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ÖZET: Dünya ekonomisi küreselleşdiğinden ,ekonomik dönüşüm geçirdiğinden,uluslararası taşımacılık 
operasyonlarının genişletilmesi ihtiyacı yaranmakdadır.Yüzyıllar boyu taşımacılık sektörü  dünya ekonomisinin 
ayrılmaz parçası ,başka bir deyişle” omurga sütunu “ olmuştur.Taşımacılık sektörünün  bir alt yapı gibi 
oluşturulması,iyileştirme süreci devrimci değişimlerden keçmişdir.Ekonominin ne kadar güçlü olduğu  onun 
taşımacılık sektörünün gelişiminin güçü ile birlikte örgütlenir.Uluslararası taşımacılık operasyonları kavramının 
özü,çeşitleri ,içeriği,düzenlenmesi,yasal gerçeklendirme konuları oldukca  güncel konulardır.Son 25 yılda dünyada yeni 
devletlerin ortaya çıkışı ekonomik güç merkezlerinin dönüşümü,emtia piyasalarının genişlendirilmesi,ekonomik 
entegrasyon coğrafyasının yoğunlaştırılması,fiyat rekabetinin güçlendirilmesi Uluslararası Taşımacılık 

Operasyonlarının (UTO)verimlilik konusuna dikkati  önemli ölçüde artırdı. Bölgeler arası ve bölgeler arası dış 
ekonomik ilişkilerin, işbirliğinin ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, taşımacılığın rolünü bir ila beş arttırdı. 
Verimli bir ulaşım sisteminin, optimal lojistik yapının ve mobil araçların dış ticareti arttırmada ve katılımcı sayısını 
artırmada kilit faktörler olması tesadüf değildir. 

 Anahtar Kelimeler: küreselleşme, dış ekonomik ilişkiler, ulaştırma sektörü, dış ticaret faaliyetleri, dünya 

ekonomisi 

ABSTRACT: As the world economy is globalized and has undergone economic transformation, the need for 
expanding international transportation operations has been benefiting. how powerful it is organized together with the 
power of the development of its transport sector. intensification of integration geography, strengthening price 
competition International Transportation Operations The (ICC) has significantly increased attention to efficiency 
issues. Strengthening inter-regional and inter-regional external economic relations, cooperation and economic relations 

has increased the role of transport by one to five. It is not a coincidence that an efficient transport system, an optimal 
logistics structure and mobile devices are key factors in increasing foreign trade and increasing the number of 
participants. 

Keywords: globalization, foreign economic relations, transportation sector, foreign trade activities, world 
economy 

Gelişmiş dünyada ulaştırma sektörü en odaklanmış alanlardan ve en dinamik ve dinamik 

yapılardan biridir. Azerbaycan'ın dünya ekonomisine katılımını olumlu yönd e etkileyen 
faktörlerden biri, doğuyla batının kesiştiği yerdeki elverişli jeopolitik konumu. Bakü-Tiflis, 

Kuzey-Güney demiryolu, Azerbaycan'ın geçen yüzyıla kadar dünya ekonomisine katılımına 

yardım etti. Ulaştırma sisteminin geliştirilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti için büyük önem 
taşımaktadır. Enerji, iletişim, eğitim ve sağlık yanında ülke ekonomisinin altyapı sektörleri, 

toplumun temel ihtiyaçlarını karşılarken sosyal, ekonomik, dış politika ve diğer devlet 

önceliklerini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. 
 Dünya ekonomisinin kalkınmasından kalkınma türüne geçiş, dünya taşımacılığının 

bugünkü durumu için çok önemli olmuştur. İstikrarlı bir şekilde farklı seviyelere kayma 

önkoşulları, 20. yüzyılın ikinci yarısında şekillenmeye başladı. Dünya GSYİH yapısı ve dünya 

hizmetleri yapısındaki taşımacılık payının dinamikleri analizi, ulaştırma kompleksinin 
gelişiminde bazı örneklerin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Dünya ilk merhele  (1980 yılına kadar), ekonomik krizden ağır bir şekilde etkilenen 1973 

enerji kriziyle bağlantılıdır. Taşımacılık aslında bir altyapı sektörü idi ve modern anlamda hizmet 

sektörü yeni yeni oluşmaya başlamıştı - ve küresel ekonomideki geçiş döneminin başlangıcıydı 
ve kilit belirleyici dünya ekonomisinin gelişmesinin bir sanayi sektörü olarak kalmasıydı. 

Anahtar Kelimeler: küreselleşme, dış ekonomik ilişkiler, ulaştırma sektörü, dış ticaret 

faaliyetleri, dünya ekonomisi 

Açık bir sistem olan taşıma sistemi, olumsuz piyasa koşullarından ağır bir şekilde 
etkilenmiş, ancak aynı zamanda ekonomik şokun etkin bir "amortisörü" olduğunu kanıtlamıştır. 

Bir sonraki fazın (1980-1990) ayırt edici bir özelliği dünya ekonomisindeki yapısal değişimlerdi. 

Hizmet sektörü nihayet ekonominin bağımsız bir üçüncü sektörü olarak ortaya çıkmıştır. Bilimsel 
ve teknolojik devrimin yaygınlaşması, uluslararası finansal piyasaların gelişimi, vb. 

Yeni tür entelektüel bilgi hizmetleri türlerinin ortaya çıkması nedeniyle hızlı bir büyüme 

olmuştur. Materyal imalat sektöründen sürekli genişleyen hizmetler diğer alanlara "sıçradı". 

Taşımacılık ve sanayi oranı yüksek kalmıştır [1, s.55]. 
Dünya nəqliyyat sistemi mürəkkəb quruluşa və çoxlu sayda elementlərə malikdir. 

Bunlara ilk növbədə yüksək standartlara cavab verən nəqliyyat kommunikasiyaları, nizamlayıcı 

nəqliyyat heyyətləri və nəqliyyat vasitələri, yükləmə-boşaltma mərkəzləri, logistika anbarları, 
müştərilərə xidmət vasitələri, yükdaşıma proseslərinin idarə edilməsi qurguları və strukturları, 

beynəlxalq nəqliyyat potoklarının effektivli idarə edilməsi mexanizmləri, nəqliyyat vasitələrinin 

dünyanın istənilən yerində təhlükəsiz və maneəsiz hərəkətini təmin edə biləcək beynəlxalq 
qaydalar- rejimlər, etibarlı beynəlxalq hüquq bazası, mükəmməl konvensiyalar, sazişlər və s. 

daxildirlər. 

Dünya ulaşım sistemi karmaşık bir yapıya ve birçok unsurlara sahiptir. Bunlar, her şeyden 

önce, dünyanın her yerindeki yüksek kaliteli taşımacılık iletişimi, düzenlenmiş taşımacılık 
personeli ve araçları, yükleme ve boşaltma merkezleri, lojistik depolar, müşteri hizmetleri 

tesisleri, kargo taşıma tesisleri ve yapıları, etkin uluslararası taşıma kapasitesi yönetim 

mekanizmalarıdır. güvenli ve engelsiz trafik sağlayabilecek uluslararası kurallar - rejimler, 
güvenilir uluslararası yasal çerçeveler, mükemmel sözleşmeler, anlaşmalar vb. girerler. 

Dünya ulaşım sistemi, dünya ülkelerini birleştiren bir mekanizma olarak tanımlanabilir. 

Bu insanların bir ülkeden diğerine seyahat ettikleri ve uluslararası nakliye gönderilerinin organize 
edilme süreçlerinin sürekli çalıştığını, yani çalışma modunu açıklıyor. 

Uluslararası ulaştırma sistemi, çeşitli ulaştırma türlerine dayanarak oluşturulmuştur. 

Bunlara deniz, otomobil, hava, demiryolu ve boru hattı taşımacılığı dahildir. Uluslararası navlun 

taşımacılığına öncelik, malların doğrudan varış yerlerine teslim edilmesini sağlayan nakliye 
türlerine öncelik verilir. Dünyadaki uygulamalarda ulaşım maliyetini karşılayan araçların seçimi 

de yaygındır. 

Malzeme üretimi koordinatörü olan ulaştırma sistemi, ürün ve hizmetlerin üretimi ile 
tüketimi arasındaki değişimi düzenler. 

Dünya Bankası'na göre, küresel ulaştırma pazarının 4,2 trilyon dolar olduğu tahmin 

ediliyor. Küresel ekonominin kendisi gibi ulaşım da, dünyadaki enerji ve doğal kaynakların büyük 

bir kısmını tüketen karmaşık, birbirine bağlı, teknoloji yoğun bir endüstri haline geldi. Ulaşım, 
kara (demiryolu ve karayolu), su (deniz ve nehir) havası, boru hattı dahil olmak üzere beş bölüme 

ayrılmıştır. 

 
              20. yüzyılın ortalarından bu yana, araçlar arasında kara taşımacılığı öncü bir konuma 

gelmiştir. Şebekenin uzunluğu 27,8 milyon km'dir. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, 

Rusya, Japonya ve Çin'de kara taşımacılığındaki farklılıklar. 
Demiryolu taşımacılığı, dünya hacminin% 9'una rağmen, hala önemli bir karayolu 

taşımacılığı türü olarak kabul edilmektedir. Küresel demiryolu ağı, yirminci yüzyılın başında, 

13,2 milyon km uzunluğunda kuruldu ve ülkelerin eşit olmayan şekilde dağılması ana özelliğidir. 

Demiryolları 140 ülkede olmasına rağmen, toplam uzunlukların 1 / 2'den fazlası "on ülkeye" ait: 
ABD, Rusya, Kanada, Hindistan, Çin, Avustralya, Arjantin, Fransa, Batı Almanya ve Brezilya. 
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Avrupa ülkeleri özellikle ağ yoğunluğundan etkilenmektedir. Aynı zamanda, demiryolu 

ağının çok nadir görüldüğü veya bulunmadığı birçok yer var. Petrol taşımacılığındaki ve doğal 

gaz üretimindeki hızlı artış, ana üretim ve tüketim alanları arasındaki bölgesel boşluk nedeniyle 
boru hattının aktif gelişimi için ön şarttır. Boru hattı taşımacılığı, 2,0 milyon km'den daha fazla 

küresel navlun cirosunun% 11'ini oluşturuyor. 

Su taşımacılığı, öncelikle deniz taşımacılığının rolü ile karakterize edildi. Dünya navlun 

cirosunun% 62'sini oluşturuyor ve ayrıca toplam uluslararası ticaretin 4/5'ini sağlıyor. Deniz 
taşımacılığının gelişmesiyle birlikte, kıtalar ve ülkeler arasındaki sayısız işlemin en uygun 

maliyetli yoludur. Deniz yollarının toplam uzunluğu milyon kilometredir. 

Denizciler ağırlıklı olarak dökme yük taşıyorlar: petrol, petrol ürünleri, kömür, cevher, 
tahıl ve diğerleri ve genellikle 8-10.000 km. Deniz ürünlerinin taşınması - “konteyner devrimi” 

olarak adlandırılan - bitmiş ürünlerin ve yarı bitmiş ürünlerin hızla büyümesine neden olmuştur. 

Toplam 456 milyon tonun üzerinde bir tonluk deniz tüccar filosu ile deniz taşımacılığı 

yapılmaktadır, dünya çapında nakliyatı ağırlıklı olarak Atlantik Okyanusu'na, Pasifik Okyanusu 
ikinci, Hint Okyanusu ise üçüncü sıradadır. Uluslararası deniz kanalları (özellikle İsviçre ve 

Panama'da) ve deniz sınırları (İngiliz Kanalı, Cebelitarık vb.) Deniz taşımacılığı coğrafyası 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
 İç su taşımacılığı en eski ulaşım şeklidir. Modern zamanlarda önemini yitirdiler. İç su 

yollarının gelişimi ve yayılımı büyük ölçüde doğal koşullardan kaynaklanmaktadır - navigasyon 

için uygun nehir ve göllerin mevcudiyeti, Amazon, Mississippi, Volga, Ob, Yenisei, Yantsi ve 
Kongo'daki en güçlü demiryolu hatlarından daha yüksektir. Bununla birlikte, bu önkoşulların 

kullanımı genel ekonomik gelişme seviyesine bağlıdır. Bu nedenle, ABD, Rusya, Kanada, Federal 

Almanya Cumhuriyeti (AFR), Hollanda, Belçika ve Çin, dünyanın iç su sirkülasyonu ile ayırt 

edilmektedir. 
İnsan emeğinin bir sonucu olan yapay su yolları yolları ve göl navigasyonu da bazı 

ülkelerde önemlidir. Hava taşımacılığı, 21. yüzyılın vazgeçilmez bir aracı olmasına rağmen, en 

hızlı fakat en pahalı olduğu düşünülse de ve uluslararası yolcu taşımacılığında önemli bir rol 
oynamaktadır. Hızın yanı sıra, avantajları ekipmanın kalitesi, verimli rota rotasyonunu 

kolaylaştıran coğrafi hareketliliğidir. Düzenli havayolları ağı milyonlarca kilometreyi kapsıyor. 

İnsan emeğinin bir sonucu olan yapay su yolları yolları ve göl navigasyonu da bazı 
ülkelerde önemlidir. Hava taşımacılığı, 21. yüzyılın vazgeçilmez bir aracı olmasına rağmen, en 

hızlı fakat en pahalı olduğu düşünülse de ve uluslararası yolcu taşımacılığında önemli bir rol 

oynamaktadır. Hızın yanı sıra, avantajları ekipmanın kalitesi, verimli rota rotasyonunu 

kolaylaştıran coğrafi hareketliliğidir. Düzenli havayolları ağı milyonlarca kilometreyi kapsıyor. 
Ulaşım sisteminin kantitatif göstergeleri şunlardır: iletişim hatlarının uzunluğu, çalışan 

sayısı, navlun ve yolcu cirosu. İlk olarak, toplam uzunluğu 50 milyon km'den fazla olan ulaştırma 

sistemi küresel ulaştırma ağına aittir. İkincisi, araçlar ile ilgilidir. Toplamda 210.000'den fazla 
demiryolu, 90.000'den fazla deniz ve 30.000'den fazla havayolu vardır. Dünya taşımacılığındaki 

tüm araçların toplam taşımacılığı 2 milyar tonun üzerindedir. Üçüncüsü, yılda 110 milyar tondan 

fazla kargo ve birden fazla trilyon yolcu taşıyan ulaştırma ile ilgilidir. Taşımacılık çalışanlarının 

sayısı 100 milyonu aşmaktadır (tüm Filipinler nüfusu ile karşılaştırılabilir).Küresel ulaştırma 
sisteminin temel parametreleri, savaş sonrası dönemde bir miktar dengelenme ile karakterize 

edilir; toplam navlun ve yolcu devir hızı, brüt ürünle yaklaşık aynı oranda (bazı gecikmelerle 

birlikte) artmıştır. Bu dönemde, nüfusun kargo devir hızı ve hareketliliği 3,5-4 kat artarken, ton 
üretim başına düşen özel kargo taşımacılığı hacmi üçte bir oranında artmıştır. Bununla birlikte, 

ulaştırma gelişiminin dinamikleri mümkündür - ulaştırma iş hacminin 7 kattan fazla arttığı ve 

2020 yılına kadar 2016 yılında 1 numara ile 1,2-1,3 kat artacağı tahmin edilmektedi. 
"Konteyner Devrimi", tüm taşımacılık türlerinin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye 

sahipti, bu da taşımacılıkta 7-12 kat daha fazla işgücü verimliliğine neden oldu. Dünyada deniz 

yoluyla kargo taşımacılığı önemli ölçüde farklılık göstermektedir, zaman içinde payı artmış ve 

son yıllarda% 52'den% 62'ye yükselmiştir. Aynı zamanda, binek araç yolcu trafiği% 57 ile% 60 
arasında değişmiştir. 
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Geçtiğimiz dönemde bireysel taşıtlar arasında da yoğun değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla, 

yük vagonunda vagon ile ana rakibi arasındaki oran, karayolu taşımacılığının payındaki artışla 

birlikte 4: 1'den 1.2: 1'e değişmiştir. Boru hatlarının payı% 4,2'den% 12,8'e yükseldi. 
Hava taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı, sırasıyla% 20.0'a ve% 10.2'ye ulaşmıştır; 

Dünya ulaştırma sistemi heterojendir ve ekonomik olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

ulaştırma sistemlerini ve ayrıca birkaç bölgesel tek taraflı ulaştırma sistemini ayırt etmek 

mümkündür: Kuzey Amerika, Batı Avrupa, BDT ülkeleri, Asya, Latin Amerika, Avustralya. 
Yüksek güvenlik göstergeleri ile karakterize edilen ulaşım ağının yoğunluğu gelişmiş 

ülkelerde 100 km'de 50-60 km, gelişmekte olan ülkelerde 5-10 km'dir. Gelişmiş ülkelerde, 

dünyadaki tüm limanların yaklaşık 2 / 3'ü mevcut ve dünya nakliye cirosunun yaklaşık 3 / 4'ü 
mevcut durumda [3, s.45]. 

Küresel ulaşım sisteminin önemli bir parçası ulaşım koridorları ve kavşaklardır. 

Uluslararası taşımacılık koridorları sistemi ayrıca ihracat ve transit taşımacılığı için boru hatları 

içermektedir. Geçen yüzyılın sonunda oluşturulan ulaşım koridorları aynı anda birkaç ülkeden 
geçiyor. Ulaştırma merkezleri ve ulaştırma merkezleri, kademeli olarak tarife politikasının 

yönetim sistemi haline gelmiştir. 

  
Uluslararası öneme sahip büyük ihtisas taşıma ve dağıtım merkezleri (Paris, Marsilya, 

Frankfurt Main, Münih, vb.) Yüksek teknolojili düğümlerde, hava ve denizden güvenilir ve 

yüksek hızlı ulaşım bağlantılarına sahiptir. Bilimsel ve teknolojik devrim, farklı ulaşım türleri 
arasındaki “işbölümleri” üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dünyada ilk sırada (yaklaşık 4/5), 

karayolu taşımacılığı yer almaktadır, yolcu taşımacılığındaki rekabeti yoktur, deniz taşımacılığı 

(yaklaşık üçte ikisi) hüküm sürmektedir. 

Ulaşım, bölgesel politika için bir araç olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Artan 
ulaştırma gelişimi ve uyumsuzluğu bağlamında, devletin rekabeti azaltmayı ve ulusal ulaştırma 

şirketlerini korumayı amaçlayan koruyucu ve ayrımcı ekonomik, finansal ve yasal önlemler 

güçlendirilmektedir. “Görünmez”, ülkenin ihracat potansiyelini (yabancı kiracılar tarafından 
yapılan mal taşımacılığı, vb.) İçin iç potansiyelini kullanma yollarını arttırmaktadır [3, s.67]. 

Konuyu etkileyen diğer bir faktör de trafik akışının bozulması, nispeten küçük, özel 

araçların geliştirilmesi, açık hedeflere sahip konteynerler ve sıralı dağıtım sistemleridir. 
Ulaştırma sisteminin gelişmesinin temel nedenlerinden biri, demiryolu ve karayolu 

taşımacılığı arasındaki rekabetin artmasıdır. (ABD trafik trafiği% 60, nakliye cirosu% 26 ve enerji 

kullanımı% 85'tir). Herhangi bir ürünün nakliye ücretleri (nakliye tarifesi) doğrudan nihai fiyata 

yansıtılır, üretim maliyetlerine eklenir, ürünlerin rekabet gücünü ve satış alanını etkiler. 
Devlet, ulaştırma sektörünü, özellikle şehir, bölgesel ve yerel yönetimler tarafından 

sübvanse etmektedir. Farklı ülkeler bu konuyla ilgili olarak farklı yönetişim biçimlerine sahiptir. 

Bazı ülkelerde, kamu yatırımları doğrudan ve cari harcamaların tam bir miktarını sağlar (Belçika, 
Hollanda) ve bazıları uygulanmaz (Kanada, Danimarka, İngiltere). Modern ve gelecek vaat eden 

taşımacılık sistemlerinin özelliği olan bu trendler ve süreçler, bu konudaki disiplinlerarası 

araştırmalar ile küresel gelişim süreciyle yakından ilişkilidir. 

Ulaştırma gelişmesindeki küresel eğilimlerin analizi hiçbir ülkenin ekonomisinin 
risklerini güçlü bir nakil konumu olmadan yönetemeyeceğini göstermektedir. Ulaştırma 

gelişiminde küresel trendleri sona erdirmek gelecek için bir zorunluluktur. Gelecekte, küresel 

ulaştırma sistemi bilgi teknolojisine bağlı olarak daha yaygın hale gelecektir. 
Karayolu taşımacılığında önemli değişiklikler beklenmektedir. Özel üretimin, taşıyıcı 

kapasitenin ve özel kapasitenin payı artacaktır. Modern bilim ve buluş sahiplerinin fikirlerini 

içeren yenilikçi ulaştırma sistemleri geliştirilmiştir. Dünyada seyahat eden ve yalnızca 8 litre 100 
litre yakıt kullanmak için trilyonlarca dolar yakıt, emisyon ve zararlı emisyonlar tüketen bir 

milyardan fazla otomobil düşünün. 

“Amerika Birleşik Devletleri'nde, lazer nanoteknoloji kullanarak ısı üretimi için büyük 

potansiyele sahip, doğada en yaygın olanlardan biri olan yeni bir araba motoru yaratıldı. ), kablolu 
ulaşım, bireysel uçaklar. 
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Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, mal ve hizmetlerin rekabet edebilirliğinin 

arttırılması, ulaştırma stratejisinin uygulanmasında kilit rol oynamaktadır. Ülkenin belirli coğrafi 

konumuyla ilişkili transit potansiyelini Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika kıtasını birbirine 
bağlayan doğal bir ulaşım koridoru olarak tam olarak değerlendirmek gerekiyor. 

Öncelikle ve en önemlisi, Avrupa ve Avrupa arasında güvenilir ve etkili bir taşıma 

mekanizması oluşturmak, Trans-Sibirya Asya'sını Trans-Kore ve Moğol demiryolları tarafından 

Çin'den Avrupa'ya konteyner nakliyesi için kilit yollardan biri haline getirdi. Kokain - Pekin - 
Yakutsk - Vancouver - San Francisco - Boğaz Boğazı'ndaki Tünel - Vym Denver'ın taşıma 

sisteminin güvenliğini optimize etmek, taşımacılığın zararlı çevresel etkilerini azaltmak vb. [4, 

s.67]. 
Ulusal ulaştırma pazarının dünya pazarına entegrasyonu, rekabet gücü için yeni 

gereksinimler getirmektedir. Birleştirilmiş ulaşım sisteminin zayıf gelişmesinin, vergi, tarife, 

yatırım politikalarının, tek bir ulaşım politikasının olmayışı ve oluşumu ve uygulanması için etkili 

mekanizmaların farklı olduğu açıktır. 
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ÖZET: Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra hükümleri gereği Osmanlı ordusunun silah ve 
cephanelerini belirli hükümler altında İtilaf Devletleri’ne teslimi gerekiyordu. Mütarekeden sonra Yıldırım 
Orduları Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa bunun tamamen teslim olmak anlamına geldiğini fark etmişti. Bu 
nedenle emrinde bulunan ordular grubuna vermiş olduğu talimatlarda ellerindeki silah ve mühimmatı Anadolu’nun 
emin bölgelerine sevk etmelerini istemişti. Bu güvenli bölgelerden birisi de Afyonkarahisar’dı. Afyonkarahisar 
demiryolları kavşağında bulunması, halkının milli duygularının üst seviyede olması gibi nedenlerle seçilmişti. Aynı 
zamanda Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği talimatla VII. Ordu’ya bağlı 20. Kolordu da zorlu bir intikal devresinden 
sonra Ankara’da konuşlandırılmış adeta Batı Anadolu’daki Kuva-yı Milliye harekatını 23. Tümen  tümen ve 

alayları vasıtasıyla organize edip yönlendirmişti. Afyonkarahisar’da oluşturulan cephanelik gerek Afyonkarahisar 
ve çevresi gerekse Uşak, Alaşehir, Denizli, Manisa, Aydın v.b şehir ve kazalarında teşekkül eden Kuva-yı Milliye 
harekatını silah, cephane, mühimmat olarak desteklemişti. Bu hassas durumun farkına varan İngilizler Mondros 
Mütarekesi’nin hemen ardından Afyonkarahisar’ı işgal etmişler ve 23. Tümene ait olan Afyonkarahisar’da Gazhane 
ve Aygırhane’de muhafaza altında bulundurulmakta olan cephanelikleri kontrol altına almak istemişlerdi. 

İngilizler cephaneliğe  zaman zaman el koymaya çalışmışlar ancak gerek 23. Tümen Komutanlığı’nın 
dikkatli tutumları gerekse Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye Teşkilatı mensuplarının fedakar çalışmaları sayesinde 
emellerine ulaşamamışlardı. İngilizlerin Afyonkarahisar’dan çekilmelerinin ardından bu defa da Fransız kuvvetleri 
Afyonkarahisar cephaneliğine el koymaya çalışmışlar ancak istedikleri neticeye varamamışlardı. 20. Kolordu ve 
Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye Teşkilatının çalışmaları neticesinde Batı Anadolu’da kurulan Kuva-yı Milliye 
Teşkilatlarına imkanlar ölçüsünde silah, cephane, mühimmat takviyesi yapılabilmiş düzenli ordu kuruluncaya kadar 
destek verilmeye gayret edilmişti.  

Anahtar kelimeler; Ali Fuat Paşa, 23. Tümen, Ömer Lütfi Bey, Uşak, Alaşehir, Aydın. 

