda değil tüm canlılarda var olan bir 

niteliktir. Ancak insanlık tarihi, bu tür düşünme ve yetiştirmenin tersini kanıtlayan gerçeklerden 

yoksun değildir. Yüzyıllardır ekmeğimizi yiyen, ülkemizde ve evimizde sıcacık bir yuva bulan 

Ermeni komşularımızın işledikleri kötülük ve ihanetlerin nankörlükten başka adı yoktur. Tarih 

derslerinden ders almamız, nefrete saygı duyarak karşılık verebilmemiz ve gençlerimizi bu ruhla 

eğitmemiz gerektiği anlamına gelir, çünkü tecrübe gösteriyor ki "İyi her insanın işidir, kötü iştir. 

her insanın "asla var olmadığı, ne de kendini her zaman haklı çıkarması. Nezaketimiz genellikle 

gelecekteki talihsizliklerimizin kaynağı ve nedeni olur. 

        Zengin bir manevi dünyaya sahip olan halk şairi N. Hasanzadeh, yaşamı ve çalışması 

boyunca kendisini yüksek bir takdir örneği olarak göstermiş, bu şekilde yaşamış, yaratmış ve 

başkalarına ilham vermiştir. Milletimizin tarihi geçmişini iyi bilen yazarın eserlerinde bu tema 

altın bir çizgi olarak karşımıza çıkmakta ve sanatsal ifadesini pek çok eserinde bulmaktadır. 

Kanımızca, yedi cildinin ikinci cildinde toplanan ilk şiirinin bu konuyla ilgili olması, rastgele bir 

seçim olarak değil, şairin inançlarının ve işler. 

        Şairin "yirminci yüzyılın kahramanlık destanı" dediği "Nuru Paşa" şiirinden bahsettiğimizi 

belirtmek gerekir. Nuru Paşa kimdir? Bağımsızlığımızın ilk on yılına kadar bu büyük Azeri-Türk 

kahraman ve komutanı çok az kişi biliyordu. 



        Şair, şiirin ilk ayetlerinden Nuru Paşa'nın kimliği, nereden geldiği ve ne amaçla olduğu 

hakkında bilgi verir: 

                               Nuru Paşa, Türkiye'den Kars'tan at sırtında geliyor, 

                               "Azerbaycan" söyleyerek yaralı bir aslan geliyor. 

        Bilindiği üzere Azerbaycan, yüz yıl önce Rus işgalinden kurtulmak ve Müslüman ve Türk 

halkları arasında ilk bağımsız devleti kurmak istiyordu, ancak Azerbaycan Bakü'de iktidarı ele 

geçiren Taşnak-Bolşevik (Ermeni-Rus) birimleri, bu tarihi aşamayı Azerbaycanlıları katletmek 

için bir fırsat olarak kullandı. Onbinlerce masum ve silahsız Azerbaycanlı öldürüldü: 

                                      Bakü bir cinayet yeriydi, büyük meydanlar uğultu. 

                                      Taşnaktsutyun, Bolşevikler bir kan havuzunda kürek çekiyor. 

        

       Azerbaycanlıların evsiz kaldığı bu zor zamanda Türkiye bize bir umut ışığı verdi. Zor siyasi 

ve askeri durumuna rağmen, Azerbaycanlıları kurtarmak için Nuru Paşa liderliğinde birlikler 

gönderdi. Azerbaycan ve Azerbaycanlıları Ermeni-Rus esaretinden kurtaran ve daha sonra 

"Kafkas İslam Ordusu" olarak adlandırılan bu ordu, özgürlüğünüz için binden fazla şehit verdi. 

Şimdi bu şehitler Bakü'nün sözde Dağlık Parkında yüz yıldır uyuyorlar. 

 

 

                                                In N. Hasanzadeh's poem "Nuru Pasha" appreciation training 

 

Keywords: appreciation, upbringing, hero 

        From the point of view of normal morals, one should not forget the kindness done to each 

individual or society and should not be ungrateful. The great Nizami wrote: "If you throw a bone, 

a dog can be your friend, a fool, even if you are a victim, he will not appreciate it." 

        If so, destiny is a very valuable quality, a quality that exists not only in humans but in all 

living things. However, the history of mankind is not devoid of facts that prove the opposite of 

this kind of thinking and upbringing. The evil and treachery of our Armenian neighbors, who 

have been eating our bread for centuries and finding a warm home in our country and home, have 

no name other than ingratitude. It means that we should take lessons from history lessons, be able 

to respond with respect to hatred, and educate our youth in this spirit, because experience shows 

that "Good is everyone's business, bad work is. Our courtesy is often the source and cause of our 

future misfortunes. 

         People's poet N. Hasanzade, who has a rich spiritual world, has shown himself as an 

example of high destiny throughout his life and work, lived, created and inspired others in this 

way. In the works of the author, who knows the historical past of our nation well, this theme 

appears before us as a golden line and finds its artistic expression in many works. In our opinion, 

the fact that the first poem collected in the second volume of the seven volumes is related to this 

issue is not a random choice, but the poet's beliefs and works. 



           It should be noted that we are talking about the poem "Nuru Pasha", which the poet calls 

"the heroic epic of the twentieth century". Who is Nuru Pasha? Few knew of this great Azeri-

Turkish hero and commander until the first decade of our independence. 

         The poet gives information about Nuru Pasha's identity, where he came from and for what 

purpose, one of the first verses of the poem: 

                                Nuru Pasha, coming from Turkey on horseback from Kars, 

                                A wounded lion comes, saying "Azerbaijan". 

          As it is known, Azerbaijan wanted to escape from the Russian occupation a hundred years 

ago and establish the first independent state among the Muslim and Turkish peoples, but the 

Dashnak-Bolshevik (Armenian-Russian) units, which seized power in Azerbaijan Baku, used this 

historical stage as an opportunity to slaughter the Azerbaijanis. . Tens of thousands of innocent 

and unarmed Azerbaijanis were killed: 

                                       Baku was a place of murder, big squares were buzzing. 

                                       Dashnaktsutyun, the Bolsheviks row through a pool of blood. 

          Turkey gave us a glimmer of hope in this difficult time that Azerbaijanis homeless. Despite 

his difficult political and military situation, he sent troops led by Nuru Pasha to save the 

Azerbaijanis. This army, which saved Azerbaijan and Azerbaijanis from Armenian-Russian 

captivity and later called the "Caucasian Islamic Army", has given more than a thousand martyrs 

for your freedom. Now these martyrs have been sleeping in Baku's so-called Mountainous Park 

for a hundred years. 
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ÖZET 

 

Mikro ürün üretimi yüksek esnek kullanım, erişilebilirlik ve maliyet azaltma talebine 

yanıt olarak birçok biyomedikal ürün tasarımı için son yıllarda önemli bir üretim alanı 

olmaktadır. Biyomedikal alanda yoğun olarak kullanılan CoCr alaşımları yüksek özgül 

mukavemeti, korozyon direnci ve biyo uyumluluğu sayesinde implant uygulamalarında 

gelişen teknoloji ile birlikte kullanımı artmaktadır. CoCr alaşımlarının mikro 

frezelenmesi yüksek statik, dinamik ve takımda aşırı termal yüklere yol açmaktadır. 

Talaşlı imalat sırasında kullanılan takım malzemesi ve takım şekilleri kesme sırasında 

termal yükleri azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda 

3 boyutlu sonlu elemanlar ile yapılan mikro frezeleme çalışmalarının modellemesinin ve 

bilgisayarlı analizinin uzun sürmesinden dolayı bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların 

kısıtlı olduğu görülmektedir. Mikro talaşlı imalatın deneysel uygulamalarının takım ve 

malzemeden dolayı aşırı pahalı oluşu ve deney sırasında yapılan hataların büyük maddi 

kayıplara neden olmasından dolayı günümüzde sonlu elemanlar yöntemleri deneylerde 

önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada CoCr alaşımının mikro frezelenmesinde TiAlN kaplamalı karbür takımın 

farklı kesme açılarında kesme sıcaklıklarına etkisi karşılaştırılmaktadır. Mikro freze 

takımda farklı helis, talaş ve boşluk açılarının takım ile kesme bölgelerinin kesme 

sıcaklıkları gözlemlenmektedir. Kesme bölgelerinde ve takımda oluşan optimum kesme 

sıcakları için uygun mikro takım modellemesi yapılarak en uygun takım açıları 

seçilmektedir. Ayrıca bu çalışmada deneysel çalışmalara yakın sonuçlar almak için 

Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) simülasyonlarına dayanan bir mesh modeli ve 

malzeme plastisite başarısızlık kriteri için Johnson-Cook Plastisite modeli 

kullanılmaktadır.   

Sonuç olarak kesme açılarının kesme sıcaklıklarını azaltma yönünde önemli bir etkisi 

olduğu bunun sonucunda uygun kesme açılarının seçilmesinin kesme sıcaklıklarının 

azalttığı görülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Mikro frezeleme, 3B sonlu elemanlar yöntemi, ,Kesme açıları, CoCr 

 

 

 



 

 

 

Giriş  

Kobalt krom (CoCr) alaşımları çeşitli mühendislik ve tıbbi uygulamalarda yaygın olarak 

popülerlik kazanan gelişmiş malzemelerden biri olarak kabul edilmektedir [1]. 
Biyomedikal alanda çok kullanılan CoCr alaşımı yüksek sertlik, düşük aşınma ve yüksek 

korozyon direnci sağladığından dolayı sert doku implatlarında son yıllarda tercih 

edilmektedir[2]. Bu alanda CoCr alaşımlarının  kulanım alanları dişçilik, yapay eklemler, 

daha fazla yük altındaki implantlar, diz ve kalça protezleridir [3]. Bununla birlikte, CoCr 

alaşımlarının yüksek mukavemet, tokluk, aşınma direnci ve düşük ısıl iletkenlik gibi 

özellikleri nedeniyle, mikro frezelenmesi zor bir malzemedir[4]. Bu özellikler mikro 

takımda hızlı takım aşınmasına ve daha kısa takım ömrüne neden olmaktadır [5]. Son 

yıllarda biyomedikal ürünlerde mikro boyutlar veya yüksek yüzey kalitesi istendiğinden 

dolayı mikro frezelemesi önemli bir araştırma konusu olmaktadır [6]. Freze takımının 

mikro boyutlarda olmasından dolayı talaş kaldırma esnasında takımda oluşan aşınmalar 

takım kayıplarına, yüzey kalitesinde ve boyut hassasiyetinde aşırı bozulmaya neden 

olmaktadır [7]. Biyomedikal ürünlerde mikro frezelemede yüksek yüzey kalitesi; üretilen 

üründe aşınmayı önleyici özelliklerini, yorulma mukavemetini ve korozyon direncini 

arttırdığı için arzu edilir [8]. Mikro frezeleme için en büyük zorluklardan biri, yüksek 

hassasiyetli mikro freze takımlarının tasarımı ve imalatıdır [9]. Bunun nedeni, uygun 

olmayan tasarım ve imalatın, karmaşık takım imalat süreçleri nedeniyle uzun takım 

imalat süresine ve yüksek maliyete neden olması ve üretilecek ürünün geometrik 

doğruluğunu ve yüzey kalitesini düşürmesine neden olamaktadır [10]. Mikro freze 

takımlarının geometrisini tasarlamak veya optimize etmek için birçok çalışma 

yapılmıştır[11]. Takım aşınmalarına neden olan kesme sıcaklıklarını farklı kesme 

parametreleri, takım tasarımı ve optimizasyonu  ile mümkündür[12] . 

Bolar ve ark. (2020) Bu makalede, kesici takım helis açısının parametreleri yani 

frezeleme kuvveti, parça sapması, yüzey kalitesi, talaş morfolojisi ve mikro sertlik 

üzerindeki etkisi analiz etmişler. 45 ° ve 55 ° lik helis açısına sahip parmak frezelerin, 

ince cidarlı parçaları işlerken iyi yüzey kalitesi ve form doğruluğu elde edilmesine 

yardımcı olduğu bulmuşlar. Talaşlı imalat sırasında, iç bükey geometriye parçalar, sahip 

oldukları sertlik nedeniyle daha yüksek frezeleme kuvveti oluşturmuş. Ancak duvar 

sapması ve biçim hatası, düz duvara kıyasla nispeten daha düşüktü ve bu nedenle daha iyi 

yüzey kalitesi elde edildi. Ayrıca, 35 ° helisli parmak frezelerin kesici kenarında yüzey 

kusurlarına yardımcı olan talaş yığılması (BUE) oluşumu kaydetmişler. 35 ° takımlar 

kullanılarak işlenen talaşların arka yüzeyi, belirgin lamel benzeri yapılar gösterdi, ancak 

daha yüksek helis açılarına sahip olan takımların nispeten lamelsiz yüzey ürettiği 

bulmuşlar [13]. 

Siregar ve ark (2018) Bu çalışmada yer alan mikro frezeleme kullanmışlardı. Çalışmada 

karbür  mikro frezeleme takımını farklı helis açılarında (25º, 30º  35º) ve kenar 



sayılarında (2,4,6,8 ) arasındaki performanslarını  karşılaştırmalardır . Geleneksel üretilen 

iki ağızlı mikro frezeleme ile ilgili temel sorun, kısa sürede kolayca aşınmasıdır. Bu 

çalışmada, konsol kiriş prensibi teorisi kullanılarak modelin sonlu eleman analizi 

yapılmışlar. Abaqus/CAE 6.10 kullanılarak modellenmiş ve simüle edilmiştir. Tasarlanan 

takımın takım performansı, maksimum gerilme kullanılarak değerlendirilmiştir. Analize 

göre, en zayıf geometri 2 ağızlı mikro parmak frezelemedir ve en güçlüsü 8 ağızlı mikro 

parmak frezelemedir. 8 kanallı mikro parmak frezeleme, geleneksel mikro parmak 

frezelemenin yerini alma seçeneği olabileceğini öngörmüşler [14] . 

 

Aslantaş ve ark (2020) Bu çalışmada, Inconel 718 Mikro işleme performansını 

etkileyebilecek üç farklı geometrik parametre (helis açısı, kesme kenarı sayısı ve eksenel 

talaş açısı) dikkate alınmış. Elde edilen sonuçlara göre 45 ° lik helis açısında minimum 

kesme kuvvetleri elde edilmiştir. Helis açısındaki artış, Fz yönündeki kuvvetlerin 

artmasına neden olduğunu görmüşler. Aşınmış takım için dört ağızlı kesici takımda 

kesme kuvvetleri daha düşük, negatif eksenel talaş açısında elde edilen kesme kuvvetleri 

de daha yüksek bulmuşlar. Artan kesme mesafesi, takımın kenar ve köşe yarıçapının 

artmasına neden olmuş. Sonuç olarak, kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü ve çapak 

oluşumunda artışa neden olmuş. Maksimum üst çapak genişliği, yeni kesici takım için 

yukarı frezeleme tarafında elde edilir. Aşınmış takımlarda aşağı frezeleme tarafında 

maksimum üst çapak genişliği oluşmuş. Helis açısının arttırılması çapak genişliğinin 

artmasına neden olmuş. Düşük kesme kenarı ve negatif talaş açısının daha küçük çapak 

genişliğine neden olduğu tespit edilmiştir [15] . 

Sridhar ve ark (2020 yüksek hızlı çelik (HSS) parmak freze takımı kulanılarak Al 

356/SiC metal matris kompozitler malzemesini işlemişler . Minimum sıcaklık artışı için 

helis açısı, köşe radyüsü, talaş açısı, kesme hızı, ilerleme hızı ve kesme derinliği gibi 

optimum giriş parametreleri  hesaplamışlar. Taguchi ortogonal tasarımı, deneyler yaparak 

minimum sıcaklık artışı için optimal parametreleri bulmaya çalışmışlar. Sıcaklık artışında 

girdi parametrelerinin analiz etmek için varyans analizi (ANOVA) kullanmışlar. Helis 

açısı 40 °, burun yarıçapı 0,8 mm, talaş açısı 8 °, kesme hızı 30 m / dak, ilerleme hızı 0,04 

mm/dev ve kesme derinliği 0,5 mm'nin optimum kombinasyonunun minimum sıcaklık 

artışı oluşturduğu bulunmuşlar. [16] 

Sulaiman ve ark (2013) Takım eğim açısının, kesme hızının ve ilerleme hızının TiAl6V4 

alaşımının kesme sıcaklığı üzerindeki etkisini araştırmak için Sonlu eleman modellemesi 

(SEM) kullanmışlar. Johnson-cook malzeme modelini ve coulomb’un sürtünme yasasını 

içeren abaqus yazılımına dayalı bir ortogonal kesme işlemini simüle etmek için 

uygulanmış. Bu simülasyon çalışmasında, 0 ° ila 10 ° arasında bir takım talaş açısı 

aralığı, 300 m / dak ila 600 m /dak arasında bir kesme hızı aralığı ve 0.1 devir / mm ile 

0.25 dev / mm arasında bir ilerleme hızı aralığı kullanılmışlar. simülasyon sonuçları talaş 

açısındaki artışın kesme hızını ve ilerleme hızını artırırken kesme sıcaklığını 

düşürdüğünü ve kesme sıcaklığını artırdığını göstermişler [17]. 

Wu et al (2012) Bu makalede, büyük deformasyonlar altında mikro frezeleme sürecini 

simüle etmek için yeni ve etkili bir 3B sonlu eleman yöntemi kullanmışlar. Kesme 



kuvvetleri, takımlama sıcaklığı ve talaş oluşumu tahmini için bir sarmal açısı içeren bir 

takım modeli geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşım deneysel olarak doğrulanmıştır ve 

mikroçip oluşumu ve kesme kuvvetleri gibi simüle edilmiş mikro frezeleme performansı, 

kesme denemelerinde ölçülen sonuçlarla makul bir uyum içinde bulmumuşlar. 

 Literatürde de görüldüğü üzere mikro takımın daha az sert olması nedeniyle, takım 

kırılması mikro frezelemede önemli bir sorundur. Bu tür sınırlamaların üstesinden 

gelmek için, işlemi izlemek ve optimize etmek için takımın dinamik stabilitesi ve kesme 

sıcaklıkları son derece önemlidir. Bu çalışmada litaratürden farklı olarak CoCr  

alaşımının farklı talaş açılarında ve helis açılarında kesme sıcaklıkları sonlu elemanlar 

yöntemi ile bulunmuş sıcaklıkların en düşük olduğu açılar bulunarak mikro takım 

optimizasyonu yapılmıştır. Tasarlanan takım ve malzeme Arbitrary Lagrangian-Eulerian 

(ALE) yötemi ile mesh uygulaması yapılmış. Talaş kaldırma metodunu gözlemlemek için 

malzeme plastisite modeli ve başarısızlık kriteri için Johnson-Cook Plastisite Modeli 

kullanılmaktadır.  

 

 

2. Materyal Metot 

CoCr alaşım parçası şekilde 1 ‘de görüldüğü gibi 0.3 mm genişlik 0,15 mm yükseklikte 

0,4 mm uzunlukta tasarlandı. CoCr alaşımının fiziksel özellikleri tablo 1’ de 

verilmektedir.  
 

 

 

Şekil 1 CoCr malzemeli iş parçası 

Tablo 1 CoCr alaşımı fiziksel özellikleri 

Yoğunluk 

(Kg/m
3
) 

Sertlik 
 (HRC)  

Erime 

noktası(°C) 
Termal 

geçirgenlik 

(W/(mK)) 

Elastisite 

modülü 
(GPa)  

Kopma 

gerilmesi 
(MPa) 

Akma 

Gerilmesi 
(Mpa)         

Poison 

Oranı 

8768 40 1330 8,768 110 1403 820 0.29 

 

 



2.1 Malzemenin Yapısal Modellemesi 

CoCr alaşımlı iş parçası sonlu elemanlar yönteminde kullanılan Johnson-Cook (JC) 

modeli plastik davranışı tanımlandı. Johnson-Cook (JC) kurucu malzeme modeli, daha 

önceki literatürlerde kullanılan güvenilir bir model (Eq. 1) [31] olarak kabul 

edilmektedir. 𝜎𝜎 malzeme akış gerilimi, 𝜀𝜀 plastik şekil değiştirme, 𝜀’ şekil değiştirme 

hızı, 𝜀’
0 referans şekil değiştirme hızıdır. Malzeme sıcaklığı, 𝑇m erime noktası ve 𝑇a oda 

sıcaklığıdır. 

JC sabitleri sırasıyla: A akma gerilimi, B ön üstel faktör, C gerilme oranı faktörü, n iş 

sertleştirme üssü ve m termal yumuşatma üssüdür.  

 

(Eq. 1) 𝜎 = [𝐴 + 𝐵(𝜀)𝑛][1 + 𝐶𝑙𝑛(
𝜀’

𝜀’ 0  
)[1 − (

𝑇−𝑇0

𝑇𝑚−𝑇0
)
𝑚

] 

 

CoCr alaşımlı iş parçasının termo-mekanik özellikleri ve JC modeline göre plastik 

davranışın modellenmesinde kullanılan malzeme sabitleri Tablo 2'de verilmiştir. 