         
 ABSTRACT: After  signing of the Armistice of Mondros, the arms and ammunition of the Ottoman 
army had to be delivered to the Entente States under certain provisions. After the armistice, Mustafa Kemal Pasha, 
the Commander of the “Yıldırım Armies”, realized that this meant surrender completely. For this reason, he ordered 
the armies under his command to deliver the weapons and ammunition they had in their hands to safe regions of 
Anatolia. One of these safe regions was Afyonkarahisar. Afyonkarahisar was choosen due to its location in the 
railroad junction and the public’s national feeling’s high  level. At the same time, according to the orders given by  

Mustafa Kemal Paşa , the 7th legion 20th Corps, after a difficult transfer phase ,was deployed in Ankara and directed 
and organized the Kuva-i Milliye campaign in Western Anatolia through the 23rd  Division and its regiments. The 
ammunition store which was created in Afyonkarahisar supported the Kuva-yı Milliye campaign formed not only 
in Afyonkarahisar and its neighborhood but also in Uşak, Alaşehir, Denizli, Manisa ,Aydın and its subprovinces, 
in terms of weapon, munition and armory .Realizing this delicate situation, the British invaded Afyonkarahisar after 
the armistice  of Mondros and wanted to take control of the arsenals that were kept in Gazhane and Aygırhane in 
Afyonkarahisar, the 23rd division. 

 From time to time the British tried to seize ammunition of Afyonkarahisar but they could not manage to do it 
thanks to the careful effort and devoted endeavors of the 23rd division and the members of the Kuva-yı Milliye 
Organization. After the British retreated from Afyonkarahisar, then the French forces took the chance to capture 
the armory, but they failed, too. As a result of the  efforts of the 20 th corps’ and Afyonkarahisar  Kuva-yı Milliye 

Organization, it was possible to reinforce the Kuva-yı Milliye Organization established in the western Anatolia  
with weapon, munition and armory until the regular army was established. 

Keywords: Ali Fuat Paşa, the 23rd division, Ömer Lütfi Bey, Uşak, Alaşehir, Aydın. 

a. İngilizlerin Afyonkarahisar'ı İşgali  

Afyonkarahisar ve çevresi, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin hemen 
arkasından İngilizler tarafından 17 Kasım 1918 tarihinde işgal edilmişti (Türk İstiklal Harbi 

Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, 1992, s. 49). İngilizler, bu günkü Afyonkarahisar Lisesi 

yönetim binasını genel karargah olarak kullanmışlardı.  
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“Afyonkarahisar’ın en önemli eğitim binası olan Karahisar İdadisi, İngiliz İşgal Kuvvetleri tarafından 

boşaltılmak istenmiştir. Bu durum başta Mutasarrıf olmak üzere, halkın ileri gelenleri tarafından tepkiyle 
karşılanmış, Hariciye Nezareti tarafından İstanbul Yüksek Temsilciliği nezdinde girişimlerde bulunulmuş ancak 
bir sonuç alınamamıştır. (BOA. DH., KMS, 55/2-45; BOA. DH. EUM, Şb.5, 86/83.)  

Lise sınıf binalarını da askerlerinin ikameti için işgal etmişlerdi. İngiliz İşgal Kuvvetleri 

genellikle Hintli Müslüman askerlerden oluşuyordu (Atabek, 1997, s. 331,332). 26 Kasım 1918 

tarihinde Ordu Dairesi tarafından  Osmanlı Genel Kurmay Karargahına  gönderilen bir yazıda 
İngilizler tarafından terhislerin kontrolü amaçlanmıştır. Yazıda terhisin nasıl gerçekleştiğini 

yerinde incelemek üzere İngiliz Fevkalade Komiserliği'nce Afyonkarahisar'a Mülazım 

Royel'ın görevlendirildiği, söz konusu görevlinin isteyeceği her türlü bilginin verilmesini, 
İstanbul'a göndereceği şifreli telgraflarda mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi  

istenmiştir (ATASE, İSH, 8/17). Ayrıca ikinci kontrol zabiti olarak da Lorimer 

görevlendirilmiştir. Lorimer'in tayini ile ilgili olarak Afyonkarahisar Mutasarrıf Vekili Vehbi, 
15 Aralık 1918 tarihli bir yazıyla kendilerine Lorimer'in terhislerin yerinde denetimiyle ilgili 

olarak tayin edildiği bilgisinin ulaştığını konuyla ilgili daha detaylı bir görev talimatnamesinin 

gönderilmesini talep etmiştir (ATASE, İSH, 8/45).  

b. İngilizlerin Afyonkarahisar Cephaneliğini İşgali  

İngilizler Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra Afyonkarahisar’ı demiryolu kavşağı 
olması nedeniyle işgal etmişler irtibat kuvvetlerini konuşlandırmışlardı. İngilizlerin 

Afyonkarahisar’ı işgallerinde Afyonkarahisar’ın stratejik öneme sahip olması, demir ve 

karayolları kavşağında bulunması önemli rol oynamıştır.  Afyonkarahisar'a Mondros 
Mütarekesi'nden sonra Yıldırım Orduları kıtaatından bilhassa 7. Ordu'dan pek çok silah ve 

cephane sevk edilmiştir.  

Afyonkarahisar’a söz konusu cephanenin önemli bir kısmı önceden Ulukışla’da 

bulunup 20. Kolordu tarafından sevk edilmiştir. Bunun için Afyonkarahisar’da 20. 

Kolordu’daki cephane uzmanı subaylar incelemeler yapmış sonuçta Gazhane olarak kullanılan 

binanın uygun olduğu 5 Nisan 1919 tarihli bir keşif raporuyla kolorduya bildirilmiştir(ATASE, 
İSH, 328/117aa).  Gazhane’nin zemininin toprak olduğu, top mermileri, barut, piyade 

fişeklerinin toprak zeminde korunmasının mümkün olmadığını bu nedenle iyileştirme 

çalışmasının yapılması gerektiği belirtilmiştir. Keşif raporunda; binanın zeminin toprak 
olduğu sevk edilen cephanenin ne kadar süre ile burada depo edileceğinin bilinmediği uzun 

süreli bir muhafazanın olabileceği bu nedenle zeminin ahşap ızgara ile döşenmesinin gerekli 

olduğu bunun için 49.730 kuruşa ihtiyaç olduğu bu parayla  yeterli miktarda tahta, keser, el 

testeresi, metre, kerpeten v.b levazım satın alınacağı ifade edilmiştir Söz konusu para 
gönderilerek gerekli iyileştirmeler yapılmıştır (ATASE, İSH, 328/117ac).  

 Bütün bu iyileştirme çalışmaları yapıldıktan sonra  merkezi Ankara'da bulunan 20. 
Kolordu'ya bağlı 23. Tümen'in silah ve cephanesi de Afyonkarahisar cephaneliğinde muhafaza 

edilmiştir. Afyonkarahisar cephaneliğinden  Aydın, Alaşehir, Köseler hattına gerekli olan silah 

ve cephane gönderilmekteydi. Afyonkarahisar cephaneliğine İngilizler el koymak istemişler 
Ancak Afyonkarahisar Kuva-yı Milliyesi ve 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey buna fırsat 

vermemiştir. Ömer Lütfi Bey 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’ya 23 Ağustos 1919 

tarihinde göndermiş olduğu belgede İngilizlerin cephaneliği teslim almak istediklerini, 

tümendeki asker sayısının çok az olduğunu bir an önce buraya takviye asker göndermesini 
istemiştir. Ali Fuat Paşa da 24 Ağustos tarihli cevabi yazısında; Eskişehir’den takviye asker 

gönderilmeye başlandığını, cephaneliğin muhafazasında Kuva-yı Milliye güçlerine ağırlık 

verilmesini belirtmiştir (T. İ. T. E. K. 300. G. 57. B. 57001). Ali Fuat Cebesoy; 

 bu olayı “ Afyon’da askerî depolarda bulunan silah ve cephaneyi millî  mıntıka haricine çıkarmak isteyen 

üç yüz kişilik bir İngiliz müfrezesinin teşebbüsü yine halkın birlik ve mukavemeti karşısında akamete uğramıştı. Bu 
vaziyetten ürken İngilizler, umur-ı dahiliyemize karışmadıklarını, karışmayacaklarını ve yakında İstanbul’a 
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gideceklerini söylemeye başlamışlardı. Bu suretle Afyonkarahisar da kolaylıkla kongreye tabi olmuştu.” sözleriyle 
dile getirmiştir (Cebesoy, 2000, s. 246-247: Altıntaş, 2011, s. 49).  

 Ömer Lütfi Bey 25 Ağustos 1919 tarihinde Ali Fuat Paşa’ya gönderdiği yazıda; geceleri 

dikkat çekmeden İngiliz, İtalyan ve Fransızların kontrollerine rağmen cephanelikten 

mühimmat çıkardıklarını, gerek Alaşehir gerekse Aydın cephelerine lüzumu kadar piyade ve 
topçu mermisi gönderdiklerini, tümen için Alman imali cephaneyi ordugah civarına depo 

ettiklerinden söz etmektedir. Ömer Lütfi Bey bunların yanı sıra Aydın cephesi için 600 adet 

top mermisi gönderdiklerini çok acil olarak 1000 atım daha mermi gönderme çalışmaları 

yaptıkları anda cephaneliğin işgal edildiğini haber vermektedir. Ömer Lütfi Bey bu bilgileri 
verdikten sonra cephaneliği Kuva-yı Milliye tarafından muhasara altına aldırıp cephane 

çıkartmak istediğini bu konuda kolordu komutanlığından talimat beklediğini ifade etmiştir. Ali 

Fuat Paşa da bu isteğe olumlu yaklaşmış 26 Ağustos 1919 tarihinde Afyonkarahisar 
cephaneliğinden bir miktar mühimmat Kuva-yı Milliye’nin yardımıyla Afyonkarahisarlı 

arabacılar vasıtasıyla Erkmen Köyü’ndeki karargaha yakın bölgelere saklanıp muhafaza altına 

alınmıştır (T. İ. T. E. K. 300. G. 57. B. 57001: 300. G. 76. B. 76001). Afyonkarahisar'daki İngiliz 

siyasi temsilcisi bu durumu hemen fark etmiş cephaneliğin kontrol altına alınması için çeşitli 
girişimlerde bulunmuştur. General Milne, 1 Eylül 1919 tarihinde Harbiye Nezareti'ne bir yazı 

göndererek İngiliz irtibat subayından aldığı raporda Afyonkarahisar'daki cephane deposundan 

gizlice mühimmat kaçırıldığını, bu nedenle yetkisi olmayan kişilerin cephane kaçırmalarına 
engel olmak üzere Anadolu Demiryolu Hattı üzerindeki bütün mühimmat depolarına İngiliz 

muhafızlar konulmasına karar verdiğini, belirtmiştir (ATASE, İSH, 47/155; 236/20). Cephane 

kaçırılmasıyla ilgili olarak General Milne 4 Eylül 1919 tarihinde Harbiye Nezareti'ne 

gönderdiği yazıda Afyonkarahisar'daki subayların mühimmat depolarından cephane 
aldıklarının anlaşıldığı kuraldışı gerçekleşen bu kaçırmalar hakkında sorumlular hakkında 

soruşturma açılmasını buna benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını, 

kendisine tüm bunlarla ilgili sonuç bilgilerinin iletilmesini istemiştir (ATASE, İSH, 236/20-1 
). Konuyla ilgili  olarak bir başka yazı  9 Eylül 1919 tarihinde Harbiye Nezareti'ne 

gönderilmiştir yazıda Afyonkarahisar'da bulunan cephaneliklere İngilizler tarafından nöbetçi 

konulduğu bildirilmiştir (ATASE, İSH, 47/155).  

Afyonkarahisar'da İtalyanlar yerine konuşlanan İngiliz birlikleri komutanı geldikten 

hemen sonra Afyonkarahisar'daki cephaneliklere nöbetçi askerler yerleştirmiştir. Buna 

gerekçe olarak da teftişler esnasında çetelerin cephaneliklerden cephane kaçırmasını 
göstermiştir. İngiliz komutan nöbetçi koyma işlemini Türk makamlarından habersiz 

yaptığından dolayı Türk nöbetçilerle İngiliz askerleri neredeyse birbirlerine silah çekme 

aşamasına gelmişler durum Polis Komiseri Neşet Efendi'nin soğukkanlılığı sayesinde  
çatışmaya dönüşmemiştir. Taraflar arasında sıcak çatışmanın eşiğine gelinmesi  üzerine 

cephanelikteki Türk yetkilileri hemen İngilizce tercüman isteyerek meselenin özünü anlamak 

istemişlerdir (ATASE, İSH, 47/155AA). Bütün bu gelişmelerin ardından Dahiliye Nezareti 4 

Eylül 1919 tarihinde konuyla ilgili rapor hazırlayarak bakış açısını ortaya koymuştur. Dahiliye 
Nazırı Adil Bey imzasıyla kaleme alınan   raporda; sorunun özü anlaşılıp çözüm yolu 

bulununcaya kadar cephaneliklerin Türk ve İngiliz askerleri tarafından birlikte korunmasının 

kararlaştırıldığı ifade edilmiştir. Raporda genel olarak; 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey 
kusurlu bulunmuştur. Raporda olayların özü araştırıldığında daha durum netleşmeden 23. 

Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'in ihtiyatlı olacağı yerde tam tersi bir tavır takındığı iddia 

edilmiştir. Raporda Ömer Lütfi Bey, cephanelik çevresinde devriye gezen İngiliz askerlerine 
karşı ateş emri vermiş bu durum vaziyeti daha da içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur, 

denilmiştir. Raporda olayın detayları verildikten sonra Ömer Lütfi Bey'in kendi siyasi 

düşünceleri doğrultusunda hareket ettiği oysa vatanın içinde bulunduğu hassas durumu göz 

önünde bulundurarak daha temkinli, yapıcı, soğukkanlı olması lazım geldiği dile getirilmiştir. 
Dahiliye Nazırı Adil Bey'in söz konusu 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'i olayda kusurlu 
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gören görüşleri Afyonkarahisar Mutasarrıfı tarafından Harbiye Nezareti'ne bildirilmiştir 

(ATASE, İSH, 47/155AA).   

Mondros Mütarekesi gereği olarak cephaneliklerin kontrolü konusunda Türk makamları 

İngilizlere bilgi vermiş onay istemişlerdir. Afyonkarahisar'da bulunan Aygırhane 

Cephaneliği'nin muhafazasının zor olmasından dolayı 23. Tümen sorumluluğu altında bulunan 

bu cephaneliği Gazhane Cephaneliği'ne taşımak istemiş konuyla ilgili olarak İngiliz kontrol 
zabitliğinin olumlu görüşü alınmış, cephanelik İngilizlerin izin vermesi üzerine taşınmıştır  

(ATASE, İSH, 61/78, 61/78AA).  

Afyonkarahisar cephaneliği ile ilgili olarak 23. Tümen Komutanı Aşir Bey,  Konya'da 

bulunan 12. Kolordu Komutanlığı'na 1 Şubat 1920 tarihinde dikkat çekici bir yazı 

göndermiştir. Aşir Bey yazısında; İngilizlerin 31 Ocak gece yarısına doğru yaklaşık olarak 100 
kişiye yakın bir kuvvetle bir kaç otomatik makineli tüfekle Karaman Mahallesi'ndeki Gazhane 

Cephaneliği'ne gelerek cephaneliği, Türk nöbetçilerinin etrafını sarmak talimi yaptıklarını 

belirtmiştir. Aşir Bey bu talimlerin yapılması üzerine konuyu İngiliz temsilci Tayler'le 

görüştüğünü, bunun istenmeyen olaylar ve yanlış anlamalara yol açabilecek bir gelişme 
olduğunu, belki de Türk nöbetçilerinin İngilizlere ateş açmasına yol açabileceğini söylediğini 

belirtmiştir. Tayler'in de kendisine talim zamanlarını haber verdirtmeyi vaadettiğini, ancak 

İngilizlerin buradan çekildiğinde cephaneliğin Kuva-yı Milliye tarafından ele geçirilme 
tehlikesinin kuvvetle muhtemel bulunduğunu Türk askerleriyle barış sağlanıncaya kadar 

cephaneliği ortak olarak korumayı arzu ettiklerini  bu nedenle İngiliz kuvvetlerinin hazırlıklı 

bulunmak istediklerini bildirmiştir (ATASE, İSH, 329/79). Aşir Bey, İngilizlerin yirmi günden 
beri cephanelik etrafını, şehrin giriş çıkışlarını tahkik ettiklerini, geceleri tatbikat yaptıklarını, 

İngilizlerin cephaneliği imha edecekleri söylentilerinin İngiliz Hintli bir nefer tarafından 

yalanlandığını, İngilizlerin en önemsiz konuları bile İngiliz Hintli askerlerden sakladıklarını, 

belirtmiştir. Aşir Bey, Aygırhane cephaneliğindeki patlayıcı madde v.b. mühimmatın Gazhane 
Cephaneliği'ne nakli için Türk subaylarının bulunmasını Tayler'in istediğini dile getirmiştir. 

Aşir Bey, Tayler'in Türk subaylarının cephane naklinde eşlik etme yaklaşımını doğru 

bulduğundan dolayı diğer tali konularda muhalefet etmeye gerek duymadığını, 2 Şubat 1920 
tarihi itibarı ile Aygırhane cephaneliğinin Gazhane Cephaneliği'ne taşınacağını bildirmiştir 

(ATASE, İSH, 329/79). Aşir Bey 2 Şubat 1920 tarihinde İngiliz ve Türk subaylarının 

nezaretinde Aygırhane cephaneliğindeki patlayıcı madde v.b mühimmatın Gazhane 

Cephaneliği'ne taşındığını, İngiliz temsilcisinin kendisine,  cephanelikte asıl yetkilinin 
İngilizler olduğunu, İngiliz asker ve subaylarına müdahale edecek Türk nöbetçileri anında 

tutuklatacağını, Türk nöbetçilerin sayısının dokuzu geçemeyeceğini, fazla olanların tevkif 

edileceğini, söylediğini belirtmiştir. Aşir Bey, yazısında İngilizlerin cephaneliği imha 
edeceklerini düşünmediğini ifade etmiştir (ATASE, İSH, 329/95).  

Afyonkarahisar cephaneliği ile ilgili olarak zaman zaman İngilizlerin cephaneliği tahrip 
edecekleri, taşıyacakları v.b türden şayialar ortaya atılmıştır. Bu söylentilerle ilgili olarak 12. 

Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa 1/2 Şubat 1920 tarihinde Harbiye Nezareti'ne bir yazı 

göndererek konu hakkında İngiliz kontrol subayı ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştır. Fahrettin 

Paşa yazısında bir İngiliz Hintli askerin cephaneliğin İngilizler tarafından tahrip edileceğini 
bunun için İstanbul'dan silah ve mühimmat beklendiğini bildirmesine karşın bir başka İngiliz 

Hintli askerin de tam aksi beyanda bulunduğunu söz konusu askere göre İngilizlerin bu tür 

söylentileri kasıtlı olarak çıkardığını amaçlarının ortalığı karıştırarak cephaneliği tek başlarına 
kontrol altına almak istedikleri bilgisini verdiğini, dile getirmiştir. Fahrettin Paşa bu iki 

söylentinin dikkatlice tahlil edildiğinde kendisinin İngilizlerin cephaneliği imha amacı 

gütmediklerinin anlaşıldığını, asıl amaçlarının cephanelikteki Türk nöbetçilerinin 
uzaklaştırılarak tek başlarına cephaneliğin kontrol altına alınmasının amaçlandığının 

görüleceğini ifade etmiştir (ATASE, İSH, 61/78). Afyonkarahisar cephaneliğinin 

yakılacağıyla ilgili olarak 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa da 2 Şubat 1920 tarihinde 
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bölgesindeki İngiliz müfrezesi askerlerinden İngiliz Hintli neferin Afyonkarahisar'daki iki 

cephaneliği İngilizlerin imha edeceklerini, bunun için her cephaneliğe ikişer yüz askerli dört 

makineli tüfek göndereceğini, cephanelikler imha edildikten sonra İngilizlerin topçu birlikleri 
getirtikten sonra savaş edeceklerini söylediğini dile, getirmiştir (ATASE, İSH, 305/64). 

Birbirinden farklı iki coğrafyada cephaneliğin imhası ile ilgili çıkan haberlerin tesadüf olması 

mümkün gözükmemektedir. Bu durum İngilizlerin çeşitli kanallardan kamuoyu oluşturmak, 

propaganda yapmak konusunda ne denli etkili olduklarına işaret etmektedir.  

Afyonkarahisar'da bulunan 23. Tümen Komutanı Aşir Bey, cephaneliklerdeki 

gelişmeler ilgili olarak 5 Şubat 1920 tarihinde 12. Kolordu Komutanlığı'na bir yazı yazmıştır. 
Aşir Bey yazısında Aygırhane'deki cephanenin Gazhane cephaneliğine taşınırken Gazhane 

içinde bulunan  ayrı bir bölüme konularak kapısının kilitlendiğini anahtarının Afyonkarahisar 

Merkez Komutanı tarafından muhafaza edildiğini dile getirmiştir. Aşir Bey, İngilizlerin 
cephanelikteki uygulamaları onayladıklarını, Gazhane cephaneliğinin ana kapısının 

anahtarının İngilizlerin elinde olduğunu, cephaneliğin dış duvarını yakından çevirmek gözlem 

altında tutmak amacıyla dikenli tellerle çevirdiklerini ifade etmiştir. Aşir Bey, Türk 

muhafızlarının çadırının dikenli tel dışında olduğunu, İngilizlerin Türk nöbetçilerin eskiden 
olduğu gibi çadır yakınında bulunmamalarını istediklerini, kendisinin de Türk nöbetçilerin her 

cephaneliği daha iyi muhafaza altında bulundurmaları için her tarafı dolaşmalarının şart 

olduğunu kabul ettirmeye  çalıştığını belirtmiştir (ATASE, İSH, 329/127).  

Aşir Bey, 12. Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği yazıda devamla İngilizlerin 

cephaneliği koruma tatbikatlarını gece yaptığını, gündüzleri şehri savunabilecek mevzileri 
dolaştıklarını, gözlem yaptıklarını 4 Şubat gecesi talimhanelerinde yarım saat kadar devam 

eden atış eğitimi yaptıklarını bütün bunlardan Türk askeriyle Kuva-yı Milliye tarafından 

cephaneliğe karşı bir taarruz beklediklerinin anlaşıldığının altını çizmiştir. Aşir Bey, 

gözlemleri sonucunda İngilizlerin atış tatbikatlarından daha çok savunma odaklı bir askeri 
planlama yaptıklarını, hazırlıklarının bu bakış açısıyla değerlendirilmesinin daha doğru 

olacağını ifade etmiştir (ATASE, İSH, 329/127A). 

Afyonkarahisar cephaneliğinin durumu İngiliz Orduları Karadeniz Komutanı General 

Milne'nin 10 Şubat 1920 tarihinde Harbiye Nezareti'ne gönderdiği bir yazı ile bir kez daha 

gündeme gelmiştir. Söz konusu yazıda General Milne İngiliz Kontrol Zabiti'nin verdiği 
bilgilere göre  30/31 Ocak 1920 akşamında Afyonkarahisar Gazhane cephaneliğinde Türk 

askeri muhafızlarının sayısının artırıldığını, cephaneliğin etrafında askeri kol gezdirildiğini, 

depoya yaklaşıldığında 24 kadar silahlı insan görüldüğünü ifade etmiştir. General Milne,  

muhafızların İngiliz kontrol subayının yaklaşmasına fırsat vermeyerek nazik olmayan kaba 
davranışlar sergilediklerini, bu konuda kesin emir aldıklarını bildirdikleri, bir kısım nöbetçi 

zannedilen kişilerin üzerinde asker elbisesi bulunmadığı, 23. Tümen Komutanlığı'nın İngiliz 

kontrol zabitine yaptığı yukarıda özetlenen konularla ilgili açıklamaların tatmin edici 
bulunmadığını dile getirmiştir. General Milne, İngiliz kontrol zabiti tarafından yukarıda söz 

konusu edilen hususlarla ilgili Harbiye Nezareti'nin tahkikat yaparak neticesinin kendilerine 

bildirilmesini istemiştir. Harbiye Nezareti General Milne'nin bu yazısı üzerine konularla ilgili 

12. Kolordu Komutanlığı'na bir yazı göndererek durum hakkında acele cevap verilmesi 
talimatını vermiştir (ATASE, İSH, 59/114).  

General Milne'nin Harbiye Nezareti'ne Harbiye Nezareti'nin de 12. Kolordu 
Komutanlığı'na gönderdiği yazıya cevap olarak  Kolordu, 14 Şubat 1920 tarihinde tahkikat 

sonuçlarını General Milne'ye iletilmek üzere Harbiye Nezareti'ne göndermiştir.  12. Kolordu 

Komutanlığı cevabında Afyonkarahisar cephaneliğinde İngiliz kontrol zabiti tarafından 
görülen 24 civarındaki muhafızın gerçek sayısının aslında 8 olduğunu kısa bir süre önce 

sayının 12'ye çıkarıldığını, muhafız sayısının artırılmasının sebebinin kış şartlarının 

ağırlaşması nedeniyle nöbetçi askerlerin nöbet sürelerinin azaltılması olduğunu belirtmiştir. 
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Bütün bunların yanı sıra havanın çok soğuk olduğundan cephanelik civarında devriye gezen 

askerlerin ısınmak gerekçesiyle cephanelik nöbetçilerinin yanına geldiklerinin anlaşıldığını bu 

nedenle muhafız sayısının çok göründüğünü, devriye gezen askerlerin ısındıktan sonra asıl 
görev yerlerine dönmelerinin tabii olduğunu bunun cephanelikteki muhafız sayısının 

ihtiyaçtan fazla artırıldığı anlamına gelmediği ifade edilmiştir (ATASE, İSH, 59/114AC). 

Kolordu Komutanlığı İngiliz irtibat zabitine kötü ve kaba davranıldığı, cephaneliğe 

yaklaştırılmadığı iddialarına karşılık olarak da bu konunun yanlış anlaşılmış olabileceğini, 
kasıtlı olarak hiç bir nöbetçinin İngiliz subaylarına karşı nazik olmayan özensiz bir tavır 

sergilemeyeceğini, bu konunun detaylı araştırıldığını, kasıtlı davranışlar içinde bulunan askeri 

personel tespit edilirse şiddetle cezalandırılacağını bildirmiştir. Kolordu komutanlığı ayrıca 
dönemin şartları göz önüne alındığında halk arasında cephaneliklere karşı sabotaj eylemleri 

düzenleneceği şayiasının dolaştığını, bu söylentiler üzerine Türk subaylarının nöbetçi erlere 

dikkatli olmaları gerektiğini, hileli yollarla  cephaneliğe yaklaşanlar olabileceğini, Türk-

İngiliz subay kıyafetiyle dahi hile yapılarak cephaneliğin imha edilebileceği uyarılarının 
yapıldığını hatırlatmıştır (ATASE, İSH, 59/114AC).  Kolordu Komutanlığı nöbetçilerin 

İngiliz kontrol zabitine karşı göstermiş olduğu tavırda bu psikolojinin  etkili olduğunun 

düşünüldüğünü, İngiliz subay kıyafeti giymiş sabotajcı olabileceği düşüncesiyle maksadını 
aşan uygulama yapılmış olabileceğini, kesinlikle bir art niyet ve kasıt düşünülmemesi 

gerektiğine vurgu yapılmıştır (ATASE, İSH, 59/114AC).  

12.  Kolordu Komutanlığı, nöbetçilerin yanında silahlı sivil giyimli kişilerin olduğu 

iddialarının da araştırıldığını bu konuda kesin bir bilgiye ulaşılamadığı dile getirilmiştir.  Bu 

konudaki iddialarla ilgili olarak bazı muvazzaf askerlere imkansızlıklar nedeniyle asker 

elbisesi verilemediği bu nedenle askerlerin gündelik kıyafetlerle askerlik görevlerini yerine 
getirdikleri, nöbet tuttukları bilgisi verilerek konunun  İngiliz kontrol subayları tarafından 

farklı değerlendirilmiş olabileceğinin altı çizilmiştir (ATASE, İSH59/114AA., 59/114AE).   

Afyonkarahisar cephaneliğinin durumu ile ilgili çoğu kez şayialar ortaya atılmıştır. 1 

Ocak 1920 tarihinde İngilizlerin Afyonkarahisar cephaneliğini yakacakları söylentisi ileriye 

sürülmüştür.  

12. Kolordu Komutanlığı  19 Şubat 1920 tarihinde Harbiye Nezareti'ne yazdığı bir 

yazıda Afyonkarahisar'da bini aşkın İngiliz kuvvetinin bulunduğunu 10 Şubat'ta  120 askerin 
kuzeye hareket ettiğini, geriye kalan İngiliz askerleri için de hazırlıklar yapıldığını, trenlerin 

beklendiğini  cephaneliğin 19 Şubat 1920'de  23. Tümene teslim edildiği bilgisini vermiştir  

(ATASE, İSH, 59/123, 62/112).  

Bütün bu gelişmelerin ardından General Milne ve Cravich maiyetlerinde üç subay 

olduğu halde özel trenle 20 Şubat 1920'de Afyonkarahisar'a gelmişlerdir. Afyonkarahisar'da 

cephanelik olayı ve diğer hususları görüşmüşler, İngiliz birliklerini teftiş etmişler bir kaç saat 
kadar kaldıktan sonra kuzey istikametine devam etmişlerdir. General Milne ve beraberindeki 

subay grubuna otuz İngiliz Hintli asker, bir otomatik makineli tüfekle donatılmış şekilde trene 

binerek yolculuklarında eşlik etmiştir. Afyonkarahisar'dan daha önce 19 Şubat'ta kırk beş 
İngiliz Hintlinin iki otomatik makineli tüfekle gitmiş olmasının ardından 20 Şubat sevkiyatı, 

Afyonkarahisar'daki İngiliz kuvvetlerini zayıflatmış bu durum İngilizlerin Afyonkarahisar'ı 

boşaltmalarının habercisi olarak değerlendirilmiştir (ATASE, İSH, 59/125, 59/125AA).  

Afyonkarahisar'daki cephanelikte yaşanan gelişmeler nedeniyle Harbiye Nezareti'nin 

21 Şubat 1920 tarihinde gönderdiği yazıya 12. Kolordu Komutanlığı cevap olarak 

Aygırhane'deki cephanenin Gazhane Cephaneliği'ne taşındığını Aygırhane binasının mahalli 
hükümete teslim edileceğini, adı geçen cephanelikteki mühimmatın 23. Tümence emin 

görülen Afyonkarahisar'ın 3-4 km kuzeyindeki Erkmen Köyü'ne naklinin gerekçelendirilmesi 

amacıyla tümen komutanının İngiliz temsilcisini ziyaret ettiğini, mahalli müfrezelerin 
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ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması amacıyla mühimmatın köye nakledilmesini teklif 

ettiğini vurgulamıştır (ATASE, İSH, 331/159-1).  

Bütün bu gelişmelerin ardından İngilizler Afyonkarahisar’ı tahliye etmişler ardından 

İtalyan ve Fransızlar da şehri boşaltmışlardır. Afyonkarahisar cephaneliği de tekrar Türk 

ordusunu kontrolü altına girmiş Yunanlıların 27 Mart 1921 tarihinde Afyonkarahisar’ı 

işgallerine kadar yaklaşık 11 ay bölgenin cephane ve mühimmat ihtiyacını imkanları 
ölçüsünde karşılamıştır.  

SONUÇ 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla beraber Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa 

Kemal’in talimatıyla Anadolu’nun emin yerlerine silah, cephane ve mühimmat 
gönderilmesine karar verilmiştir. Bu yerler arasında Afyonkarahisar’da demiryolu 

güzergâhında bulunması nedeniyle yer almıştır. Yıldırım Orduları Grubu’na bağlı 7. Ordu’ya 

ait bir kısım cephane ve mühimmat önce Niğde’ye sonra Akşehir’e daha sonra da 

Afyonkarahisar’a sevk edilmiştir. Bilhassa merkezi Ankara’da bulunan 20. Kolordu’ya bağlı 
23. Tümen’in cephanesi Afyonkarahisar’a intikal ettirilmiştir. Afyonkarahisar’da bulunan  

Gazhane ve Aygırhane depolarında silah ve mühimmat muhafaza altında bulundurulmuştur.  

 23. Tümene ait cephanelik sadece Afyonkarahisar ve civarının cephane ihtiyacını 

karşılamakla kalmamış aynı zamanda Aydın’a kadar bütün bölgenin gereksinimlerini imkanlar 

ölçüsünde karşılamaya çalışmıştır. 20. Kolordu Komutanlığı ihtiyaç duyulan cephane ve 
mühimmatı 23. Tümen Komutanlığı vasıtasıyla gerek görülen cephelere sevk etmiştir. Bu 

gerekçelerle  Afyonkarahisar’da  sayıca çok ve kapsamlı sayılabilecek her türden cephane 

mevcuttu. Özellikle Aydın, Alaşehir, Köseler hattına buradan gerekli olan silah ve cephane 

buradan gönderilmekteydi. Bu cephaneye İngilizler el koymak istemişler ancak 
Afyonkarahisar Kuva-yı Milliyesi buna fırsat vermemiştir.  26 Ağustos 1919 tarihinde 

Afyonkarahisar cephaneliği Kuva-yı Milliye tarafından Afyonkarahisar’daki tüm arabacıların 

da yardımıyla Erkmen’deki karargaha yakın bölgelerde muhafaza altına alınmıştır. Bunun 
üzerine İngilizler cephaneliğe el koymaya çalışmışlar konu Harbiye Nezareti’ne şikayete kadar 

intikal etmiş, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Milne, cephaneliğin Mondros Mütarekesi 

koşullarına uygun şekilde korunması gerektiğini dile getirmişti. Osmanlı Harbiye Nezareti 20. 
Kolordu Komutanlığı’na vermiş olduğu talimatla 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey’in 

dikkatinin çekilmesini, Kuva-yı Milliye’ye silah ve cephane verilmemesini, Aydın ve civarına 

cephane gönderilmemesini istemiştir.  

İngilizler cephaneliğe el koymuşlar silah ve cephanenin Aydın, Alaşehir, v.b bölgelerine 

intikaline engel olmuşlardır. Bu durum Yunan Ordusu’nun Anadolu içlerine ilerlemesini 

kolaylaştırmıştır. İngilizler stratejileri gereği Afyonkarahisar’ı tahliye etmişler böylece 
Yunanlıların 27 Mart 1921’de Afyonkarahisar’ı işgallerine kadar Afyonkarahisar cephaneliği 

Türk ordusunun ihtiyaçlarının karşılanmasında imkanlar ölçüsünde önemli rol oynamıştır. 
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ÖZET: Bu vaka çalışması, küçükbaş hayvancılık üretim sistemlerinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Vaka 

örneği için, Batı Akdeniz Bölgesi, Burdur İli Beşkavak Köyü seçilmiştir. Kırsal yöre koşullarının araştırılmasında ve 
seçilen köy hakkında bilgi toplanmasında Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği, üretim sisteminin tanımlanmasında 
Agroforetry Tanıma Değerlendirme ve Geliştirme Tekniği kullanılmıştır. Toplanan veriler analiz edilmiş, tespit edilen 
sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya konmuş ve kırsal kalkınma amaçlı küçükbaş hayvancılık üretim 
sistemlerinin geliştirilmesi için yürütülecek çalışmaların nasıl formüle edileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma, Hızlı Kırsal Degerlendirme Tekniği, 

Agroforetry Tanıma Değerlendirme ve Geliştirme Tekniği, Silvopastoral Sistemler, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 

Burdur, Türkiye. 

 

ABSTRACT: This is one village case study for development of livestock production systems produced by a 
research team. Beşkavak Village was selected for this purpose, which stayed in Burdur Province, West Mediterranean 
Part of Turkey. Rapid Rural Appraisal Technique (RRA) was used as research tool for investigating rural conditions, 
and gathering data from the village. Diagnosis and Design Technique (D&D) was used for determining for production 
systems. The collected socio-economic and technical data were analysed and discussed by team members to formulate 
a development of livestock production systems based on recommendations and activities. 

Keywords: Sustainable Development, Rural Development, Rapid Rural Appraisal Technique, Diagnosis and 
Design Technique, Silvopastoral Systems, Small Ruminant Breeding, Burdur, Turkey. 

 

1.GİRİŞ 

Bugün dünya üzerinde irili ufaklı birçok ülke bulunmaktadır.  Her ülkenin sosyal, siyasi 

ve ekonomik anlamda farklı sorunları vardır. Ülkeler, sosyal ve siyasal konumlarıyla uluslararası 

düzeyde bağımsız ve aynı hukuk kurallarına tabi olsalar bile, ekonomik durumları açısından 
"gelişmiş ülke (developed country)” ve "gelişmekte olan ülke (developing country)” olarak 

ikiye ayrılmaktadır.  Bu ayrımın dışında üçüncü dünya ülkeleri (third world nations) olarak 

tanımlanan "geri kalmış ülkeler (underdeveloped country)” kategorisi de bulunmaktadır 
(Tolunay, 1998). 

Ülkelerin gelişmişliğini ya da az gelişmişliğini ortaya koyan ölçütler; ulusal gelir, 

büyüme oranı, ithalat-ihracat oranları, enflasyon, ödemeler dengesi, gibi makroekonomik 

göstergelerdir. Bu göstergeler gelişmişlik açısından ülkelerin dünya üzerindeki konumunu 
yansıtabilmektedir. Bu nedenle, ülkelerin gelişmiş ülkeler (GÜ) ve az gelişmiş ülkeler (AGÜ) 

olarak sınıflandırılması anlamlı olmaktadır. Bu göstergelerin yanında; sosyal, siyasal, kültürel ve 

nüfus özelliklerine ait ülke göstergeleri de gelişmiş ülke ve az gelişmiş ülke ayrımında 
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belirleyicidir. Öte yandan, bir ülkede nüfusun ağırlıklı olarak kentlerde veya kırsal yörelerde 

yaşaması ya da geçimlerini sağladıkları uğraşların nüfusa göre dağılımı, ülkelerin gelişmiş veya 

az gelişmişliğinin belirlenmesinde yol göstericidir. Örneğin; gelişmiş ülkelerde tarımsal 
üretimden gelir sağlayan kişi sayısı; ülke genel nüfusunun % 10 'u veya daha altındaki rakamlarda 

olurken, az gelişmiş ülkelerde bu oran % 80 'lere kadar yükselebilmektedir. AGÜ 'ler genel olarak: 

tarımsal işgücünün fazlalığı, tarımsal verimliliğin düşüklüğü, yapısal, teknolojik, sosyolojik ikili 

(dual) yapı, hızlı nüfus artışı ve yetersiz kapital birikimi ile kendini göstermektedir (Manisalı, 
1982). 

AGÜ'lerde, piyasa ekonomisinin kaynak dağılımı ile ilgili aksaklıkları, toplumsal 

yatırımlarda (karayolu, barajlar, enerji tesisleri için yapılan yatırımlar) devlete düşen 
sorumluluklar, planlı kalkınma stratejisinin benimsenmesine yol açmıştır (Savaş, 1979). AGÜ 

'ler, kalkınma politikalarıyla bir taraftan endüstriyel ve teknolojik gelişmeyi sağlamaya çalışırken, 

diğer taraftan ülke içerisinde büyük bir orana sahip kırsal nüfusun sorunlarına çözüm getirmek 

durumundadır. AGÜ 'lerde, kırsal nüfusun sorunlarına çözüm getirmeye yönelik kalkınma 
uğraşları kırsal kalkınma (rural development) adıyla bilinmektedir. Kırsal kalkınma; ülke 

kalkınması ile bağlantılı olarak, kırsal yörede yaşayan insanların yaşam koşularının 

iyileştirilmesine yönelik kalkınma çabalarının ortak adıdır. Kırsal kalkınma çabalarında temel 
amaç, kırsal çevre içerisinde elde edilebilir ve ulaşılabilir bütün kaynakların, bu çevrede yaşayan 

insanların refah ve mutluluğunun sağlanması için, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. 

Kırsal kalkınma çalışmalarında, kırsal toplumların sosyal ve kültürel gelişmelerinin sağlanması, 
beslenme ve sağlık sorunlarının çözümlenmesi, altyapı olanaklarının geliştirilmesi, tarımsal 

verimliliğin artırılması, çevresel dengenin korunması, gibi konular öne çıkmaktadır (Oakley ve 

Garford,1986). 

İnsanlık tarihinin değişik dönemlerinde çeşitli uygarlıkların başarılı arazi kullanım 
deneyimleri bilinmektedir. Kırsal yöre insanlarının istemleri doğrultusunda gelişen ve şekillenen 

arazi kullanım deneyimleri ve bunların başarılı uygulamaları bu konuda en çarpıcı örneklerdir. 

Çünkü kırsal yöre insanları, mevcut kaynakları (tarımsal araziler, ormanlar, meralar, su 
kaynakları, vb gibi) sürdürülebilir şekilde kullanmayı öğrenmişlerdir. Geleneksel olarak yapılan 

bu arazi kullanım deneyimleri incelenmiş, değerlendirilmiş ve tarımsal ormancılık (agroforestry) 

kavramı adı altında toplanmıştır. 

Tarımsal ormancılık üretim sistemleri içerisinde ağaçlar, otsu bitkiler ve hayvansal 

varlıkların (özellikle koyun ve keçi) bir arada bulunduğu silvopastoral üretim sistemleri denilen 

arazi kullanım deneyimleri de vardır. Bu çalışmada silvopastoral üretim sistemleri içerisinde 

bulunan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için köy analizi yapılmıştır. Bu amaçla 
Batı Akdeniz Bölgesi’nde,  Burdur İli’ne bağlı Beşkavak Köyü seçilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Kırsal kalkınma çalışmalarının başarısı; kırsal yörede var olan ormancılık sorunlarının 

sağlıklı bir şekilde tespitine ve bu sorunlara ilişkin uygun çözüm yollarının bulunmasına bağlıdır. 

Kırsal kalkınma uygulamalarına başlanılmadan önce, kırsal yapıyı tanımlayan ve kırsal yöre 
hakkında bilgi edinilmesini olanaklı kılan çalışmalara; Etüt-Envanter ve Sorun Analizi (EE&SA) 

çalışmaları denilmektedir. Etüt-envanter ve sorun analizi çalışmaları, fiziki veya idari açıdan, bir 

kırsal ünite olarak tanımlanmış ya da ayrılmış alanlar üzerinde yapılmaktadır.  Bu çalışmaların, 
kırsal alan olarak temel aldıkları baz, yerleşim birimleri olarak, mahalle veya mezra, köy, kasaba, 

ilçe ve il,  ya da fiziki olarak havza ya da bölge olabilmektedir (Tolunay, 1998). 

Klasik etüt-envanter ve sorun analizi çalışmalarında bilgi toplama teknikleri olarak 

gözlem, anket, sosyal survey, istatistiki analiz ve literatür çalışmaları kullanılmaktadır (Ergil, 
1971; Nichols, 1991; Pratt ve Loizos, 1992). Bu tekniklerin birbirlerine göre farklı yönleri vardır. 

Etüt-envanter ve sorun analizi çalışmaları esnasında, birden fazla bilgi toplama yöntemini aynı 

anda kullanmak mümkündür. Örneğin; anket tekniği ile bilgiler toplanırken, gözlem 
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çalışmalarıyla, anket çalışmalarından elde edilen bilgilerin doğrulanması ve desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Bu köy vak’a analizi çalışmasında kırsal yapının tanımlanmasında Hızlı Kısal 
Değerlendirme Tekniği (Rapid Rural Appraisal, RRA), küçükbaş hayvan yetiştiriciliği üretim 

sisteminin analizinde “Uluslararası Agroforestry Araştırma Konseyi (International Council for 

Research in Agroforestry, ICRAF)” tarafından geliştirilen “Agroforestry Tanıma, Değerlendirme 

ve Geliştirme Tekniği (ATDG)” seçilmiş ve kullanılmıştır (Raintree, 1984, 1987, 1990). 

2.1. Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği (RRA) 

RRA; 1980’li yıllarda geliştirilmiş bir kırsal değerlendirme tekniğidir.  Kırsal kalkınma 

ve sosyal ormancılık ile ilgili plan ve projelerin uygulandığı ülkelerde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. RRA; bir kırsal yerleşim biriminin yöresel yapısını anlamak amacıyla, çeşitli 

uzmanlık alanına sahip kişilerden oluşan bir ekip tarafından, en az 4 gün en fazla 3 haftalık süre 

içinde, kırsal yapının gözlemlendiği ve kırsal yapı içerisindeki insanlarla sözlü mülakat ve 

görüşmelerin yapıldığı bir kırsal değerlendirme çalışmasıdır (Tolunay, 1998). 

RRA çalışmasının hızlı bir şekilde yapılması önemli bir prensip olarak belirtilmesine 

rağmen çalışmalara başlanılmadan önce tüm uygulama süreci boyunca çok iyi bir organizasyonun 

yapılması gerekmektedir. Organizasyon ve planlama, temel olarak dört temel çalışma 
aşamasından oluşmaktadır. Bunlar; (1)Mevcut veri ve bilgilerin incelenmesi (Secondary Source 

Matarial Review), (2) RRA çalışma konularının ve anahtar soruların belirlenmesi (Formulation 

of Subtopics and Key Questions), (3) Arazi çalışmaları ve organizasyonu (Field Study 
Organization), (4) RRA Raporlarının Hazırlanması, şeklindedir. 

2.2. Agroforestry Tanıma, Değerlendirme ve Geliştirme Tekniği (ATDG) 

Agroforestry, yıllardır geleneksel olarak yapılan toprak kullanım uygulamalarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, tarım ve ormancılık üretimlerinden farklı arazi 
kullanım şekli olarak nitelendirilmiş ve tanımlanmıştır. Bu nedenle herhangi bir bölgede 

agroforestry konusunda yapılacak ilk araştırmalara, geleneksel agroforestry üretim tekniklerinin 

incelenmesi ile başlanması zorunludur. Bu nedenle, öncelikle kırsal yörede mevcut olan 
geleneksel agroforestry üretim tekniklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bunun için araştırmanın 

vak’a çalışmasında “Uluslararası Agroforestry Araştırma Konseyi (International Council for 

Research in Agroforestry, ICRAF)” tarafından geliştirilen “Agroforestry Tanıma, Değerlendirme 
ve Geliştirme Tekniği (ATDG)” seçilmiş ve kullanılmıştır (Raintree, 1984, 1987, 1990). 

3. BULGULAR 

3.1. Çalışma Alanı 

Küçükbaş hayvancılık üretim sistemlerinin geliştirilmesi için üzerinde çalışılan köy, Batı 
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Burdur İli, Beşkavak Köyü olmaktadır. Köy 35 haneli olup, 2019 

yılı nüfusu 148 kişidir. Hane nüfusu 3–6 kişi arasında değişmektedir. Ortalama hane nüfusu 

4,2’dir. Nüfusun yıllar itibariyle gelişimi istikrarlı bir şekilde sürmekte olup, köyde yaşamaya 
istekli bir insan kitlesi bulunmaktadır. Yıllar itibariyle nüfusun gelişimi Tablo 1’de verilmiştir. 

Budur İline 18 km uzaklıktadır.  Harita 1’de konumu verilmiştir. 

3.2. Hızlı Kırsal Değerlendirme Sonucu Bulguları 

Beşkavak Köyü’nde küçükbaş hayvan varlığı olarak 1500 baş koyun ve 1000 baş kıl keçisi 
vardır. Köyde 23 küçükbaş hayvan işletmesi bulunmaktadır.  Bunlardan 18 işletmede koyun, 5 

işletmede ise kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Köylüler koyun ve kıl keçisi yetiştiriciliğinde 

uzmanlaşmış olup, geçim kaynakları arasında ilk sıradadır. Koyun yetiştiriciliği ahır ve salma  
hayvancılık, kıl keçisi yetiştiriciliği yaylacılık şeklinde yapılmaktadır. 
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Tablo 1. Beşkavak Köyü Nüfusunun Gelişimi 

 

 

Harita 1. Beşkavak Köyü’nün Konumu 

 

Keçi sürüleri kadın ve çocuklar tarafından otlatılmaktadır. Mart ayı sonunda otlatma 

alanına çıkılmakta ve Kasım ayında dönülmektedir. Kıl keçilerinin ana yem kaynağı kermes 
meşesi (Quercus coccifera L.) kermes meşesidir. Köylüler kıl keçilerinin otlattıkları sahalar 

içerisinde basit konaklama tesisleri yapmışlardır. Kıl keçisi yetiştiricileri yaylada kaldıkları 

sürede yaşamlarını bu barakalarda sürdürmektedirler. Köylüler oğlaklar için çitle çevrilmiş 
barınaklar kurmuşlardır. Bu konaklama yerlerinde keçiler için suluklar konulmuştur. Hayvanlar 

için gerekli içme suyu tankerlerle taşınmaktadır. 

Sürülere dişileri döllemek amacıyla teke katımı Eylül ayında olup, yaklaşık 10 ay sürü 
içinde tutulmaktadır. Teke katım zamanında teke/keçi oranı 1/25 ‘dir. Keçi yavruları anne sütü 

ile beslenmekte ve doğduktan 2 ay sonra anne sütünü bırakmaktadır. Süt sağım süresi 3 ay olup, 

kadınlar tarafından sabahları olmak üzere, günde 1 defa yapılmaktadır. Keçi başına yılda elde 

edilen süt verimi 55 kg/keçi olup, 1 yaşına olan kıl keçisi canlı ağırlık ancak 20 kg. 
ulaşabilmektedir. Keçilerin kılları yılda 1 kez Ağustos Ayında olmak üzere kırkılmaktadır.  

Kurbanlık hayvan yetiştirmek kıl keçisi yetiştiricilerinin ana amacıdır. Ayrıca, kıl keçilerini 

kasaplık et olarak pazarlayan kişilerde bulunmaktadır. Kıl keçilerinden elde edilen süt ve ürünleri 
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aile içi tüketimde kullanıldığı gibi köy, ilçe ve Burdur pazarlarında tüketime sunulmaktadır. 

Köylüler elde ettikleri sütleri ya katkısız ya da sığır sütü ile karıştırarak peynir ve/veya tereyağı 

gibi ürünlere dönüştürmektedir. 

3.3. Agroforestry Tanıma, Değerlendirme ve Geliştirme Tekniği (ATDG) Bulguları 

Beşkavak Köyü’nde kıl keçisi yetiştiriciliği üretim sitemi tanımlanmış, sorunları 

belirlenerek sisteme müdahale şekli ortaya konmuştur. Kıl keçisi yetiştiriciliği üretim sistemi, 

agroforestry üretim sistemleri içinde yer alan silvopastoral üretim sitemidir. Silvopastoral üretim 

sistemi; çayır, mera ve yem bitkileri ile ağaç, ağaççık ve çeşitli odunsu bitkilerin bir arada 

yetiştirildikleri üretim sistemidir. Köylülerin bu araziyi kullanma amaçları, ağaç/ağaççık türlerini 

yemlik yaprak olarak kullanarak kıl keçisi yetiştirmektir. 

Orman idaresi orman alanlarında kıl keçisinin otlatılmasını izin vermektedir. Beşkavak 

Köyü için yapılan otlatma planında; 409 ha orman alanı üzerinde otlatmaya izin verilmiş, 107, 2 

ha orman alanı üzerinde otlatma yasaklanmıştır. Ayrıca, 319 ha orman alanı planlama dışı 

bırakılmıştır. Beşkavak Köyü Otlatma Planı Haritası, Harita 2’de, Otlatma Planı saha dökümü 

Tablo 2 ‘de verilmiştir. 