 
Tablo 2 CoCr alaşımı için Johnson-Cook malzeme modeli parametreleri 

A (MPa) B (MPa) n C m  T0 (°C) Tm (°C) 

502.9 2692 0.28 0.52 1.0 20 1330 

 

 

2.2 Mikro Takım Modelleme 

Literatür çalışmaları dikkate alınarak sert malzemelerin işlenmesi için önerilen 4 ağızlı 

kaba talaş parmak freze çakısı WC (tungsten karbür) TiAlN kaplamalı malzemeden 

seçildi . Takım dış çapı 0,8 mm,  iç çapı 0,6 mm,, takım uzunluğu 0,6 mm ve talaş boşluk 

açısı 30 ° olarak şekil 2’deki gibi tasalanmış. Takım helis açısı 20 ° ,30 °, 45 °, talaş açısı 

ise 2.5 °, 5 ° ve 7.5 ° olarak ayrı ayrı tasarlanmıştır. 

 



 

Şekil 2. Tasarlanan mikro takım 

 

2.3 Takım ve Malzeme Mesh Modellemesi 

Bu çalışmada sonlu eleman yazılımı ile talaş oluşumunun hesaplamasını yapabilmek için 

Lagrangian yaklaşımı kullanılarak mesh atılmıştır. Lagrangian yaklaşımının tipik eleman 

bozulmalarını azaltmak ve yakınsama için açık integrasyon çözümünü kullanan Arbitrary 

Lagrangian Eulerin (ALE) yaklaşımı uygulanmıştır. Şekil 3 uygulanan mesh şekil, boyut 

ve sıklığı. 

 

 

Şekil 3.Takım ve malzemeye uygulanan mesh boyutları ve sıklığı 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesme Parametreleri 

Takım devir sayısı 20000 dev/dak , ilerleme hızı 10 μm seçilmiştir. Radial kesme 

genişliği 0.2 milimetre, kesme başlangıç sıcaklığı ise 20 °C seçilmiştir.S onlu elemanlar 

yöntemiyle uygulanan deney parametreleri Şekil 4’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4 deney parametreleri 

 

3.Bulgular ve Tartışmalar 

 3D sonlu elemanlar yöntemi ile Takım helis açısı 20 ° ,30 °, 45 ° de oluşan en düşük 

sıcalıklara bakılmış. Kese sıcaklığı endüşük olduğu helis açısında  açısı ise  2.5 °, 5 ° ve 

7.5 °  talaş açılarında oluşan sıcaklıklara bakıp optimum açıların tahmini yapılmıştır. 

3.1 Helis Açıları  

Dönerek ilerleyen bir silindirin üzerindeki noktanın meydana getirdiği yay izine helis 

denir. Helis açısı talaşlı imalatta önemli bir rol oynamaktadır. Şekil 5’ de görüldüğü üzere 

5° talaş açısında helis açısının 30° de 368 °C ile en yüksek sıcaklıkta olduğu daha sonra 

20° ve 45° açılar gelmektedir. En iyi sonucu 45 lik helis açısında 267°C maksimum 

kesme sıcaklığı oluşmaktadır. 



 
a)                                         b)                                             c) 

şekil 5. 5° talaş açısında  a) 20° helis açısında b) 30°helis açısında c) 45° helis açısında 

kesme sırasında iş parçası ve takımdaki sıcaklık dağılımı.  

 

 

Talaş Açısı 

Talaş açısı takımın malzemeyle temas ettiği bölgeyle yaptığı açıya denir. Kesme 

sıcaklıklarının en düşük çıktığı  45 °  helis açısında talaş açıları 2.5 °,5 ° ve 7,5 ° olarak 

seçilmiştir. En yüksek sıcaklık 2,5 ° de en düşük sıcaklık  5 ° de görülmüştür. 

 

 

şekil 5. 45 helis açısında  a) 20° helis açısında b) 30°helis açısında c) 45° helis açısında 

kesme sırasında iş parçası ve takımdaki sıcaklık dağılımı. 

 

 

 



Sonuçlar 

 Takım tasarımının takım ve talaş sıcaklıklarının önemli derecede etkilediği 

görülmektedir. 

 Yapılan analizlerde 45 ° helis  ve 5 ° talaş açılı tasarlanan takımın kesme 

sıcaklığını sıcaklarını 267 °C  ye düşürerek en iyi sonucu verdiği görülmektedir. 

 Daha iyi yüzey kalitesi ve takım kayıplarını azaltmak için kesme sıcaklıklarını 

minimumda tutmak gerekir.  Minimum sıcaklıklara daha verimli takımlar 

tasarlayarak ulaşabiliriz. 
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ÖZET 

Mikro imalat yöntemleri gelişen teknoloji ve günümüzün üretim sanayilerinin isteklerinin 

artmasıyla 1950-1970 yılları arasında ortaya çıktı. Son yıllarda özellikle elektronik, 

biyomedikal, havacılık ve uzay teknolojisinin gelişmesi ile birlikte mikro imalat  

yöntemlerine olan ilgi ve talebin artmasına neden olmuştur. Teknolojide gelişmeler 

sonunda geleneksel mühendislik malzemelerinden çok daha iyi özelliklere sahip yeni 

malzemeler geliştirdi. Yeni imalat yöntemleri bu malzemelerin üstün mekanik 

özelliklerinden etkilenmeden üretim yapabilmektedir. Geleneksel yöntemlerle 

ulaşılamayan alanların işlenmesi, çok küçük boyutlu hacimlerin işlenebimesi, çok küçük 

boyutlu deliklerin delinmesi mikro  imalat yöntemleri için daha kolay ve basit 

uygulamalar olmaktadır. Geleneksel imalatın mekanik uygulamalar ilkelerinden dolayı 

bilgisayarlı sistemlere bilgi aktarımında zorluklar bulunmaktadır. Mikro imalat 

yöntemleri işleme yöntemleri teknoloji ile daha kolay uyum sağlamaktadır. Teknolojinin 

gelişimi ile birlikte daha hassas malzeme işleme gerekmektedir. İstenen hassaslık 

boyutları geleneksel imalatın boyutlarının çok altında olmaktadır. Bazı mikro işleme 

yöntemlerinin malzemelerin nano boyutlarda yüzey işleme olanağı verebilmesi, 

geleneksel imalat yöntemlerine göre aşırı düzeyde hassas işleme olanağı 

sağlayabilmektedir. Sağlanan bu hassas işleme olanaklarının sonucu olarak ürün 

özellikleri ve buna bağlı performansları gelişmiştir. Son yıllarda giderek iş parçalarında 

boyutlarının değişip küçüldüğü görülmektedir. Minyatür üretim daha az malzeme 

kullanımı ve daha hızlı işleme olanaklarına sahiptir. Mikro imalattın gelişmesi ile daha 

önce olanaksız görülen birçok teknoloji alanı oluşturulmuştur. Mikro işleme günümüzde 

yaygınlaşması ile bu yöntemlere olan araştırmalar ve çalışmalar artmaktadır. Bu 

çalışmada günümüze kadar mikro işleme ile yapılan çalışmalar ve üretim metodlarının 

avantajları incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mikro imalat, Mikro talaşlı imalat, Minyatür üretim, Yüzey 

işleme  

 

 



Giriş 

İmalat, malzemelerin bulundukları şekliyle toplumun pek işine yaramayan ham 

maddelerin ve yarı mamullerin makine ve iş gücüyle ile işlenerek her türlü malın 

elde edilmesi faaliyetine denir. İmalat genellikle büyük ölçekli ya da fabrikasyon 

üretim için kullanılır [1]. Gelişen teknoloji ile birlikte artan ihtiyaçlardan ve doğada 

bulunan malzemelerin sınırlı olmasından dolayı insanlık minimum malzeme ile 

maksimum verim elde etmenin yollarını aramaktadır [2]. Modern imalat, ilk sanayi 

devriminden önce “zanaat üretimi” ile başlamıştır[3]. Zanaatkar müşterinin 

isteğine göre ürünü manuel olarak oluştururdu. Bu üretim süreci en özelleştirilmiş 

olanıdır [4]. Fakat maliyeti çok olduğundan sanayi devrimleri ile makinelerin 

tanıtılması, üretim hattının icat edilmesi, buhar ve elektrik enerjisi ile seri üretime 

geçildi [5]. Bu aşamada, ürünler büyük hacimli ve düşük maliyetli üretilmiş ancak 

ürün çeşitliliğinden ödün verilmiştir [6]. Zamanla nüfusun artması teknolojinin 

gelişmesi ve insan ihtiyaçlarının artması ile yeni imalat teknolojileri ortaya 

çıkmıştır[7]. Yeni imalat teknolojilerinin başında mikro imalat yöntemleri 

gelmektedir [8]. Mikro imalat, mikrometre ölçeğinde 3B yapıların üretilmesine 

yönelik teknikleri ifade eder. Yakın zamana kadar saat parçaları, saat yapmak 

amacıyla üretilen bileşenler mikro olarak kabul ediliyordu [9]. Mikro parçalara 

yönelik son talepler, elektronik, hava-uzay teknolojiler, biyomedikal implantlara 

kadar farklı alanlarda kullanılan çeşitli mikro bileşenleri üretmemizi gerektirdi. 

Pek çok ürünün işlevi ve değeri, küçültülmüş boyut ve ağırlık ile önemli ölçüde 

artırılabilir. Minyatürleştirme eğilimiyle birlikte mikro işleme, mikro parçaların 

imalatında giderek daha önemli hale gelmektedir[10]. Tıp alanında, tıbbi aletlerin 

minyatürleştirilmesi ile ağrısız tanı ve ameliyat mümkündür. Pek çok ürünün 

rahatlığı ve değeri, önemli ölçüde küçültülmüş boyut ve ağırlık sağlanabilmektedir 

[11]. Minyatürleştirme eğilimiyle birlikte mikro işleme, mikro parçaların imalatında 

giderek daha önemli hale gelmektedir [12]. Mikro parçaların toplam boyutu birkaç 

milimetre olabilir, ayrıca 1 µm ile 500 µm mikro aralığında geometrik ayrıntılara 

sahiptirler [13]. 100 µm boyutundaki mikro işlemede yaygındır. Bu, saç boyutu 

kadar küçük anlamına gelir, ortalama saç çapı yaklaşık 100 µm dir[14]. 

Mikro işleme çeşitleri ileri mikro işleme ve talaşlı mikro işleme olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İleri mikro işleme çeşitlerinden termal enerjiyle kullanılarak katman 

katman malzeme yığma yöntemi ile 3B metal yazılarla  üretimin özellikle önem 

kazanmıştır [15]. Talaşlı mikro imalat yöntemleri ise daha hızlı ve hassas yüzeyler 

elde etmemizi sağlamaktadır. Eklemeli imalat ile üretimden dolayı oluşan yüzey 

hatalarını düzeltmek için  mikro talaşlı imalat yöntemleri ile birlikte kullanımı son 

yıllarda önem kazanmaktadır [16]. Malzemeyi anlama ve talaşlı imalat ile üretimde 

oluşabilecek takım-yüzey hatalarını minimuma indirmek üretimde hayati önem 

taşımaktadır [17]. Şekil 1 de mikro işleme imalat çeşitlerinin şeması verilmiştir. 



 

 

 

 

 

Şekil 1. Mikro işleme şeması  
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Mikro frezeleme, kullanılan iş mili devir sayılarının geleneksel frezelemeden daha fazla 

olması dışında geleneksel frezelemeye çok benzemektedir [18]. Mikro frezeleme 

sırasında boyuttan dolayı çok küçük hatalar bile ciddi sorunlara neden olacağından aşırı 

doğruluk gereklidir [19]. Mikro frezeleme, kullanılabileceği uygulama çeşitliliği ve esnek 

üretim sağlaması nedeniyle daha çok kullanılan bir mikro işlemedir [20]. Mikro işlemede 

tercih edilen Mikro EDM (elektro erezyon işleme) ile yer değiştirme potansiyeli 

nedeniyle aktif olarak araştırılmaktadır. Mikro-frezelemenin daha iyi doğruluk sağladığı 

ve aynı zamanda mikro-EDM'den beş kat daha fazla malzeme kaldırma oranına sahip 

olduğu kanıtlanmıştır [21]. Mikro frezeleme, birçok avantajı olan ve mikro işleme 

prosesleri için hızla tercih edilen bir seçenek haline gelmektedir Mikro frezeleme, çok 

sayıda görevi yerine getirme ve iş parçası üzerinde birçok farklı şekil ve özellik üretme 

yeteneğine sahip son derece esnek bir işlemdir [22]. Mikro talaş kaldırma işlemi, bir iş 

parçasının sabit bir konumda tutulmasıyla çalışırken, bir iş mili  takımı döndürür ve X, Y 

ve Z eksenleri boyunca hareket ettirir[23]. Bu çok yönlü bir işleme süreci sağlar, ancak 

freze takım çapları 25 ila 1000 μm arasındadır talaş kaldırma oranları nispeten düşüktür 

[24]. Bununla birlikte, takımlar küçüldükçe satın alınması veya üretilmesi zorlaşır. Mikro 

frezeleme tezgahları, iş parçasını hareket ettirmek ve yeniden sıkıştırmak zorunda 

kalmadan 3 boyutlu parçalar oluşturabilme avantajına sahip olan ve olası hareket 

hatalarını ortadan kaldıran, 100.000 rpm'yi aşan hızlarla  çok yüksek iş mili hızları 

gerektirir[25]. Minyatürleşen parmak freze takım ömrüne zarar verici olabilen küçük 

titreşimler takım kırılmalarına sebep olabilir. Mikro frezelemede takımın diş başına 

ilerleme hızı konvansiyonel parmak frezeleme ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir 

[26]. Mikro freze takımlarının pahalı oluşundan dolayı talaş kaldırma sırasındaki kesme 

şartları çok önemlidir [27]. Bundan dolayı mikro frezelemede kesme kuvveti analizi, 

kesme sıcaklıkları, takım aşınması ve yüzey dokusu, kesme planlarının oluşturulması ve 

kesme şartlarının belirlenmesi gibi kesme işlemi karakteristiklerinin belirlenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Şekil 2’de sonlu elemanlar yöntemi ile tazarlanan mikro 

freze Kesme şartlarını önceden saptayabilmek için, bazı matematiksel yöntemler 

geliştirilmektedir. Son yıllarda mikro frezeleme ile igili sorunların çözümleri için yapılan 

çalışmalar ; 



 

Şekil 2 sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanan mikro frezeleme 

Remolina ve ark. (2021) 7075 alüminyum ve Ti-6Al-4V titanyum alaşımlarının mikro 

frezelemesinde oluşan sorunları tahmin etmek için bir talaş analizi yapmışlardır .Farklı 

ilerleme, kesme hızı ve derinlikte işlenen malzemelere, sertlik testleri, metalografi, 

taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelemişler. Makro ve mikro işlemeler 

arasındaki talaş oranlarındaki ölçeğe odaklanarak bir varyasyon kanıtlamışlar [28]. 

Rahul ve ark (2021) Ti-6Al-4V Mikro frezeleme işlemi sırasında oluşan artık gerilimi 

ölçmek için X-ışını kırınımı (XRD) tekniği kullanmışlar. Sonlu elemanlar yöntemi ile 

simüle edilen sonuçlar deneysel olarak kanıtlamışlar [29]. 

Sahoo ve ark (2020) TiAlN kaplamalı  mikro freze takımın  talaş giriş ve çıkış açılarını 

değiştirerek bir mikro takım tasarlamışlar. Deneysel ve SEM karşılaştırılıp kaplama 

malzemesi ve takım kesme açılarının kesme kuvvetlerini azaltmak için önemli olduğunu 

kanıtlamışlar [30].  

Jia ve ark (2021) inconal 718 malzemesinin mikro frezelemesinde ince duvarlı parçaların 

simülasyon modeli oluşturmuşlar. Bu mikro frezeleme işleminin yerleşik simülasyon 

modelinin doğruluğu ve mikro frezelemesini ince cidarlı parçaların sapma tahmin modeli 

deneylerle doğrulanmıştır. Araştırma, ince cidarlı mikro frezeleme parçalarının sapma 

tahmini sağlamakta ve mikro frezeleme ince cidarlı parçaların belirli bir dereceye kadar 

sapma ve işleme hassasiyetinin iyileştirilmesi için temel oluşturmakta [31]. 

Erçetin ve ark (2020) Sıcak presleme ile üretilen Mg5Sn4Zn (TZ54) alaşımının mikro 

işlenebilirliğini  araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı kesme parametreleri dikkate alınarak 

mikro frezeleme deneyleri yapılmışlar. kesme kuvvetleri, yüzey kalitesi ve çapak 

genişliğindeki değişimler incelenmişler. Takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve çapak 

oluşumu göz önüne alındığında, TZ54 alaşımının kolay mikro işlenebilir, alternatif bir 

biyomedikal malzeme olabileceği düşünülmektedir [32]. 



Wang ve ark. (2020) Ti (C7N3) tabanlı sermet mikro frezeleme kullanarak Ti-6Al-4V'nin 

mikro frezeleme sırasında takım aşınmasının yüzey topografyası ve talaş oluşumu 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Takım aşınması ilerledikçe metal döküntü ve plastik yan 

akış daha şiddetliyken, yukarı frezeleme tarafında iyileştirilmiş yüzey kalitesi aşağı 

frezeleme tarafında elde edilebilmiş. Mikro talaş tırtılları oluşurken, yüksek gerilme ve 

gerinim oranı nedeniyle takım aşınması meydana gelmiş [33]. 

Peng ve ark (2021) 2D titreşim destekli mikro frezelemenin anlık kesme derinliği modeli 

oluşturulmuşlr. Titreşim destekli işleme amacına ulaşmak için, kendi kendine tasarlanmış 

ve optimize edilmiş rezonant olmayan 2D uyumlu titreşim aşamasına dayalı olarak, 

Al6061'in 2D titreşim destekli mikro frezeleme testleri gerçekleştirildi. MATLAB 

yazılımı ile simüle edilmiş ve oluşturulan 2D titreşim destekli mikro frezeleme kesme 

kuvveti modelinin doğruluğu karşılaştırmalı analiz ile doğrulanmıştır. Son olarak, 

yerleşik kesme kuvveti modeline dayanarak, titreşim genliği ve frekansının frezeleme 

kuvvetleri üzerindeki etkileri analiz edildi[34]. 

Mikro Tornalama Ve İlgili Çalışmalar 

Mikro tornalama, küçük çaplı silindirik parçalar üretmek için kullanılan mikro mekanik 

bir kesme yöntemidir [35]. Mikro tornalamada mikro ölçekteki unsurları imal etmek için 

çapı 10 µm’a kadar küçük minyatür tornalama takımları kullanmaktadır [36]. Mikro 

tornalama yöntemi özellikle ortodontik implantlarda kullanılan mikro vidaların 

imalatında kullanılmaktadır [37]. Konvansiyonel ve mikro işleme kinematik olarak 

benzer olmakla beraber, mekaniğinde (yani talaş kaldırma mekanizması) önemli farklar 

vardır. Bu farklara takım-geometri, takım-malzeme ve iş parçası-malzeme 

karakteristiklerine bağlı ölçekleme etkilerinden ve kesme sırasında oluşan fiziksel 

olaylardaki değişmeler neden olmaktadır [38]. Bu tür küçük ölçekli durumlarda, yüzey 

bitirme işleminin ikincil bir yöntemle iyileştirilmesinin uygulanması zordur ve bu 

nedenle işlem parametreleri, istenen yüzey kalitesinin elde edilmesi için seçilmelidir[39]. 

mümkünse, yüzey kalitesi ile uyumlu olmalıdır. Yüzey pürüzlülüğü, mekanik özellikleri 

ve işlenmiş parçanın yorulma mukavemeti mikro tornalamayı önemli ölçüde etkileyen en 

önemli parametre olarak kabul edilir. Şekil 3 de sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanan 

mikro tornalama işlemi gösterilmiştir. 



 

Şekil 3. sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanan mikro tornalama 

 

Aslantaş ve ark (2020) Ti6Al4V alaşımının  kesme hızı, ilerleme hızı ve kesme derinliği 

gibi mikro tornalama işlemi parametrelerinin çok amaçlı optimizasyonu yanıt yüzey 

yöntemi) ile gerçekleştirmişler. Yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranını Ti6Al4V 

mikro tornalaması sırasında optimize etmişler. Ayrıca (SEM) ile yüzey analizi 

yapılmışlar. Genel sonuçlar, mikro tornalama işlemindeki tepkileri önemli ölçüde 

etkileyen en önemli faktörün ilerleme hızı olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, SEM 

sonuçları ile Ti6Al4V alaşımının mikro tornalaması sırasında aşınma ve krater aşınma 

mekanizmasının gözlemlemişler[40]. 

Selvakumar ve ark (2021) Bu araştırmada, mikro-tornalama parametrelerini takım 

aşınmasıyla ilgili değişkenler arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere dayalı olarak optimize 

etmek için box-Behnken tasarımı (BBD) ile yüzey metodolojisi kullanılmıştır. Deneyleri 

yürütmek için kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği olmak üzere üç işlem parametresi 

dikkate almışlar ve malzeme olarak Titanyum alaşımı kullanmışlar. Matrisin tasarımına 

göre, farklı proses parametreleri kombinasyonları için toplam 15 deneme 

gerçekleştirilmiştir. Matematiksel model geliştirildi ve çıktı yanıtlarını hesaplamak için 

süreç parametrelerini ANOVA grafikleri kullanılarak analiz etmişler. Bu makalede, 

minimum takım aşınmasını üretmek için optimum işleme koşulları ve optimize edilmiş 

parametreleri, kesme hızı 3459 rpm, ilerleme hızı 7,4 µm / dev, 15 µm kesme derinliği ile 

elde etmişlerdir [41]. 