Harita 2. Beşkavak Köyü Otlatma Planı Haritası 

 

Üretim sisteminde kullanılan teknoloji ilkel ve yetersizdir. Üretim sistemi içinde keçi 

sahibi çobanlar dengesiz ve düzensiz bir şekilde otlatma yaptığından yem verimi çok düşüktür. 

Üretim sisteminin verimli, dengeli ve sürdürülebilir olarak işlemesine yönelik müdahale 

yapılmalıdır. Öncelikle orman idaresi orman kaynaklarının kıl keçisi yetiştiren köylüler 

tarafından kullanılmasına izin verdiği alanları genişletmelidir. Örneğin planlama dışı bırakılan 

319 ha orman alanının otlatmaya açılması sağlanmalıdır. Otlatmaya izin verilen alanlar orman 

amanejman planlarında “hayvan otlatma alanı” adı altında ayrı bir işletme sınıfına ayrılmalıdır. 

Alanın otlatma yönetimi köylülerin kurmuş olduğu ‘birlik’ tarafından üstlenilmeli ve orman 

idaresi otlatmanın sürdürülebilir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemelidir. Üretim sisteminin 

tanımı, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ait bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.   
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Tablo 2. Beşkavak Köyü Ormanları Otlatma Planı 

Burdur Orman İşletme 

Müdürlüğü 
Ağlasun Orman İşletme Şefliği Beşkavak Köyü 

Bölme 

No 

Meşçere 

Tipi 

Aktüel 

Meşçere 

Tipi 

Otlatma Durumu 
Alan 

(ha) 
Yasaklanma Nedeni 

291 
BM BM Serbest Otlatma Alanı 47.0   

Z Z Planlama Dışı Alanlar 31.1   

292 

BM-1 BM-1 Serbest Otlatma Alanı 6.8   

BM-2 BM-2 Serbest Otlatma Alanı 7.2   

BM-3 BM-3 Serbest Otlatma Alanı 17.4   

Sa Sa Yasak Otlatma Alanı 46.5 Ağaçlandırma Sahası 

Z-1 Z-1 Planlama Dışı Alanlar 2.0   

Z-2 Z-2 Planlama Dışı Alanlar 19.0   

Z-3 Z-3 Planlama Dışı Alanlar 2.5   

Z-4 Z-4 Planlama Dışı Alanlar 25.9   

293 

Bk Bk Planlama Dışı Alanlar 31.8   

BM-1 BM-1 Serbest Otlatma Alanı 4.7   

BM-2 BM-2 Serbest Otlatma Alanı 15.1   

BM-3 BM-3 Serbest Otlatma Alanı 22.7   

Çzab2 Çzab2 Serbest Otlatma Alanı 2.0   

Sa Sa Yasak Otlatma Alanı 5.0 Ağaçlandırma Sahası 

Z-1 Z-1 Planlama Dışı Alanlar 1.9   

Z-2 Z-2 Planlama Dışı Alanlar 40.8   

362 

BM-1 BM-1 Yasak Otlatma Alanı 55.8 Özel Ağaçlandırma 

BM-2 BM-2 Serbest Otlatma Alanı 2.0   

BM-3 BM-3 Serbest Otlatma Alanı 3.3   

BM-4 BM-4 Serbest Otlatma Alanı 2.3   

İs İs Planlama Dışı Alanlar 6.8   

OT OT Serbest Otlatma Alanı 2.1   

Z Z Planlama Dışı Alanlar 76.5   

363 

BM BM Serbest Otlatma Alanı 45.3   

OT-T OT-T Serbest Otlatma Alanı 5.5   

Z-1 Z-1 Planlama Dışı Alanlar 2.0   

Z-2 Z-2 Planlama Dışı Alanlar 29.9   

364 

BAr BAr Serbest Otlatma Alanı 33.7   

BM BM Serbest Otlatma Alanı 42.6   

OT-T OT-T Serbest Otlatma Alanı 2.5   

Z Z Planlama Dışı Alanlar 16.6   

365 
BAr BAr Serbest Otlatma Alanı 16.9   

BM BM Serbest Otlatma Alanı 63.1   

448 

BAr BAr Serbest Otlatma Alanı 29.3   

BM-1 BM-1 Serbest Otlatma Alanı 9.0   

BM-2 BM-2 Serbest Otlatma Alanı 22.3   

OT OT Serbest Otlatma Alanı 6.3   

Z Z Planlama Dışı Alanlar 32.1   

Beşkavak Köyü Toplamı   835.2   

  Öncelikli Otlatma Alanı 0   

  Serbest Otlatma Alanı 409   

  Yasak Otlatma Alanı 107.2   

  Planlama dışı Alanlar 319   
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Tablo 3. Beşkavak Köyü Kıl Keçiciliği Üretim Sisteminin Tanımı, Sorunları ve Sisteme 

Müdahale Şekli 
Ü

R
E

T
İM

 S
İS

T
E

M
İN

 

T
A

N
IM

I 
* Kıl keçisi yetiştiriciliği üretim sistemi, agroforestry üretim sistemleri içinde yer alan 

silvopastoral üretim sitemidir. 

* Kıl keçisi yetiştiren köylüler hayvanlarını sürüler halinde, orman alanlarda otlatmaktadır. 

* Kıl keçisi yetiştiriciliği önemli bir ekonomik faaliyettir. 

* Üretim sistemi içinde ağaç/ağaççık türleri ile kıl keçisi bulunmaktadır. 

* Yetiştiricilerin üretim amacı, orman alanlarında kıl keçisi yetiştirerek et ve süt üretimi 

yapmaktır. 

S
İS

T
E

M
İ 

D
E

Ğ
E

R
L

E
N

D
İR

M
E

 * Orman idaresi bu alanlarda kıl keçisinin otlatılma alanlarını genişletmelidir. 

* Köylüler düzensiz ve bilinçsiz otlatma yapmaktadır. 

* Orman alanlarındaki ağaç/ağaççıklar düzensiz ve yoğun otlatıldığından yemlik verimi 

düşüktür.  

* Kullanılan teknoloji ilkel ve yetersizdir. 

* Kıl keçileri yeterli beslenemediğinden et ve süt üretim miktarı çok düşük düzeylerdedir. 

* Yetiştiriciler yetirince örgütlü değildir. Bireysel hareket etmektedirler 

S
İS

T
E

M
İN

 

G
E

L
İŞ

T
İR

İL
M

E
S

İ 

* Yetiştiricilerin üye olduğu “Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği” daha etkin 

çalışmalıdır. 

* Üretim sisteminin verimli, sürdürülebilir ve dengeli olarak işlemesi sağlanmalıdır. 

* Alandaki otlatma yönetimini yetiştiricilerin kurmuş olduğu mesleki birlik yapmalıdır. 

* Aşırı ve düzensiz otlatma durdurulmalıdır. 

* Yetiştiriciler aşırı ve düzensiz otlatma yapmayacaklarını taahhüt etmelidir. 

* Otlatma belli sure ve dönemler halinde yapılmalıdır. 

S
İS

T
E

M
İN

 

P
L

A
N

L
A

N
M

A
S

I * Orman kaynaklarında kıl keçiciliği üretimini bulunduğu alanlar, orman amenajman 

planlarında “Otlatma Sınıfı” olarak ayrılmalıdır. 

* Otlatmayı belli süre ve dönemlere bölen otlatma planları hazırlanmalıdır.  

* Kıl keçisi otlatmacılığı yapılacak alanların otlatma kapasitesi belirlenmelidir. 

* Birim alanda ne kadar, hangi süre ve dönemler içinde otlatma yapılacağı araştırılmalıdır. 

* Yetiştiriciler düzenli otlatma konusunda bilgilendirilmelidir. 

Y
Ü

R
Ü

T
M

E
 

V
E

 

U
Y

G
U

L
A

M
A

 

* Üretim sisteminin geliştirilmesi için hazırlanan plan ve projeler uygulamaya konulmalıdır. 

*  Otlatma planlarını “Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği” uygulamalıdır. 

* Orman idaresi otlatma planlarının uygulamasını denetlemelidir. 

* Uygulamalarda koordinasyon ve işbirliğine özel önem verilmelidir 

İZ
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M
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* Üretim sistemi arazi kullanım planına göre yönetilip yönetilmediği belirlenmelidir. 

* Yetiştiricilerin otlatma planlarına uygun hareket edip etmedikleri izlenmelidir. 

* Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, sitem yeniden gözden geçirilmelidir. 

* İstenilen sonuçlara ulaşılmış mıdır?  

* Düzenli otlatma yapılmakta mıdır?  

* Et ve süt veriminde artışlar olmuş mudur?  

* Alan sürdürülebilir şekilde kullanılmakta mıdır?  

* Yetiştiricilerin gelirlerinde artışlar olmuş mudur? Araştırılmalıdır. 
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3.4. Beşkavak Köyü’de Uygulanan Özel Bir Proje 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışmaları kapsamında, Yükseköğretim Kurulu ve Kalkınma 
Bakanlığı tarafından “Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Arttırılması: Tarım Ve Hayvancılıkta 

Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma” alanında pilot üniversite olarak seçilmiştir. Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi, Hayvan Yetiştiriciliği Ekseni başlığı altında yürütülen 2017K121000-2 

nolu “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve Yaygınlaştırılması” isimli alt proje uygulamaya 
koymuştur.  

Bu proje, Veteriner Fakültesi (Zootekni, İç hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, 

Dölerme ve Suni Tohumlama ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Viroloji, 
Mikrobiyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları), Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek 

Okulu (EGTBMYO) ve Burdur T.B.M.Y.O / Kontrol ve Otomasyon Bölümü / Kontrol ve 

Otomasyon Programı öğretim elemanları ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Proje, 1 proje 

sorumlusu yönetiminde ve her Anabilim Dalından bir alt proje sorumlu öğretim üyesi tarafından 
yürütülmektedir. 

Bu proje; Teke Yöresinin önemli bir değeri olan keçi ırklarından “Kıl ve Honamlı Keçi 

Irkları” ile farklı koyun ırklarının ıslahı, farklı üretim sistemlerinin uygulanması, farklı beslenme 
yöntemleri, suni tohumlama, metabolik ve enfeksiyöz hastalıklara karşı dirençli sürüler 

oluşturulması, embriyo transferi ve sürü yönetimi konusunda yeni teknolojik sistemlerin 

geliştirilmesi konularını kapsayan küçükbaş yetiştiriciliğinde disiplinler arası işbirliğini öne 
çıkaran ve sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla çözüm bulmayı hedefleyen bir çalışma planı 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

Projede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili 3 farklı faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu 

faaliyetlerden biriside pilot köy olarak Beşkavak Köyü yürütülmekte olup “1 KÖY 1 İŞLETME 
MODELİ” adı altında yenilikçi uygulamalar yapılmaktadır. Böylece bu özel projenin; 

►Beşkavak Köyünde yetiştirilen Koyun-Keçi sürülerinin kayıt altına alınmasını 

sağlamak, 

►Çiftleşme döneminde “Elde Sıfat” usulü ile doğacak kuzu/oğlakların babasının 

bilinmesini kayıt altına almak, 

►Gebe kalmayan dişilerin suni tohumlama yöntemleriyle dölverim kayıplarını 
önlenmek, 

►Farklı zamanlarda uygun beslenme yöntemlerini uygulamak, 

►Bütün sürüleri aşı programları ile sağlık durumlarını takip etmek, 

►Bütün sürüleri ayak hastalıkları yönünden takip etmek, 

►Sürü yönetimi konusunda yeni teknolojik sistemleri geliştirmek gibi çalışma alanları 

bulunmaktadır (Elmaz, 2019). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 “Batı Akdeniz Bölgesinde Hayvancılıkla Uğraşan Konargöçer Toplulukların Göç 

Yollarının CBS Kullanılarak Belirlenmesi ve Haritalaması” başlıklı çalışmada yerleşiklik ve 
göçerlilik durumuna göre “küçükbaş hayvan işletme şekilleri” ortaya konulmuştur. Bunlar şu 

şekildedir; 
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Küçük Ölçekli Koyunculuk İşletmeleri 

 Asıl olarak tarımsal üretim yapan ailelerin yaptığı yandal bir işletme şeklidir. Göç 

yapılmaz. 

 Sürüde 5-10 arasında koyun bulunur. 

 Elde edilen ürünler:  Süt ürünleri: Süt, peynir, yoğurt, tereyağ, kesik, lor peyniri 

Et ürünleri: Dini bayramlarda kesilmek üzere kurbanlık hayvan olarak yetiştirilir. 

 Yetiştirilen tüm ürünler hanehalkı tarafından tüketilir. 

 Tarımsal artıklar hayvanların beslenmesinde kullanılır. 

Büyük Ölçekli Koyunculuk İşletmeleri 

 Hareket kabiliyetleri ve göç özellikleri yoktur. 

 Ova köylerinde yapılıyor. 

 Hasat sonrası tarım alanlarında otlatma yapılıyor. Tarımsal artıklar otlatma amacıyla 

kullanılıyor. Bu anların köye olan uzaklığı 1-10 km arasında değişiyor. 

 Kendine ait tarım alanı olan çiftçiler mısır, yonca, fiğ, korunga, vb gibi yem bitkilerinin 

ekimini yaparak hayvanlarını besliyor. 

 Köye ait mera alanı var ise otlatma amacıyla kullanılıyor. Köye uzaklığı 1-5 km arasında 

değişmektedir. 

 Sürü büyüklüğü 50-250 arasındadır. 

 Elde edilen ürünler:  Süt ürünleri: Süt, peynir, yoğurt, tereyağ, kesik, lor peyniri 

Et ürünleri: Kasaplara ya da marketlere canlı hayvan satışı 

 Şehir ve kasabaların pazarlarında yetiştiricilerin tarafından süt, peynir, yoğurt, tereyağ, 

kesik lor, peyniri satışı yapılmaktadır. Ayrıca, ticari faaliyet gösteren marketler 

köylülerden ürünlerini satın almaktadır. 

 Örnek alanlar: 

ISPARTA İLİ: Yalvaç, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Atabey Ovaları, Kumdanlı, 

Aşağı Kaşıkara, Yukarı Kaşıkara, Büyükkabaca köyleri/kasabaları. 

BURDUR İLİ: Yeşilova, Karamanlı, Tefeni, Kemer İlçelerininin ova köyleri. 

ANTALYA: Korkuteli, Elmalı, Serik İlçeleri ve ova köyleri. 

 Bu kişiler sadece koyun yetiştiriciliği yapmaktadır. Ticari amaçlı işletmelerdir. 

Küçük Yerel Göçler Yapan Karma İşletmeler 

Otlatmada maki alanları ve yukarı havzada yer alan meralar ve yaylalar kullanılıyor. 

 Göç yapılır. Göç mesafesi 25-50 km arasındadır. 

 Ortalama 175 gün yaylada kalınıyor. 

 Koyun ve keçi olarak hayvan varlığı çoğunlukla 201-600 arasında değişmektedir. 

 Elde edilen ürünler:  Süt ürünleri: Süt, peynir, yoğurt, tereyağ, kesik, lor peyniri 

Et ürünleri: Kasaplara ya da marketlere canlı hayvan satışı, dini bayramlarda kesilmek 
üzere kurbanlık hayvan olarak yetiştirilir. 
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 Örnek alanlar: 

ISPARTA İLİ: Davras Dağı (Isparta-Merkez), Anamas Dağı (Aksu-Yenişarbademli 

İlçeleri), Kapıcak Dağı (Atabey İlçesi). Davras Dağını kullanan köyler Aliköy, Küçükhacılar, 

Büyükhacılar, Yazısöğüt, Savköy, Çobanisa, Yukarıgökdere, Kırıntı, Çukurköy, Güneyce, 
Kışlaköy, Küçükkışla, Darıören köylerolmaktadır. 

BURDUR İLİ: Kestel Dağı (Bucak), Akdağ (Ağlasun) 

ANTALYA: Güllük Dağı, Elmalı İlçesi, Serik ve Akseki İlçelerinin yukaru havzaları. 

Büyük Bölgesel Göçler Yapan Keçi İşletmeleri 

 Sürülerdeki keçi sayısı ortalama 400 adettir. 

• Örnek alanlar: 

Antalya-Akseki ilçesi konargöçer toplumların göç yolları 

Ahmetler Köyü, Gebece Köyü, Belenobası, Gençler, Kepez, Kepezbeleni, Hocalar, 
Sülek; Yarpuz ve Alacabel Mevkiine göç etmektedir. Ahmetler Köyü, Gebece Köyü; Çimi 

Kaylası mevkiine göç etmektedir Kepez, Kepezbeleni, Güçlüköy, Sinanhoca Köyü; Değirmenlik 

ve Süleymaniye Mevkiine göç hareketi yapmaktadır. 

Antalya-Gazipaşa ilçesi konargöçer toplumların göç yolları 

Karalar Köyü ve Yeniköy; Kaş Yaylasına göç hareketi yapmaktadır. Küçüklü Köyü ve 

Sugözü Köyü; Maha Yaylasına göç hareketi yapmaktadır. Çakmak Köyü, Çörüş Köyü, Çığlık 

Köyü ve Yeşilyurt Köyü; Yarcak Pınarı Yaylasına göç hareketi yapmaktadır. Gökçebelen Köyü 
ve Çile Köyü; Akoluk Mevkiine göç hareketi yapmaktadır. 

Alanya ve Manavgat İlçelerine bağlı mahallelerdeki sürü sahiplerinin izlediği 

güzergahlar; 

Nakil vasıtası ile: Manavgat’tan Gündoğmuş karayolunu takiben; Gelesandra Mevkii, 

Kuruca Mevkii ve Çaşır Yaylasına göç hareketi yapmaktadır. Güzelbağ, Ortakonuş, Gündoğmuş 

köyleri; Gelesandra, Kuruca ve Çaşır Yaylasınına göç hareketi yapmaktadır. Güzelbağ, 

Ortakonuş, Kayabükü, Akyar; Oğuz Yaylası Mevkiine göç hareketi yapmaktadır. 

Yaya olarak: Güzelbağ, Ortakonuş, Narağacı Yaylası; Gelesandra, Kuruca Mevkiine ve 

Çaşır Yaylasına göç hareketi yapmaktadır. Güzelbağ, Ortakonuş, Kayabükü, Akyar; Oğuz yaylası 

mevkine göç hareketi yapmaktadır. Güneycik Köyü, Senir Yaylası ve Soğukoluk Mevkiine göç 
hareketi yapmaktadır. 

Manavgat İlçesinin Mahalleleri 

Yaylaalan ve Ürünlü Köyü, İbradı İlçesinin Mahalleleri; Derebucak Yaylasına göç 
hareketi yapmaktadır. Salur Köyü, Beydiğin Köyü, Başlar Köyü, Çukurviran Köyü; Derebucak 

ve Dumanlı Yaylasına göç hareketi yapmaktadır. 

Kaş İlçesi yaz dönemi için yaylalara yaya olarak giden göçerlerin güzergâhları 

S.Kılıçlı, Boğazcık, Ahatlı; Kasaba ve Kemer Köyü Mevkilerine göç hareketi 
yapmaktadır. Çavdır, S.Palamut Mahallelerinden ise İkizce ve Sütleğen Mevkilerine göç hareketi 

yapmaktadırlar. 

Antalya-Korkuteli İlçesi konargöçer toplumların göç yolları 

Ulucak Köyü; Duraliler ve Karabayır Yaylasına göç hareketi yapmaktadırlar. Küçükköy, 

Akyar Köyü, Dereköy, Sülekler; Taşkesiği Yöresine göç hareketi yapmaktadırlar. Güzle Köyü; 

Yazır yaylasına göç hareketi yapmaktadırlar. Küçüklü Köyü, Kayabaş Köyü ve Cıvgalar Köyü 
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kış aylarında kışı geçirmek için Kumluca ve Finike İlçesinin mahallerine göç hareketi 

yapmaktadır. 

Antalya-Korkuteli ilçesi konargöçer toplumların göç yolları 

Kumluca İlçesinin Mahallelerinden; Elmalı ve Korkuteli İlçelerinin Mahallelerine göç 

hareketi yapmaktadırlar. Kumluca İlçesinin Mahallelerinden; Karacaören Köyüne veya Kumluca 

İlçesinin Mahallelerinden; Kırkpınar Yaylasına göç hareketi yapmaktadırlar. Kumluca İlçesinin 

Mahallelerinden, İncircik Köyü; Karagöl Yaylasına göç hareketi yapılmaktadır. 

Antalya-Serik ilçesi konargöçer toplumların göç yolları 

Yaylalara yaya olarak giden göçerler; Gebiz Mahallesi, Haskızılören Mahallesi ve 

Bozdoğan Mahallesi çeşitli yaylalara göç hareketi yapılmaktadır. Bucakköy, Karataş Köyü, 
Akbaş Köyü, Etler Köyü, Yumaklar Köyü, Haskızılören Kahallesi ve Bozdoğan Kahallesi; çeşitli 

yaylara yaya olarak göç hareketi yapmaktadır. 

Bu çalışmada Beşkavak Köyü’nde küçükbaş hayvancılık üretim sistemlerinin 

geliştirilmesi için köy analizi yapılmıştır. Türkiye’de her ne kadar küçükbaş yetiştiriciliği 
içerisinde tür olarak koyun ve keçi bulunsa da, bu çalışmada kıl keçisi üzerinde daha fazla durulan 

tür olmuştur. 

Beşkavak Köyü’nde (1) Küçük Ölçekli Koyunculuk İşletmeleri, (2) Büyük Ölçekli 
Koyunculuk İşletmeleri, (3) Küçük Yerel Göçler Yapan Karma İşletmeler, şeklinde küçükbaş 

hayvan işletmeleri bulunmaktadır. Bu pilot köyde geliştirilen bilimsel sonuçlar örnek alınmalı, 

diğer köylerde uygulanması sağlanmalıdır. 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, 117O549 nolu proje kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir. Bu desteklerinden dolayı proje ekibi olarak 

teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.   
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ÖZET: Keçi, maddi olarak insanın beslenmesi, giyinip barınması gibi benzeri konularda zaman ve mekân 

içinde çok uygun bir ekonomik öğe olduğu kadar; manevi alanda da tarihi süreç içerisinde ekonomik işlevinden çok 
daha fazla yer almış ender hayvanlardan biridir. Keçi yetiştiriciliği ağırlıklı olarak ormanlık ve dağlık alanlardaki 
işletmelerde yapılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 500 bin adet işletmede keçi yetiştiriciliği yapılmakta ve bu üretim kolu 

yaklaşık 3 milyon kişinin gelirine katkıda bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki Isparta, Burdur 
ve Antalya İllerindeki keçi yetiştiricilerinin durumu sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan değerlendirilmesidir. Bu 
kapsamda, bu üç ilde 126 keçi yetiştiricisi ile görüşülmüş ve anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen 
verilerin değerlendirilmesinde ise frekans ve yüzde değerleri ile nonparametrik analiz yöntemlerinden Kruskal Wallis-
H Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, keçi yetiştiriciliği genellikle atadan gelen bir meslektir. Keçi yetiştiricileri bu 
mesleği severek yapmaktadır. Keçilerden üretilen birçok ürün mevcuttur ve piyasada önemli alıcılar bulunmasına 
rağmen hala bir takım pazarlama sorunları mevcuttur. Keçi yetiştiricileri tarafından devlet tarafından sağlanan destek 
miktarları ise düşük bulunmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Keçi yetiştiriciliği, sosyo-ekonomik, kültür, Batı Akdeniz Bölgesi 

 

ABSTRACT: Goat breeding is mainly carried out in the forested and mountainous areas. Goat breeding 
business in approximately 500 thousand made in Turkey and this production arm contributes to nearly 3 million people's 
income. The goat, such as material and human nutrition, clothing and shelter, is a very suitable economic element in 
time and space; the goat is one of the rare animals that the spiritual field has taken much more of its economic function 
in the historical process. The aim of this study is to evaluate the socio-economic and cultural aspects of goat breeders 

in Isparta, Burdur and Antalya provinces in the Western Mediterranean Region. In this context, 126 goat breeders were 
interviewed in these three provinces and data were obtained by survey technique. In the evaluation of data, frequency 
and percentage values and Kruskal Wallis-H Test which is one of nonparametric analysis methods were used. As a 
result, goat breeding is usually an ancestral profession. Goat breeders are happy to do this profession. There are many 
products made from goats and although there are important buyers in the market, there are still some marketing 
problems. According to goat breeders, the amount of support provided by the state is low. 

          Keywords: Sustainable Goat breeding, socio-economic, culture, Western Mediterranean Region 

 

1.GİRİŞ 

Tarımsal faaliyetler içerisinde yer alan hayvancılık sektörü, gelişmişlik durumu ne olursa 
olsun, tüm ülkeler için büyük bir değere sahiptir. Üretilen hayvansal ürünler ise nüfusun dengeli 

ve sağlıklı beslenmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır (Yurdakul ve Ören 1995; Semerci 

ve Çelik, 2016). Hayvancılık sektörünün alt kolu olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, genel 

olarak zayıf meralar ile nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları değerlendirerek 

mailto:turkayturkoglu@mu.edu.tr
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et, süt, yapağı, kıl ve deri gibi ürünlere dönüştüren bir üretim etkinliğidir. Türkiye'nin doğal 

kaynaklarının, özellikle çayır-meraların koyun ve keçi türlerine daha uygun oluşu, özellikle kırsal 

kesimdeki halkın tüketim alışkanlıkları gibi etmenler, küçükbaş yetiştiriciliği için uygun bir ortam 
yaratmıştır (Kaymakçı vd., 2000). Türkiye sahip olduğu doğal ve ekonomik koşulları, tarımsal 

yapısı, gelenekleri ile koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapılmasına elverişli bir ülke 

konumundadır (Kaymakçı ve Engindeniz 2010). Keçi, maddi olarak insanın beslenmesi, giyinip 

barınması gibi benzeri konularda zaman ve mekân içinde çok uygun bir ekonomik öğe olduğu 
kadar; manevi alanda da tarihi süreç içerisinde ekonomik işlevinden çok daha fazla yer almış 

ender hayvanlardan biridir (Kaymakçı ve Engindeniz, 2010).  