 

Mikro Talaşlı Delme   



Mikro delme işlemi, imalat ve üretimde hayati bir rol oynar. Mikro delme işleminin 

sıklıkla minyatür bileşenlerin ve kalıpların üretiminde kullanılmaktadır [40]. Mikro 

delme uçlarının sık sık kırılması önemli bir sorun olmaktadır. Delik duvarlarının yüzey 

pürüzlülüğü delme kalitesini etkileyen önemli faktörlerdendir [41]. Delme şartları 

malzeme özelliklerini ve yüzey pürüzlülüğünü etkilemektedir.  Mikro matkaplar 

genellikle yüksek kesme hızlarında çalıştırıldıklarında düşük kesme verimliliği ve 

kısa takım ömürlerine sahiptirler [42]. Takım ömrünü artırmak içn yüksek sertlikte 

malzemeler gerekmektedir. Yüksek sertlikte malzemelerle mikro takımlar imal 

etmek nispeten pahalı olduğundan takım ömrünü ve  performansını artırmak için 

araştırmalar yapılmaktadır [43]. Mikro matkaplara kaplama işlemi uygulanarak 

takım ömrü artırılmaktadır. Takım ömrünü etkileyen ayrıca  faktörler, delme 

işlemi sırasında meydana gelen titreşimler ve işleme parametreleridir. Şekil 4’ de 

sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanan mikro tornalama işlemi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanan mikro talaşlı delme 

 

Ranjan ve ark (2020). Bu çalışmada, titreşim sinyalleri ve kesme kuvveti sinyalleri, 

takım durumu izleme uygulamaları için etkinliklerini belirlemek için mikro 

matkabı çoklu sensörlerle izlemiler. Ayrıca, 0,4 mm mikro matkaplarla mikro 

delme işlemleri sırasında delik kalitesinin tahmin edilmesi yoluyla takım 

durumunun izlenmesine yönelik stratejileri belirlemişler. Ayrıca, bu çalışmada 

delik kalitesinin tahmini için sensör sinyallerinin farklı zaman alanlarında ve 

dalgacık paketi özelliklerini kullanan uyarlamalı ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi 



(ANFIS) geliştirmişleridir . Delik kalitesinin en iyi tahmini, titreşim sinyalinin 

dalgacık alanındaki farklı sensör özelliklerinin bir kombinasyonu ile elde 

edilmiştir. Modelin tahmin edilen sonuçlarının deneysel sonuçlarla iyi bir uyum 

sağladığı görülmüştür [44]. 

 

 

Sonuçlar 

Mikro imalat endüstrisi, büyük bir potansiyele sahiptir. mikro parçalara yönelik dünya 

talebi arttıkça büyümekte genişlemektedir. Bu talep, birçok kesimde yeni araştırma ve 

geliştirmelerin ilerlemesini şimdiden teşvik etmektedir.  

Mikro imalat için ultra hassas takım ve tezgahlarının geliştirilerek yüksek düzeyde 

makine hassasiyetini elde edilmektedir.  

İyi bir yüzey kalitesi ve  takım aşınması en aza indirmek için  çalışılmakta bunun içinde 

takım parametreleri optimizasyonu yapılmaktadır. 

 Verimli takım uygulaması için gerekli olduğu gösterilen alet kaplamaları ve malzemeleri 

hakkında sürekli araştırmalar yapılmaktadır. 
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Площадки, которые на сегодняшний день транслируют крупные потоки информации и 

размещают контент разного характера, стали деформироваться и подстраиваться под 

современные тенденции. Одним из ключевых особенностей современной подачи 

материалов стал их визуальный аспект. Для успешной подачи авторам важно понимать 

суть психологического фактора поведения человека в данном вопросе. 

Целью актуального и идущего в ногу со временем средства массовой информации является 

сфокусировать читателя на действительно важных цифрах, в некоторых моментах 

произвести впечатление и оставить в подсознании важные сигнальные факторы. Допустим, 

донести до потребителя контента среднестатистической газеты «Деловой Казахстан» 

важность вакцинирования населения для недопущения очередной ударной волны по 

малому и среднему бизнесу. Не всегда строгий печатный текст сегодня способен 

преподнести основную мысль в том ракурсе, который аудитория сможет потребить. 

Основные методы подачи информации большинства деловой публицистики в 

традиционных СМИ устарели по нескольким признакам. Во-первых, это связано с 

психологией поведения человека в отношении потребления контента. Только представьте: 

вместо традиционной новостной ленты в социальной сети читатель будет тратить от 7 до 

10 минут в среднем на прочтение длинного текста, наполненного данными. Современные 

онлайн платформы многих передовых СМИ позволяют пользователю бегло пробегаться по 

инфографике и минимальному количеству текста на ней, при этом включая рецепторы 

фотографической памяти. Это не недостаток, а особенность потребителя сегодня. К 

которой в перспективе важно приспосабливаться и адаптироваться. 

Во-вторых, техническое развитие и улучшение современного программного обеспечения 

позволяет улучшать качество производимого материала и попросту эволюционирует из 

года в год. То есть, если 7-10 лет назад дополненная табличным контентом и парой 

изображений статья считалась мультимедийной и «богатой», сегодня эти инструменты 

считаются слабой попыткой в создании продукта [1, с.130]. 



Что актуально сегодня? 

Мультимедийность и подвижность любого рода материала. Самым распространенным и 

эффективным жанром современной журналистики является лонгрид (от англ. ‘long read’). 

Лонгриды не про количество символов и не про продающие формулы текста. Не про то, 

как правильно подобрать картинки к материалу. И не про количество просмотров, конечно. 

И даже не про то, как изучить потребности целевой аудитории и попасть текстом в них. 

Это самый амбициозный, бросающий вызов автору формат контента. Формально любой 

объемный материал, который хорошо сверстан и наполнен разнообразным содержимым 

(текст, фото, интерактивный контент), принято считать лонгридом. Да, он длинный – как 

правило, от 1200 слов или восьми тысяч знаков. Но таким ценным его делает не размер и 

не навороченная верстка, а определенный подход к работе над материалом. Если снизить 

количество знаков, он останется лонгридом. Убрать верстку – он останется лонгридом. Не 

отразите глубину освоения темы и авторскую подачу – все пропало. Не зря в англоязычной 

традиции лонгрид еще называется deep read. То есть, истинный смысл – это правильно 

обосновать определенную точку зрения или рассказать конкретную историю в правильной 

форме. Плюсом является то, что сам жанр аудиторией дочитывается до конца, если с 

основными положениями автор справился на «ура». С точки зрения визуализации 

существует ряд эффективных инструментов и площадок размещения с подходящими 

положениями. Самый простой и доступный пример эффективности – представьте два 

одинаковых линейных графика. Один из них статичный, а второй, справа, вырисовывается 

на ваших глазах и динамика роста или падения показывается направлением линии. 

Естественно, данная простейшая манипуляция делает акцент на том, что же происходит. И 

у читателя не будет сомнений по поводу того, что нам демонстрируют оси координат. На 

том же примере можно продемонстрировать столбчатые диаграммы: если создать 

анимацию по заполнению той или иной колонки и сопроводить это звуком накопления 

(например, то, как наливается в пустой бокал вода). На психологическом уровне 

восприятия читатель точно заполнится, как много (или мало) было заполнено в ту или 

иную «пробирку» [2, 321]. 

Актуальным сегодня является и видеографика и видео материалы любого характера. 

Площадки типа YouTube, AiTube (казахстанский аналог), Vevo, Vimeo и др. перевернули 

научные сферы и доказали эффективность подготовки онлайн презентаций. Школьники и 

студенты сегодня привыкли пользоваться не только стандартной поисковой системой 

Google, но и ищут альтернативные методы обучения, так как визуальное восприятие 

находится на совершенно другом уровне и включает иные функции человеческого мозга. 

При этом контент может быть абсолютно разным: от формата традиционного репортажа и 

интервью до 3D-моделирования (отлично подходит в медицине) [3, c. 23]. Все достижения 

науки, доказанные и совершенные естествоиспытателями, были открыты путем 

визуального рассмотрения тех или иных ситуаций. Например, Исаак Ньютон и Закон 

Всемирного Тяготения. Он представил в пространстве модель, где он сидит под яблоней и 

при действии определенных сил с нее падает плод. Любые технические задачи решаются 

посредством создания чертежей и воспроизведения ситуации. Поэтому визуализация – 

один из самых мощных инструментов в работе с оттачиванием восприятия информации [4, 

c. 48].  

При создании любого типа визуального контента важно помнить о сочетании цветов не 

только в эстетичном, но и в психологическом факторе человеческого восприятия. Нервные 



импульсы, посылаемые мозгу при виде определенных оттенков способны создать 

неверные ассоциации и привести к неправильной передаче сути проблемы. Даже 

расположение геометрических фигур на графических данных способны повлиять на общее 

представление и даже создать диссонанс в голове среднестатистического потребителя. 

 

Заключение 

Словосочетание «мировой экономический кризис» - это скорее стандартное описание 

нашей обыденности, и непростым кризис будет лишь для тех, кто не успел адаптироваться 

на рынке и применить новую стратегию для функционирования своей деятельности. В 

отечественной журналистике большие перемены негативно отразились на традиционной 

печати, телевидении и радио, но те же газеты, журналы и каналы Запада по понятной 

причине успели среагировать на изменения и превратиться в визуальных журналистов и 

сделали профессиональный скачок. В мультимедийном кризисе побеждает тот, кто 

использовал изменения в свою пользу и реализовал себя в этой сфере. 

Среди основных критических аспектов в становлении отечественной мультимедийной 

визуальной журналистике – нехватка профессиональных кадров и незаинтересованность 

привыкших к уставам прошлых лет журналистов. Современный специалист должен уметь 

совмещать в себе навыки как в написании текстового материала, так и в создании фото, 

видео и сопутствующей инфографики. На фоне нехватки «универсалов» возникает также 

проблема отсутствия правильно выстроенной коммуникации между отделами – 

дизайнерами-верстальщиками и контент мейкерами. Зачастую текстовое наполнение 

формируется отдельно от визуального, и неудачный опыт такой модели доказывает ее 

неэффективность.  

При правильно выстроенной стратегии ведения СМИ должна быть выстроена четкая 

взаимосвязь и взаимозаменяемость специалистов, которые четко понимают ремесло друг 

друга и знают наверняка, как преподнести авторскую мысль правильно. На фоне 

отсутствия конкурентов основную долю рынка необъективно занимают медиа гиганты 

(например, TengriNews) и незаинтересованные в прогрессии СМИ вынуждены 

пользоваться созданными гигантами материалами. 
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ABSTRACT  

The purpose of this research is investigation of Impact Knowledge Management Capabilities 

(KMC) on Organizational Performance according to the mediator role of Supplier Relationship 

Management (SRM) in Internal Automobile Representative of the City of Mashhad. In this 

regard, the research method is applied and data collection is through descriptive-collaborative. 

Statistical population of this study includes top management and vice-top management of Internal 

Automobile Representative of the City of Mashhad. As the society was limited, and the number 

of top management and vice-top management of Internal Automobile Representative of the City 

of Mashhad is 222. The size of sample with Cochran formula with clustering sampling is 141, 

160 Shu-Mei Tseng standard questionnaires were distributed in statistical sample. 

Cronbhach’alpha was used to test the validity of the questionnaire that estimated 0.95. 

Descriptive statistics of the variables was obtained using with SPSS software, while normative 

statistics of the variables was obtained using with Smirnov-Kolmogorov test. Hypothesis testing 

was performed through factor analysis method and structural equation modeling using LISREL 

software. Consequently it is found that the degree of KMC will have a positive effect on 

corporate performance of Internal Automobile Representative of the City of Mashhad. So that, 

the association between the degree of KMC and corporate performance is mediated by SRM in 

Internal Automobile Representative of the City of Mashhad. 

 

Keywords: Knowledge Management Capabilities, Financial Organizational 

Performance, In-financial Organizational Performance, Supplier Relationship 

Management  

 

 

 

 

 



TÜRKİYE’DE DÖNÜŞÜM: 

PARANIN NÖTRLEŞMESİ VE CEMAAT YAPILARININ GÜÇLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

Uluslararası İlişkiler Bölümü 

ÖZET 

2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı sonrasında Türkiye’de para 

anlayışında bir dönüşüm meydana gelmiştir. Bu çalışma cemaat olgusunun güçlenmesinde para 

anlayışındaki dönüşümün etkilerini incelemektedir. Neo-liberal ekonomik yapının Türkiye’de 

tam olarak tesis edilmesinin yolunu açan bu programın en önemli uygulamalarından birisi, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın  (TCMB) bağımsız hale getirilmesidir. TCMB’nin 

siyasetten bağımsızlaşması, para politikalarında, paranın nötr olduğuna yönelik monetarist ve 

rasyonel bekleyişler anlayışının tam olarak yerleştiğini gösterir. Her iki yaklaşımın dünya 

ekonomisinde güçlenmesi refah devletinden neo-liberal yapılanmaya yönelmeyi hızlandırmıştır. 

Bir yönüyle ülkelerin kendi şartlarının gözden uzak tutulduğu, bütün toplumsal ilişki ve 

davranışların kesin bağıntılar içinde değerlendirildiği bir politik düzene doğru hareket anlamına 

gelir. Evrensel ve her yerde doğru olduğuna inanılan bu anlayışa ilişkin teoriler, pratik 

uygulamaların da yönlendiricisi olmuştur. Bunun sonucunda para, teorinin yönlendiriciliğinde 

kendisinin yüklendiği siyasal fonksiyonu yitirmiş, siyasetten arınan ve nötrleşen bir anlama doğru 

yol almıştır. Siyasetten bağımsız merkez bankaları aracılığıyla zaman tutarsızlığı sorununu 

çözmek ve enflasyonu kontrol etmek için nötr kimliğe bürünen para, ülkelerdeki işsizlik ve 

yoksulluk sorunlarına çözüm bulmada tarafsız kalmaya başlamıştır. Çalışmanın yönteminde nötr 

paranın etkileri Türkiye’nin enflasyon, faiz ve işsizlik verilerinin karşılaştırmasına dayalı olarak 

ele alınmakta ve teorik açıdan incelenmektedir. Bu verilerin karşılaştırılması neticesinde, paranın 

toplumsal sorunlar karşısında tarafsızlaşmasının, toplumdaki bireylerin kendilerine yeni güvenli 

alanlar aramasına neden olduğu teorik açıdan değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, 

nötrleşen paranın bireyleri geleceğin belirsizliğinden koruyan, bireyler arasındaki dayanışmayı 

güçlendiren, içinde yer aldıklarında istihdam imkanı elde edebileceklerini düşündükleri cemaat 

yapılarına doğru yönelişi hızlandırdığını göstermektedir. Böylece nötr para anlayışına dayalı 

politikalar, toplumsal sorunlara yönelik politikalar yerine sadece TCMB’de olduğu gibi fiyat 

istikrarını hedeflediklerinde,  toplumsal adaleti sağlamada yetersiz kalmakta ve cemaatler daha 

fazla öne çıkmaya başlamaktadır. Sonuç olarak, ekonomide siyasal etkinliğin azalması, cemaat 

yapılarının toplumda güçlenmesine neden olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Para, Nötrleşen Para, Bağımsız Merkez Bankası, Cemaatler  

 

 

 



 

TRANSFORMATION IN TURKEY: 

NEUTRALIZATION OF MONEY AND STRENGTHENING OF COMMUNITY 

STRUCTURES 

ABSTRACT 

After implementing Transition to Strong Economic Program (TSEP) in 2001, a transformation 

has been occurred within money conception in Turkey. This study analyses the effects of the 

transformation in money conception on strengthening the community phenomena in Turkey. One 

of the most important decision in TSEP, which accurately leading to establish neoliberal 

economic structure in Turkey, that Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB) has been 

become independent. The independency of TCMB from policy exhibits that it has certainly been 

adjusted to monetarist and rational expectations theories, asserting that money is neutral, in 

monetary policies. Domination of the both theories in the world economy have accelerated 

transition from welfare state to neoliberal structure. That is to say, this means moving towards a 

political system in which countries’ own conditions are ignored, and all social relationships and 

behaviours are evaluated in strict formulas. These theories are believed universal and ubiquitous 

have also been the leader of practical implementations. As a result, money lost its political 

function undertaken through the direction of the theory and proceeds to a meaning in which it 

separated from policy and neutralized. Money, which has been neutralized in order to solve time 

inconsistency problem and control inflation via independent central banks, has become neutral in 

finding solutions on unemployment and poverty problems in the countries. The method of the 

study includes evaluating the effects of neutral money by comparing inflation, interest rate and 

unemployment data of Turkey and discussing theoretically. By comparing these data, the 

neutralization of money in social problems is theoretically evaluated that encourage individuals to 

seek new safe areas for them. These considerations show that the neutralized money accelerates 

individuals’ direction to the communities that they will be protected from future uncertainty, 

strengthening solidarity among individuals and they can get employment opportunities when they 

are involved. Thus, when policies based on neutral money aim only price stability policies such 

as implementing by TCMB rather than policies aim social problems, these policies become 

inadequate to achieve social equality and communities become more prominent. Consequently, 

reduction of political effect in economy causes to strengthening of community structures in 

society.  

Keywords: Money, Neutralized Money, Independent Central Banks, Communities  

 

 

 



TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE SOSYAL BÜTÇE UYGULAMALARI: 

ÇORUM BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Mustafa ŞENER 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ÖZET 

Endüstrileşmenin tetiklediği kentleşme olgusu beraberinde birtakım sosyal problemlerin 

doğmasına neden oldu. Kapitalizmin ‘bireyselleşme’ mantığı sonucu eski aile bağlarının 

zayıflaması da sosyal problemlerin aşılmasını daha da zorlaştırdı. Devlet denilen örgütün oluşan 

problemlerin ortadan kaldırılması noktasında müdahaleci bir anlayış takınması ‘sosyal devlet’ 

kavramını doğurmuştur.  

Küreselleşme ile beraber devletin ekonomiye müdahalesinin sınırlandırılmaya başladığı 1980’li 

yıllardan sonra devletin çekilmesiyle oluşan boşluğu yerel yönetimler doldurmaya çalışmışlardır. 

Yerel yönetimlerin boşluğu doldurma adına sosyal politikalar uygulaması onları devletin 

yereldeki temsilcisi yapmış ve sosyal belediyeciliği doğurmuştur. Belediyelerin klasik belediye 

hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, sağlık, refah gibi halkın yaşam standardını yükselten 

alanlarda da hizmet vermeleri sosyal belediyecilik olarak adlandırılmaktadır. 

Sosyal devlet anlayışının yerele iz düşümü olarak nitelendirilen sosyal belediye anlayışı, 

toplumun tüm dezavantajlı kesimlerine (kadın, çocuk, yaşlı, engelli, kimsesiz, fakir v.b.) hiçbir 

ayrım gözetmeksizin belediyelerin hizmet götürmesidir. Sosyal devlete bir rakip değil bilakis 

değişen devlet anlayışından olumsuz etkilenen kesimlere devletin uzanan elidir.  

Ülkemizde hem 5393 Sayılı Belediye Kanunu, hem de 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

belediyelere sosyal belediye uygulamaları anlamında çok fazla yetki ve görevler vermektedir. 

Kanunlarla verilen bu görevleri yerine getirmek durumundaki belediyeler bütçelerinde sosyal 

hizmetler için pay ayırmaktadır.     

Belediyelerin sosyal belediye olabilmeleri bütçelerinde sosyal harcamalar için yeterince pay 

ayırmaları ile orantılıdır. Bu çerçevede Çorum Belediyesi’nin bütçesinde sosyal harcamalara 

ayrılan paylar performans programları ve faaliyet raporları doğrultusunda incelenerek 

Belediye’nin ‘sosyal belediye’ perspektifinden değerlendirilmesi yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Belediye, Sosyal Bütçe, Sosyal Harcama, Yerel Yönetim   

 

 

 

 

 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA GÖRÜNTÜSÜ 

Murat Ekin ÖZCAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Doç.Dr. Dilek ÖZTAŞ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,  

Dr.Öğr. Üyesi Abdullah YILDIZBAŞI, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  

Prof. Dr. Öğr. Üyesi Ergün ERASLAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  

ÖZET 

Dünyada hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişmekte olan ülkelerde iş kazası ve meslek hastalığı 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde 

küreselleşme ile kırsal kesimlerden kente toplumsal ve ekonomik göç başlamıştır. Bunun sonucu 

olarak olumsuz çalışma koşullarıyla birlikte eğitim seviyesi düşük işçilerden kaynaklanan iş 

kazası ve meslek hastalığıyla sık sık karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye‘de ve 

dünyada sosyal ve ekonomik gelişmişlik ile iş sağlığı ve güvenliği arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bunun yanı sıra uluslararası ve ulusal kurumların sayısal bulgularını içeren 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün iş sağlığı ve güvenliği  bilgilerinden, Dünya Sağlık Örgütü’nün  

meslek hastalıkları verilerinden, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi’nin(OSHA) ile Avrupa 

Birliği ülkelerinin iş sağlığı ve güvenliği  istatistiklerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  iş 

kazası ve meslek hastalığı verilerinden yararlanarak iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumu 

hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’nin iş kazası 

istatistiki verileri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin oldukça yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

gözlenmektedir. Kayıt dışı istihdamı da göz önünde bulundurursak bu verilerin çok daha yüksek 

rakamlara ulaşacağı aşikârdır. Bu bildiride konuya ilişkin istatistiki karşılaştırmalı ölçüm 

değerlerine ait bilgi verilmekle birlikte iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri 

hekiminden oluşan bir iş sağlığı ve güvenliği birimi olması gerekliliğinin önemi vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Gözetimi 

GİRİŞ 

Çalışma yaşamında sık rastlanılan iş kazası ve meslek hastalığı sosyal,ekonomik ve hukuki 

açıdan birçok sorunlara neden olmaktadır.Bu sorunlar çalışma ortamında tehlike ve riskler 

yaratabilmektedir.Bunlara örnek olarak; 

 Tehlikeli davranışlar 

 Tehlikeli durumlar 

 Çalışma ortamı riskleri  

 Yapılan işlerden kaynaklanan riskler  

 Malzeme ve donanımdan kaynaklanan riskler  

 Ürün riskleri  

 Çalışma koşullarından kaynaklanan riskler  

Belirtmiş olduğumuz bu tehlike ve riskler çalışan kişiyi iş kazası ve meslek hastalığı şeklinde 

etkilemektedir.                                                                                              Belirtilen etkiler sadece 

çalışanı değil,ekipmanları,üretim süreçlerini ve çevreyide negatif yönde etkiler.İş güvenliği 

uzmanları ve iş yeri hekimi bu yönüyle daha dikkatli ve titiz davranmaları gerekir. 