Türkiye’de keçi yetiştiriciliği orman içi ve kenarı bölgeler ile bitkisel üretime ve diğer 
hayvansal üretime uygun olmayan ve arazinin sarp olduğu alanlarda aile işletmeleri, tarım 

işletmesi içinde keçicilik, köy sürüleri, yaylacılık ve göçer sürüler şeklinde yürütüldüğü gibi son 

zamanlarda entansif işletmeler şeklinde de yapılmaya başlanmıştır (Kaymakçı ve Dellal, 2006). 

Türkiye keçi varlığının önemli bir kısmını kıl keçisi (Capra hircus L.) oluşturmaktadır. Kıl 
keçileri, maki bitki örtüsü içinde yer alan kermes meşesi (Qercus coccifera L.) ve boz pırnal meşe 

(Qercus aucheri Jaub. & Spach.) türlerinin yaprakları ve sürgünlerini besin olarak sevmektedir. 

Bu yüzden de özellikle Akdeniz bölgesinde keçi yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Kıl 
keçisi, bu iki ağaç / çalı türünün doğal dağılım alanını habitat olarak seçmiştir (Tolunay vd., 2014; 

Türkoğlu vd. 2016). 

Keçi yetiştiriciliği genelde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan geleneksel 
bir hayvansal üretim koludur. Bu faaliyet kırsal ve ormanlık bölgelerdeki dar gelirli ailelerin 

önemli bir geçim ve besin kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle dağlık alanlardaki işletmelerde 

üretim deseninin geniş olmaması nedeniyle keçi yetiştiriciliği bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda keçi sayısının azaltılması ya da keçi yetiştiriciliğinden 
vazgeçilmesi yaşayan halkın geçimini olumsuz etkileyebilecektir. Türkiye’de, özellikle dağlık 

kesimlerde keçicilikten başka geçim kaynağı olmayan halkın gelir düzeyini artırmak için en kolay 

stratejinin yine modern keçi yetiştiriciliğine dayalı olmasının zorunluluğudur (Daşkıran vd., 
2012). Başka bir deyişle, keçi; özellikle insanlar ve diğer hayvanlar tarafından 

değerlendirilemeyen düşük kaliteli mera alanlarını, çalılık ve fundalık alanları değerlendirerek et, 

süt ve diğer ürünlerine dönüştürülmesine imkân tanıyan kanaatkâr bir hayvandır (Kaymakçı, 
2006). 

Türkiye’ de Yörükler, yüz yıllardır Akdeniz Bölgesinin yukarı havzalarında kıl keçisi 

yetiştirmektedir. Kıl keçisi yetiştiriciliği Yörükler için, bir üretim sisteminin yanında, kültürel bir 

değer simgesidir. Göçer hayat tarzını sürdüren Yörükler, Türk boylarından meydana gelmiştir. 
Yörüklerde iktisadi hayat hayvan yetiştiriciliğine dayanır. Coğrafi hareketlilik ve hayvan 

yetiştirme, Yörüklerin hayat tarzını etkileyen ve şekillendiren iki önemli faktördür. Bu göçler 

esnasında hayvanlar her gün belirli zamanlarda otlamak zorundadır. Bu sebeple devamlı olarak 
yol alamazlar. Bu sebeple, göçebeler günde 4-5 saat den fazla yol alamazlar. Toroslardaki yollar 

genellikle müsait olmakla birlikte binlerce hayvanın otlamasına imkân sağlamazlar. Bu sebeple 

yollar yerine sürülerin otlayabileceği sırtlar ve yamaçlar takip edilir. Yörükler, göçlerinde 

hayvanlarını otlatmak için mevsimsel değişimleri takip ederek belli bir güzergâhı izleyerek 
göçlerini gerçekleştirir. Yörüklerin genellikle gittikleri belirli yaylaları vardır. Bu konuda 

söylenmesi gereken bir diğer nokta ise göçer ailelerin yaylaya çıkışları konaklaya konaklaya bir 

haftadan bir aya kadar sürmektedir (Tolunay vd., 2018). Dünya üzerinde her toplumun kendi 
karakterini yansıtan bir kültürü vardır. Toplumdaki fertlerin düşünceleri, inançları, davranışları, 

kültüre göre şekillenir. Yeni doğan bir fert, girdiği toplumun içinde sosyalleşir ve kültürün 

temsilcilerinden biri haline gelir (Donuk, 2005). 

Bu çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki Isparta, Burdur ve Antalya İllerindeki keçi 

yetiştiricilerinin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, Antalya, Burdur ve Isparta İllerinde keçi yetiştiriciliği yapan toplulukların 

durumlarından bazıları sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan değerlendirilmiştir. Bu araştırmayı 
yapmak için geliştirilen anket formu hazırlanmış ve bazı bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Batı 

Akdeniz Bölgesinde Isparta, Burdur ve Antalya illerinde keçi yetiştiriciliği yapan ve Damızlık 

Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi 9324 kişi mevcut olup, araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır.     

Anket uygulamasında örnek büyüklüğü; 

n=[N * t2 * p * q] / [d2 * (N-1) + t2 * p * q] 

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada  n: örnek sayısı, N: ana kütle sayısı, t: güven katsayısı (%95 
güven düzeyi için 1,96), p: ölçülmek istenen özelliğin ana kütlede bulunma olasılığı, q: ölçülmek 

istenilen özelliğin ana kütlede bulunmama olasılığı ve d: kabul edilen örnekleme hatası (% 

10)’dır. Bu formüle göre üç ilde (Isparta-Burdur-Antalya) toplam yapılacak anket sayısı 96 kişi 
olarak bulunmuştur. İllerde bulunan yetiştirici sayıları dikkate alındığında bu 96 kişilik anket 

yapılacak kişi sayısı illerin yetiştirici sayıları dikkate alındığında Isparta da 21 anket, Burdur da 

31 anket ve Antalya da 44 adet anket çalışmasının yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda 126 anket uygulaması yapılmıştır. Anket tekniği elde edilen veriler frekans ve yüzdesel 

değerlendirilmesi yapılarak bazı sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan değerlendirilmeler 

yapılmıştır. Araştırma verilerinin % 95 güven aralığında veriler normal dağılım göstermediği 

tespit edilmesinden dolayı nonparametrik analiz tekniklerinden Kruskal Wallis-H Testi ile 
Araştırma değişkenleri bakımından Antalya, Burdur ve Isparta örneklemine ait yetiştiriciler 

arasında görüş farklılıkları araştırılmıştır. 

 

3. BULGULAR  

3.1. Yüzde ve Frekans değerlerine ait bulgular  

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Yörede bulunan 
keçi yetiştiricilerin bazı demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde yaşayan aile bireylerine ilişkin 

bulgular 

  Sayı Yüzde (%) 

İl  

Antalya 49 38,9 

Burdur 35 27,8 

Isparta 42 33,3 

Yaş 

18-30 4 3,2 

31-40 17 13,5 

41-50 45 35,7 

51-60 41 32,5 

61 ve üstü 19 15,1 

Eğitim Durumu 

Okuryazar 1 0,8 

İlkokul 87 69 

Ortaokul 19 15,1 

Lise 17 13,5 

Üniversite 2 1,6 

Hayvancılık mesleği asıl mesleğiniz mi? 
Evet 125 99,2 

Hayır 1 0,8 

Kaç yıldır bu meslek ile uğraşıyoruz? 

5 2 1,6 

10 6 4,8 

15 8 6,3 

20 14 11,1 
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21 ve üstü 96 76,2 

Herhangi bir yetiştirici birliğine 

üyeliğiniz var mı? 

Evet 121 96 

Hayır 5 4 

Devlet desteği ya da yardımlardan 

yararlandınız mı?   

Evet 121 96 

Hayır 5 4 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan yetiştiricilerin %38,9’u Antalya, %27,8’i 

Burdur %33,3’ü Isparta ilinde yaşamaktadır. Yetiştiricilerin %68,2’si 41 ve üstü yaş aralığında 

yer almaktadır. Yetiştiricilerin %69’u ilkokul mezunudur. Çalışmaya katılan yetiştiriciler 

“Hayvancılık mesleği asıl mesleğiniz mi?” sorusuna %99,2 oranla “Evet” cevabını vermişlerdir. 
“Kaç yıldır bu meslek ile uğraşıyoruz?” sorusuna %76,2 oranla “21 ve üstü cevabını” 

vermişlerdir. “Herhangi bir yetiştirici birliğine üyeliğiniz var mı?”, “Devlet desteği ya da 

yardımlardan bilgi sahibi misiniz?”, “Devlet desteği ya da yardımlardan yararlandınız mı?” 
sorularına ise %96 oranında “Evet” cevabını vermişlerdir. İşletmelerin mevcut hayvan 

durumlarına ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İşletmelerin mevcut hayvan durumlarına ilişkin bulgular 

 Değer Sayı Yüzde (%) 

İşletmedeki küçükbaş hayvan varlığı 

0-200 8 6,7 

201-400 40 33,6 

401-600 28 23,5 

601-800 9 7,6 

801-1000 11 9,2 

1001-1250 6 5 

1251-1500 10 8,4 

1501 ve üstü 7 5,9 

Toplam 119 100 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, anket çalışmasına katılan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
yapılan işletmelerdeki hayvan varlığı 201-400 tane aralığında, %33,6 oranla ilk sırada, 401-600 
tane aralığında %23,5 oranla ikinci sırada, 801-1000 tane aralığında %9,2 oranla üçüncü sırada 

yer almaktadır. Sürdürülebilir Keçi Yetiştiriciliğine ilişkin yüzde değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Sürdürülebilir Keçi Yetiştiriciliğine ilişkin yüzde değerleri 

Araştırma Soruları 

H
iç

 K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

(%
) 

K
at

ıl
m
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o

ru
m

 (
%

) 
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o
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 (

%
) 

K
at

ıl
ıy
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 (

%
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K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 (

%
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Keçi yetiştiriciliğini severek yapıyorum 1,6 4,8 0 47,6 46 

Atadan gelen meslektir 0 2,4 0 43,7 54 

Yaşadığım yerde başka alternatifim yok 8,7 37,3 4 27 23 

Oğlakları kolay satılır 23 27 7,1 36,5 6,3 

Sütü ve peyniri yüksek para eder 11,9 24,6 7,1 50,8 5,6 

Genç nesil keçicilik yapmak istemiyor 0 6,3 0,8 36,5 56,3 

Çobanlık mesleğinin saygınlığı kalmadı 0,8 12,7 2,4 31 53,2 

Keçi Ürünlerini pazarlayamıyoruz 12,7 32,5 7,9 36,5 10,3 

Devlet desteği düşüktür 0 4,8 4 31 60,3 

Yörük kültürümüzü elimizden geldiğince yaşıyoruz 2,4 25,4 5,6 38,9 27,8 

Yörük kültürü kaybolmaktadır 4,8 26,2 4,8 30,2 34,1 

Ailemizin aylık geliri temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak 

düzeydedir. 
15,1 28,6 5,6 45,2 5,6 
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Araştırmaya katılan yetiştiricilerin görüşlerinin yüzdesel olarak değerlendirilmesi Tablo 

3’te verilmiştir. Araştırmaya katılanların 47,6’sı “Keçi yetiştiriciliğini severek yapıyorum” 

önermesine katılmaktadır. %54’ü “Atadan gelen meslektir” önermesine kesinlikle katılmaktadır. 
%37,3’ü “Yaşadığım yerde başka alternatifim yok” önermesine katılmamaktadır. %36,5’i 

“Oğlakları kolay satılır” önermesine katılmaktadır. %50,8’i “Sütü ve peyniri yüksek para eder” 

önermesine katılmaktadır. %56,3’ü “Genç nesil keçicilik yapmak istemiyor” önermesine 

kesinlikle katılmaktadır. %53,2’si “Çobanlık mesleğinin saygınlığı kalmadı” önermesine 
kesinlikle katılmaktadır. %36,5’i “Keçi Ürünlerini pazarlayamıyoruz” önermesine katılmaktadır. 

%60,3’ü “Devlet desteği düşüktür” önermesine kesinlikle katılmaktadır. Araştırmaya katılanların 

% 66,7’si Yörük kültürümüzü elimizden geldiğince yaşadığına inanmaktadır. % 64,3’ü yörük 
kültürünün gün geçtikçe kaybolduğuna inanmaktadır. %45,2’si “Ailemizin aylık geliri temel 

ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeydedir” önermesine katılmaktadır. 

 

3.2. Araştırmaya Katılanların Yaşadıkları illere Göre Yapılan Kruskal Wallis Testi 

Sonuçları 

Yaşanılan ilin farklılığına göre yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 4’de 

verilmiştir. 

Tablo 4. Yaşanılan ilin farklılığına göre yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları 

Sorular 
Chi-

Square 
df 

Asymp. 

Sig. 

Keçi yetiştiriciliğini severek yapıyorum 20,937 2 0,000* 

Atadan gelen meslektir 33,443 2 0,000* 

Yaşadığım yerde başka alternatifim yok 8,714 2 0,013* 

Oğlakları kolay satılır 21,900 2 0,000* 

Sütü ve peyniri yüksek para eder 23,082 2 0,000* 

Genç nesil keçicilik yapmak istemiyor 53,024 2 0,000* 

Çobanlık mesleğinin saygınlığı kalmadı 52,775 2 0,000* 

Keçi Ürünlerini pazarlayamıyoruz 15,673 2 0,000* 

Devlet desteği düşüktür 16,523 2 0,000* 

Yörük kültürümüzü elimizden geldiğince yaşıyoruz 20,163 2 0,000* 

Yörük kültürü kaybolmaktadır 29,106 2 0,000* 

Ailemizin aylık geliri temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak 

düzeydedir. 
42,714 2 0,000* 

 

Tablo 4’te görüleceği üzere yaşanılan il dağılımlarına göre görüşleri Kruskal Wallis testi 

ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan yetiştiricilerin önermelerine verilen cevaplarda görüş 

farklılıklarının yaşandığı istatistiki olarak tespit edilmiştir. Antalya ilindeki keçi yetiştiricilerinin 

görüşleri, Isparta ve Burdur ilinde yaşayan yetiştiricilerinin görüşlerinden genellikle ayrıldığı 
tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında 126 keçi yetiştiricisi/işletmeci ile yüz yüze görüşülmüştür. Batı 
Akdeniz Bölgesinde keçi varlığının en yüksek olduğu il Antalya ve en düşük olduğu il 

Burdur’dur. Yörede, geleneksel yöntemlerle keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Keçi yetiştiriciliği 

yörede severek yapılmasının yanında atadan gelen nesiller boyu devam eden bir meslektir. Bu 
mesleğin yürütülmesinde en önemli nedenleri arasında yaşadığı yerde başka alternatifinin 

olmaması ve canlı hayvan satışı ve elde edilen süt, peynir gibi yan ürünlerin satışından para 

kazanılması gösterilmektedir. Genç nesil bu mesleği yürütmek istememekte ve eskisi gibi 

mesleğin saygınlığı da kalmadığı belirtilmiştir. Günümüzde keçi ürünlerinin pazarlanması ile 
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ilgili bir takım sıkıntıların olduğu ve devlet tarafından sağlanan destek miktarının azlığı bazı temel 

sorunlar arasında yer almaktadır. Yörük kültürü her ne kadar korunmaya ve yaşatılmaya çalışılsa 

da günden güne kaybolduğu vurgulanmıştır. Bu mesleğin yürütülmesi sonucu elde edilen gelir ise 
ailenin aylık temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye’de, 2011 yılına kadar, devlet ormanlarında keçi otlatılması yasaklanmıştır. Bu 

yasağa rağmen köylüler, keçilerini devlet ormanlarında illegal şekilde otlatmışlardır. Çünkü 

devlet ormanlarında yetişen bazı odunsu ve otsu türler, keçi beslenmesinde önemli bir yem 
kaynağıdır. Orman idaresi 2011 yılında aldığı radikal bir karar ile devlet ormanlarında keçi 

otlatma yasağını kaldırmıştır. Devlet hazırlanan otlatma yönetim planları kapsamında orman 

alanlarında keçi otlatılmasına izin vermiştir (Türkoğlu vd., 2016). Keçi yetiştiricileri orman 
idaresinin otlatma alanlarını dar kapsamlı tuttuğunu ve birim alanda otlatılacak hayvan sayısını 

kısıtladığını öne sürmektedir. Yapılan araştırmada Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde (Isparta 

ve Burdur İlleri) 691 760 ha, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde 863 523 ha alanda otlatma 

yapılmasına izin verilmiştir. Bu bölgedeki (Antalya, Isparta ve Burdur) keçi varlığının 1.000.000 
baş olduğu bilinmektedir. Bu mesleğin ve kültürün kaybolmaması için Tarım ve Orman 

Bakanlığının ilgili birimlerinin önlem alması ve bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermesi 

gerekmektedir. 

 

Teşekkür       

Bu çalışma, 117O549 nolu proje kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir. Bu desteklerinden dolayı proje ekibi olarak 

teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.   
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ÖZET: Akademi ile uygulamanın birbirini karşılıklı olarak beslemesi, beklentilerin öğrenilmesi ve daha 

başarılı çalışmaların ortaya çıkmasının zeminini oluşturmaktadır. Bundan dolayı hem akademinin hem de uygulamanın 
birbirini takip etmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada marka iletişimi konusunun Türkiye’de yazılan lisansüstü 

tezlerde nasıl araştırıldığının, nasıl tartışıldığının ve konuyla ilgili ne tür önerilerde bulunulduğunun ortaya konulması 
amaçlanmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında ‘marka iletişimi’ anahtar kelimesi kullanılarak yapılan 
aramayla konuya ilişkin yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri belirlenmiş ve saptanan kriterlere göre analiz 
edilmiştir. Çalışmanın hem akademide sıklıkla araştırılan, hem de uygulamada önemi gün geçtikçe artan marka iletişimi 
konusuna ilişkin detaylı veriler sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Anahtar kelimeler: Marka, Marka İletişimi, Bibliyometrik Analiz.  

 

ABSTRACT:  Mutual nurturing of the academia and the practice forms the basis of learning about expectations 
and the emergence of more successful studies. Therefore, it is quite important for both the academy and the practice to 
follow each other. This study aims to reveal how the brand communication issue is being examined and discussed in 

graduate theses written in Turkey and what kinds of suggestions are being made. Doctorate and master's theses were 
searched on Council of Higher Education National Thesis Center database by using the keyword ‘brand 
communication’ and analyzed according to the determined criteria. It is thought that the study will provide detailed 
data on the subject of brand communication, whose importance in practice is increasing with each passing day, 
alongside with it being frequently researched in academia.  

          Keywords: Brand, Brand Communication, Bibliometric Analysis.  

 

 

GİRİŞ  

 

Marka kavramı, tarihin erken döneminden günümüze ekonomik ve sosyal 

ilişkilerde önemli bir role sahip olmuştur (Tosun vd., 2018: 623). Bundan dolayı 

araştırmacılar da yıllardır markaların sevilip sevilmemesine ilişkin çalışmalar 

yürütmektedir (Aşkın ve İpek, 2016: 79). Kurumların güçlü bir markaya nasıl sahip 

olacağı, markaların devamlılığını nasıl sağlayacağı, rakip markalarla nasıl baş edileceği 

gibi hususlar gerek kurumların gerekse araştırmacıların cevabını bulmaya çalıştığı sorular 

olmuştur. Marka kavramının popülerliğinin artması, öneminin anlaşılması, rakip 

kurumların markalarını başarısı neredeyse her kurumu markalaşma çalışmalarını 

yönetmek açısından teşvik etmiştir. Günümüzde markaların rekabeti, ürünlerin 

mücadelesinin ötesine geçmiştir. 

 

Tosun ve diğerleri (2018: 627) ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin benzer 

ürünleri arttırdığını, bu durumun kurumlar ve tüketiciler için olumsuzluklar yarattığını, 

markaların ise bu olumsuzlukları azaltacak bir anlayış olduğunu belirtmektedirler. Bu 

mailto:erhan.zalluhoglu@gmail.com
mailto:burcu.oksuz@ikc.edu.tr
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bağlamda markalaşmanın önemi ve gerekliliği gün geçtikçe fazlalaşmış; sağlık, ulaşım, 

eğitim, giyim, gıda, beyaz eşya gibi birçok sektörde yaygın hale gelmiştir (Canöz vd., 

2019: 472).  Dolayısıyla hangi sektörde olduğuna bakılmaksızın marka önemlidir; ancak 

bazı sektörlerde marka mücadelesi daha da çetin geçmektedir. Bunun bir sonucu olarak 

da marka alanındaki uygulamaların akademideki araştırmalardan beslenmesi zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Akademi ve uygulamanın birbirinden yararlanması, diğer alanlarda 

olduğu gibi marka ve markalaşma alanında da çeşitli kazanımlar getirmektedir. Bu 

çalışmada marka iletişimi konusunun Türkiye’de lisansüstü tezlerde nasıl işlendiğini 

ortaya koyabilmek amaçlamış; tezlere yönelik bibliyometrik bir analiz yapılmıştır.  

 

 
 

1.MARKA KAVRAMI 

Günümüzde rekabet yoğun, ürün ve hizmetler arasındaki farklılaşma az olduğu için 

kurumlar, ürün ve hizmetlerini markalaştırarak ayrışmayı sağlamaktadır (Eyiler ve 

Yıldırım, 2019: 384). Batu ve Kayacan (2018: 751) markaların ilk zamanlar ürün veya 

hizmetin hangi kurum ait olduğunu göstermek amacıyla kullanıldığını, sonradan 

markaların rakiplerinden ayrılmak amacına da hizmet ettiğini belirtmektedir. Ürünlerin 

sembolik değerler ve anlamlarla donatılmasını, farklılaşmasını ve ayrılmasını ifade eden 

markalama, ticari uygulamalarda merkezi rol üstlenmiştir (Tosun vd., 2018: 623). 

Günümüzde ise marka ve markalaşma kavramları, kurumların en önemli gündem 

maddelerinden birini oluşturmakta ve gereken önemin verildiği bir alan olmaktadır.  

“Bir marka, bir ürün ya da tüketicinin ticari ismi ya da ayırıcı bir ismidir. Bir  

satıcının ürün ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılan bir isim, terim, işaret, sembol, 

tasarım veya bunların herhangi bir birleşimidir.” (Taşkın ve Akat, 2008: 37). Diğer bir 

ifadeyle marka, “bir ürünün veya hizmetin farklılaşmasını sağlayan değerli bir varlık” 

olarak açıklanabilmektedir (Ateş ve Özgeldi, 2019: 443). Bu kapsamda marka, 

kurumların duygusal ve kavramsal açıdan tüketicilerle bağ kurmasını sağlamaktadır 

(Fırlar, 2019: 235). Markalar ne kadar güçlü olursa, tüketicilerle kurulan bağ da o derece 

güçlenmektedir. 

 

“Markalaşmak, tüm kurumlar için ticaret ve rekabette öne çıkabilmek, sürdürülebilirliği 

sağlamak, kar elde edebilmek kadar önem kazanmıştır.” (Eyiler ve Yıldırım, 2019: 384). Bundan 

dolayı da kurumlar, marka farkındalığını ve marka kimliğini destekleyecek faktörleri 

oluşturmakta ve güçlendirmektedir (Foroudi vd., 2017: 529). Bu açıdan markalaşmayı 

kısa sürede ve kolayca elde edilebilen bir unsur değil; uzun süreli faaliyetleri, doğru 

kararları ve etkili çalışmaları gerektiren bir değer olarak görmek zorunludur.  Markalaşma 

süreci ne kadar iyi yönetilirse; tüketicilerin markaya ilişkin algıları, görüşleri, davranışları 

da o oranda olumlu olacaktır. Buna karşılık çelişen mesajların, kalitesiz ürünlerin, 

dinlenmeyen müşterilerin de markaları zayıflatacağı bir gerçektir.  

Rekabet ortamı içinde marka, üreticiler ve tüketiciler açısından önemli işlevleri 

yerine getirmektedir. Bilgi işlemek ve güven konularında tüketicileri yönlendiren marka, 

ürünü tanımanın çok daha ötesindedir (Elmasoğlu, 2016: 83). Markalar, kurumu ve ürettikleri 

ürünleri temsil etmekte ve imajı yansıtmaktadır (Canöz, 2019: 476). Şöyle ki artık ürünler 

gittikçe birbirine daha çok benzediğinden birbirinden farklılıklarını saptamak zordur. 

Bundan dolayı marka, tüketicileri satın alma sürecinde yönlendiren bir öğe olmuştur 

(Çağlıyan vd., 2018: 188). Tüketicilerin duygusal gereksinimlerine hitap eden ve markaya 
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dönüşen ürünler, böylece rakiplerinden farklılaşabilmektedir (Tosun vd., 2018: 627). Bu 

bağlamda günümüzde markaların ürünleri farklılaştıran, onlara değer katan, rakiplerle 

mücadele edebilmeyi sağlayan, ürünlerin devamlılığına katkı sunan, tüketiciyle iyi bir 

ilişkinin yolunu açan bir değer olarak görmek yanlış olmayacaktır.   

 

2. MARKAYLA İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLAR 

İlgili yazında marka kavramıyla ilgili olan bazı kavramlar kullanılmaktadır. Bu 

kapsamda marka denkliği, marka sadakati, marka farkındalığı, marka çağrışımları, marka 

imajı ve marka kişiliği kavramlarına yer verilmiştir.  

Marka Denkliği: “Marka farkındalığı, algılanan kalite, çağrışımlar, tutum, sadakat 

ve logo, amblem, renk, koku, ses vb. işaretlerden oluşan soyut ve somut varlıklar bütünü” 

(Tosun vd., 2018: 652) olarak açıklanmaktadır.  

Marka Sadakati: Bir kişinin ilgili tutumları ve daimi müşteri olası arasındaki ilişkinin 
gücü olarak görülmekte (Dick ve Basu, 1994: 99) ve müşterilerin kurumun ürün veya 

hizmetlerinden memnuniyet derecelerini göstermektedir (Yıldız ve Koçan, 2019: 312). 

Marka Farkındalığı: Markanın tüketicilerde yarattığı izin gücü ve etkisi olarak 
açıklanabilen marka farkındalığı, tüketicilerde markayı farklı hale getiren değerini, özelliklerini 

ve imajını gösteren özellikleri kapsar. Örneğin, Mercedes denildiğinde tüketicilerin aklında ilk 

oluşan markanın sembolü olan üçlü yıldız olmakta; daha sonra marka hakkındaki kalite ve güç 
algıları canlanmaktadır (Çağlıyan vd., 2018: 187).  

Marka Çağrışımları: Marka çağrışımları, bilginin tüketici hafızasındaki yeri ve marka 

imajının bir parçası olarak nasıl durduğuyla ilişkilidir. Marka çağrışımları, markanın iletişim 

çalışmalarında konumlandırılması gibi roller üstlenebilmektedir (Onurlubaş, 2018: 276).  

Marka İmajı: “Bir markanın tüketiciler tarafından algılanma biçimlerinin tümüne verilen 

isim” olan marka imajı, tüketicilerin marka hakkındaki düşüncelerinden meydana gelmektedir. 

Her marka bir kimliğe sahip olmakta; tüketicilerin bu kimliğin algılamaları, marka imajını 
getirmektedir (Tosun vd., 2018: 664). Marka imajı, tüketicilerdeki marka algısının sonucu 

meydana gelen bir değer olarak görülmekte ve tüketici algılarındaki değişime bağlı olarak 

değişmekte ve marka yönetimi sürecinde kritik bir rol üstlenmektedir (Çağlıyan vd., 2018: 187). 
Şöyle ki marka imajı, tüketici çağrışımlarından oluşan bir bütün olarak değerlendirilmektedir  

(Tosun vd., 2018: 664). 

Marka Kişiliği: Bir markanın diğer markalardan ayrılması amacıyla tüketicilere daha 

samimi gelecek insani özelliklerle markalar donatılmakta, diğer bir deyişle marka kişiliği 
oluşturulmaktadır. Marka kişiliğiyle markalar, insanlar gibi bazı karakter nitelikleriyle anılmakta 

ve bu özelliklerle algılanması sağlanmaktadır (Tosun vd., 2018: 649). Marka kişiliği, tüketicilerin 

düşüncelerinde ve davranışlarında önemli bir etki yaratmakta; bundan dolayı kurum 
perspektifinden stratejik implikasyonlara sahip olmaktadır. Marka kişiliği, marka imajının ve 

marka denkliğinin tamamlayıcı bir parçasıdır ve markaları rakip ürünlerden farklılaştırma işlevi 

taşımaktadır (Kim ve Zhao, 2014: 2). 

 

          3.MARKA İLETİŞİMİ 

Rekabet ortamı ve iletişim teknolojileriyle yaşanan hedef kitlelerin bilgi düzeyindeki 

değişimlerle birlikte marka iletişimi kurumların sistematik ve bütünleşik çalışmalarını gerektiren 
bir alan haline gelmiştir (Elmasoğlu, 2016: 83). Markaya yönelik olumlu tutumların oluşması ve 

sürdürülmesi genellikle marka iletişimiyle başarılmaktadır (Grace ve O’Cass, 2005: 107). Bu 

anlamda marka iletişimi, güçlü markalar için bir anahtar rol üstlenmektedir. 
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Marka iletişimi uygulamaları ve sunumu, müşterilerdeki marka çağrışımlarını 

etkilemektedir (Onurlubaş, 2018: 281). İletişim, ürünlerle ilgili farkındalık ve çağrışım 

yaratmakta ve markanın tüketicilerin zihinlerinde yer alma ihtimalini arttırmaktadır (Cobb-
Walgren vd., 1995: 27). Bu doğrultuda Krishnan (1996) marka iletişiminin marka çağrışımlarını 

desteklediğini ve davranışsal yatkınlıklara dönüşmesine katkı sunduğunu belirtmektedir. 

Dolayısıyla başarılı şekilde gerçekleştirilen marka iletişimi çalışmalarıyla markaya ilişkin daha 

etkili mesajlar verilmekte; tüketicilerle daha iyi bir ilişki ve daha derin bir bağ oluşturulabilmekte; 
bütün bunların bir sonucu olarak da tüketici davranışlarında değişiklik yaratılabilmektedir.  

Tüketicilere yönelik marka iletişimi, istenen marka konumuyla tutarlı olmalıdır (Baker vd., 

2014). İstenen marka konumuyla çelişen mesajlar, hem karışıklık yaratacak hem de istenilen 
konumun elde edilmesini sekteye uğratacaktır. Mesajlar benzer markasız ürünlerle 

karşılaştırıldığında müşterilerin ürünlere ilişkin memnuniyet içeren tepkileriyle sonuçlanır ise  

marka denkliğini olumlu yönde etkilemektedir (Yoo vd., 2000). Bu kapsamda Uğurlu (2016: 221) 

markaların alternatif araçlardan yararlanarak farklı kampanyaları çoklu kanallarla uygulayarak 
başarılı sonuçlar elde edebileceklerini belirtmektedir. Bu kapsamda markalar “düzenli olarak 

çoklu kanal analitik sistemleri entegrasyonuna,  içerik yönetimine ve kampanya uygulamalarına 

yatırım yapmalı, uygulamacılar eğitilmeli ve tüm bunların sürdürebilir olmasına dikkat 
etmelidir.” (2016: 221). Diğer yandan Fırlar (2019: 234) dijital dünyada marka iletişimde renkli 

sözlerle ve görsellerle donatılarak yeni olanı veya yenileneni söylemekle başarılı olamayacağını 

belirtmektedir. Dolayısıyla markalaşmak süslü sözlerin çok ötesinde stratejik şekilde planlanmış, 
tutarlı mesajlarla harmanlanmış, etkili kanalların kullanıldığı bir süreci gerektirmektedir. Marka 

iletişimi olmadan, güçlü markaya sahip olmak çok da mümkün görünmemektedir.   

Marka iletişimi çalışmalarının etkili olmasında bilgi sunmak ve bilinirlik yeterli değildir. 

Dolayısıyla dijital çağda markalar ayrıcı anlamları içeren platformları biçimlendirmekte ve 
çağrışımlar oluşturarak bilinir olmaya çalışmaktadır (Fırlar, 2019: 235). Günümüzün iletişim 

dünyası tüketicileri içerik üretmek, markalara ulaşmak, birlikte hareket etmek, destek olmak ve 

hesap sormak gibi pek çok konuda güçlü hale getirmiş; tüketicilerle iyi ilişkiler kuramayan 
markaları başarısızlığa itmiştir. Bundan dolayı günümüz marka iletişimi çalışmaları tüketicileri 

dinleyen, markalaşmanın aktörü haline getiren, mesajların sürekliliğini sağlayan şekilde 

gerçekleştirildiğinde başarıyı beraberinde getirecektir.  

 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI     
 

Bu çalışmada Türkiye’de yazılan lisansüstü tezlerde ‘marka iletişimi’ konusunun nasıl 
işlendiğini, nasıl araştırıldığını ve nasıl tartışıldığını ortaya koymak amaçlanmış; bibliyometrik 

bir analiz yapılmıştır. Araştırma kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında marka 

iletişimi konusu taranmış, elde edilen yüksek lisans ve doktora tezleri belirlenen kriterler 
doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışmada tezler yıl, yazım dili, konu başlığı, sayfa sayısı, yüksek 

lisans/doktora tezi oluşu ve araştırma yöntemi açısından incelenmiştir. Çalışmanın yalnızca 

lisansüstü tezlere yönelik olması, temel sınırlılığı oluşturmaktadır.  

 

 

5. BULGULAR 

 
Türkiye’de Marka Üzerine Yazılan Tezlerin Sayısı  

2019 yılının Kasım ayı sonu itibariyle marka konusunda 2267 tez hazırlanmış olup, 

bunların 1896’sı yüksek lisans; 358’i ise doktora tezidir.  
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Grafik 1. Markayla İlgili Yazılmış Tez Sayıları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezde Belirtilen Konu Başlıklarının Dağılımı 
Marka iletişimi konusunda yazılan tezlerin 12’sinde konu başlığı olarak İşletme, 10 

tanesinde İletişim Bilimleri, 7’sinde Halkla İlişkiler, 5 tanesinde Reklamcılık, 1 tanesinde 

Dilbilim, 1 tanesinde de Mimarlık konu başlığı kullanılmıştır. Yüzdelik dağılımı gösteren grafiğe 
aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.  

 

Grafik 2. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı  
 

 
Marka İletişimi Konusunun Marka Tezleri İçindeki Oranı 
 

Marka konusunda yazılmış tezlerin yalnızca %1’i marka iletişimi üzerinedir. İlgili dağılıma 

aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. 
 

Grafik 3. Marka İletişimi Konusunun Oranı 
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Tezlerin sayfa sayısı en az 89, en fazla 291’dir. Ortalama sayfa sayısı 173’dür.  

 

Tezde Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılım 
 

Marka iletişimi üzerine yazılan tezlerin %77’sinde nitel, %18’inde nicel, %7’sinde ise 

karma yöntem kullanılmıştır. Bu bağlamda en çok nitel yöntemin tercih edildiği görülmektedir. 

 
Grafik 4. Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemi 

 

             
 

 

 

Marka İletişimi Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı 

 
Marka iletişimi ile ilgili yazılan tezlerin yıllara göre dağılımına aşağıdaki grafikte yer 

verilmiştir. Marka iletişimi konusundaki ilk tezin 2002 yılında yazıldığı görülmektedir. Ancak 

verilere göre, herhangi bir yılda marka iletişimi tez sayısında fazlaca bir artış olmadığı 
söylenebilmektedir. 

 

Grafik 5. Marka İletişimi Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı 
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Tezlerin 4 tanesi doktora, 18 tanesi ise yüksek lisans tezidir. Yüzdeler aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir.   

 

Grafik 6. Yüksek Lisans/Doktora Tez Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezlerin Yazım Dili 

 
Tezlerin 20 tanesi ise Türkçe, 2 tanesi ise İngilizce yazılmıştır. Yüzdelik dağılım aşağıda 

yer verilen grafikte belirtilmiştir. 

 

Grafik 7. Tezlerin Yazım Dili 

 

  

  

SONUÇ 

 

Bu çalışmada Türkiye’de yazılmış olan marka iletişimi üzerine lisansüstü tezlerin 
bibliyometrik analizi yapılmıştır. 2019 yılının Kasım ayı sonu itibariyle toplam 22 tezin yazıldığı 

görülmektedir. Önemi gün geçtikçe artan bir konu olan marka iletişiminin lisansüstü tezlerde 

yeterince incelenmediğini söylemek mümkündür. Marka iletişimi üzerine ilk tez 2002 yılında 
yazılmıştır ve günümüze kadar herhangi bir yıl içinde en fazla dört tezin yazıldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda marka iletişimi tezlerinde yıllar içinde fazlaca bir artış olmadığı saptanmıştır.  

 
Akademi ile uygulama arasındaki bilgi alışverişi ve her iki tarafın birbirini beslemesi, çok 

daha iyi araştırmalar ve uygulamalar ortaya çıkması açısından kilit bir rol üstlenir. Ancak 

günümüzde marka iletişiminin markalaşmak açısından önemi uygulamanın temel 

gündemlerinden olurken ve etkili marka iletişimi olmadan güçlü markalara sahip olunamayacağı 
kabul edilirken akademide yazılan tezlerde henüz marka iletişiminin yaygın bir konu olmadığı 

görülmektedir. Daha fazla araştırmanın yapılması ve marka iletişiminin çeşitli alanlarla ilişkisinin 

ortaya konulduğu tezlerin yazılması, marka iletişiminin bilimsel bir alan olarak da gelişmesini 
sağlayacaktır. Bunun yanında elde edilen verilerle uygulamanın beslenmesi, daha etkili 

markalaşma çalışmaları ve daha güçlü markalar yaratılması açısından bir anahtar olacaktır. 
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Marka iletişimi üzerine tezlere baktığımızda halkla ilişkiler, sosyal medya, deneyimsel 

pazarlama, tüketici davranışı, marka bağlılığı, dijital içerik yönetimi, mobil uygulamalar, emoji 

kullanımı, maskot kullanımı, ürün yerleştirme, marka değeri gibi konularla ilişkisi incelenmiştir. 
Tezlerde konu alan seçimi olarak işletme, iletişim bilimleri, halkla ilişkiler ve reklamcılık öne 

çıkmaktadır. Ancak günümüz itibariyle herhangi bir konu seçiminin diğerlerinden çok önde 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda marka iletişimi, tez yazarları tarafından farklı 

alanların çalışma konusu olarak değerlendirilmiştir.  
 

Marka iletişimi konusu daha çok yüksek lisans tezi olarak yazılmıştır. Ancak doktora tez 

sayısının daha az olması ve doktora tezinin daha uzun sürelerde yazılması gerçeğinden hareketle 
yüksek lisans tezinin fazla olması olağan bir dağılımdır. Tezler, çok büyük oranda Türkçe olarak 

yazılmıştır.  

 

Üniversiteler ve lisansüstü tezlerin yazıldığı enstitüler, ülkemizin araştırma faaliyetlerinin 
yürütülmesinde merkezi konumdadır. Bu bağlamda lisansüstü tezler ve tezlerin erişildiği YÖK 

Ulusal Tez Merkezi gerek araştırmacılar, gerekse uygulayıcılar için büyük bir veri kaynağı 

oluşturmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi marka iletişimi alanında da rehberlik edici verilere 
ulaşılabilmektedir. Ancak araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle marka iletişimi alanına 

yoğunlaşan tez sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.  

 
Marka iletişimi üzerine yazılan tezlerin artışı ve araştırma verilerinin çeşitlenmesi, marka 

uygulamalarının şekillenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda farklı 

disiplinlerde tezlerin yazılması ve farklı alanlarla marka iletişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 

farklı perspektiflerin ortaya konmasıyla konuya ilişkin zengin bir veri tabanı oluşturacaktır. 
Böylece akademi ile uygulamanın işbirliği sonucu daha güçlü markalar yaratabilmek ve daha 

etkili marka iletişimi çalışmaları yürütebilmek mümkün olacaktır.  
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 ÖZET : Küreselleşme sürecinde siyasi sınırların yeniden yapılandırılması, ticari bloklaşmalar, ülkeler arası 
anlaşmalar, lojistik altyapıların gelişimi vb. faktörler ticaretin dünya genelindeki hızını arttırmıştır. Özellikle 
internetin de ticari hayata olumlu etkileri ile beraber ticari işlemler kaçınılmaz olarak boyut değiştirmiştir. İhracatın 
ülke ekonomisine sağladığı katkılar göz önüne alındığında, elektronik ticaret ülke gündemlerinde ön sıralara 
yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin dinamik yapısını oluşturan KOBİ’lerin ihracat süreçlerini kolaylaştıran e-
ticaret uygulamaları, ülkelerin dış ticaret uygulamalarında da yeni stratejilerin geliştirilmesine yol açmıştır. 
Mikroihracat (ETGB), elektronik ortamda yapılan yani yurt dışı satışların posta veya hızlı kargo operatörleri 

aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen bir beyanla (ETGB) yurtdışına satış faaliyetlerini içermektedir. 
Türkiye’de son dönemde hızla gelişen bu uygulamaya bağlı olarak regülasyonlar yapılmış ve mikroihracat 
potansiyelinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar arttırılmıştır. Araştırma kapsamında mikroihracat süreçlerinde 
öneli rol oynayan kargo firmalarının gerçekleştirdiği lojistik operasyonların incelenmesi amaçlanmaktadır. Uygulama 
kısmında lojistik operatörlerle birebir derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek ve ETGB ile yapılan lojistik 
operasyonlarda karşılaşılan problemler analiz edilecektir. Mikroihracat süreç uygulamalarının Türkiye’de gelişmeye 
devam ediyor olması itibariyle elde edilen bulguların lojistik altyapıların geliştirilmesine yönelik öneriler sunulması 
katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İhracat, Mikroihracat, ETGB, Lojistik süreçler 

 

ABSTRACT: Factors like restructuring of political borders, formation of trade blocks, international 
agreements, development of logistics infrastructure, etc. have increased the speed of trade across the world in general. 
Especially with the positive effects of internet on the trade life, commercial activities have entered an inevitable 
phase shift. Considering the benefits of export for national economies, electronic commerce has risen to top on 
agendas of countries. Facilitating export processes for SMEs, which form the dynamic backbone of developing 
countries, e-commerce applications have led to development of new strategies in foreign trade applications of 

countries. Micro-export (ETBG) consists of sale of goods to foreign buyers on electronic environment, by a statement 
issued on electronic environment through mail or urgent cargo operators. Recently regulations are adopted regarding 
this rapidly developing mode of operation and applications regarding development of micro-export potential were 
increased in Turkey. This study aims to examine logistics operations of cargo companies which play an important 
role in micro-export processes. In application stage one-on-one deep interviews will be held with logistics operators 
and problems experienced in ETBG logistics operations will be analysed. As development of micro-export 
applications in Turkey is an ongoing process, it is intended that the findings of this study will contribute to 
development of logistics infrastructures in this regard. 

Keywords: Export, Microexport, ETGB 

1. GİRİŞ 

Dış ticaretin geçmişine bakıldığında asırlar öncesine dayandığını söylemek mümkündür. 

Kervanlarla İpek yolundan başlayan, Roma’nın taş yollarına ve coğrafi keşiflerle genişleyen bir 

ticaret sürecinde ticaretten bahsedilebilir. Dünya’da hiçbir ülke, sahip olduğu kaynaklarla 
halkının ihtiyacının tamamını tek başına karşılayabilecek yetenek ve kapasiteye sahip değildir. 

Her ülke veya toplum, kaynaklar ve kabiliyetler açısından farklı üstünlüklere sahiptir, bununla 

beraber farklı nedenlerle ihtiyaç duyduğu ürünleri, uzmanlıkları olan diğer ülkelerden tedarik 

etmeye çalışmaktadır (Humphreys vd.,1998). 1766 yılında Adam Smith tarafından ortaya atılan 
“Mutlak Üstünlükler Teorisi” ve 1817 yılında David Ricardo”’nun ortaya koyduğu 

karşılaştırmalı üstünlükler teorileri bu değiş-tokuşun, yani dış ticaret faaliyetlerinin temel 

taşlarını oluşturmuştur (Erkan, 2012).  İhracat, dış ticaret içinde ülke ekonomileri için yarattığı 
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değer bakımından kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle dış ticaret politikaları büyük oranda  

ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.  

Küreselleşme, teknolojik gelişimler, ulaşım ve iletişim ekseninde gerçekleşen 
değişimlerden ihracat faaliyetleri de önemli oranda etkilenmiştir. Ölçek ekonomisi kökenli 

nedenlerden ötürü büyük lotlarda yapılması tercih edilen ihracat faaliyetleri, internet 

kullanımının her alanda yaygınlaşmasıyla beraber e-ticaret kanallarıyla sınır tanımadan küçük 

lotlarda gerçekleşmeye başlamıştır. Bu gelişim, e-ticaret aracılığıyla gerçekleşen ihracat 
faaliyetlerinde lojistik operasyonların önemini daha da arttıran bir unsur olmuştur. Çalışma 

kapsamında, elektronik ticaret gümrük beyannamesi (ETGB) ile gerçekleşen mikroihracat 

işlemlerinin lojistik boyutunun incelenmesi amaçlanmaktadır.  ETGB işlemlerinin Türkiye için 
yeni bir uygulama olması açısından elde edilen bulgular literatüre katkı sağlayacaktır. 

2.İHRACAT KAVRAMI VE ÖNEMİ 

Dış ticaret, farklı mesafelerde konumlanmış bağımsız ülkelerdeki alıcı ve satıcılar 

arasında belirlenen mevzuatlara göre yürütülen mal/hizmet ve para akışı olarak tanımlanabilir 
(Gürsoy,2010; Koban, 2012). Dış ticaret, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, yeni teknolojilerin, 

öğrenilmesi, tüketicilere çeşitlilik sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan hammadde ve ara mamullerin 

tedariki açılarından kritik önem taşımaktadır (Seyoum, 2013; Selimi vd., 2019). Dış ticaret 
operasyonları, ihracat ve ithalat bağlamında ikiye ayrılmaktadır. İhracat, ülkelerin kendi sınırları 

dışına doğru gerçekleştirdikleri mal ve para akışı iken, ithalat dış bir ülkeden yapılan mal ve 

para akışı olarak ifade edilebilir.  

Kıt kaynaklar ve insan ihtiyaçları temelinde gerçekleşen dış ticaret işlemlerinde ihracat 

önem taşıyan konuların başında gelmektedir. Çavuşgil ve Zou (1994), ihracatı, “iç ve dış çevre 

faktörlerinin karşılıklı etkileşimine yönetimin stratejik bir cevabı” olarak tanımlamışlardır. Az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yönden güçlenebilmeleri, işsizlik ve kaynak 
etkinliği sorunlarında ihracat bir çözüm aracıdır (Sakarya, 2009). İşletmeler ise, yeni ve yüksek 

karlı pazarlara açılmak, üretim kapasitesini daha etkili kullanabilmek, ürün/hizmet yaşam 

ömürlerini uzatabilmek, doğal kaynaklara erişim, devlet teşvikleri, vergi avantajları vb. 
nedenlerle dış pazarlara açılmaya gayret göstermektedirler  (Leonidou vd., 2002; Seyidoğlu, 

2009; Anıl ve İçli, 2016).  

3. TÜRKİYE’DE İHRACAT FAALİYETLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren ihracat hacmini arttırmaya yönelik çok 

sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. 1980’li yıllara kadar gerek kaynak sorunları, gerek altyapı 

eksiklikleri gerekse savaşlar nedeniyle ihracata yönelik ticari girişimlerden çok önemli sonuçları 

alınamamıştır. Türkiye’de, 1980 sonrasında uygulanmaya başlayan finansal serbestleşme ve 
“İhracata Dayalı Sanayileşme” politikaları karşılaştırmalı üstünlük gösterilen alanlarda 

uzmanlaşmanın sağlanması ve bu yolla ihracata dayalı sanayileşmeyle büyümenin sağlanması 

amacıyla destek politikaları arttırılmıştır (Yapar, 2009; Özdemir vd., 2016). Bu dönemde iç 
rekabetten ve iç pazardaki belirsizlikten korunmak adına uygulanan politika ile ihracat, 

ekonomik büyümenin itici gücü olarak görülmüştür (Değirmen ve Gündoğdu, 2010). 1996 

yılında, Avrupa Birliği imzalanan Gümrük Birliği Anlaşmasıyla Türkiye, ihracatta yeni 

gelişmeler göstermeye başlamıştır. Uygulanan politikalar sonuç vermiş, ihracat rakamlarında 
artış meydana gelmiştir. 1980’lerde 2,9 milyar dolar seviyelerinde olan ihracat rakamları, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2002 yılında yaklaşık 36 milyar dolar, 2019 yılının 

ilk 11 ayı itibariyle toplamda 165 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır 
(https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html). 

Türkiye son yıllarda, dünya mal/hizmet ticaret hacmindeki büyümeye paralel bir ihracat 

performansı yakalamıştır (Gürlesel, 2018). Devletlerarası anlaşmalar ve yasal düzenlemeler, 
sağlanan teşvikler ve düşürülen vergi oranları ihracat hacminin arttırılmasında önemli rol 

oynamıştır. Bununla beraber toplumsal, ekonomik ve teknoloji kapsamında meydana gelen 



61 
 

gelişimlere paralel olarak ihracat süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar hayata 

geçirilmiştir. Özellikle e-ticaret hızının artmasının bir gerekliliği olarak ihracat süreçleri de 

elektronik ortama aktarılmış ve işlem süreçleri kolaylaştırılmıştır. Bu şekilde bürokratik 
süreçlerden kaynaklanan gecikme ve risklerin de azaltılmasıyla ihracat faaliyetlerinin ihracat 

yapmak isteyen tüm işletmeler için kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

4. ELEKTRONİK GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) VE İHRACATA 

ETKİLERİ 

Küreselleşmenin dünyayı tek bir pazara dönüştürdüğü günümüzde, ekonomik büyümenin 

sağlanması ve ülke refahının arttırılması amacıyla ihracatta rekabet üstünlüğü yaratılabilmesi 

için etkili politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, son yıllarda Türkiye’de de 
ihracat faaliyetlerinin yarattığı pozitif etkilerden hareketle devletin ihracatı destekleyici 

uygulamalarının arttığı görülmektedir. Pazar araştırması ve pazara giriş, uluslararası 

rekabetçiliği arttırma, alıcı kredisi sigortası, fuar katılımı, markalaşma ve tebliğ bazında birçok 

farklı tipte uygulamanın hayata geçirildiği görülmektedir (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-
destekleri; erişim tarihi 13.10.2019).  