 

 



GELİŞME 

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığının Etkileri Nelerdir? 

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne(ILO) göre bu etkiler; 

 Ülkelerin gayrisafi milli hasılatının yaklaşık %4 ü kaybedilmektedir. 

 İşverenlerin karlarında %5 ile %15 arasında düşüş görülmektedir. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

220 

866 

569 

765 

780 

530 

92 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

İNGILTERE 

TÜRKIYE 

FRANSA 

ALMANYA 

İTALYA 

İSPANYA 

HOLLANDA 

2008 ILO Avrupa Ülkelerinin  İş 
Kazası Kaynaklı Ölüm Sayıları 

271 

1252 

553 

444 

517 

270 

42 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

İNGILTERE 

TÜRKIYE 

FRANSA 

ALMANYA 

İTALYA 

İSPANYA 

HOLLAN… 

İngiltere Türkiye Fransa Almanya İtalya İspanya Hollanda

Seri 1 271 1252 553 444 517 270 42

2013 Yılında  Avrupa Ülkelerinin  İş 
Kazası Kaynaklı Ölüm Sayıları 



Bu açıdan ülkemizi değerlendiğimizde çok menfi bir durum karşımıza çıkmaktadır.Ülkemizde 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2007,2010,2011,2013,2016,2019 verileri grafiklerde 

gösterilmektedir. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre 2008 yılında ülkemizde iş kazası ve meslek 

hastalığından oluşan maddi kayıp 38 Milyar TL, 2011 yılında ise yaklaşık 50 Milyar TL’dir. 

Makine Mühendisleri Odasının 2015 verilerine göre Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da 1. , 

Dünyada 3. Sırada yer almaktadır. 

İş kazası istatistiklerini kayıt altına alan birimler her ülkede değişik adlarla anılmaktadır.Değişik 

adlarla anılan bu birimlere örnek; 

 İstatistik ofisleri 

 Tazminat ajansları 

 Sosyal sigorta ajansları 

 İş teftiş kuruluşları 

 Kaza önleme ajansları 

 Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 

16.Uluslarası Çalışma İstatistikçileri Konferansında konu ile ilgili istatistik terimleri açıklanmış 

ve bu terimlerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu terimler; 

1. İş kazası 

2. İş yaralanması 

3. İş göremezlik 

Cenevre’de gerçekleştirilen konferansda toplanan bu bilgilerin ekonominin tüm dallarındaki 

işçi,işveren ve kendi adına çalışanların tümüne ait olduğu bildirilmiştir. 

İş yaralanma olaylarında iş günü kaybına neden olan durumlar; 

1. Olay sayısı 
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2. Ölümlü olay sayısı 

3. Ölümlü olmayan olay sayısı 

4. Geçici iş göremezlik olay sayısı 

Ayrıca meslek hastalığı olaylarının,kaza istatistikleri haricinde değerlendirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında yararlanılan sayısal değerlerdeki 

farklılıklar,karşılaştırılmalı ölçüm değerleriyle anlam kazanmaktadır.Bu karşılaştırmalı ölçüm 

değerlerinin hesaplanmasına Uluslararası İstatistikçiler konferansında karar verilmiştir.İş sağlığı 

güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından iş yeri geneli ile iş yerinin her bir bölümü için; 

 Kaza sıklık oranı 

 Kaza ağırlık oranı 

 Kaza olabilirlik oranı      ile ilgili istatistiki sayısal verilerin kayıt altına  

alınması gerekir.Gerektiğinde bu veriler iş yerinin insan kaynakları bölümünden temin 

edilebilinir. 

Kaza Sıklık Oranı(Accident Frequency Rate) 

 

Kaza Sıklık Oranı =
𝐾𝑎𝑧𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝐹𝑖𝑖𝑙𝑖 Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝑆𝑎𝑎𝑡𝑖
*1.000.000      

 

 Çalışma süresi diliminde yaşanan iş kazasıdır.1.000.000 sayısı karşılaştırmalı ölçüm olarak 

1.0000.000 saat çalışmada kaç adet kaza olduğunu göstermek için konulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaza Ağırlık Oranı(Accident Severity Rate) 

 

Kaza Ağırlık Oranı =
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝 𝐺ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝐺ü𝑛ü−Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝑂𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎𝑛 𝐺ü𝑛
*1000 

 

Çalışılan net günde iş kazalarından kaynaklanan çalışılamayan kayıp gün sayısıdır.1000 sayısı 

karşılaştırmalı ölçüm olarak  1000 çalışma gününde kaç tane çalışılamayan kayıp olarak 

belirttiğimiz toplam kayıp gün sayısıdır. 

Kaza Olabilirlik Oranı(Accident Insidence Rate) 

 

Kaza Olabilirlik Oranı =
𝐾𝑎𝑧𝑎 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İşç𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
*100.000 

 

İşçi sayılarının iş kazalarından kaynaklanan iş kazası sayısını gösterir.100.000 karşılaştırmalı 

ölçüm olarak her 100.000 sigortalı çalışanı ele almaktadır. 

 

SONUÇ 

 

Türkiye’de kayıtdışı istihdamla birlikte çalışanların iş sağlığı ve güvenliği üzerine eğitim üzerine 

eksiklik gözönünde bulundurulduğunda, öncellikle devletimizin sigortasız çalışma için 

denetimlerinin daha sıkı  yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği 

uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin iş kazası istatistiklerini tutmada ve iyileştirilmesinde bize ışık 

tutucaktır. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle çalışanlarımızı bu konuda 

bilinçlendirip daha güvenlikli ve sağlıklı koşullarda çalışma hayatını sürdürmemiz gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri içerisinde iş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının 

görev yetki ve sorumluluklarının bilinmesi gerekmektedir. Ortak sağlık ve güvenlik 

biriminin kurulması ve çalışanlarının tanımlanması ile toplum sağlığı merkezleri eli ile iş 

yeri hekimliği hizmetlerinin sunumu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin pratiği 

açısından önem taşımaktadır. Ayrıca ilgili diğer iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 

uygulamalarında iş yeri hekiminin görevleri bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinde ekip çalışmasının görevi büyüktür. İş yeri hekimleri rehberlik ve 

danışmanlık vermek, sağlık gözetimi yapmak, eğitim ve bilgilendirme yapmak ile ilgili 

birimlerle iş birliği yapmak görevlerine sahiptir. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurma 

zorunluluğu da vardır. İş yeri güvenliği uzmanları, iş yeri güvenliği uzmanlığı belgesi 

almak zorundadır. İş  güvenliği uzmanlarının görevleri arasında rehberlik, risk 

değerlendirmesi , çalışma ortamı gözetimi , eğitim , bilgilendirme ve kayıt ,ilgili 

birimlerle iş birliği vardır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği 29 Aralık 2012 

tarih ve 28 512 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 

amacı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak iş yeri sağlık ve 

güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin 

yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali , görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsamaktadır. 

Yönetmeliğe göre, işveren işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi iş kazaları ve maddi hasarın 

önlenmesi çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik 

hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışanları arasında ilgili niteliklere haiz bir veya 

birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirilir. 

Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği 

kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerinde ise işverene bildirerek durumun tespit 



edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. 

Anahtar Kelimeler: iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Ekip Çalışması, İşyeri Hekimi, İş 

Güvenliği Uzmanı 

 

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

GÖREVLERİ; 

 Rehberlik ve danışmanlık 

 Sağlık gözetimi 

 Eğitim ve bilgilendirme 

 İlgili birimlerle işbirliği 

 

 YETKİLERİ; 

•  İşçiler açısından aşağıda belirtilen hususlarda yakın ve hayati tehlike oluşturan 

bir husus tespit ettiğinde;  

•  İşyeri bina ve eklentilerinde,  

• Çalışma metot ve şekillerinde veya o İş ekipmanında  

•  İşverene bildirmek,  

• Gerekli önlemler alınmazsa Bakanlığa rapor etmek, 

• Aksi durumda Bakanlıkça önce ihtar verilir, tekrarında yetki 1 yıl* süre ile askıya 

alınır. *: Bu süre 6331 sayılı kanunda belirtilmemiştir ve yeni yönetmeliklerle 

değişebilir. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA İŞYERİ HEKİMİNİN YETKİLERİ; 

 İnceleme ve araştırma yapmak 

 Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak 

 Bütün çalışanlarla görüşmek 

 Kurumlarla 

 Kuruluşlarla 

 İşvereni bilgilendirerek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği 

yapmak ve iletişim kurmak 

Tam gün çalışan İşyeri Hekimleri; Mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik  

 Eğitim 

 Seminer 

 Panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda 

geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden 



sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti 

yapılamaz. 

 

İŞYERİ HEKİMİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak, 

 Verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, 

 İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile 

işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

 İşyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve 

bulunması hâlinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş  

 zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. 

 İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre 

değişmektedir.  

 

 

 

 

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ 

 

 

TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için; 

 En az bir işyeri hekimi, 

 En az bir diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi zorunludur. 

 İşyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek 

büyüklükte olmalıdır. 

 Toplum sağlığı merkezlerinde 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene 

odası,  

 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 

metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. 

 TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre 

belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. 

 İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı 

işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

29 Aralık 2012 CUMARTESİ tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete 

 

AMAÇ 

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve 

güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin 

yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

KAPSAM 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini 

kapsar.  

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR  

 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan 

birimdir. 

 

İSG-KÂTİP 

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe 

kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve 

izleme programıdır.  

 

ONAYLI DEFTER 

 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile 

gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki 

kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir.  

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ  (OSGB)  



 Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13.1.2011 tarihli ve 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, 

işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli 

donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.  

         İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) 

 

 

• İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az 

bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren 

diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.  

 

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından 

işyerlerinde   kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar 

sağlanır. 

 

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel 

sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü 

mekânda ve giriş katta kurulması esastır. 

 

 b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği  uzmanı 

odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 

metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. 

Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı 

şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.  

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA 

SAĞLANACAK ŞARTLAR  

 

Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan 

hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri 

amacı ile asgari bu maddedeki şartları sağlar.  

 

İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden 

az olmamak üzere toplam iki oda temin eder. 

İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını 

sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. 

 



50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve 

diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için 

çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.  

 

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 

50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek 

bir mekân oluşturulabilir.  

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan 

çalışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. 

Bu bölüm ve birimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla 

görülebilecek şekilde işaretlenir.  

 

Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu 

olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları 

karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul 

edilir. 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) 

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az 

bir;  

 a) İşyeri hekimi, 

 b) İş güvenliği uzmanı,  

 c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur.  

 OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı 

unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla 

görev alamaz. 



  OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına 

yetecek asgari büyüklükte olmalıdır. İşyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en 

az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 

10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun 

büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur. 

 OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az 

olmamak kaydı ile yürütür.  

 OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır 

illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları 

sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.  

 OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi 

herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu 

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar. 

  OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve 

faaliyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve 

faaliyetler konusunda yetkili bir kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır. 

 OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması hâlinde 30 gün içinde yetki 

belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu başvurular ilk 

başvuru işlemlerine tabidir. 

 

   SONUÇ 

 

     Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıklarının yoğun görülmektedir. İşyeri 

hekimleri, diğer sağlık personelleri ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte, işyerinde 

sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve 

düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene 

rehberlik yapar ve önerilerde bulunur. Acil durum planının hazırlayarak, ilk yardım 

ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile 

çalışanların yürüttüğü işlerin risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgilerini, 

periyodik sağlık muayenesi sonuçlarını kayıt altında tutar. Böylece iş kazaları ve 

meslek hastalıklarına karşı önlem alınır ve acil müdahale edilmesi sağlanır. 
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ABSTRACT 

This note is concerned with a weighted Dirichlet-Steklov problem driven 

by the p-biharmonic operator. Our approach is based on variational method and  Ljusternick-

Schnirelmann principle, we establish that the above problem admits a non-decreasing 

sequence of non-negative eigenvalues. 

Keywords:  p-Biharmonic operator, Steklov boundary conditions, Ljusternick-

Schnirelmann principle, Palais-Smale condition. 
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ÖZET 

Kanser; genel olarak kontrolsüz hücre bölünmesi ve çoğalması ile ortaya çıkan, çevresel koşullar 

ve genetik faktörlerin etkisi altında olan karmaşık bir hastalıktır. Tüm dünyada ölüm nedenleri 

arasında iskemik kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, ilerleyen yıllarda 

birinci sıraya yerleşmesi beklenen en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Kanser 

hastalarının neredeyse yarısı çeşitli popüler diyetleri; hayatta kalmayı iyileştirme ve hastalığın 

tekrarını önleme amacıyla uygulamaktadırlar. Uzmanlar genellikle Breuss’un kanser tedavisi için 

geliştirdiği (42 gün sadece sebze suyu içeren bir diyet planlaması) diyet gibi aşırıya kaçan 

yöntemleri önermiyor olsalar da, ketojenik diyet sağlık profesyonellerinin dikkatini çeken bir 

seçim haline gelmiştir. Bu çalışma ile ketojenik diyetin etkinlik ve faydalarının incelenmesi, 

kanser hastaları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve kanseri iyileştirmesine yönelik yapılan 

çalışmalar güncel literatür eşliğinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Ketojenik diyet; inatçı 

çocukluk çağı epilepsisinde yıllardır kullanılan, non-farmakolojik bir tedavi yöntemi olarak 

bilinmektedir. Genel olarak; protein seviyesini normal düzeylerde tutan, karbonhidrat alımını 

büyük ölçüde kısıtlayan ve kalori açığını yağ ile tamamlayan bir beslenme çeşidi olan ketojenik 

diyetin dört farklı türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki; geneli 4:1 oranına dayanan ancak 3.5:1 ve 

3:1 oranında da değiştirilebilen “Klasik Ketojenik Diyet”tir. Bunu, karbonhidrat ve protein 

alımının diğerlerine nazaran arttığı ve daha lezzetli olduğu düşünülen “Orta Zincirli Trigliserid 

Diyeti” takip eder. Diğer diyet tipleri ise; bir vaka serisiyle tanıtılan ve daha az kısıtlayıcı olarak 

bilinen “Değiştirilmiş Atkins Diyeti” ve glisemik indeksi temel alan ‘‘Düşük Glisemik İndeks 

Diyeti’’dir. Ketojenik diyetin esas hedefi, vücutta bir ketoz durumu oluşturmaktır. Karbonhidratın 

yeterli kullanılamaması sonucunda vücut enerji ihtiyacını karşılamak için kendine alternatif yol 

bulur. Vücut, enerji kaynağı olarak glikoz kullanmaktan, yağ yakımı sonucu oluşan keton 

cisimleri kullanmaya geçer. Böylece; kanser hücrelerinin ATP üretiminde kullandığı glikoliz 

yolunu hedef alarak tümör hücrelerinin proliferasyonunun azaltılması amaçlanmaktadır. 

Diyetinde değişiklik yapmak isteyen hastalar, hekim ve diyetisyen kontrolü altında olmalılardır. 

Ketojenik diyetin mekanizmaları ve kanser hastalığında kullanılmasının sonuçlarına ilişkin daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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ÖZET 

Ülkelerin iş yapma ortamlarının değerlendirilmesi, bir ülkeye yatırım yapacakların karar 

vermesini ve o ülkeyi tercih etmelerini kolaylaştırmaktadır. Yabancı yatırımcılara yön 

verecek endekslerden biri olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (İŞYKE), kolaylaştırıcı bir iş 

ortamını sağlayacak iş düzenlemeleri ve yasal sistemleri incelemek amacıyla Dünya 

Bankası grubu tarafından oluşturulmuş bir endekstir. CRITIC yöntemi, standart sapma ve 

korelasyon katsayılarından faydalanarak, göstergelerin göreceli önem ağırlıklarını 

objektif olarak değerlendirebilen bir kriter ağırlık belirleme yöntemidir. ELECTRE III 

yöntemi çeşitli eşik değerler (q, p, v) kullanan, ikili üstünlük yaklaşımına dayanan, telafi 

edici olmayan bir sıralama yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, İŞYKE’nin 10 temel 

göstergesini kullanarak, 190 ülkenin 2016-2020 yılları arasındaki iş yapma ortamlarını 

CRITIC tabanlı ELECTRE III yöntemiyle değerlendirmek ve iş yapma kolaylığına göre 

ülkeleri en iyiden en kötüye doğru sıralamaktır. İlk olarak, CRITIC yöntem ile iş yapma 

kolaylığının 10 temel göstergesinin göreceli önem ağırlıkları tespit edilmiştir. Bu 

yönteme göre, ülkelerin iş yapma ortamlarını en çok etkileyen ilk üç gösterge sırasıyla 

“Krediye erişim, İflas durumlarının çözümü, Dış ticaret” göstergeleridir. Beş yıl boyunca 

bu üç gösterge ilk üç sırada yer alırken, diğerleri yıllara göre değişkenlik göstermiştir. 

CRITIC yöntem ile elde edilen göstergelerin önem ağırlıkları kullanılarak, ELECTRE III 

yöntemiyle en kolay iş yapılan ülkeden en zor iş yapılan ülkelere doğru bir sıralama elde 

edilmiştir. Beş yıl boyunca Yeni Zelanda ve ABD kararlılık gösterip ilk iki sırada 

kalmayı başarmıştır. Singapur 2016’dan 2019’a kadar 3. sıradayken 2020 yılında ABD 

ile aynı sırada sıralanarak 2. sıraya yükselmiştir. Sonuçlar Türkiye açısından 

değerlendirildiğinde ise, yöntemin elde ettiği sıralamaya göre Türkiye 2016 ve 2017 

yılarında 39. sırada yer alırken, 2019 yılında 13 basamak yükselerek 26. sırada, 2020 

yılında bir basamak gerileyerek 27. sırada sıralanmıştır. ELECTRE III yöntemi, tam bir 

sıralama elde edememiş ve bu nedenle bazı ülkeler aynı sırada sıralanmıştır. Ülkelerin 

hükümetlerinin yapacağı iş yapma ortamıyla ilgili düzenlemelerin dünyadaki diğer 

ülkeler ile daha iyi rekabet edebilecekleri ve o ülkeye yatırım yapacak iş adamlarının 



karar vermesini kolaylaştırabileceği söylenebilir. Çalışmada, CRITIC yönteme göre, 

ülkelerin iş ortamlarını düzeltmeleri için öncelikle en önemli göstergelere önem vermeleri 

gerektiği düşünülebilir. 
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Dipnot: Bu çalışma doktora tez çalışmasından türetilmiştir (devamı niteliğindedir). 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yatırımlarının çoğu, işgücünün çokluğu, pazarın büyüklüğü, altyapı 

hizmetlerinin kalitesi, gayri-menkulün hırsızlık ve yağmadan korunması gibi nedenlerden 

dolayı büyüyen ekonomilere yönelmiştir. Bir ülkeye yatırım yapacakların karar vermesini 

ve o ülkeyi tercih etmelerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve 

göstergeler geliştirilmiştir (Koç vd., 2017:18). Bu çalışmalardan biri olan İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi (İŞYKE) (Doing Business İndex), kolaylaştırıcı bir iş ortamını 

sağlayacak iş düzenlemeleri ve yasal sistemleri incelemek amacıyla Dünya Bankası 

grubu (The World Bank Group)  tarafından oluşturulmuş bir endekstir. Yatırımcılara yön 

veren, ülkelerin iş yapma ortamlarını değerlendiren bu endeks ülkeleri, küçük ve orta 

büyüklükteki yerel işletmelerin uygun iş yapma ortamlarına sahip olma durumlarına göre 

çeşitli iş yapma kolaylığı göstergeleri açısından değerlendirmiştir (DB, 2020). 