Türkiye’deki işletmelerin önemli bir kısmı KOBİ niteliğinde olup Türkiye ekonomisi 

açısından kritik rol üstlenmektedirler. KOBİ’ler istihdam ve gelir yaratma, girişimcilerin 
yetiştirilmesi ve bölgesel kalkınma aracı olarak önemli işlevler üstlenmektedirler (Işık ve 

Delice, 2007). Küresel rekabetin kaçınılmaz sonucu olarak KOBİ’lerin de yeni ticari koşullara 

uyum sağlaması ve ihracata yönelmesi önem arz etmektedir. Bununla beraber internet 
teknolojisinin yaygınlaşması ve e-ticaret hacminin her geçen gün katlanarak artması KOBİ’lere 

önemli bir fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda devletin KOBİ’lerin ihracat 

potansiyelini arttırabilmek amacıyla bazı uygulamaları ön plana çıkarttığı dikkat çekmektedir. 

E–ticaretin yapısı gereği özellikle esnek ve hızlı bir akışı gerektirmesi, KOBİ’lerinde iş yapma 
sistemlerine paralel özellikler içermektedir. 

Dünya genelinde artan internet kullanımına bağlı olarak e-ticaret işlemlerinin de arttığı 

görülmektedir. Türkiye’de de işletmelerin ihracat performansının arttırılması amacıyla pazar 
araştırması ve pazara giriş desteklerinde e-ticaret sitesi üyelikleri hususunda düzenlemeler 

yapılmıştır. İhracat süreçlerinde KOBİ’lerin ihracat bilgisi eksikliğinin azaltılması ve lojistik 

operasyonların kolaylaştırılması amacıyla gümrük genel tebliğinde düzenlemelere gidilmiştir. 
Resmi gazetede 20 Temmuz 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla, daha önce 7 Ekim 2009 

tarihinde yayınlanan gümrük genel tebliği Madde 126’da güncelleme yapılmış ve Seri 3 no’lu 

Tebliğ ile mikro ihracatın yasal alt yapısı hazırlanmıştır. Buna göre “hızlı kargo taşımacılığı 

yapan şirketler ve Posta İdaresi’ne 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 
inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29/9/2009 tarihli ve 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararın 126. maddesinde belirtilen 
eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil 

yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına” yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir (Resmi Gazete, 

20 Temmuz 2011 ). “Miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Euro’yu geçmeyen ihracat 

rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından” 
yapılabilecektir (Resmi Gazete, 10 Mart 2013).  Bu düzenlemeler itibariyle, ihracatta ekspres 

taşıyıcı olarak tanımlanan hızlı kargo firmalarının bir kısmı ile posta idaresi, işletmelerin 

yapacağı brüt 150 kilogram ve değeri 7500 Avro’yu aşmayan ürünlerin ihracatında, gümrük 
müşavirlerine ihtiyaç duymadan operatörler tarafından elektronik ortamda düzenlenen bir 

beyanla bütün gümrükleme işlemlerini takip edip, ihracat faaliyetlerinin sonuçlandırılmasında 

yetkilendirilmişlerdir (www. gumruk.dhl.com.tr; eriş.trh.10.11.2019). Bu süreçte ihracat 
yapacak firmalar Elektronik ticaret gümrük beyannamesi (ETGB) ile söz konusu işlemlerini 

gerçekleştireceklerdir. Türkiye’de PTT, DHL, UPS ve TNT firmalarının ETGB ile ihracat 

işlemlerini gerçekleştirme hakkı bulunmakta olup, ETGB gümrük müşavirleri tarafından 

hazırlanamamaktadır. Tebliğ, e-ticaret ile yurt dışına satış yapan işletmelerin özendirilmesi ve  
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potansiyel küçük girişimcilerin de harekete geçirilmesi amaçlamıştır. KOBi’ler için sağladığı 

başlıca avantajlar (www.tnt.com; eriş.trh.10.11.2019); 

 Gümrük işlemleri ve maliyetlerini (ardiye) ortadan kaldırmaktadır 

 Vekaletname düzenlemeye gerek yoktur 

 Evrak sürecinde İşlemler ve zaman konusunda tasarruf sağlama,  

 KDV alacağı desteğine de izin verir.  

Bu sayede ETGB ile ihracat yapan işletmeler, ihracat prosedürlerini minimuma indirerek 
hızlı ve ekonomik bir şekilde müşterilerine mallarını ulaştırma şansı yakalamışlardır. ETGB ile 

yapılacak mikroihracat süreci aşağıdaki gibi şekillendirilebilir. 

Şekil 1. ETGB ile Mikroihracatın İşleyiş Süreci 

 

ETGB ile yapılacak işlemlerde aşağıdaki evrak listesine ihtiyaç duyulmaktadır 

(www.ups.com; eriş.trh.10.11.2019); 

 İhracat bilgi formu, 

 Maliye onaylı Türkçe fatura ve 

 Varış ülkesinde beyanda kullanılmak üzere İngilizce faturadır. 

 ATR belgesi (gerekliliğinde de taşıyıcı firmalar destek sunabilmektedir). 

ETGB ile ihracat kısa zamanda KOBİ’lerin ilgisini çekmiştir. Nitekim yetkili 

operatörlerden DHL Express Türkiye Operasyon Direktörü Mustafa Tonguç  “2012–2015 yılları 

arasında mikro ihracat yapan firmaların sayısının yüzde 75, gönderi adedinin ise yüzde 330 

arttığını açıklamıştır (www.utikad.gov.tr, eriş.trh.19.11.2019). Teknik olarak ihracattan farkı 
olmayan mikroihracattaki hacim artışına bağlı olarak 11’inci Kalkınma Planı’nda ihracatı 

arttırmaya yönelik belirtilen uygulamalar çerçevesinde miktar ve değer sınırlamaları da 

değiştirilmiştir. 29 Haziran 2019 tarihli gümrük genel tebliği ile mikroihracattaki miktar limiti 
300 kg ve değer limiti 15.000 euroya çıkartılmıştır.  

5.METODOLOJİ 

Araştırmanın amacı, uygulama sıklığı hızla artan ETGB ile mikroihracat süreçlerinde 
lojistik açıdan yaşanan problemleri analiz etmektir. ETGB ile yapılan mikroihracat işlemlerinin 

süreçleri standart olsa da yaşanan lojistik problemler farklılık gösterebilmekte ve her düzeyde 

yönetici bu problemleri deneyimleyememektedir. Bununla beraber veri toplama sürecinde 

lojistik operasyonlar ve işleyişleri örnek olaylarla anlatıldığından nitel araştırma yöntemlerinin 
kullanılması uygun görülmüştür. Bu bağlamda ETGB ile yapılan mikroihracattaki lojistik 

problemleri analiz edebilmek amacıyla yarı yapılandırılmış form ile derinlemesine görüşmeler 

yapılmıştır. Araştırma kapsamında ETGB yapma hakkına sahip dört firmanın bölge üst düzey 
yöneticileri ile görüşülmüştür. Görüşmeler 12 Ekim-01 Aralık tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 6 saatlik kayıt gerçekleştirilmiş ve 22 sayfalık metin bulgusu elde 
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edilmiştir. Araştırmanın transkripsiyonu iki ayrı araştırmacı tarafından yapılmış ve kontrol 

edilmiştir. Metinlerin transkripsiyon sürecinin tamamlanmış olmasına rağmen analiz süreci 

bitirilememiş bu nedenle sadece çözümlenen kısımlarda elde edilen bulgular çalışmada 
sunulmuştur.   

6.BULGULAR 

ETGB ile yapılan mikroihracat süreçleri geleneksel ihracat süreçlerinden sadece 

dökümantasyon ve taşıma operatörü açısından farklılık göstermektedir. Bununla beraber taşıma 
operatörü hızlı servis taşıyıcı firmalar, geleneksel olarak aynı yapıda çalışmakta olup, 

operasyonel ve pazarlama aşamalarında farklı uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Operatör 

firmaların hızlı kargo sürecindeki deneyimleri itibariyle pekçok lojistik sorunla başa 
çıkabilmelerine rağmen, ihracat faaliyetlerinin yanı sıra hızlı servis işlemleri yürütmelerinin 

zaman zaman sıkıntılar yaratabildiği görülmektedir. Bununla beraber lojistik sorunların genel 

olarak ihracatçı firma kaynaklı ortaya çıktığı dikkat çekmektedir. 

Dikkat çekici bulgulardan ilki ETGB ile ihracatın işleyişini ihracatçı firmaların halen 
anlamamış olmasıdır. İhracatçıların yasal taşıma sınırlarına rağmen fazla yükleme ya da ürünleri 

değerinde göstermeden ETGB ile gönderme eğilimlerinin olması dikkat çekicidir. Taşıyıcı 

firmalar bilgilendirme konusunda dikkatli olmasına rağmen gönderilerin belirlenen özelliklere 
uymaması nedeniyle yurtdışı gümrüklerden geçerken sorunlarla karşılaşıldığı katılımcılar 

tarafından vurgulanmaktadır. Özellikle uyarılara rağmen orijinal olmayan ürünlerin ihraç 

edilmeye çalışılması gibi örneklere rastlanmakta, gümrük kontrollerinde bu tür vakalar sıklıkla  
tespit edilmekte ve ihracatçı firmalar kara listeye düşebilmektedir. 

İhracatçıların bilgi düzey eksiklikleri (ETGB formlarının doldurulması, paketleme 

sınırları vb) lojistik işleyişi yavaşlattığından taşıma operatörlerinin insiyatifi alarak lojistik 

görevlerinin dışına çıktıkları ve eğitim aşamalarında da rol aldıkları görülmektedir. 
Mikroihracat yoğunluğunun halen yeterli düzeyde olmaması nedeniyle taşıyıcı firmaların teslim 

seçeneklerini sınırlı tuttukları görülmektedir. İhracat süreçlerinde kısıtlı operasyon tercihleri ise 

ihracatçılar için tercih edilmeyen bir durum olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede farklı 
alternatifler sunan hızlı servis taşıyıcıları öne çıkmaktadırlar.  

E-Ticaret ödeme yöntemlerindeki sınırlılıklar da farklı lojistik problemeleri beraberinde 

getirmektedir. Bazı ülkelerin kullandığı ödeme yöntemleri Türkiye’deki yöntemlerle 
uyuşmayabilmektedir. Bununla beraber kapıda teslim ve ödeme yöntemleri de Arap ülkeleri 

başta olmak üzere kültürel açıdan farklı problemlere neden olabilmektedir. Özellikle iade 

süreçleri lojistik açıdan yeni düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Gümrük süreçlerinde ülkeler arası farklılıklar ve sürekli güncellemeler nedeniyle 
oluşabilecek zorluklar konuya hakim ve deneyimli yöneticilerin bu firmalarda istihdam edilmesi 

nedeniyle ihracatçıların operasyonlarını kolaylaştırmakta ve bu firmaların tercih kriteri olarak 

öne çıkmaktadır. Son dönemlerde büyük ihracatçı firmaların da daralan Pazar koşulları 
nedeniyle bazı taşımalarda mikroihracata daha fazla yöneldikleri görülmektedir. 

Fiyatlama konusu ise mikroihracatta yaşanan bir başka sıkıntı olarak dikkat çekicidir. 

Hem ihracatçı firmaların konuya vakıf olmaması hem de hızlı servis taşıyıcı firmaların yüksek 

kar amacıyla gönderi ücretlerinin tespitinde farklı uygulamalara yönelebildikleri görülmüştür. 
Bazı firmalar standart koli fiyatı uygularken desi hesabıyla fiyatlamalar yapılabildiği de 

görülmektedir. Bu süreçte bir standardın oluşmamış olması, gönderilen ürünlerin farklı 

özelliklerinden de kaynaklanmasına rağmen ihracatçılar tarafından olumsuz olarak 
yorumlanmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İhracat faaliyetleri, işletmelere sağladığı katkılar ve ülke ekonomisi üzerinde yarattığı 

pozitif etkiler nedeniyle kârlılık ve büyümenin önemli bir aracı olarak görülmektedir. Ulaşım ve 
bilişim altyapılarındaki gelişmelerle artan küresel ticaret hacmi, büyük veya küçük boyutlu 

ayrım yapmadan tüm firmalara ihracat açısından farklı fırsatların önünü açabilmektedir. 

KOBİ’ler açısından önemli bir güce sahip Türkiye’de de ihracatın arttırılmasına ve elektronik 

ticaretten KOBİ’lerin daha fazla pay alabilmesine yönelik olarak ETGB ile mikroihracat 
yapılabilmesine yönelik yasal düzenleme uygulanmaya başlamış, artan talebe bağlı olarak 

mevzuat güncellenmiştir.  

İhracat operasyonları önemli değer yaratabilecek faaliyetlerdir. Bu süreçte ticari işlemleri 
kolaylaştırıcı uygulamalar önem taşımaktadır. Bu bağlamda ETGB uygulaması KOBİ’ler için 

önemli bir fırsattır. Bununla beraber büyük işletmeler de dahil olmak üzere KOBİ’lerin çoğunun 

bu uygulamadan haberi bulunmamaktadır. Bu nedenle lojistik altyapısı kuvvetli hızlı servis 

taşıyıcıları ile geçekleştirilen bu faaliyetlerin yeterince verimli kullanılamadığı görülmektedir. 
Devletin mevzuatı uygulama dışında bir katkısı olmaması sürecin yönetimini taşıyıcı firmaların 

insiyatifine bırakmıştır. Bu nedene yasal sınırlamalar dışındaki uygulamalar farklılık 

gösterebilmekte ihracatçı firmalar süreci yönetemeyebilmektedir. 

İhracatçı firmaların bilgi düzeylerinin düşük olması ve yasal süreçleri atlatmaya 

çalışmaları da gümrüklerde lojistik problemlerin çıkmasına neden olmaktadır. Ödeme 

yöntemlerini de geliştirilmesi lojistik açıdan iade ve paranın tahsil süreçlerini kolaylaştıracak 
önemli bir unsurdur. Konu gümrük müşavirlerinin tepkisini çekmiş olsa da gerekli 

düzenlemelerin sağlanması, ve yerli hızlı servis firmalarının da eksikliklerini kapatarak sürece 

adapte olmaları ihracat potansyelimizi arttırmak açısından önem taşımaktadır. Fiyatlandırma 

sürecinde standartların oluşturulması ise mikroihracat süreçlerini ihracatçılar için daha motive 
edici hale getirebilecek bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 

Mikroihracat, KOBİ’lere önemi bir dinamizm sağlamış ve ülke ihracat rakamlarının 

artmasına da katkı sağlamıştır. Bu sürçte motive edici unsurlar fazla olsa da ETGB’nin 
yaygınlık kazanabilmesi için karşılaşılan sorunlara yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi işletmeler ve ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır. 
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ÖZET: İnsanoğlu varoluşundan itibaren topluluklar halinde yaşama eğilimi göstermiştir. Bu topluluklar önce 
küçük gruplar sonra da kavimler, köyler, kentler, medeniyetler, imparatorluklar ve devletler şeklinde ortaya çıkmıştır. 
Yüzyıllar boyunca oluşan gelenek-görenek ve din vasıtasıyla yaşadıkları yerlere iz bırakmaya başlamışlardır. İnsanlık 
tarihine yön veren bu izler, tarihi çevrelerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu çevrelerde bulunan yapıların mimarisi, 
yapım tekniği, kullanım amacı alanın kimliğini tanımlar. Bu kimliği korumak, yaşanılan dönem hakkında gelecek 
nesillere bilgi aktarımını sağlamıştır. Türkiye’de koruma akımının 2000’li yılların başlarında kendini gösterdiği 
söylenebilir. Ancak, kültürel yaşama dair değerleri yaşatmak ve tarihi çevreyi korumak konusunda ihmaller söz konusu 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple, tarihi çevrelerdeki oluşan bilinçsiz yapılaşma ve kullanım, eksik koruma 
bilinci, koruma planları ile uygulamalar arasındaki tutarsızlık büyük sorunlara zemin hazırlamaktadır. 

Çalışmanın konusu, Isparta tarihi kent merkezinin koruma kararları çevresinde değerlendirilmesini ele almaktadır. 
Kapsam olarak, sit alanı içerisinde bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı’nda ‘‘Korunacak Sokaklar’’ olarak adlandırılan 

bölge çalışma alanı seçilmiştir. Alanın fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için analiz ve gözlem yöntemlerinden 
faydalanılmıştır. Tarihi yapılar, yüzyıllardır bilinçsiz ve umursamaz yaklaşımların tehdidi altındadır. Bu nedenle, 
çalışmada kentsel sit alanının koruma kararları ve sınırları hakkında yeni öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Elde 
edilen sonuçlardan korumanın, tam olarak uygulanamadığı ve amacına ulaşamadığı gözlemlenmiştir. Bu konudaki 
önerilerin sunulması ve alanın koruma anlamında iyileştirilmesinin amaçlanması çalışmanın önemli bir çıktısı 
olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Çevre Koruma, Koruma Bilinci, Isparta. 

ABSTRACT:  Human beings have tended to live in communities since their existence. These communities 
first emerged as small groups and then as tribes, villages, cities, civilizations, empires and states. Through centuries of 
tradition-custom and religion, they began to leave their mark on the places they live. These traces, which shape the 
history of humanity, prepared the ground for the formation of historical environments. The architecture, construction 
technique and intended use of the buildings in these environments define the identity of the area. Protecting this identity 
has enabled the transfer of information about the period to the next generations. The protection current in Turkey said 
that manifested itself in the early 2000s. However, it is a known fact that there are neglects in preserving the values of 

cultural life and preserving the historical environment. For this reason, unconscious structuring and use in historical 
environments, lack of awareness of conservation, inconsistency between conservation plans and practices pave the way 
for major problems. 

The subject of this study is to evaluate the historical city center of Isparta around conservation decisions. In the scope 
of the Conservation Development Plan within the protected area, the area called çalışma Streets to be Protected ’’ was 
selected. Analysis and observation methods were used to determine the physical properties of the area. Historical 
buildings have been threatened by unconscious and unconcerned approaches for centuries. For this reason, it is aimed 
to make new suggestions about conservation decisions and boundaries of urban protected area. It was observed that 
protection from the obtained results could not be fully implemented and could not be achieved. Presenting the 
suggestions and aiming to improve the area in terms of protection is an important outcome of the study. 

          Keywords: Historic Environmental Protection, Protection Consciousness, Isparta. 
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          GİRİŞ 

          İnsanlık tarihine yön veren olaylara şahitlik etmiş,  kültürel ve tarihi kimliği yansıtan 

kentler ve izler tarihi çevreyi oluşturmaktadır. Bu çevre bize, dönemin mimarisi, yapım tekniği, 
dini inanç, sosyo-kültürel yapı, yaşam tarzı ve şekli hakkında bilgi vermektedir. İnsanlık tarihine 

yön veren bu kalıntıların korunması, gelecek nesillere yaşanılan dönem hakkında bilgi aktarımı 

sağlamaktadır. Ancak, zaman içinde tarihi çevrelere yapılan müdahaleler, özgün kimliği korumak 

ve yaşatmak adına koruma kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Dünya’da daha eski tarihlere dayanan koruma kavramının, Türkiye’de 2000’li yıllara kadar 

başarısız bir üslup sergilediği görülmektedir. Koruma uygulamalarının eksik veya yanlış 
yapılması geri dönüşümsüz hatalara sebep olmaktadır. Bu bağlamda, tarihi çevrelerdeki bilinçsiz 

ve çarpık yapılaşma, yanlış kullanım, eksik koruma bilinci, koruma kanunları ve uygulama 

arasındaki farklılık sorun teşkil etmektedir. Günümüzde tarihi çevrelerdeki özgün olmayan 
kullanımlar söz konusudur. Bu alanların kalitesinin yükseltilmesi, iyileştirilmesi ve kullanıcılar 

tarafından sahiplenilmesi, işbirliği içinde koruma bilincinin kazandırılması koruma anlamında 

çok önemlidir.  

Çalışmada, Isparta Tarihi Kent Merkezinin, koruma kanunları ve uygulamasının 
değerlendirilmesi konu edilmiştir. Sit Alanı içerisinde bulunan ‘Korunacak Sokaklar’ olarak sit 

alanı içerisinde sınıflandırılmış bölge çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmada, alan 

çalışması yapılarak, analiz ve gözlem yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu aşamalarda alanın 
fiziksel niteliklerini belirlemek için sokak dokusu ve yapısı, bina cephe karakteri, bina kat adedi, 

bina cinsi, mülkiyet durumu, kullanım amacı, korunmuşluk durumu, yol-trafik-otopark durumu 

ve korunma kararlarına uygunluğu analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı ise, koruma imar mevzuatı 

kapsamında değerlendirilen alanın artı ve eksi yönleri tespit edilerek bundan sonraki koruma karar 
ve sınırları bağlamında yeni öneriler getirilmesi konusunu oluşturmaktadır. 

 

          1. TEORİK YAKLAŞIM 
Kültür Mirasına yönelik çalışmalar dünya çapında 18 yy. ’da ivme kazanmış, 19 yy. ‘da 

restorasyon alanında hızlanmış ve 20 yy. ‘da ise koruma kavramı önemli hale gelmiştir. Tarihi 

çevreyi koruma ise önde gelen Avrupa ülkelerinde başlamıştır. Koruma İlkeleri ilk olarak 
İtalya’da çıkarak gelişmiş, sonrada tüm Dünya’ya örnek olarak yayılmasını sağlamıştır.(Çekül 

Vakfı, 2010) 

1964’te yayınlanan Venedik Tüzüğü’nde koruma kavramının eksik ve sorunlu 

uygulamaları üzerine değerlendirmeler Mimar ve Teknisyenlerin ‘II. Uluslararası Konferansı’nda 
yapılmıştır. (Yener, 2018) 

Avrupa öncülüğünde önem kazanan koruma kavramı, 1970’li yıllarda ülkemizde kendini 

hissettirmeye başlamıştır. Venedik Tüzüğü benimsenerek tek yapı ölçeğinden, tarihi çevre 
ölçeğine geçilmesinde önemli çabalar göstermiş kurul, koruma ilkelerinin ülkemiz içinde 

zorunluluk arz etmesi ile ‘Sit Alanı’ kavramı ortaya çıkmıştır. (Görgülü, 2013) 

Ülkemizde kültür varlıklarının korunmasına yönelik ilk adımların, gerçek manada 1906 
yılında yürürlüğe getirilen ‘Asar-ı Atika Nizamnamesi’ ile olduğu düşünülür. Bu varlıklarının 

korunmasının amaçlandığı ‘Muhafaza-i Abidat Nizamnamesi’ ise 1914 yılında ortaya 

çıkarılmıştır. 1931’e gelindiğinde oluşturulan komisyon koruma önlemlerinin alınması amacıyla 

kurulmuştur. 1944’te korumanın çevre boyutu ele alınmış, 1951’de koruma ilkeleri ve müdahale 
şeklini tespit etmek için “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu” kurulmuştur. 

1973’de çıkarılan “Eski Eserler Yasası” ise kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve 

yorumlanması bağlamında çıkarılmıştır. 1983’de yapılan ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’ bazı revizelerden sonra 1987 yılında 3386 sayılı kanun 

oluşturulmuştur. 27.07.2004 gün 25535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

5226 sayılı Kanunla her dönemin gerekliliklerine göre koruma önlemlerinin uygun hale 

getirilmesi, mevcut kanun, yönetmelik ve ilkelerin daha etkin bir hale dönüştürülmesi yeniden 
düzenlenerek yayımlanmıştır. Kanun içeriğinde; koruma amaçlı imar planları, Koruma Yüksek 

Kurulu ve Koruma Kurulları ile kamulaştırma, müktesep haklar, zilyetlik gibi mülkiyet 
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konularında düzenlemeler ile tescilli yapıların bakım-onarımı konusunda maddi veri sağlamak 

amacıyla yeni kaynaklar meydana getirilmesi, tescilli yapılara ayrıcalıklar getirilmiştir. Ayrıca 

korumacılık anlamında yerel yönetimlere bazı yetki ve sorumluluklar verilmiş, Koruma Kurulları 
Koruma Bölge Kurullarına, Koruma Kurulu Müdürlükleri de Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüklerine dönüştürülmüştür. (Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü) 

Keleş (1998) Koruma kavramı; bugün var olan eserlerin tahrip edici ve tehditlere karşı 

güvende tutularak gelecek nesillerinde faydalanabileceği bir kaynak olarak tanımlar. 
Yener’e (2018) göre Koruma kavramı; somut veya soyut olarak var olanın varlığını devam 

ettirmesi olarak, tehditlere ve zarar verme olasılıklarına karşı önlemler alınması veya yok edilmesi 

olarak tanımlanabilir. 
Yazgan ve Erdoğan’a (1992) göre tarihi çevre, ‘‘Kendi başlarına anıt olmayan, fakat bir 

arada tarihî, geleneksel, görsel değerler taşıyan kasabaların, kentlerin kendilerine özgü 

karakterlerini yaratan tüm öğelerin bir arada değerlendirilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kuter‘e (2007) göre ise, toplumların yapısı, yaşam biçimleri, ekonomik durumları, dini 
inançları, sosyal etkileşimleri, yönetim şekilleri gibi önemli konular hakkında bilgi veren alanlar 

Tarihi Çevre olarak adlandırılmaktadır.  

Taşçıoğlu ’e (2018) göre, Avrupa Konseyi Kültürel İş Birliği Konseyi tarafından Tarihi 
Çevre “Doğanın veya insanların oluşturduğu bütünlüğü, artistik, estetik, tarihsel, etnoğrafik, 

bilimsel, edebi veya efsanevi nitelikleriyle korunması ve değerlendirilmesi gerekli bütünler” 

şeklinde tanımlamaktadır.  
 ‘Tarihi çevreler neden korunmalıdır?’ sorusunun cevabını ise Okyay (1976) 2 maddede 

açıklamıştır : 

1.Koruma sağlanmasıyla yeniden işleve kazandırılması, 

2.Geçmişten gelen verilerin yorumlanmasıyla, ileriye dönük yeni kuram ve kavramların 
oluşmasına fayda sağlamaktır. 