İŞYKE’de her bir gösterge eşit öneme sahip olacak şekilde ağırlıklandırılmıştır. Gerçek 

hayatta genellikle bu durum eleştirilen bir konu olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada 

objektif bir ağırlıklandırma yapan CRITIC yöntemi (CRiteria Importance Through 

Intercriteria Correlation) (Diakoulaki vd., 1995) kullanılmıştır. Güncel literatürde 

CRITIC yöntemini; Adalı ve Işık (2017), fason üretici seçim problemi için MAUT 

yöntemiyle, Demircioğlu ve Coşkun (2018), tüketicilerin en uygun kesintisiz güç kaynağı 

seçim problemi için MOOSRA yöntemiyle, Babatunde ve Ighravwe (2019), bir hibrit 

yenilenebilir enerji sistemleri değerlendirilmesi için TOPSIS yöntemiyle, Wei vd. (2020), 

elektrikli araç şarj istasyonlarının yer seçimi problemi için Gri ilişkisel analiz yöntemiyle, 

Aherwar vd. (2021), otomotiv bileşenleri için en uygun alternatif malzemenin seçimi için 

bir hibrit AHP/CRITIC-COPRAS yöntemleri ile birlikte kullanmışlardır. 

İŞYKE’de, 10 temel göstergenin basit bir ortalaması alınarak ülkeler iş yapma 

kolaylığına göre değerlendirilmiş. Bu durum, kötü olan göstergelerin iyi olan göstergeler 

tarafından telafi edildiğini göstermektedir. Çalışmada, telafi edici olmayan ELECTRE III 

yöntemi kullanılarak, her göstergenin kendi önemine göre ülkeleri değerlendirmesi 

sağlanmıştır. ELECTRE III yönteminde çeşitli eşik değerler analiz sürecine dahil edilerek 

gerçek kriterler yerine sözde kriterler kullanılmış ve böylece farksızlıktan kesin tercihe 



geçilirken bir tereddüttü ifade eden, zayıf tercih olarak adlandırılan bir ara bölge 

tanımlanmıştır (Roy ve Bouyssou, 1986:201-210.). Bulanık ikili üstünlük ilişkisine 

dayanan ELECTRE III yönteminin, telafi edici olmaması, çok fazla sayıda alternatifi 

karşılaştırabilir olması, iki alternatifin benzersizliğini ifade eden karşılaştırılamazlık 

kavramına izin vermesi (Buchanan vd., 1999:8), farklı kriterlerin entegrasyonunda 

ölçeklerin normalleştirilmesine gerek duymadan, yani farklı kriterleri tek bir ölçeğe 

dönüştürmeden orijinal verileri doğrudan değerlendirmesine izin vermesi (Chavira vd., 

2017:194) gibi özeliklere sahip olması yöntemi avantajlı hale getirmiş ve bu özellikler 

yöntemi birçok gerçek hayat problemine uygulanmasını kolaylaştırmıştır. ELECTRE III 

yönteminin dezavantajı parametrelerin keyfi seçilmiş olması ve karşılaştırılmazlıktan 

dolayı kısmi bir sıralama elde etmesidir (Roy ve Bouyssou, 1986:201-210). 

ELECTRE III yöntemi sahip olduğu güçlü özellikler sayesinde birçok gerçek hayat 

problemine başarıyla uygulanmıştır. Özbek (2016), ELECTRE III yöntemini BİM 

Birleşik Mağazalar Zinciri’nin 2008-2015 yılları arasındaki performansı 

değerlendirmesinde kullanmıştır. Tscheikner-Gratl vd. (2017), PROMETHEE III, 

ELECTRE III, TOPSIS, AHP ve WSM yöntemlerini karşılaştırmış ve bu yöntemlerin 

belediyelerin entegre rehabilitasyon yönetimine uygulanabilirliğini araştırmışlardır. Keleş 

ve Tunca (2019), inovatif ve girişimci işletmelerin Ar-Ge projeleri için teknokent seçim 

problemi için ELECTRE III yöntemini kullanmıştır. Peng vd.(2019), yeni enerji 

kaynakları yatırım risk değerlendirme sorunlarını ele almak için pişmanlık teorisine 

dayalı entegre bir karar destek modeli ve ELECTRE III yöntemini birlikte kullanmıştır. 

Liu vd. (2020), sezgisel bulanık ortamda entropi ağırlığı ve Gri İlişkisel Analiz-

ELECTRE III yöntemlerini kullanarak yeni bir bulut hizmeti seçim yaklaşımını 

geliştirmişlerdir. Mahmoudi, Aydi ve Ibrahim (2021), arıtılmış atık su ile uygun bir 

yapay yeniden yükleme yeri belirlemek için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), AHP ve 

ELECTRE III yöntemlerini kullanmışlardır.  

Bu çalışmanın amacı, İŞYKE’nin 10 temel göstergesini göz önünde bulundurarak, 

ülkelerin iş ortamlarını en çok etkileyen göstergeleri CRITIC yöntemiyle tespit etmek, 

190 ülkeyi iş ortamlarına göre ELECTRE III yöntemiyle sıralamak ve bu ülkelerin 2016-

2020 yılları arasındaki iş ortamlarını karşılaştırmak, Türkiye’nin iş ortamını 

değerlendirmektir. 

2. MATERYAL ve YÖNTEMLER 

Bu çalışmada, 190 ülkenin iş yapma kolaylığının 10 temel göstergesi göz önünde 

bulundurulup ve ülkelerin 2016-2020 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Bu veriler, 

Dünya Bankası tarafından oluşturulan İŞYKE verilerinden alınmıştır. 



Çalışmada, Excel programı kullanılarak CRITIC yöntemiyle göstergelerin önem 

ağırlıkları                                belirlenmiş, Matlab 2017 programlama dili kullanılarak 

ELECTRE III yöntemiyle ülkeler iş yapma kolaylığına göre sıralanmıştır. 

2.1. İş Yapma Kolaylığı Endeksi 

2002 yılında Dünya Bankası tarafından oluşturulan İŞYKE, 190 ülkenin iş yapma 

ortamlarını değerlendirmek için oluşturulmuş bir endekstir. Endeks, her ülkenin en büyük 

iş şehrinde yer alan yerli, küçük ve orta ölçekli limitet şirketlerin iş ortamlarını 

incelemekte ve şirket için gerekli düzenlemeleri ölçmektedir. İş Yapma, ülkeler arasında 

ve zaman içinde iş düzenleme ortamlarını karşılaştırarak, ekonomileri daha verimli 

düzenleme yolunda rekabet etmeye teşvik etmektedir (DB, 2020). 

İş yapma düzenlemeleri ile ilgili kurallar, girişimci ve yenilikçi fikirlere sahip kişilerin 

bir işe başlayabileceği ve üretken firmaların yatırım yapabileceği, genişleyebileceği ve 

yeni işler yaratabileceği bir ortam yaratmaktadır. Amaç, işletmelerin gelişebilmesi için 

verimli, şeffaf ve uygulaması kolay düzenlemeleri teşvik etmektir. İş Yapma Kolaylığı 

verileri, bir ekonominin en büyük iş (ticaret) şehrinde bulunan küçük ve orta ölçekli yerel 

firmaları etkileyen 10 temel düzenleme alanına odaklanmaktadır. İş yapma ortamlarını 

düzenleyen 10 temel gösterge; “Bir İşe Başlama”, “İnşaat Ruhsatı İşlemleri”, “Elektrik 

Bağlatma”, “Tapu Sicili”, “Kredi Erişimi”, “Azınlık Yatırımcıların Korunması”, 

“Vergilerin Ödenmesi”, “Dış Ticaret”, “Sözleşmelerin Uygulanması”, “İflas Durumların 

Çözümü” şeklindedir (DB, 2020).  

2.2.  CRITIC Yöntem 

CRITIC yöntemi (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation) (Diakoulaki ve 

diğerleri, 1995), ÇKKV problemlerinde karar vericilerin tercihlerini içermeyen, objektif 

kriter ağırlıklarını belirleyen bir yöntemdir. Yöntemde, kriter ağırlıklarının belirleme 

sürecinde kriterlerin standart sapmaları ve kriterler arası korelasyon kullanılmaktadır 

(Madić ve Radovanović, 2015:199). 

CRITIC yöntem aşağıdaki adımları içermektedir (Ayçin; 2020:4-5). 

Adım 1: Karar matrisinin belirlenmesi 

𝑋 = [

𝑥11  𝑥12⋯𝑥1𝑛
𝑥21  𝑥22⋯𝑥2𝑛
⋮         ⋮     ⋱    ⋮
𝑥𝑚1  𝑥𝑚2⋯𝑥𝑚𝑛

]    𝑖 = 1,2, … ,𝑚  ve 𝑗 = 1,2, … 𝑛                                                                              

(1) 

Adım 2: Karar Matrisinin Normalizasyonu  



𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−min(𝑥𝑗)

max(𝑥𝑗)−min(𝑥𝑗)
   𝑖 = 1,2, … ,𝑚  ve 𝑗 = 1,2, …𝑛                                                                                

(2) 

Adım 3: Kriterler Arası İkili Korelasyonlar 

𝜌𝑗𝑘 =
∑ (𝑟𝑖𝑗−�̅�𝑗)(𝑟𝑖𝑘−�̅�𝑘)
𝑚
𝑖=1

√∑ (𝑟𝑖𝑗−�̅�𝑗)
𝑚
𝑖=1

2
∑ (𝑟𝑖𝑘−�̅�𝑘)
𝑚
𝑖=1

2
   𝑗, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛                                                                                           

(3) 

Adım 4: 𝐶𝑗 Bilgi Miktarının Hesaplanması 

𝐶𝑗 = 𝜎𝑗 ∑ (1 − 𝜌𝑗𝑘)
𝑛
𝑘=1 ,    𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                                                                    

(4) 

𝜎𝑗 = √
∑ (𝑟𝑖𝑗−�̅�𝑗)
𝑚
𝑖=1

2

𝑚
                                                                                                                     

(5) 

𝜎𝑗 kriterlerin standart sapmasını, 𝜌𝑗𝑘 korelasyon katsayılarını göstermektedir. 

Adım 5: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

𝑤𝑗 =
𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑘
𝑛
𝑘=1

             𝑗, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛                                                                                         

(6) 

2.3.  ELECTRE III Yöntemi 

ELECTRE III yöntemi, bulanık ikili üstünlük ilişkisine dayanan, çeşitli eşik değerler 

(𝑞, 𝑝, 𝑣) ve sözde kriterler kullanan bir yöntemdir. Yöntemde kullanılan 𝑞 farksızlık, 𝑝 

tercih ve 𝑣  veto eşik değerleri, alternatiflerin performans değerleri arasındaki farklara 

ilişkin hata, belirsizlik veya tutarsızlık olarak ifade edilen sınır değerlerdir (Roy ve 

Bouyssou, 1986). 

 q Farksızlık Eşiği: Belirsizliğin alt sınırını temsil eden, bir alternatifin diğerinden 

farksız olduğunu gösteren sınır değerdir. 

 p Tercih Eşiği: Belirsizliğin üst sınırını temsil eden, bir alternatifin diğerine 

kuvvetli tercih edildiğini gösteren sınır değerdir. 

 v Veto Eşiği: İki alternatif arasında kıyaslama yapılırken kabul edilemeyecek 

kadar büyük olan farkı göstermektedir. 

ELECTRE III yönteminde bulanık ikili üstünlük ilişkisi, uyum, uyumsuzluk ve 

güvenirlik indekslerinden faydalanılarak elde edilmektedir (Roy, 1991:60; Buchanan vd., 

1999:11-14). 



Uyumluluk İndeksi:  

𝑐𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
1,                                          𝑔𝑗(𝑎) + 𝑞𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≥ 𝑔𝑗(𝑏)

0,                                          𝑔𝑗(𝑎) + 𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≤ 𝑔𝑗(𝑏)
𝑔𝑗(𝑎)−𝑔𝑗(𝑏)+𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))

𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))−𝑞𝑗(𝑔𝑗(𝑎))
 ,                                                𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

                                         

(7) 

Genel uyumluluğun hesaplanabilmesi için her bir 𝑔𝑗  kriterine bir 𝑤𝑗  göreceli önem 

ağırlığı atanmalıdır. Bu durumda eşitlik (7)’den faydalanarak genel uyumluluk indeksi 

eşitlik (8) yardımıyla hesaplanır. 

𝐶(𝑎. 𝑏) =
1

𝑤
∑ 𝑤𝑗𝑐𝑗(𝑎, 𝑏)
𝑛
𝑗=1 ,        𝑤 = ∑ 𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 ,      0 ≤ 𝐶(𝑎, 𝑏) ≤ 1                                     

(8) 

Uyumsuzluk İndeksi: Bu indeks bir 𝑣𝑗  veto eşiğini işleme katarak, diğer kriterlerdeki 

değerlendirmeler dikkate alınmadan, herhangi bir 𝑔𝑗  kriteri için 𝑎  ve 𝑏  gibi iki 

alternatifin performans farkları 𝑣𝑗  veto eşiğinden büyük çıkarsa 𝑎𝑆𝑏  iddiası 

reddedilmektedir.  

𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
0,                                            𝑔𝑗(𝑎) + 𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≥ 𝑔𝑗(𝑏) 𝑖𝑠𝑒,

1,                                            𝑔𝑗(𝑎) + 𝑣𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≤ 𝑔𝑗(𝑏)  𝑖𝑠𝑒
𝑔𝑗(𝑏)−𝑔𝑗(𝑎)−𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))

𝑣𝑗(𝑔𝑗(𝑎))−𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))
,                                                           𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

                               

(9) 

Güvenirlik İndeksi: Güvenirlik indeksi, 𝑎𝑆𝑏  iddiasının gücünün bir güvenirlik 

derecesini tespit etmek için, uyum ve uyumsuzluk indekslerini birleştirerek bir güvenirlik 

matrisi oluşturmaktadır.  

𝜎(𝑎, 𝑏) = {
𝐶(𝑎, 𝑏),                                                ∀𝑗 𝑖ç𝑖𝑛 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) ≤ 𝐶(𝑎, 𝑏)

𝐶(𝑎, 𝑏) . ∏
1−𝑑𝑗(𝑎,𝑏)

1−𝐶(𝑎,𝑏)𝑗∈𝐽(𝑎,𝑏) ,             ∃𝑗 𝑖ç𝑖𝑛 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) > 𝐶(𝑎, 𝑏)
                              

(10) 

Distilasyon Yöntemiyle Alternatiflerin Sıralanması 

ELECTRE III yönteminde sıralama, 𝜎(𝑎, 𝑏)  güvenirlik matrisinin değerlerinden 

faydalanılarak, distilasyon süreci adı verilen bir tekniğin kullanılmasıyla iki kısmi ön 

sıralamadan elde edilmektedir. Üstünlük ilişkisinin iki kısmi ön sıralamasından biri, 

alternatifleri en iyiden en kötüye doğru sıralayan azalan distilasyon süreciyle (𝑍1), diğeri 

ise alternatifleri en kötüden en iyiye doğru sıralayan artan distilasyon süreciyle (𝑍2) elde 

edilmektedir. Elde edilen bu iki ön sıralamanın kesişimi (𝑍1 ∩ 𝑍2) ile bir kısmi final 



sıralaması elde edilmektedir (Buchanan vd., 1999:15). İki farklı distilasyon süreciyle elde 

edilen alternatiflerin sıralama algoritması, aşağıdaki prosedürler kullanılarak 

hesaplanmıştır (Marzouk, 2011:598): 

Sıralama Algoritması 

1. 𝜎(𝑎, 𝑏) güvenirlik matrisinin maksimum değeri belirlenir; 𝜆0 = max {𝜎(𝑎, 𝑏)}. 

2. Bir distilasyon matrisini oluşturmak için gerekli olan 𝜆1 ayrıştırma düzeyi bir 𝑠(𝜆0) 

ayrıştırma eşiğinden faydalanılarak belirlenir. 

3. Ayrıştırma eşiği; 𝑠(𝜆0) = 𝛼 + 𝛽𝜆0 (𝛼 = 0.3, 𝛽 = −0.15 ampirik değerlerdir) 

4. Ayrıştırma düzeyi üst sınırı; 𝜆0 − 𝑠(𝜆0) 

5. 𝜆1 ayrıştırma düzeyine; max𝜎(𝑎,𝑏)<𝜆0−𝑠(𝜆0) 𝜎(𝑎, 𝑏). 

6. T(a, b)= {
1,        𝜎(𝑎, 𝑏) > 𝜆1 𝑣𝑒 𝜎(𝑎, 𝑏) − 𝜎(𝑏, 𝑎) > 𝑠(𝜆0)  
0,                  𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒                                              

                                               

(5) 

𝑇 distilasyon matrisindeki durumlar sağlanırsa “ 𝑎, 𝑏’den üstündür” denir.  

3. BULGULAR 

3.1. CRITIC Yöntem ile Göstergelerin Önem Ağırlıkların Belirlenmesi 

Çalışmada, ELECTRE III yönteminin önemli parametrelerinden biri olan kriter ağırlıkları 

objektif bir değerlendirme yapan CRITIC yöntemiyle tespit edilmiştir. Bu yöntem ile iş 

yapma kolaylığının 10 temel göstergesinin önem ağırlıkları yıllara göre ayrı ayrı elde 

edilmiştir. Göstergelerin yıllara göre önem ağırlıkları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. CRITIC Yöntem İle 10 Temel Göstergenin Önem Ağırlıklarının Yıllara Göre 

Belirlenmesi. 

 

  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Sıra Gösterge Ağırlık Gösterge Ağırlık Gösterge Ağırlık Gösterge Ağırlık Gösterge Ağırlık 

1 Kredi Erişimi 0,124034 Kredi Erişimi 0,125627 Kredi Erişimi 0,135093 Kredi Erişimi 0,133067 Kredi Erişimi 0,137993 

2 

İflas 

Durumların 

Çözümü 

0,120439 

İflas 

Durumların 

Çözümü 

0,122883 

İflas 

Durumların 

Çözümü 

0,123602 

İflas 

Durumların 

Çözümü 

0,126035 

İflas 

Durumların 

Çözümü 

0,128452 

3 Dış Ticaret 0,108967 Dış Ticaret 0,106975 Dış Ticaret 0,109069 Dış Ticaret 0,10931 Dış Ticaret 0,109834 

4 
Bir İşe 

Başlama 
0,101456 

Azınlık 

Yatırımcıların 

Korunması 

0,103806 

Azınlık 

Yatırımcıların 

Korunması 

0,102975 

Azınlık 

Yatırımcıların 

Korunması 

0,102324 

Azınlık 

Yatırımcıların 

Korunması 

0,098983 

5 

Azınlık 

Yatırımcıların 

Korunması 

0,09949 
Bir İşe 

Başlama 
0,097939 

Elektrik 

Bağlatma 
0,091424 Tapu Sicili 0,09336 Tapu Sicili 0,093748 

6 
İnşaat Ruhsatı 

İşlemleri 
0,091649 

Elektrik 

Bağlatma 
0,091689 Tapu Sicili 0,091385 

Elektrik 

Bağlatma 
0,090081 

Sözleşmelerin 

Uygulanması 
0,090079 



7 Tapu Sicili 0,090668 Tapu Sicili 0,091541 
Sözleşmelerin 

Uygulanması 
0,08853 

Sözleşmelerin 

Uygulanması 
0,089093 

Elektrik 

Bağlatma 
0,08839 

8 
Elektrik 

Bağlatma 
0,089307 

İnşaat Ruhsatı 

İşlemleri 
0,087729 

İnşaat Ruhsatı 

İşlemleri 
0,088527 

Vergilerin 

Ödenmesi 
0,08708 

Vergilerin 

Ödenmesi 
0,085798 

9 
Vergilerin 

Ödenmesi 
0,089068 

Sözleşmelerin 

Uygulanması 
0,086518 

Bir İşe 

Başlama 
0,084929 

İnşaat Ruhsatı 

İşlemleri 
0,086122 

İnşaat Ruhsatı 

İşlemleri 
0,083742 

10 
Sözleşmelerin 

Uygulanması 
0,084924 

Vergilerin 

Ödenmesi 
0,085294 

Vergilerin 

Ödenmesi 
0,084467 

Bir İşe 

Başlama 
0,083529 

Bir İşe 

Başlama 
0,082981 

Bu yönteme göre, ülkelerin iş yapma ortamlarını en çok etkileyen ilk üç gösterge 

sırasıyla; "Krediye Erişim, İflas Durumlarının Çözümü, Dış Ticaret" göstergeleridir. Beş 

yıl boyunca bu üç gösterge ilk üç sırada yer alırken, diğerleri yıllara göre değişkenlik 

göstermiştir. Ayrıca 2016 yılında iş yapma ortamını en çok etkileyen dördüncü gösterge 

"Bir İşe Başla" göstergesi iken diğer yıllarda bu önem giderek azalmış, yerine "Azınlık 

Yatırımcıların Korunması" göstergesi önem kazanmıştır. 

3.2.  ELECTRE III Yöntemiyle Ülkelerin İş Yapma Kolaylığına Göre 

Sıralanması 

ELECTRE III yönteminde kullanılacak olan kriter ağırlıkları belirlendikten sonra, karar 

verme matrisindeki veriler kullanılarak eşik değer aralıkları belirlenmiştir. Çalışmada, 

İŞYKE verilerinin her bir göstergesine göre alternatif performansları arasındaki farklar 

incelenerek 𝑞𝑗  farksızlık, 𝑝𝑗  tercih ve 𝑣𝑗  veto eşik değerleri makul bir minimum ve 

maksimum değer arasına yerleştirilmiştir. Her bir göstergedeki alternatifler arasındaki en 

küçük farklar farksızlık eşiği, orta değerler tercih eşiği ve en büyük farklar veto eşiği 

olarak alınmıştır. 2016-2020 verileri ayrı ayrı incelendiğinde genellikle, eşik değer 

aralıkları 𝑞𝑗 = [0, 10] , 𝑝𝑗 = [43, 80]  ve 𝑣𝑗 = [84, 100]  şeklinde elde edilmiştir. 

Çalışmada, bu aralıkların ortasına karşılık gelen 𝑞𝑗 = 5 , 𝑝𝑗 = 61.5  ve 𝑣𝑗 = 92  eşik 

değerleri benimsenmiştir. Bu değerler her bir gösterge için eşit olarak alınmıştır. Ayrıca 

her yıl için de aynı eşik değerler seçilmiştir. ELECTRE III ile elde edilmiş sıralamada 

yıllara göre en iyi iş yapma ortamına sahip ilk 10 ülkenin karşılaştırılması Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Yıllara Göre En İyi İş Yapma Ortamına Sahip İlk 10 Ülkenin Sıralaması 

Ülkeler 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

Yeni Zelanda 1 Yeni Zelanda 1 Yeni Zelanda 1 Yeni Zelanda 1 Yeni Zelanda 1 

ABD 2 ABD 2 ABD 2 ABD 2 ABD 2 

Singapur 3 Singapur 3 Singapur 3 Singapur 3 Singapur 2 

Hong Kong, 

Çin 
3 

Hong Kong, 

Çin 
3 

Hong Kong, 

Çin 
4 Danimarka 4 

Hong Kong, 

Çin 
3 

Danimarka 4 Danimarka 4 Danimarka 5 
Hong Kong, 

Çin 
5 Danimarka 4 

İngiltere 5 İngiltere 5 Kore 6 Kore 6 İngiltere 5 

Kore 6 Kore 5 İngiltere 7 İngiltere 7 Gürcistan 5 



İsveç 7 Norveç 6 Gürcistan 8 Gürcistan 8 Kore 6 

Norveç 8 İsveç 6 Norveç 8 Norveç 9 Norveç 7 

Kanada 8 Kanada 7 İsveç 9 İsveç 10 Avustralya 8 

Almanya 8 Finlandiya 7 Avustralya 10 Malezya 10 Malezya 9 

Avustralya 9 Makedonya 7 Kanada 10 
  

Kanada 10 

Finlandiya 9 İrlanda 7 
      

İrlanda 9 Letonya 7 
      

Tayvan, Çin 9 Almanya 8 
      

Estonya 10 Gürcistan 9 
      

  
Avustralya 9 

      

  
Estonya 10 

      

Çalışmaya dahil olan yıllar içinde, iş ortamları açısında en iyi ilk iki ülke Yeni Zelanda 

ve ABD ülkeleri olduğu gözlemlenmiştir. Singapur ise her yıl 3. sırada yer alırken 

2020’de ABD ile aynı sıraya yerleşmiştir. Hong Kong (Çin), Danimarka, İngiltere, Kore, 

Norveç yıllara göre değişkenlik gösterse de hep ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır. 

Tabloda dikkat çeken bir diğer sonuç, Gürcistan 2016 yılında ilk 10’na giremezken, 2020 

yılında ilk 5’in arasına girmeyi başarmıştır. 

2016 ile 2020 yılları karşılaştırıldığında, 2016’dan 2020’e gelindiğinde iş yapma 

kolaylığında en fazla yükseliş gösteren ilk 10 ülkenin karşılaştırılması Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3. 2016 ile 2020 Yılları Arasında İş Yapma Ortamına Göre En Fazla Yükseliş 

Gösteren 10 Ülkenin Sıralaması 

 Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

Hindistan 84 77 66 49 42 42 (84-42) 

Togo 103 105 110 87 64 39 (103-64) 

Kenya 69 54 56 38 31 38 (69-31) 

Malawi 99 90 67 62 63 36 (99-63) 

Ürdün 82 83 82 71 46 36 (82-46) 

Cibuti 110 106 112 78 75 35 (110-75) 

Brunei Sultanlığı 75 57 41 42 45 30 (75-45) 

Azerbaycan 50 55 55 31 22 28 (50-22) 

Suudi Arabistan 78 78 79 68 51 27 (78-51) 

Tacikistan 92 91 97 89 65 27 (92-65) 

Tablo 3’e göre Hindistan 2016’da 84. sıradayken, 42 basamak birden yükselerek 2020’de 

42. sıraya yerleşmiştir. Düşük gelirli ülkeler arasında yer alan Togo ise 2016’da 103. 

sıradayken, 39 basamak birden yükselerek 2020’de 64. sırada yerini almıştır. 

İçinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa-Orta Asya bölgesindeki ülkelerin iş yapma 

ortamlarının karşılaştırılması Tablo 4’de verilmiştir. 



Tablo 4. Avrupa-Orta Asya Bölgesindeki Ülkelerin İş Yapma Ortamlarına Göre 

Sıralaması 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Gürcistan 15 9 8 8 5 Ermenistan 38 36 37 38 36 

Makedonya 16 7 11 13 12 Hırvatistan 34 32 33 35 38 

Kazakistan 37 24 19 21 16 Belarus 41 35 33 34 39 

Azerbaycan 50 55 55 31 22 Bulgaristan 30 33 34 39 41 

Rusya 30 22 22 22 23 Ukrayna 49 49 50 46 47 

Türkiye 39 39 38 26 27 Özbekistan 57 58 57 54 49 

Sırbistan 37 25 27 28 29 Arnavutluk 65 48 44 45 50 

Karadağ 33 31 25 26 30 Kırgızistan 57 60 60 56 53 

Moldova 35 29 31 32 33 Bosna Hersek 46 43 48 54 56 

Kıbrıs 27 27 30 30 35 Tacikistan 92 91 97 89 65 

Kosova 55 54 35 39 35 San Marino 69 68 77 61 66 

Romanya 32 28 28 34 35 
      

Tablo 4’e göre, Gürcistan ve Makedonya beş yıl boyunca Avrupa ve Orta Asya 

bölgesinde en iyi iş yapma ortamına sahip ilk iki ülke iken, Tacikistan ve San Marino’da 

bölgenin en kötü iş yapma ortamına sahip son iki ülkesidir. Türkiye 2016 yılında 190 

ülkenin genel sıralamasında 39. sıradayken, bölgede 23 ülke arasında 11. sıradadır. 2019 

yılında ülkelerin genel sıralamasında 13. basamak birden yükselerek Karadağ ile birlikte 

26. sıraya yerleşirken bölgede de 5. sıraya yükselmiştir. 2020 yılında ise genel sıralamada 

bir basamak gerileyerek 27. sıraya düşmüş fakat bölgede sıralaması 5 olarak kalmıştır.  

4. SONUÇ 

Çalışmada, CRITIC tabanlı ELECTRE III yöntemi ile ülkeler iş ortamlarına göre 

değerlendirilmiş ve sıralanmıştır. CRITIC ağırlık belirleme yöntemi ile 2016-2020 yılları 

arasında yapılan değerlendirmeye göre beş yıl boyunca iş ortamını en çok etkileyen ilk üç 

gösterge “Krediye Erişim, İflas Durumlarının Çözümü, Dış Ticaret” göstergeleridir. Son 

yıllarda “Azınlık Yatırımcıların Korunması” göstergesi de önem kazanarak son dört yılda 

iş ortamını etkileyen dördüncü gösterge olmuştur. Diğerleri yıllara göre değişkenlik 

göstermiştir. Bu durumda, ülkelerin gelecekte iş ortamlarını düzeltebilmeleri için bu dört 

gösterge üzerinde daha çok durmaları gerekeceği öngörülebilir. 

ELECTRE III yöntemiyle elde edilen en iyi iş yapma ortamı sıralamasına göre beş yıl 

boyunca en iyi iş ortamına sahip ülkeler Yeni Zelanda ve ABD ülkeleri olduğu 

saptanmıştır. Üst sırada yer alan ülkelerin, hükümetleri özel sektörün gelişimini gereksiz 

yere engellemeden, piyasadaki etkileşimlerini kolaylaştıran kurallar oluşturmayı 

başardıkları için ilk iki ülke arasında yer aldıkları kanaatine varılmıştır. ELECTRE III 

yöntemi farksızlığı ve zorunlu karşılaştırmalardan kaçınmak için karşılaştırılmazlığı 



işleme kattığından dolayı tam bir sıralama elde edememiş ve bu nedenle bazı ülkeleri 

aynı sırada sıralamıştır. Singapur 2016’dan 2019’a kadar 3. sırada sıralanırken 2020 

yılında ABD ile aynı iş yapma kolaylığına sahip olup 2. sırada sıralanmıştır. 2016-2020 

yılları arasında en fazla yükseliş gösteren Hindistan ve Togo, İŞYKE’nin 2018 verilerine 

göre en fazla iş yapmayı kolaylaştıran düzenleyici reformlar yapan ilk 10 ülke arasına 

girmiştir. Bu reformlar sayesinde üst sıralara yükseldiği söylenebilir. 2020 yılında ilk beş 

ülke arasında yer alan ve Avrupa-Orta Asya bölgesinde en iyi iş yapma ortamına sahip 

olan Gürcistan ise İŞYKE’nin 2017 verilerine göre iş yapma ortamıyla ilgili ciddi 

düzenlemeler yapmıştır.  

Türkiye açısından değerlendirildiğinde; 

 Türkiye, yöntemin elde ettiği ülkelerin genel sıralamasında 2016 ve 2017 

yıllarında 39. sıradayken, İŞYKE’nin 2017/2018 verilerine göre iş ortamıyla ilgili 

yaptığı düzenlemeler ile 2019 yılında, 26. sıraya yükselerek Belçika, Fransa, 

Hollanda, İsrail ve Karadağ ile aynı sırada sıralanmıştır. İŞYKE’nin 2019 yılına 

ait verilerine göre bazı göstergelerdeki değişikliklerle (kredi erişimini 

zorlaştırması, mülk devretme maliyetlerini artırarak mülk tescilini zorlaştırması 

vd.) iş yapma ortamını zorlaştırdığı için 2020’de bir basamak gerileyerek 27. 

sıraya düşmüştür. 

 Avrupa-Orta Asya bölgesindeki ülkeler ile karşılaştırıldığında, iş yapma 

ortamında 2016 yılında 11. sıradayken, 2020 yılında 5. sıraya yükselmiştir.  

 Türkiye’nin göstergeleri incelendiğinde en iyi olduğu iş yapma göstergesi, "Sınır 

Ötesi Ticaret (Dış Ticaret)" iken en kötü olduğu gösterge "İflas Durumlarının 

Çözümü" göstergesidir. 

 CRITIC ağırlık belirleme yöntemine göre Türkiye’nin iş yapma ortamlarını 

iyileştirebilmesi için ilk olarak "Kredi Alma" ve "İflas Durumlarının Çözümü" 

göstergelerinde olumlu reformalar yapması gerektiği öngörülmüştür. 

Yöntemin elde ettiği sonuçlar İŞYKE’nin sonuçları ile karşılaştırıldığında (DB,2020), 

İŞYKE’de Yeni Zelanda beş yıl boyunca ilk sırada sıralanırken, ikinci sırada Singapur 

yer almıştır. ABD ise 2016 yılında 5. sırada, 2020 yılında ise 6. sırada sıralanmıştır. 

Türkiye ise İŞYKE sıralamasında, 2016 yılında 54. sıradayken, 2020’de 33. sıraya 

yükselmiştir. Benzer şekilde diğer ülkelerde de farklılıklar görülmüştür. Yöntem ile 

İŞYKE sıralamaları arasında oluşan bu farklılıklar, yöntemin CRITIC yönteminin 

ağırlıklarını kullanması ve telafi edici olmamasına karşılık, İŞYKE’de göstergelerin eşit 

ağırlıklandırılması ve telafi edici olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Ayrıca 



yöntemin bazı ülkeleri aynı sırada sıralaması, İŞYKE’nin tam bir sırala oluşturması da 

farklılıklara sebep olmuştur.  

Çalışmada görüldüğü gibi, ELECTRE III yöntemiyle farksız ve karşılaştırılamayan 

ülkelerin aynı sırada sıralanması ile zorunlu karşılaştırmalardan kaçınılmış olması bir 

avantaj olarak görülebilir. Ülkelerin hükümetlerinin yapacağı iş yapma ortamıyla ilgili 

düzenlemelerin Gürcistan, Hindistan, Togo ülkelerinde olduğu gibi dünyadaki diğer 

ülkeler ile daha iyi rekabet edebilecekleri ve o ülkeye yatırım yapacak iş adamlarının 

karar vermesini kolaylaştırabileceği söylenebilir. İş yapma ortamı göstergelerinin farklı 

ağırlıklandırılması ile ülkelerin en önemli göstergeye yönelmesini (Krediye Erişim, İflas 

Durumlarının Çözümü, Dış Ticaret, Azınlık Yatırımcıların Korunması) sağlayarak, iş 

yapma ortamını en çok etkileyen göstergelerde yapacakları reformlar ile iş yapma 

ortamlarını daha iyi seviyeye getirebilecekleri düşünülebilir. 
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Bu endeks ülkeleri, küçük ve orta büyüklükteki yerel işletmelerin uygun iş yapma 

ortamlarına sahip olma durumlarına göre çeşitli iş yapma kolaylığı göstergeleri açısından 

değerlendirmektedir. 
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Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaç Olan Naproksenin Aktif Karbon ve Aerojel İçeren 

Kitosan Biyokompozitler ile Adsorpsiyonu: Box-Behnken Tasarım Optimizasyonu 

Nazlı ÖZCAN1,2,, Berrin SAYGI3, Didem SALOGLU4 
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ÖZET: : Çevrede önceden bilinmeyen, tanınmayan, öngörülmeyen veya şüphe 

edilmeyen kimyasal kirleticilerden kaynaklanabilecek tehlikeler, uzun süredir birçok 

bilim dalındaki bilim adamının ilgisini çekmektedir. Endokrin sisteminin normal 

fonksiyonunu engelleyen bu kimyasallar vücuda alındıklarında doğal hormonları taklit 

ederek üreme sistemini bozduğu ve birçok hayvan türlerinde (bazı balıklarda, kuşlarda, 

memelilerde ve timsahlarda) cinsiyet bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, sperm 

sayılarında azalmalar, erkek organizmalarda dişilik, dişi organizmalarda da erkeklik 

özelliklerini artırdığı tespit edilmiştir. Sucul ortamdan bu kimyasalların bertarafı 

ekosistem ve doğal yaşam açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, 

endokrin bozucu kimyasallardan olan naproksenin (NPX) giderilmesi amacıyla adsorban 

olarak kitosan, kitosan:aerojel ve kitosan:aerojel:aktif karbon biyokompozitleri 

sentezlenmiş ve adsorpsiyon mekanizması incelenmiştir. Kesikli adsorpsiyon prosesine 

göre yürütülen deneylerde adsorpsiyon performansları, adsorban miktarı, sıcaklık ve 

zaman parametrelerine bağlı olarak incelenmiştir ve bu parametrelerin NPX 

adsorpsiyonuna etkisi Box-Bhenken yüzey istatistiksel tasarımına dayalı yanıt yüzey 

metodolojisi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sulu çözeltilerden NPX’in giderimi % 30-

93 arasında değişmektedir. İncelenen adsorpsiyon izoterm modellerinde Freundlich 

izotermi, Langmuir izotermine göre adsorpsiyon mekanizmasını daha iyi açıklamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: naproksen, adsorpsiyon, aktif karbon, aerojel, kitosan, Box-

Behnken. 

GİRİŞ 

Mikrokirleticiler; insanları ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen, endokrin sisteminin 

normal fonksiyonlarını engelleyen toksik ve biyobirikimli kimyasallardır. Bu bileşikler 

sıklıkla yüzey suyu, atık su, yeraltı suyu ve evsel sularda tespit edilen büyük bir kirletici 

grubunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu kirleticilerin doğada bulunması çevre ve insan 

sağlığı açısından büyük tehdit oluşturmaktadır (Ahmed ve Hameed, 2018; Khazri vd., 

2017; Simsek vd., 2017). 

Farmasötik bileşikler ise insan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılan fakat 

sucul ortamda kalıcı varlıklarıyla doğal yaşamı tehdit eden en önemli mikrokirletici 

sınıfındadır. Özellikle reçetesiz satılan ve gün geçtikçe kullanımı kontrolsüz bir şekilde 

artan nonsteroid anti-inflamatuar (NSAI) ilaçlar bu sınıfın büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Çeşitli su kaynaklarında en sık tespit edilen ve tıpta analjezik, 

antiinflamatuar ve antipiretik ajanlar olarak kullanılan ilaçlara örnek naproksen, 



siproflaksin, diklofenak, ibuprofen ve karbamazepin verilebilir. Bu ilaçlar suda μg/L ile 

mg/L aralığında görülseler bile yüksek çevresel risk kabul edilmektedir ve geleneksek su 

arıtma tesislerinde düşük verimlilikle giderilmektedir (Larous ve Meniai, 2016; Kooijman 

vd., 2020).  

Naproksen, romatoid artrit ve osteoartrit semptomlarının hafifletilmesi için yaygın olarak 

kullanılan bir NSAI ilaçtır. Atık sularda 0,1 μg/L -2,6 μg/L aralığında iken yüzey 

sularında 0,01 μg/L -0,1 μg/L aralığında bulunmaktadır (Boyd vd., 2005: 39). İz 

seviyelerinde gözlenen bu miktarlar sağlık açısından olumsuz etkilere neden olma 

potansiyeline sahiptir ve sulardan uzaklaştırılması araştırmacılar için önemli bir konu 

haline gelmektedir (Reynel-Avila vd., 2015: 209). 

Mikrokirleticilerin gideriminde kuagülasyon, biyobozunma, fotobozunma ve klorlama 

gibi yöntemler kullanılmasına rağmen en etkili yöntem adsorpsiyon yöntemi olarak 

bilinmektedir. Yüksek verimle, kolay ve ekonomik ayırma sağladığından dolayı 

mikrokirleticilerin gideriminde adsorpsiyon yöntemi fenomen haline gelmiştir. 

Adsorsiyon yöntemi, gözenekli bir katı ile çok bileşenli sıvı karışımları arasında fiziksel 

veya kimyasal bağlanma ile adsorpsiyonun meydana geldiği bir saflaştırma işlemidir. 

Gözenekli katı, yüksek gözenek hacminden dolayı adsorbatın bu gözenekler içine yol 

bulmalarını sağlayan yüksek adsorptif kapasiteye yol açmaktadır ve bu sayede yüksek 

ayırma verimi gerçekleşmektedir. Adsorpsiyon işlemlerinde en yaygın kullanılan 

geleneksel adsorpsiyon malzemesi aktif karbondur. Fakat son yıllarda adsorpsiyon 

proseslerinin pratik kullanımını, seçimliliği ve geri dönüşümlülüğü arttırmak için aktif 

karbonun yerine yeni karbon bazlı polimerler, modifiye edilmiş kompozit malzemeler 

araştırma konularının öncüsü olmuştur (Saloglu ve Ozcan, 2020: 107).  

Bu çalışmada, nonsteroid antiinflamatuar (NSAI) ilaçlardan biri olan NPX’in,  aktif 

karbon ve aerojel içeren kitosan biyokompozitleri ile sulu ortamdan adsorpsiyon 

yöntemiyle giderilmesi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında sentezlenen yeni nesil 

adsorbat malzemelerin NPX adsorpsiyon mekanizması belirlenmiş ve NPX 

adsorpsiyonunun izoterm, kinetik ve termodinamik özellikleri değerlendirilmiştir. Ayrıca 

Box-Behnken yüzey istatistiksel tasarımına dayalı yanıt yüzey metodolojisi kullanılarak 

proses koşullarının optimizastonu gerçekleştirilmiştir.  

MALZEME VE YÖNTEM 

A. Malzeme 

Kitosan, Acros Organics firmasından, asetik asit Sigma-Aldrich firmasından, 

glutaraldehit, sodyum silikat, etanol, n-hekzan Merck firmasından temin edilmiştir. 

 

B. Kitosan, Kitosan:aerojel ve kitosan:aerojel:aktif karbon biyokompozitlerinin 

sentezi 

 Sodyum silikattan silika aerijel sentezi 

Hidrofobik silika aerojeller, sodyum silikat çözeltisinin hidrolizi ve polikondensasyonu 

yoluyla üç aşamada hazırlanmıştır: 

(1) silika hidrojellerin hazırlanması, 

(2) jellerin çözücü değişimi ve yüzey modifikasyonu (sililasyon) ve 

(3) yüzeyi değiştirilmiş jellerin kurutulması 

 



 Biyokompozit sentezi 

Kitosan çözeltisi, oda sıcaklığında seyreltik asetik asit çözeltisinde 24 saat manyetik 

karıştırıcıda karıştırılmıştır. Sentezlenen aerojel ve ticari olarak temin edilen aktif karbon 

dispers edilmiştir. Homojen görüntü elde edildikten sonra kitosan, aerojel ve aktif karbon 

karıştırılarak kitosan/aerojel/aktif karbon karışımı elde edilmiştir. Freeze-dryer’da 24 saat 

dondurularak kurutulmuştur. 

 

 

 

C. Adsorpsiyon Çalışması 

Kitosan, kitosan:aerojel ve kitosan:aerojel:aktif karbon biyokompozitler ile NPX 

gideriminde optimum adsorban miktarını belirleyebilmek için farklı koşullarda 

adsorpsiyon denemeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Langmuir ve Freundlich 

modellerine uygulanarak model parametreleri hesaplanmış ve adsorpsiyon mekanizması 

değerlendirilmiştir. İncelenen izoterm model denklemleri ve model parametreleri Tablo 

2’de gösterilmektedir. 

D. Box-Behnken Deney Tasarımı 

Design Expert 11.0.5.0 yazılımı ile üç deneysel faktörün (madde miktarı, sıcaklık, kalma 

zamanı) % giderim üzerindeki etkilerini belirlemek için bir cevap yüzeyi yöntemi (CYY) 

olan Box-Behnken dizayn kullanılmıştır (Stat-Ease, Inc., ABD). Yüzde giderim 

adsorpsiyon işlemi ile çözelti içerisinde bulunan NPX iyonlarının adsorban madde 

tarafından yüzde kaç oranında absorplandığını ifade etmektedir.  Yüzde giderim 

denklemi Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Bu çalışmada Box-Behnken dizayn tasarım yöntemi ile adsorpsiyon denemeleri için 

yapılması gereken deney sayısı 3 parametre ve 3 seviyeli bir deney tasarımı için 17 olarak 

belirlenmiş olup bu on yedi deneyin 5 tanesi her bir seviyenin merkez noktasında tekrar 

denemeler şeklinde yapılmıştır. Box-Behnken deneysel tasarım yöntemi için kullanılan 

parametreler, bu parametrelerin kodlanmış ve gerçek seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1: Adsorpsiyon çalışmasında kullanılan denklemler. 

Adsorpsiyon kapasitesi 
qe =

(C0 − Ce). V

m
 

Ce (mg/L); denge durumunda 

çözelti konsantrasyonu;  

qe (mg/g);  denge durumunda 

birim adsorbant üzerine 

adsorplanan miktar  

C0 (mg/L);  başlangıç çözelti 

konsantrasyonu  

V, çözelti hacmi (L);  

m, adsorbent ağırlığı (g)’dır. 

 

% Giderim  
%𝑅 =

𝐶0 − Ce
𝐶0

∗ 100 
%R; yüzde giderim 

İZOTERM MODELLER 

Langmuir izoterm 
𝑞𝑒 =

𝑄0𝑏𝐶𝑒
1 + 𝑏𝐶𝑒

 
Q(mg/g);tek tabaka kapasitesi  

b (L/mg); Yüzey bağlanma 



 enerjisi  

Freundlich izoterm 
𝑞𝑒 = 𝐾𝐹. 𝐶𝑒

1
𝑛 

KF (L/g) ;adsorpsiyon  kapasite 

sabiti  

n; adsorpsiyon  şiddetini 

gösteren sabit 

 

Tablo 2: Box-Behnken deneysel tasarım yöntemi için kullanılan parametreler. 

Bağımsız Değişkenler Sembol Seviyeler 

  -1 0 1 

Madde miktarı (mg) A 100 200 300 

Sıcaklık (⁰C) B 25 35 45 

Kalma Zamanı (dk) C 10 245 480 

 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

A. Madde miktarı optimizasyonu ve adsorpsiyon izotermleri 

Adsorpsiyonu etkileyen parametrelerin başında adsorban miktarı gelmektedir. 

biyokompozitleri için bu parametrenin optimizasyon sonuçları Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 



 

Şekil 1: Biyokompozitlerin adsorban miktarı ve adsorpsiyon izoterm modelleri. 

Numunelerin NPX iyonlarını içeren adsorpsiyon deneylerine ait adsorpsiyon izotermleri 

Şekil 1’de gösterilmiştir. Numunelerin Freundlich, Langmuir, izotermleri ile uyumluluğu 

incelenmiştir. Deneysel verilerin adsorpsiyon izoterm modellerine uygulanması 

sonucunda her bir numune için elde edilen izoterm model parametreleri hesaplanmış ve 

bu parametreler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Biyokompozitlerin adsorpsiyon izoterm parametreleri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde numunelerin RL ayırma faktörü değerleri sırasıyla 0,009, 0,748 ve 

0,082 iken kitosan numunesinin RL ayırma faktörü değeri 1.317’dir. Kitosan numunesi 

elverişlilik aralığının dışında olduğundan Langmuir izoterm modeli bu numune için 

uygun değildir.  

Numuneler için Langmuir izoterm modeli ile belirlenen korrelasyon katsayıları (R
2
) 

sırasıyla, 0,91, 0,95, 0,91, 0,93 iken; tek tabaka kapasiteleri sırasıyla 18,97 mg/g, -7,380 

mg/g, 23,04 mg/g, ve 7,530 mg/g olarak bulunmuştur. Ayrıca b yüzey bağlanma enerjisi 

değerleri sırasıyla; 2,301, -0,0048, 0,0068 ve 0,225 olarak hesaplanmıştır.  

Freundlich izoterm modeli, heterojen bir yüzeyde görünen adsorpsiyon için uygundur ve 

adsorbanların aktif saha dağılımını beyan etmektedir. Bu izotermde log qe’ye karşılık log 

Ce grafiği çizilerek doğrunun ordinatı kestiği noktadan KF, eğimden ise 1/n değeri 

hesaplanmaktadır. 1/n heterojenite faktörüdür. Yüzey ne kadar heterojense 1/n değeri o 

kadar sıfıra yakın olur. Ayrıca 1/n değeri adsorbent/adsorbat sisteminin uygunluğu ve 

kapasitesi hakkında da bilgi vermektedir. Pek çok durumda 0<1/n<1 değeri elverişli 

adsorpsiyon aralığını göstermektedir.  

Tüm numunelerin heterojenite faktörleri 1,0’dan düşük olduğu için Freundlich izoterm 

modeli adsorpsiyon mekanizmasını açıklamada uygundur. Ayrıca 0,93-0,98 arasında 

değişen korrelasyon katsayıları R
2
 modelin uygunluğunu kanıtlar niteliktedir.  

Korelasyon katsayıları (R
2
) ve Q model bazında adsorpsiyon kapasiteleri değerlerine 

dayanarak, Freundlich modelinin parametreleri, NPX adsorpsiyonuna Langmuir 

modelinden daha iyi uyum sağlamıştır. Tüm bu modellerin değerlendirme sonucuna göre, 

biyokompozitlere NPX adsorpsiyonunun çok katmanlı heterojen oluştuğu söylenebilir. 

Biyokompozitlerin aktif bölgeleri, çok katmanlı adsorpsiyon ve heterojen gözenek 

dağılımı nedeniyle adsorpsiyon işlemi sırasında logaritmik olarak artmıştır. 

B. Box-Behnken Tasarım Optimizasyonu 

 AC Kitosan Kitosan-

Aerojel 

Kitosan-

Aerojel-AC 

qe  (mg/g)   4,157 1,032 2,570 3,766 

Langmuir    

Q (mg/g) 18,97 -7,380 23,04 7,530 

b 2,301 -4,8E-03 6,8E-03 0,225 

RL 0,009 1,317 0,748 0,082 

R
2 

0,911 0,955 0,911 0,930 

Freundlich    

KF (mg/g) 12,48 0,016 0,249 2,140 

1/n 0,499 0,787 0,804 0,360 

R
2 

0,946 0,952 0,9323 0,989 



Bağımsız değişkenlerin cevap üzerindeki etkisi  (%Giderim) Design Expert yazılımı ile 

CYY kullanılarak 3 boyutlu yüzey grafikleri ile araştırılmıştır. 3B grafiklerde, bir seferde 

cevap üzerine iki bağımsız değişkenin etkileri incelenmiştir. Kalan bir parametre sabit 

tutulmuştur çünkü ikiden fazla parametrenin etkisini aynı anda 3B grafiklerde göstermek 

mümkün değildir. 

 (a)  (b)  (c) 

Şekil 2: (a) madde miktarı (mg) ve sıcaklığın (°C) (b) madde miktarı (mg) ve kalma 

süresi (dakika) (c) kalma zamanı (dakika) ve sıcaklığın (°C)  % giderim üzerindeki 

etkisini gösteren üç boyutlu cevap yüzey grafikleri 

Şekil 2 (a) , (b) ve (c), sırasıyla yüzde giderim üzerine sıcaklık-madde miktarı, kalma 

zamanı-madde miktarı, kalma zamanı ve sıcaklık bağımsız değişkenlerinin sinerjik etkisi 

için 3B cevap yüzeyi grafiklerini temsil etmektedir. Madde miktarlarında sıcaklık ve 

kalma süresi sabit tutularak yapılan denemelerde yüzde giderim sırasıyla %60 ve % 89,9 

olarak bulunmuştur.  

Bu durumda madde miktarındaki 3 katlık bir artış yaklaşık olarak %30 daha fazla giderim 

sağlamıştır. Madde miktarı ve sıcaklığın sabit tutulmasıyla 10 ve 480 dakika kalma 

sürelerinde yapılan denemelerde yüzde giderim sırasıyla % 24 ve % 89,9 olarak 

bulunmuş ve 480 dk kalma süresinde 10 dakika kalma süresine kıyasla yaklaşık olarak % 

66 daha fazla giderim sağlanmıştır.  

Madde miktarı ve kalma süresi sabit tutularak 25°C ve 45°C sıcaklıklarda yapılan 

denemelerde % giderim sırasıyla % 84,6 ve % 88,6 olarak bulunmuş ve sıcaklıktaki 

20°C’lik artış yaklaşık olarak %4’lük bir giderim artışına sebep olduğu saptanmıştır.  

Bu sonuçlara dayanarak, yüzde giderimin, kalma zamanının ve madde miktarının 

artmasıyla artış gösterdiği bunun yanı sıra deneme yapılan sıcaklık aralığında artan 

sıcaklık değeriyle % giderimde önemli bir değişim olmadığı açıkça görülmektedir.  

SONUÇ 

Bu çalışma farmasötik mikrokirletici sınıfında olan ve doğal yaşamı tehtit eden NPX’in 

aerojel ve aktif karbon içeren kitosan biyokompozitler ile giderim etkinliği incelenmiştir. 

% 90’ın üzerinde giderim ile sentezlenen biyokompozitlerin NPX gideriminde iyi bir 

adsorban olduğu belirlenmiştir. Adsorpsiyon mekanizmasının karakteristiği ile fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini anlayabilmek için izoterm modelller değerlendirilmiştir. Freudlich 

izoterm modelin varsaydığı yaklaşımlara dayanarak çok tabakalı heterojen yüzeye 

NPX’in adsorbe olduğu belirlenmiştir. Biyokompozit elde etmek için eklenen her yeni 



bileşenin (aerojel ve aktif karbon) adsorbanın adsorplama kabiliyetini ciddi oranda 

arttırdığı saptanmıştır. Box Behnken tasarım optimizasyonu ile adsorpsiyon prosesinin 

kalma zamanı ve adsorban miktarındaki değişimle fazlasıyla etkilendiği, 25°C ile 45°C 

arasındaki sıcaklık değişimlerinin ise adsorpsiyona etkisinin az olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre sentezlenen kitosan:aerojel: aktif karbon kompozitleri yenilikçi bir 

yaklaşımla adsorpsiyon uygulamalarında kullanılmaya fazlasıyla elverişlidir. 
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 ÖZET  

İnsan ihtiyaç ve isteklerinin giderek daha çok arttığı modern dünyada, sınırlı kaynaklarla söz 

konusu ihtiyaç ve isteklere cevap vermek giderek zor bir hale gelmektedir. Bu noktada 

kaynakların etkin kullanımının önemi artarken, insanların yaşam kalitesi ve memnuniyetini temel 

alan refahın ölçülmesi de bir diğer önemli konu haline gelmiştir. Refah kavramı ilk olarak 

zenginliği çağrıştırmaktadır. Ülkelerin refah seviyelerinin ölçülmesinde hiç kuşkusuz milli gelir 

önemli bir faktördür. Ancak ekonomik ve mali koşulların yanında refahı etkileyen farklı faktörler 

de bulunmaktadır. Bu nedenle refah ölçümü yapılırken ekonomik ve mali değerlerin yanında 

sosyal değerlerin de göz önüne alınması gerekmektedir.  

Refahın ölçülmesi ile birlikte refahın dağıtılması konusu da oldukça önemlidir. Ulusal açıdan 

etkin bir refah dağılımı yakalanamadığı takdirde bölgeler arası adaletsizlikler meydana gelecektir. 

Bu çalışmada Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması - 2 (İBBS-2) düzeyindeki 26 

bölgesi için refah ölçümünün yapılması ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD)) tarafından yapılan “OECD Bölgesel Refah Göstergeleri”  çalışmasından 

derlenen veri seti kullanılmıştır. OECD bölgesel refah göstergeleri, eğitim, çalışma hayatı, gelir, 

güvenlik, sağlık, çevre, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, konut, sosyal yaşam ve yaşam 

memnuniyeti olmak üzere 11 temel boyutu ifade etmektedir. OECD tarafından yapılan refah 

çalışmasını Türkiye için uyarlayan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) de benzer şekilde 11 

boyutta toplam 41 gösterge kullanarak “İllerde Yaşam Endeksi”  çalışmasını yayınlamıştır. 

Çalışma kapsamında İBBS-2 bölgelerinin refah ölçümleri ise I-uzaklık yöntemi (I-distance 

method) aracılığıyla hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda oldukça objektif bir yöntem olan I-

uzaklık kullanıldığında bölge sıralamalarının ne düzeyde değişiklik gösterdiklerine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca bölge sıralamaları ile birlikte bu bölgelerin 

kapsadıkları iller, TÜİK’in Yaşam Endeksi sonuçlarıyla da karşılaştırılarak benzerlikler ve 

farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Refah göstergeleri, İBBS-2, I-uzaklık yöntemi. 
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ÖZET 

Giriş: Vitamin D eksikliği dünyada yaygın görülen bir sorundur. Vitamin D düzeylerinin 

hemoglobin metabolizmasında ve inflamatuvar parametrelerde değişikliklere neden olduğu 

bildirilmiştir. İlerleyen yaşla birlikte, hemoglobin seviyesinin azaldığı ve nötrofil lenfosit oranının 

arttığı gösterilmiş, ancak bu durumların vitamin D düzeyi ile bağlantılı olup olmadığı 

bildirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı; D vitamini düzeyi normal olanlarda, hemogram 

parametreleri ve NLO ile yaş arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmektir. 

Metod: Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında polikliniğe başvuran ve vitamin D düzeyi 

normal bulunan 224 hasta ile retrospektif olarak çalışılmıştır. Kronik akciğer hastalığı, inme, 

koroner arter hastalığı, böbrek yetmezliği ve kanser gibi tanı konulmuş hastalar, 18 yaşından 

küçük olanlar ve son üç ay içinde vitamin D tedavisi alanlar çalışmaya dahil edilmemiştir.  

Hastalar yaşlarına göre beş gruba ayrılmış; 25-hidroksivitamin D düzeyleri normal olanların tam 

kan parametreleri (nötrofil ve lenfosit düzeyleri ve NLO, ortalama trombosit hacmi [MPV] 

değerleri) yaş gruplarına göre birbirleri ile kıyaslanmıştır. Grupların değerlendirilmesi için 

ANOVA testi uygulanmış, <0,05 p değeri anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Altmış yaşından büyük olanlarda hemoglobin ve lenfosit sayısı daha düşük saptanırken, 

NLO oranı daha yüksek olarak bulunmuştur. Katılımcıların cinsiyet olarak 43 (%19,1)'ü erkek, 

181 (%80,9)'i ise kadın iken, yaş ortalaması 49,09±16,35 (erkeklerin 50,72±15,81, kadınların 

48,65±16,19) olarak bulunmuştur.  

Tartışma: Bu çalışmada vitamin D düzeyi normal olanlar bireylerde ilerleyen yaşın, hemoglobin 

ve lenfosit seviyesinde azalma ile seyrettiği, NLO oranında ise artışa neden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, nötrofil lenfosit oranı, yaş, hemogram 
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Abstract: 

Before the secession of the state of South Sudan, Sudan took good steps in the field of oil 

production and export. Oil revenues constituted the main source of the state treasury with more 

than 60% of the total revenues. However, this situation quickly changed after secession and 

became insufficient production even for domestic start-up, not to mention exports, as a result of 

many problems that plagued this sector. This paper aims to investigate these recent problems 

facing the oil industry in Sudan, and highlight their effects on the oil industry in Sudan. 

These problems are:fluctuations in oil prices, weak production, corruption and lack of 

transparency in revenues, protests by the local community against the oil companies’ policy and 

addressing the environmental effects of  the oilfields.The Paper  has been used descriptive and 

analytical research methods were relied upon to obtain the necessary information and data and 

analyze them from primary sources such as interviews with stakeholders. And secondary, such as 

reports and related studies. The paper found that these problems played a pivotal role in 

influencing the oil industry in Sudan and created a huge gap that affected the development of the 

oil industry thus slowing the process of social and economic development in Sudan. 

  The paper recommended that policies and strategies be adopted that contribute to the solution of 

these problems and that push  the oil industry to contribute to the development process. 

Keywords: modern problems, oil industry, transparency, local community, environmental 

effects.



1. Introduction:  

   The early exploration of oil took place off shore in the Red Sea, and was undertaken by several 

companies such as Ocean Oil Company, Texas Eastern Company, Union Texas and General Italian 

Oil Company. The results of this  exploration were negative except for gas found by Chevron 120 km 

south east Port Sudan in 1974(Kayombo, 2016). 

  The first oil discovery in Sudan was made in the late 1970s, but then it’s waited about more than 25 

years for the world's first oil shipment to come. That was the beginning of the importance of oil to the 

Sudanese economy. Discovery and production has played a significant role in the Sudanese 

economy(Ahmad et al., 2007).  

  Potential revenues from oil production have given a new cash injection to the economy at a time 

when the debt burden is 25% of Sudan's estimated GDP, and the debt is US $ 20 billion. The entry of 

oil for the first time into the structure of the Sudanese economy led to great steps in the rates of gross 

domestic product, and also contributed to moving the productive sectors (agriculture - industry) and 

other services in the following years of oil extraction and exploitation (Willis, 2015). 

 This current state of the oil industry in Sudan requires a closer look at the current problems that have 

afflicted the oil industry in Sudan, especially after the independence of the State of South Sudan. 

Although oil has lost its place as a major supplier to the Sudanese treasury in favor of gold in recent 

years, this industry must remain vital and must keep pace with the rapid global changes. So This paper 

aims to investigate these recent problems facing the oil industry in Sudan, and highlight their effects 

on the oil industry in Sudan. 

 

2- Martials and Methods:  

 

  To achieve the objectives of the study, descriptive and analytical research methods were relied upon 

to obtain the necessary information and data and analyze them from primary sources such as 

interviews with stakeholders. And secondary, such as reports and related studies.  

 

3. A brief History of the Oil industry in Sudan: 

3.1 1983-959:  

The first discoveries of oil began, as mentioned above, for the Italian company (AGIP), through the 

ordeals of maritime concessions in the Red Sea region in the northeast. Mechanical evidence surveys 

were carried out and six wells were drilled. After AGIP, some western oil companies Oceanic Oil 

Company, Total, Texas Eastern, Union Texas and Chevron came to reveal the oil, but most of the 

search results were not encouraging, which resulted in some companies stopping exploration. 

In 1974, Chevron Corporation, the operator of a consortium in which Shell (Sudan) Development 

Limited owns a 25% stake, acquired oil exploration. In 1978, the Cheviron Company found the first 

traces of oil in Muglad Pashin in western Upper Nile, in the state of South Sudan. In 1981, the 

company made an exploration in the Mai Lot basin, east of the White Nile. Four exploration wells 

showed flow rates of 1,500 barrels and more(Nour, 2012). 

3.2 1983 – 1998: Oil exploration commences: 

   Chevron suspended operations  in 1983, and resumed personnel transfers, after the SPLM attacked 

the company's headquarters in Rob Kona, near Bentiu, and killed three workers. The government 

divided the previous Chevron concessions into smaller units, and the 1992 government awarded the 

Milot Basin concession - Blocks 3 and 7 - to the Gulf Oil Company - Sudan (GPC). In October 1996, 

GPC drilled and reopened Chevron's wells and built an all-weather road from Adar Yale to Melut. 

Production was only 5,000 barrels per day, and it was the first crude to be exported. It  was transported 

by truck to Malut, and from there by boat to Khartoum. By May 1998, production had increased to 

10,000 barrels per day(Bliss, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 
Source: (Ministry of Energy and Minining, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Map(1) :Sudan Hydrocarbon Exploration& Production Blocks. 



   In 1992, Arakis Energy Corporation of Canada and its partner State Pe-tr and blamed Chevron 

Blocks 1, 2 and 4. Arakis carried out a series of new oil discoveries, but the company did not get 

enough money to finance the project. In December 1996, it sold 75% of its stake in its venture to state-

owned oil companies from China, Malaysia, and Sudan, to form a consortium called the Great Nile 

Petroleum Operating Company (GNPOC),(Bliss, 2014). 

3.2 1999-2004: First Reinforcement:  

 In March 1997, GNPOC began construction of a 1,540 km oil pipeline from the oilfields to the Red 

Sea export port. On August 31, 1999, the first 1,500 barrels of crude oil traveled through the pipeline 

to be loaded onto a tanker leaving to refineries in the Far East. Since then, oil production and export 

have grown steadily and new discoveries have been made. In 2003, CNPC announced the discovery of 

a "world-class" oil field in Blocks 3 and 7 east of the White Nile. In 2003, average oil production 

reached 270,000 barrels per day, and in 2004, 304,000 barrels per day,(Series, 2016). 

3.3 2005- present:  

The signing of the Comprehensive Peace Agreement in January 2005 contributed to improved oil 

production and exports and expanded exploration. Until 2006 Sudan had only one major project 

(Blocks 1, 2, and 4, operated by the Greater Nile Petroleum Operating Company in the Muglad Basin), 

one export pipeline (the Greater Nile Oil Pipeline - GNOP), and one crude oil blend (Blend Nile is of 

high quality),(Heikkilä, 2015). In late 2006, a second pipeline went into operation, a major refinery 

expansion was implemented, and a second major project began to produce a second crude blend (low-

quality Dar Blend), in addition to important field developments elsewhere. The country's production of 

crude oil has nearly doubled, making it the fifth producer in Africa at more than 434,000 barrels per 

day in  late 2006(Bliss, 2014). 

   The development of the oil industry continued until the year 2011 when South Sudan seceded from 

the mother Sudan to become a stand-alone state when a large part of the oil fields went to the nascent 

state, and after that, oil production in Sudan began to decline. In addition to that, the disturbances that 

occurred in 2013 around some oil fields resulted in a deterioration in production and some fields were 

sabotaged, and oil pumping from the border fields between South Sudan and Sudan stopped, as a 

result of the disagreement over oil revenue shares, and it was not resumed until late 2018. The latest 

reports issued by the Sudanese government to daily production decreased to only 62 thousand barrels 

per day (Ministry of Mining and  Energy ,  2020). 

Results:  

4-Modern Problems of the Oil Industry Development in Sudan: 

4-1 Weak production: 

 Since the division of Sudan and South Sudan in 2011, oil production has decreased dramatically due 

to continuing domestic political instability and conflict between the two countries, and after the 

partition, Sudan has lost nearly 75% of South Sudan's gas reserves and as of 2019, the total volume of 

production has been Sudan has 102.2 thousand barrels per day, (Market, 2020). 

                 

 

 

 

 



 Table (1):The development of oil production in Sudan. 

Years Total production (million barrels)  
Average daily production rate 

(1000/barrels)  

1999 15.9 44 

2000 65.6 179 

2001 76.3 209 

2002 86.2 236 

2003 95.7 262 

2004 106.6 291 

2005 107.2 294 

2006 130 356 

2007 176.3 483 

2008 167.2 457 

2009 173.5 475 

2010 168.7 462 

2011 119 291 

2012 38.4 102 

2013 44.7 124 

2014 42 114 

2015 39.8 110 

2016 34.8 100 

2017 30.2 87 

2018 28.4 78 

2019 25.8 71 

                      Source: Ministry of Energy and  Mining , 2020.  

This table (4) indicates the average daily production of oil in Sudan during the period from 1999 to 

2019, and oil production started at 44,000 barrels per day, then production began to rise until it 

reached its peak in 2009 by 475 barrels per day, but after that production declined. In the period 

following the secession of the State of South Sudan, it reached 71 barrels per day, and this shows the 

clear effect of the secession on the oil sector in Sudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure (1): Contribution of oil to the state’s general budget. 

 

Source: (Central Bank of Sudan, 2019 ).  

The figure above shows the contribution of oil to the general budget of the Sudanese government, and 

oil played a role in the gross domestic product in Sudan in the first decade of the third millennium, and 

the government became clearly dependent on it to support the general budget, as we find that the 

contribution of oil has reached more than 60% In 2008, however, we find that this contribution began 

to decline rapidly, until it reached the lowest 10% in the last three years. 

4-2 Corruption and lack of Transparency: 

 In 2018,Transparency International ranked Sudan the fourth most corrupt country in the world ( 

(Transparency International, 2019). According  to  that, The lack of transparency and corruption in the 

Sudanese oil sector includes all oil exploration, refining, export and consumption operations, the 

volume of production and reports received on it, available oil reserves, as well as the share of foreign 

companies, and allocations from partner countries and distribution companies(Series, 2016).  

Global Witness  reported in its investigation of the oil sector in Sudan 2010 to the manner in which oil 

revenues are managed in Sudan, and the large differences in revenue figures between institutions that 

manage Sudan's oil. For example, In 2009, government reports stated that oil revenues were estimated 

at about $ 200 million, while reports from the Global Financial Integrity Organization confirmed that 

revenues amounted to about $400 million (Witniss, 2010). 

 

Table(2):Comparison between Sudanese government statistics and BP statistics in daily production 

(2012-2019) . 

Years   Sudanese 

government statistics. 

(barrels/1000) Daily 

rate. 

British Petroleum 

Statistics (PB) 
(barrels/1000) 
Daily rate. 

Difference 

2012 102 103.1 1.1 

2013 124 117.7 6.3 

2014 114 119.6 5.6 

2015 110 109.1 0.9 

2016 100 103.6 3.6 

2017 87 94.6 7.6 

2018 78 100.0 22 

2019 71 102.2 31.2 
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Source: Author (2021),Is based on Sudanese government statistics and BP statistics. 

 

The above table(3), refers to a comparison between Sudanese government statistics regarding daily oil 

production in Sudan and British Petroleum Company (BP) statistics, which is a global reference in the 

oil sector worldwide, where the discrepancy in statistics is clear, especially in 2018 and 2019. 22 

thousand barrels, and also 31,1 thousand barrels in 2019, which are significant differences even if we 

take into account the influence of other factors on statistics. 

4-3 Protests by the local community against the oil companies’ policy: 

The government has tried to address the issue by allocating a percentage of oil revenues to the 

production areas, in the form of basic services and development projects that are working to develop 

the economy of those areas. However, it is noteworthy that the government has not fulfilled its 

commitments in the past period, for many reasons, including the direction of individual compensation 

instead of collective compensation, and also the issue of oil companies through social responsibility 

without monitoring them, table(4). According to the Sudanese Ministry of Oil in 2019, some residents 

in Belila and Namim fields led protests that led to the stoppage of oil companies for a week, and some 

workers were taken as hostages. Residents see that the oil industry has been mirrored in their 

livelihoods and health. Health authorities in these areas are reporting an increase in cancer and 

abortion among pregnant women. 

Table(3):Number of health facilities in production areas versus health projects in the oil sector. 

Number of hospitals, 

centers and health units in 

the region 

 

Percentage of health 

coverage to population. 

 

Number of hospitals 

and centers built by 

the health sector. 

 

Percentage 

contribution of 

the oil sector to 

the construction 

of health units 

 

507 34% 93 18% 

                               Source: (West Kordofan State,Sudan, 2018). 

Table (3) that the total number of facilities in West Kordofan State is 320 facilities, which include 

public and private hospitals, family care centers in addition to health units, according to the data 

extracted from the West State Executive Performance Report for the year 2018, according to the 

reports of the Social Services Department, the development system of the Ministry of Energy and 

Mining It built 93 health facilities, which is 18% of the total health facilities in the state.  

 

 

 

4-4 Addressing the environmental Effects of Oil in The fields: 

Before the oil was discovered, the oil fields were primarily agricultural and pastoral lands and they 

have remained so for hundreds of years in these activities. However, the discovery of unsuitable oil 

has become a threat to the continuation of these activities, and a conflict of interest emerged and a 

change in the patterns of land use. 

The government has tried to address the issue by allocating a percentage of oil revenues to the 

production areas, in the form of basic services and development projects that are working to develop 

the economy of those areas. 

However, it is noteworthy that the government has not fulfilled its commitments in the past period, for 

a number of reasons, including the direction of individual compensation instead of collective 

compensation, and also the issue of oil companies through social responsibility without monitoring 

them. 



According to reports from local authorities 2018, the three most common types of cancer are breast 

cancer, lymphoma, and leukemia. Children were also infected with the disease, as 8.5% of cases 

reported between January 2008 and December 2014 were in children, and the three most common 

types of cancer among children were leukemia, lymphoma, and brain cancer,( local authorities,2018). 

Some of the respondents assert that they smell bad odors emanating from the oil fields a few 

kilometers away, which prompted some of these villages near the fields to abandon their homes to 

other places, and Badawi, a community leader, said, "There are some respiratory and chest diseases 

that afflicted the population as a result of toxic substances." Resulting from these oil wells " 

(Badawi, 2021)See also (Map, 2).  

 

 

Map(2): Villages and oilfield sites in West Kordofan State, Sudan. 

 

Scoure : Author , 2021. 

This map shows the locations of the oil fields in the state of West Caravan and the surrounding 

villages. The map clearly shows the density of distribution and concentration of these villages and 

their proximity to oil wells, which leads to environmental and health impacts on these villagers. 



 

Source: Jadallah (2019): Pond of liquid waste from the oil drilling in some fields. 

 

5-Discussion: 

Based on the aforementioned, these problems facing the oil sector in Sudan clearly describe the 

current state of the oil industry in Sudan and the result of that from the complex social, economic and 

political reality that Sudan is experiencing today. The weakness of oil production, which declined 

rapidly after the secession of the South, from 472 thousand barrels per day in 2010 to only 71 

thousand barrels in 2019, has directly affected the state budget (Figure 1), which led to the suspension 

of some infrastructure projects. The weak production also led to a decline in foreign investment in the 

oil sector, considering it has become discouraging, as Adam mentioned in his study on investment in 

the oil sector in Sudan. 

Besides the problem of weak production, there is a problem of corruption and lack of transparency in 

the Sudanese oil sector, the study found that there is evidence of corruption and lack of transparency in 

the oil industry in Sudan, and that this is not limited to oil revenues only, but also affects other aspects 

such as statistics related to production, and the discrepancy between the Sudanese government figures 

And some international bodies concerned with oil affairs around the world, such as British Petroleum. 

On the other hand some, such as (The world Bank, 2009) the World Bank (2009), said that the 

corruption that exists in the Sudanese oil sector is limited. However, this study is consistent with 

(Oyewunmi & Olujobi, 2016) study on transparency in the oil and gas industry in Nigeria, that African 

oil-producing countries have a problem with lack of transparency. 

In addition, local community protests against the activities of exploration companies constitute another 

problem facing the oil industry in Sudan, as the study found that there are frequent protests and 

sometimes they reach confrontation between the local community and these companies, and local 

residents object to the environmental and health effects of oil production on people and livelihoods. . 

The study also found that the government and companies did not fulfill their obligations towards the 

production areas and that the 2% of the revenues that were allocated to the production areas did not 

meet the required level. And that the oil companies have not implemented few social responsibility 

programs in these areas (Table 4). All of this fuels the motives for more protests against these 

companies. The local community is not only calling for the provision of basic services, but also for 

creating job opportunities for them in these companies.  

Another problem associated with community protests against oil companies is the problem of dealing 

with the environmental impacts of oil fields. Although there is a general law to protect the 

environment in Sudan that obliges oil companies to protect the environment and reduce pollutants, it 



became clear from this study that there is a clear impact of oil fields on the health of society and the 

environment, which affected the health of society and the environment. It led to the emergence of 

diseases that were not previously present in the area, which prompted some villagers to abandon their 

villages. This reflects the companies' disregard for the environmental aspects and the fact that these 

companies use low technology in dealing with toxic substances. This is confirmed by the study 

(Abdullah and 2013) on the regulatory frameworks for the oil and gas industry in Sudan. Besides the 

government's weak slate over these companies, they also have some economic leverage, which makes 

them unaccountable with regard to environmental issues. 

6- CONCLUSION: 

 Finally, given the importance of oil in today's world and its role in driving the economy, the problems 

discussed in this paper have inevitably affected the oil industry in Sudan, which has affected other 

economic sectors such as agriculture and industry." The weakening of oil production that accompanies 

the secession of the South can be solved by further exploration and development of existing fields, 

especially since geological surveys indicate an estimated amount of reserves. Also, the problem of 

corruption and the lack of transparency in oil revenues and the rate of production, requires a 

comprehensive process of governance for this sector to activate the principle of accounting and 

disclosure of oil revenues and daily production rates. The loyalty of the Government and the oil 

companies to the local community, the implementation of the programs of responsibility and the 

Government's monitoring of the companies in the implementation of these programs will reduce the 

needs between the local community and these companies and will satisfy all the stakeholders. Another 

aspect that must be mentioned is addressing the environmental impacts of the oil fields, which have an 

impact on the environment, the health of the local community and their livelihoods. This requires the 

companies to use high-quality technology in the treatment of oil waste and the monitoring by the 

competent authorities of these companies of the implementation of the environmental requirements for 

public safety, in addition to involving the local community in all of this. 
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İLERİ İMALAT TEKNOLOJİSİNİN METOTLARI, KULLANIM ALANLARI 

VE ÜRETİM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

METHODS OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, USAGE 

AREAS, THEIR EFFECTS ON PRODUCTION PERFORMANCE 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Furkan KURUMAHMUT 

Prof. Dr. Birol ELEVLİ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ÖZET 

İşletmelerin büyüme hedefleri, rekabet ettikleri pazar sınırlarını uluslararası boyuta taşımıştır. 

Söz sahibi olmak istenilen pazarda, diğer rekabetçi işletmelere karşı üstünlük ve avantaj 

sağlamak için aynı kalitede imal edilen ürünleri ekonomik olarak daha düşük maliyette imal 

etme arayışlarına yönlendirmiştir. Pazarda ki rekabette güçlü olmanın bir diğer yöntemi ise, 

sunulan ürünlerin fiyatlarını diğer satıcılar ile aynı seviyede tutarken kazanç oranlarını 

yükseltmek için imalat maliyetlerini düşürmektir. 21. Yüzyılın teknolojiye getirdiği 

gelişmeler, üreticilerin gelenekselleşmiş üretim metotları ile pazarda söz sahibi olmak isteyen 

diğer firmalara karşı üstünlük sağlayamayacakları bilinci oluşturdu. Daha yüksek kaliteli ve 

uygun maliyetli ürünler, kısa teslimat süreleri ve özelleştirilmiş ürünler gibi işletmelerin 

üretim yöntemlerine doğrudan etki eden müşteri istekleri, işletmelerin daha esnek ve daha 

duyarlı üretim sistemlerine olan talebini arttırmıştır. Bu sebeplerden işletmelerin hızla gelişen 

teknoloji çağını takip etmeleri, kendi yöntemlerine uygun olanı doğru tespit edip üretimlerine 

entegre etmeleri gerekmektedir. 

Yukarıda örnek verilen sebepler, ‘’Akıllı Üretim’’ i son yıllarda firmalar tarafından ilgi odağı 

haline getirdi. Üreticiler, ürünlerinin her aşamasında verileri tespit ederek, ürün durumları 

hakkında bilgi sahibi olmak, gerekirse sorun çıkmadan önce erken müdahale ederek daha 

yüksek maliyetli çözümleri önlemek istiyor. Bunun için, üretim yöntemlerine dijital tedarik 

ağı, akıllı sensörler ve işlemciler, otonom robotlar, verilere göre modellemeyi, üretim 

simülasyonu arttırılmış geçeklik uygulamaları gibi teknolojileri entegre ediyorlar. Bu 

teknolojiler ürün malzemesinin özelliklerine, çalışan ekipman sıcaklığına tedarik zincirinin 

lojistiğine kadar tüm verileri kapsıyor. Böylece ‘’Akıllı Üretim’’ diye ifade edilen üretim 

yöntemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir işletmenin, 

seri imalat yöntemlerinde karşılaştıkları problemleri, bu problemlere çözüm için endüstriyel 

otomasyon sistemlerine geçiş kararını anlatmaktadır. Alınan bu kararın daha sonra tezgâh 

kapasitesinden yararlanma ölçüsüne, üretim performansı etkisine, birim ürün maliyetine 

etkisine, mamul kalitesi etkisine, işçi sağlığı ve güvenliği gibi faktörler üzerinde ki etkileri 

anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı sistemler, İleri imalat teknolojileri, Endüstriyel otomasyon 

ABSTRACT 

The growth targets of businesses have brought the boundaries of the markets they compete 

with to an international dimension. In the market where it is desired to have a say, it has 

directed the produced goods at the same quality economically with lower costs in order to 

gain advantage and advantage against other competitive enterprises. Another way to be strong 

in the competition in the market is to keep the prices of the products offered at the same level 

with other sellers while reducing production costs to increase profit rates. The developments 



brought by the 21st century to technology have created the awareness that manufacturers 

cannot be superior to other companies that want to have a say in the market with traditional 

production methods. Customer demands, which directly affect the production methods of 

businesses such as higher quality and cost-effective products, short delivery times and 

personalized products, have increased the demand for more flexible and more responsive 

production systems. For these reasons, businesses need to follow the rapidly developing 

technology age and determine the right method according to their own methods and integrate 

it into their production. 

The reasons given above have made "Smart Manufacturing" the focus of attention of 

companies in recent years. Manufacturers want to determine the data at every stage of their 

products, to be informed about the product status, to prevent more costly solutions by early 

intervention if necessary. For this, they integrate technologies such as digital supply network, 

smart sensors and processors, autonomous robots, data modeling, production simulation and 

advanced realization applications into their production methods. These technologies cover all 

data from product material properties, operating equipment temperature to supply chain 

logistics. Thus, the production method expressed as "Smart Manufacturing" emerges. 

The purpose of this study is to explain the problems faced in mass production methods by a 

business operating in the field of defense industry in our country and its decision to switch to 

industrial automation systems for the solution of these problems. Then, the effects of this 

decision on factors such as the use of machine capacity, production performance effect, unit 

product cost, product quality effect, worker health and safety are explained. 

Keywords: Intelligent systems, Advanced manufacturing technologies, Industrial automation 

NOT: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Akıllı Sistemler 

Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Furkan KURUMAHMUT’un Prof. Dr. 

Birol ELEVLİ danışmanlığında devam ettirdiği “Akıllı İmalat Teknolojisinin Kullanımı ve 

Üretim Performansı Üzerindeki Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Pedaqoji dəstəyin verilməsi prosesində inteqrativliyin gözlənilməsi 

Dilşad Talıbova 

Gəncə Dövlət Universitetinin pedaqogika kafedrasının müəllimi 

 

Açar sözlər: pedaqoji dəstək; əməkdaşlıq; müəllim; inteqrasiya; subyekt.   

Ключевые понятия: педагогическая поддержка; сотрудничества; учитель; интеграция ; субьект. 

 Key concepts: pedagogic support, cooparation, teacher, integration, subject. 

Təlim prosesinin şagirdlərin şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri haqqında müxtəlif baxışların və 

nəzəriyyələrin mövcudluğu onu deməyə əsas verir ki, təlimlə şəxsiyyətin inkişafı arasında müəyyən 

əlaqələr və asılılıqlar olduqca çoxdur. Məsələn, L.S.Vıqotski, J.Piaje və b.  bu sahədə fərqli-fərqli 

fikirlər söyləsələr də L.S.Vıqotski sübut etdi ki, “Təlim inkişafdan öndə getməlidir. ...  Təlim ardınca 

inkişafı aparır” (1, 231). L. Vıqotskinin ideyaları onu göstərir ki, müəllim təlim prosesində elə bir 

mühit formalaşdırmalıdır ki, bu, şagirdlərin inkişafına səbəb ola bilsin. Bu mühit “yaxın inkişaf 

zonası”ndan ibarətdir. L.Vıqotski göstərirdi ki, təlim prosesində şagirdlər qarşılaşdıqları çətinlikləri 

böyüklərin köməyi, onları dəstəkləməsi ilə yerinə yetirdikdə, yəni “yaxın inkişaf zonasına” təsir 

etdikdə inkişaf baş verir.  

2008-cı ildən respublikamızda tətbiq edilən fənn kurikulumlarında inteqrativlik prinsipinin əsas 

prinsiplər sırasına daxil edilməsi bu baxımdan olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Fənn 

kurikulumlarında verilən inteqrativlik prinsipi hər bir müəllimdən tədris etdiyi fənlə digər hansı 

fənlərin inteqrasiya edə biləcəyini bilməsi və bunun metod, forma və yollarının üzərində düşünməsi 

çətin, lakin zəruri işlərdən biridir. Əlbəttə bu işdə ibtidai sinif müəllimlərinin imkanları daha genişdir. 

Çünki bu sinifəlrdə bütün fənləri bir müəllim, özü də bu fənləri bilən müəllimlər tədris edir, onlar 

nəyin, harada və necə əlaqələndirilməsi haqqında daha geniş təsəvvürə malikdirlər  buna görə də 

inteqrativliyin ibtidai siniflərdə həyata keçirilməsi haqqında ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə 

mühüm vəzifələr düşür. 

 Fənlərarası inteqrasiya fənn kurikiulumlarında kifayət qədər işlənilmişdir. İbtidai siniflərin 

kurikulumunun (Təhsil proqramı) təhlili göstərdi ki, bunların həyata keçirilməsi kiçik yaşlı şagirdlərdə 

ilik növbədə elmi dünyagörüşü,  məntiqi təfəkkürü, nitqi, müəyyən bacarıq və qabiliyyətləri inkişaf 

etdirmək üçün xeyli geniş imkanlara malikdir. Pedaqoji dəstəyin verilməsi bunun təsir imkanlarını 

daha da genişləndirir və dərinləşdirir. İntellektual inkişafa yönəldilən pedaqoji dəstək şagirdlərdə təlim 

motivlərinin və öyrənmə stimullarının inkişafına əsaslı təsir göstərir. 

Apardığımız müşahidə və təhlillər göstərir ki, sinifdə şagirdlərin ümümtədris bacarıqlarının aşağı 

səviyyədə olması və şagirdlərin bir qismində təlimə məsuliyyətsiz münasibət başqa amillərlə yanaşı, 

bu sinifdə pedaqoji dəstəyin də zəif təşkil edilməsi ilə bağlıdır. Pedaqoji dəstəyin verilməsində 

inteqrativliyin gözlənilməsi şagirdlərin həm də təlim marağının gücləndirilməsinə təsir etdiyindən  

buna diqqət yetirilməlidir. 
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