Özden ve Görgülü ’ye (2006) göre Tarihi Çevre Koruma, sadece o alanlara ya da yapılara 

yeniden işlev kazandırılması yada ihtişamlı görünümleri değil, kimliğini, dokusunu ve kültürünü 
korumak ve gelecek nesillere aktarımını sağlamaktır.  

Tarihi çevrelerin koruma tanımı içerisinde varlığını sürdürebilmesi artık çok mümkün 

olamamaktadır. Bu tanım genel anlamda genişletilerek iyileştirme, sıhhileştirme, rehabilite etme 
kavramlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 

 

          2. ÇALIŞMA ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

Konum: 
Isparta; Akdeniz, Ege, İç Anadolu bölgeleri arasında yer alan coğrafyada bulunmaktadır. 

Paleolitik dönemden bu yana çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve antik dönemde ‘Pisidia’ 

olarak adlandırılmıştır. Isparta güneyden Toros Dağları, kuzeyden Burdur Gölü ve Acı Göl, 
doğudan Beyşehir Gölü, güneydoğudan ise Manavgat Çayı arasındaki alanı kapsamaktadır. 

Ayrıca, ‘Altın Üçgen’ olarak bilinen Eğirdir, Kovada ve Gölcük Gölleri ile çevrelenmiştir. 

Isparta, Dünya çapında sınırları içinde en fazla göl ve gölet bulunan ildir. (Isparta Çevre Durum 

Raporu,2013) 
Kentsel Gelişim: 

Türkiye’de kentsel olarak yapılaşma tarihine bakıldığında, ilk olarak 1848 yılında yapıldığı 

görülmektedir. Bu yılda çıkarılan ‘Ebniye Nizamnamesi’ önce sadece İstanbul için yapılaşmaya 
bazı sınırlar getirilmiş, sonra 1877’de çıkarılan nizamname ile tüm ülkede yaygınlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde yeni esaslar getirilmesi, 1923’te ilk hükümet tarafından kurulan 

Mübadele-İmar ve İskân Bakanlığı ile olmuştur. (Demirci,2018) 1920’lerde Isparta, gösterdiği 
kentsel niteliklerden dolayı Anadolu kentlerinden birisi olmuştur. Isparta'da ilk imar planı 

1940’da yapıldığı düşünülmektedir. 1960-1970 yılları arasında ise ikinci imar planı 

hazırlanmıştır. Getirilen birçok yasa ile belli büyüklükte kentlerde planlamanın zorunlu hale 

gelmesiyle, Isparta için 1938-1943 yılları arasında Prof. Oelsner’in 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı ve 1945 yılında Kemal Ahmet Aru’nün 1/5000 ölçekli uygulama imar planı yapılmıştır. 
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(Kımıllı, 2006) 1970’lerde tamamlanan imar planı çalışmalarında Isparta tarihi kent dokusu 

dikkat çekmiş ve bu anlamda koruma altına alınması amacıyla çalışmaya başlanmıştır. Bu 

kapsamda, kent merkezindeki eski kent dokusu ile tarihi ve kültürel değerlere sahip mimari yapı 
ve yapı gruplarını içine alan, II. ve III. derece sit alanı olarak gösterilen bölgeler, kentsel sit alanı 

olarak belirlenmiştir. Antalya Koruma Kurulu’nun yaptığı incelemeye göre: Damgacı Sokak, 

Tabakhane Sokak, Hendek Sokak, İrfan Sokak, Doğan Çıkmazı ve Mühürcü Sokağın korunması 

gerekli sokak olarak korunması ve olumlu bir yapılaşmanın sağlanabilmesi için yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. (Yıldız, 2008) Buna göre, Antalya Koruma Bölge Kurulunca 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 123 adet konut tescil edilmiştir. (Demirci, 2018) 

Çalışma Alanı: 
Isparta kent merkezinde sınırları içerisinde sivil mimari örneklerin bulunduğu sit alanı 

kapsamında bulunan korunması gerekli sokaklar( 1306, 1311, 1313, 1401, 1410, 1411, 1412, 

1413 ve 1414 no’lu sokaklar) çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kısmen özgünlüğünü koruyan 

sokak dokusu ve sivil yapılar, çevredeki yeni yapılaşmanın tehdidi altında varlığını sürdürme 
çabası içerisindedir. Bu çerçevede bölgenin koruma kanunları ile uygulamalar karşılaştırılarak 

incelenmiş ve bu doğrultuda iyileştirme adına uygun öneriler getirilmiştir. 

 

          3. BULGULAR 

Çalışma alanı olarak belirlenen korunması gerekli sokaklar, Isparta’nın tarihi kent 

dokusunun bir parçasını oluşturmakta ve yeni yapılaşma ile mekânsal bir ilişki kurmaktadır. Bu 
ilişki yapıları terkedilmişlikten kurtarmak gibi olumlu özelliklerin yanı sıra yaşamayan, 

dönüştürülmüş ve yanlış uygulamaların esiri olmuş mekânların olması bu alanın çalışma için 

seçilme sebebi olmuştur. Buna göre, alanın fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için analizler ve 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre; tarihsel dönem, sokak dokusu, korunmuşluk durumu, 
yapı kat adedi, işlev ve kullanım durumu analizleri yapılmıştır. 

Tarihsel Dönem Analizi: 

Günümüze kadar bir kısmı ya da tamamı ulaşmış olan yapılar dönem olarak farklı 
zamanlarda inşa edilmiştir. Birçoğu oldukça fazla zarar görmüş yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmıştır. Ele alınan 133 adet yapının, 3 tanesi 16.yy,  1 tanesi 17. Ve 1 tanesi 18 yy’a ait 

yapılarıdır. Bu grubu anıtsal özellikteki yapıların oluşturduğu dikkat çekmektedir. (Şekil 1) Diğer 
yapıların büyük bir bölümü 20 yy. birinci yarısına tarihlenmektedir. Sit alanı dışında kalan yapılar 

genellikle 20. yy sonu ve 21. yy başlarında ortaya çıkmıştır.  
 

 

 

Şekil 1. Tarihsel Dönem Analizi 
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Sokak dokusu analizinde zemin malzemesi ve korunma durumu araştırılmıştır. (Şekil 2) 

Buna göre, yapılan alan çalışmasında özgün zemin örtüsünün taş kaplama malzemesi ile 

kaplandığı gözlemlenmiştir. Taşıt trafiğinin yoğun olduğu caddeler ise asphalt malzemedir. 
Sokaklarda uygun olmayan zemin malzemesine rağmen araç kullanımına devam edilmektedir. 

Böyle bir durumda, zamanla var olan zemin malzemesinin bozulmasını öngörmek mümkündür. 

 
Şekil 2. Sokak Dokusu Analizi 

 

Şekil 3’de çalışma alanına ait korunmuşluk durum analizi verilmiştir. Korunmuşluk 

durumu analizi koruma kararlarının değerlendirilmesi ve yeni öneriler getirme aşamasında yol 

gösterici olması amacıyla yapılmıştır. 

 
Şekil 3. Korunmuşluk Durumu Analizi 

 

Alanda var olan tescilli yapıların % 37’si orta, %28’i kötü durumda olduğu görülmüştür. 

İyi durumda olanlar ise %35’i oluşturmakla birlikte, birtakım düzenleme ve tadilatlar (Cephe 

tadilatı, kapı-pencere değişikliği vb.) ile konut olarak veya sosyo-kültürel faaliyetlere hizmet 

etmektedir. (Şekil 3) 
Kat adedi analizi çalışma alanı içerisinde bulunan yapıların fiziksel yapısını tespit etmek 

ve bu yapılara yapılan müdahalenin boyutunu ölçmek için ele alınmıştır. Geleneksel doku 
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içerisinde bulunan yapıların birçoğu zemin+1, bodrum+zemin, bodrum+zemin+1 ve yeni yapılar 

zemin+2 katlı yapılardır. Sit alanı içerisinde ancak geleneksel dokunun dışında olan yeni 

yapılarda bu durum zemin+3, zemin+4, zemin+5 ve üzeri olarak değişmektedir. (Şekil 4) 
 

Şekil 4. Kat Adedi Analizi 

 

Şekil 5’deki işlev analizinde ticari yapıların Hasan Fethi Caddesi, Hastane Caddesi ve Şehit 
Fethi Bey Caddesi üzerinde olduğu haritada görülmektedir. 

 
Şekil 5. İşlev Analizi 

 

Geleneksel doku içerisindeki yapılar yoğun olarak konut işlevi görmektedir. Ayrıca alan 

içerisinde eğitim ve dini yapılar ile dönüştürülmüş sosyo-kültürel amaçlı yapılar da mevcuttur. 
(Şekil 5) 

Şekil 6’daki kullanım durumu analizine göre yeni yapılarda genel olarak zemin ticari ve 

üst konut olarak kullanılmaktadır. Geleneksel yapılarda ise yapılan düzenlemelerden sonra özgün 

işlevi dışında tamamen kullanılanlar mevcuttur. Özellikle zemin+1 ve ya bodrum + zemin olan 
yapılarda zemin ve bodrum katlar veya yapıların herhangi bir bölümü kullanılmamakta yani 
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kısmen kullanılmaktadır. Tescilli olmayan geleneksel yapılardan bazıları ise ciddi hasarlar 

görmüş ve kullanımı tamamen bırakılmıştır. (Şekil 6) 

 
Şekil 6. Kullanım Durumu Analizi 

 

 

        

 

          SONUÇ 

          2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tüzükler, 
tarihsel koruma anlamında belirleyici olmaktadır. Koruma anlamında düzenlemeler yeterli 

düzeyde olsa da İmar Kanunu’nu ile uygulamalar arasında çatışma söz konusudur. Bu çatışma 

tarihi kent kimliğinin ve dokusunun bozulmasına ve hatta yok olmasına sebep olmaktadır. 
Koruma uygulamalarında yapılan yanlışların, yasal çerçevede normalleştirilmesi büyük sorun 

oluşturmaktadır. Bu büyük sorunun, iki mevzuat arasında işbirliği yapılarak ortak bir düzenleme 

yapılarak çözümlenmesi gerekmektedir. 
           Analiz sonuçlarından korunmuşluk durumu, kullanım durumu ve sokak dokusu haritaları 

incelendiğinde, tarihi kimliğin tam anlamıyla korunamadığı görülmüştür. Bu duruma, imar 

planlarının getirdiği yeni uygulamalar ve konut alanları, rant amaçlı gelişen bilinçsiz ve umarsız 

kullanım, kullanıcı profilinin değişmesinin yanı sıra doğal afetler, deprem gibi etkenler sebep 
olmuştur. Yapı adalarının zaman içerisinde boşaltılması ve otopark gibi işlev dışı yeni 

fonksiyonlar yüklenmesi özgün dokuyu tehdit etmiştir. Alanın hemen dışında gelişen yüksek katlı 

yapılar dokuya aykırı niteliktedir. Her ne kadar bu durumun önüne geçilmeye çalışılsa da, imar 
yasalarında gözle görülür bir düzenleme yapılmamıştır. Çünkü yeni yapılar maksimum kar elde 

etme amacının sürdürüldüğü ana caddeler üzerinde yer alan ticari ve konut yapılarıdır. Kentsel sit 

alanı dışında kalan alanları için, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yönlendirici ve 
kısıtlayıcı bir yasal düzenleme olmadığı için tescilli yapıların bulunduğu alanın korunması 

güçleşmektedir ve bu anlamda koruma-geçiş bölgesi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde koruma alanı 

dışında kalan alanda, imar kanunları dokuya ciddi boyutta zarar vermektedir. 

 
 

           Koruma karar ve uygulamalarında, yerleşim ve yapıların terkedilmişlik ve bakımsızlık gibi 

nedenlerle yıpranması gibi durumlarda alanın yeniden ayağa kaldırılması, canlandırılması, kent 
kimliğinin devamlılığının sağlanması açısından önemlidir. Sit alanı içerisinde bulunan sokaklarda 

yapılan uygulamalarda, özgün yapım tekniği ve malzemeden uzak teknik ve malzemeyle yapılmış 
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olması rekonstrüksiyon kavramından oldukça uzak olduğunu göstermektedir. Yapılan 

uygulamalar incelendiğinde farklı mimari özellik ve detayların olması uygulamaların olumsuz 

yönde olduğunun göstergesidir. Böylece yerleşimin ve kentin kimliğine etki ederek olduğundan 
farklı yansıtılmaktadır. Tüm bu müdahaleler ile yapı ve yerleşimin yok olmasının önüne geçilmiş 

olsa da özgün kent dokusunun gelecek nesillere aktarımının mümkün olmayacağı görülmektedir. 

             Bu durumu önlemek için yerleşme ve yapı özelinde çeşitli öneriler getirilmesi doğru 

olacaktır. Alandaki büyük sorunlardan birisi de yeşil alan ve otopark alanlarının ihtiyacı 
karşılayamamasıdır. Alan içerisinde tescilli olmayan ve zaman içerisinde yok olan yapıların 

boşalan parselleri otopark ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Bu fonksiyonu karşılamak 

için yapılacak düzenlemeler ile otopark alanları ayrılmalı ve düzenli bir planlama yapılmalıdır. 
Ayrıca, geleneksel dokunun hemen yanında gelişen yeni yapılar gerek fonksiyonları gerek 

boyutları ile dokuya ciddi boyutta zararlar vermektedir. Bunun için, alanı muhafaza etmek için 

koruma planlarında geleneksel ve modern doku arasına geçiş alanı düşünülmeli ve bu alanda 

yapılaşma için kademelenme yapılmalıdır.  
             Koruma tekniklerinden bir tanesi de yapı kullanımıdır. Yapıların kullanıcılar tarafından 

terk edilmesi yıkılmaya yüz tutmalarına sebep olmuştur. Yapıların ekonomik durumu yüksek asıl 

sahipleri kısa bir zaman aralığında kullanmışlar ve sonra kentin yeni yerleşim bölgelerine 
taşınmışlardır. Böylece yapılar maddi durumu zayıf veya ticari amaçlı yeni kullanıcıların eline 

geçmiştir.  Bu bağlamda özgün işlevinin yanı sıra yapılara hasar verecek yoğun fonksiyonlardan 

kaçınılarak yeni işlevler kazandırılması koruma anlamında önemli bir adım olacaktır. Kent 
merkezinde bir çekim noktası haline getirmek, alanı canlandırmak ve yaşatmak, kentli ve turistler 

için görülmesi gerekli alanlara dönüştürmek için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca ulaşım 

anlamında taşıt trafiğine açık olan alanın yayalaştırılması bir başka koruma önerisi olmaktadır.  

            Son olarak tarihi dokunun büyük ve önemli bir bölümünü meydana getiren sivil mimarlık 
örnekleri için yapılacak iyileştirme ve yapılan öneri uygulamaları yok olmalarını önleyecektir. 

Ancak, bu konuda halk ve kullanıcıların koruma konusunda bilinçlendirilmeleri büyük önem 

teşkil etmektedir. 
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ÖZET: Bir toplumun tarihi, konumlandığı coğrafya ve bu coğrafyada yaşayarak tarih içerisinde ürettiği kültür 
o toplumun kentlerinin şekillenmesinde etkili olur. Özellikle kültür, kentin mimari üslubuna ve dolayısıyla kentin 

kimliğine dair bir profil oluşmasında büyük rol oynar. Bu profil, kent sakinleri ve kent ziyaretçilerinin zihninde kente 
dair tanımlayıcı ve kimliğini ortaya koyan bir etiket oluşturur. Kent kimliğini meydana getiren ve kentleri birbirinden 
farklı kılan birtakım kimlik elemanları bulunmaktadır ve bu elamanlar her kentte farklılık gösterebilmektedir. Savunma 
amacıyla inşa edilen ve mimari birer yapı niteliği taşıyan kent surları da kentin geçmişi ve geleceği arasında köprü 
görevi gören kimlik elemanlarıdır. İznik tarihi kent surları tahribatlara rağmen varlığının büyük kısmını koruyabilmiş 
surlardandır. Bu çalışmada İznik’in kentsel gelişimi ve kimliğinin oluşumunda önemli rol oynayan kent surları ele 
alınmış, kentin gelişimi ve değişimi binalar ve kent dokuları üzerinden analiz edilmiştir. Alana dair imar planı 
çalışmaları, arşiv fotoğrafları, mevcut durum analizleri ve literatür kaynakları çalışmanın materyallerini 
oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre; İznik kent surlarının İznik’in kendine has kimliğinin oluşmasında ve bu 

kimliğin kentsel müdahalelere rağmen devam ettirilmesinde büyük payının olduğu tespit edilmiştir 

Anahtar kelimeler: Kent Surları, Kent Kimliği, Kent Dokusu. 

 

ABSTRACT: The history of a society, the geography it occupies, and the culture it produces in history by 
living in this geography, is effective in shaping the cities of that community. Particularly culture plays a major role in 
the formation of a profile of the city's architectural style and therefore the identity of the city. This profile creates a 
label that describe and determine the city identity in the minds of city dwellers and city visitors. There are a number of 
identity elements that bring the identity of the city and make different the cities. The city walls built for defensing and 
bearing architectural characteristics are also elements of identity that serve as bridges between the city's past and the 
future. The ancient city walls of Iznik have been able to protect most of the city walls. In this study, the city walls, 

which play an important role in the development of Iznik's urban development and identity, were discussed and the 
development and change of the city were analyzed through buildings and urban textures. Development plan studies, 
archive photographs, current situation analysis and literature sources are the materials of the study. According to the 
results of the study; It was found that Iznik city walls had a great role in the formation of Iznik's unique identity and in 
maintaining this identity despite urban interventions. 
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GİRİŞ  

Kentler, tarihi süreçte geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümü kent üzerinden 
okuyabilmemizi, kimliklerine dair çıkarımlarda bulunmamızı sağlayan unsurlara sahiptir. Kentin 

kimliğinin oluşmasında etkili olan bu unsurlar kentin geçmişi ve şu anki durumu arasında bağ 

kurulmasını sağlayan yapılardır. Savunma amaçlı kurulmuş olan kentlerde kentin sınırlarını 

belirten ve korumayı sağlayan kent surları, kentin tarihi ve kimliği açısından önem taşımaktadır. 
Zamanla değişime uğrayan kentlerde bu surlar kentin gelişim ve değişimini önemli derecede 

etkilemiş, belirleyici unsurlardan biri olmuşlardır. Tarihsel açıdan bize referans veren bu 

yapılardan günümüze kadar ulaşanlar “tamamen korunmuş, kısmen korunmuş ve korunamamış” 
olarak üç farklı başlık altında kategorilendirilebilir. 

Günümüzde yoğun tahribata maruz kalsa da varlığının büyük bir kısmını koruyabilmiş 

İznik Kent Surları, içerisinde bulunduğu kentsel alandaki mevcut dokunun gelişip değişmesinde 

etkili olmuş, bu dokunun sahip olduğu tarihi, kültürel ve mekânsal değerlerin korunarak, kentin 
sahip olduğu kimliğin de devam ettirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Anadolu’nun birçok 

kentinde mekânsal yapı ve gelişimde belirleyici rol oynayan bu yapılar kentlerin fiziksel tarihsel 

süreçteki fiziksel değişimlerinde de etkili olmuşlardır. Çalışmada odaklanılan İznik kent surları, 
kent zamanla değişime uğramış olsa da kentliler tarafından her dönemde bilinen ve akılda kalıcı 

olan unsurlardır. Bu çalışmada tarihi bir niteliğe ve mekânsal çevreye sahip olan İznik’in kent 

surlarının önemi, günümüze kadar nasıl ulaşabildiği ve kentin kendine has bir kimliğinin 
oluşmasındaki rolüne odaklanılmaktadır. Bu kapsamda alana dair elde edilen bulgular kenti var 

eden ve kentte imgesel bir kimliği olan yapıların zamanla yok olmalarının etkileri, kentin tarihi 

süreçte değişime uğrayan kimliği yorumlanmış, analizler ile belgelenmiştir. 

 

1. KENT KİMLİĞİ VE SURLAR  

Herhangi bir nesnenin diğer nesnelerden farklılık göstermesini ve bambaşka bir nesne 

olarak algılanmasını sağlayan özellikler bütünü kimliği oluşturmaktadır (Lynch, 1960).Kimlik 
kavramı birbirine benzer nesneler arasında kıyaslama yapılmasını gerektirir ve bir nesnenin 

benzerine göre sahip olduğu farklı özellikleri ortaya koymaktadır (Bülüç, 2017).Kentsel mekân 

açısından kimlik kavramı fiziksel ve görsel boyutların ağırlıklı olduğu ama aynı zamanda sosyal 
ve kültürel bileşenleri de içeren geniş bir kavramdır (Ulu ve Karakoç 2004).Kent kimliği kentlerin 

tasvir edilmesini ve bir kentin başka kentlerden ayırt edilmesini sağlayan niteliklerin tamamıdır 

(Gündüz ve Taner, 2001).  

Lynch (1960), Kentsel İmaj Kuramında bir kentin algılanmasında ve kentin imajının 
oluşmasında beş ana öğe olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; insanları yönlendiren hareket 

kanalları olan yollar, kentin veya kentsel bir alanın fiziksel sınırlarını belirleyen sınırlar veya 

kenarlar, çeşitli etkinliklerin süreklilik kazandığı bölgeler, kesişim noktaları olan düğüm noktaları 
ve çevrenin bir simgesi haline gelmiş olan işaret öğeleridir. Kentin imajını oluşturan bu beş unsur 

kentin hafızada yer alabilmesi ve kimliğinin algılanabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Tarihi 

süreçte kentleri olası saldırılardan korumak amacıyla inşa edilen kent surları da inşa edildikleri 

ilk zamanlardan itibaren kentlerin gelişim ve değişim yönünü belirleyen, kentin çeperinde bir sınır 
görevi gören ve kentsel ölçekte kent kimliğinin algılanmasında etkili olan yapılardır. 

 

1.1. Kent Kimliği Kavramı ve Mimari Bileşenler 
Toplumların tarihleri, bu tarihe eklenen kültürleri ve içinde yaşadıkları coğrafya kentlerin 

şekillenmesinde etkili olan unsurlardır. Bu toplumların yaşamı ve bu yaşam esnasında ortaya 

çıkan ilişkiler kentlerin yapılarını meydana getirmektedir. Var oldukları coğrafya, kültür ve 
zaman bileşenlerinin yanında kentlilerin kültürel değerleri, gelenekleri, tarihi mimari ve bu 

mimariye yansıyan üsluplarla kent kimliği şekillenmektedir. Kentlerin kendilerine has 

kimliklerinin oluşumunda kentin içerisinde bulunduğu coğrafya, fiziksel yapı, yer şekilleri, iklim, 

sosyo-kültürel yapı, ticari aktiviteler, ekonomik durum, kültür, tarih, kentin omurgasını oluşturan 
yollar, kenti sınırlayan ve koruyan surlar ve mimari yapılar gibi bileşenler etkilidir. Kent kimliği 
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bileşenleri somut ve soyut olmak ikiye ayrılmaktadır (Bülüç, 2017). Bülüç’ün yaptığı 

sınıflandırma aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.(Tablo 1). 

Tablo-1. Kent Kimliği Bileşenleri (Bülüç 2017). 
KENTSEL KİMLİK BİLEŞENLERİ 

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER (SOMUT 

ÖĞELER) 
TOPLUMSAL ÖZELLİKLER (SOYUT ÖĞELER) 

DOĞAL ÇEVRE 

ÖZELLİKLERİ 

YAPAY ÇEVRE 

ÖZELLİKLERİ 

SOSYAL 

ÖZELLİKLER 

KÜLTÜREL 

ÖZELLİKLER 

EKONOMİK 

ÖZELLİKLER 

-Coğrafya 

-Topografya 

-İklim 

-Bitki Örtüsü 

-Fauna 

-Su Öğesi 

-Jeolojik Durum 

-Jeoformik Durum 

-Jeopolitik Durum 

-Yollar, Sokaklar, 

Caddeler 

-Kentsel 

Doluluklar(binalar, 

yapılar) 

-Kentsel Boşluklar 

(meydan, park, bahçe) 

-İmgesel Elemanlar 

(anıtlar, çeşmeler, 

mimari miras, kentsel 

panorama) 

-Nüfus yapısı 

-Kurumsal Yapı 

(Politik yapı, siyasal 

yapı, hukuksal yapı, 

yönetim) 

-Gelenek, görenek 

-Örf, adet 

-Tarihsel Özellikler 

-Yaşam biçimi 

-Beklenti 

-Gereksinim 

-Dini ve etnik yapı 

-Değerler, görüşler 

-Bilgi, sanat, ahlak 

-Kültürel düzey 

-Gelir düzeyi 

-İstihdam yapısı 

-Çalışan oranı 

-Sektör(teknoloji, 

turizm, sanayi, tarım 

Kentsel kimlik bileşenlerinden kültürel, sosyal ve ekonomik yapı gibi soyut olanlar 

zaman ve yaşanan olaylara göre değişim gösterebildikleri için dinamik yapıdadırlar. Sosyal 
yapıda meydana gelen her değişim somut öğeler olan yapay çevreyi de değiştirmektedir. 

Özbay’a göre Tüm bu değişimlerin yansıdığı kentler aynı zamanda toplumsal yapının her 

dönemdeki düşünce ve yaşayışını da yansıtmaktadır. Kentleri oluşturan faktörler bağlamında 
kentlerin edindikleri kimlikler vardır. Kente işlenen bu kimlik, tarihsel süreçle paralel olarak 

değişip gelişim göstererek kendini yeniler ve kent bu dinamikliğiyle süreklilik kazanır (Bülüç, 

2017).  
Yukarıda bahsedilen süreklilik ile kentlerin günümüze ulaşan kentsel ve mimari yapıları 

tarih boyunca kent üzerinde yaşamış olan farklı topluluklar ve kültürler sayesinde meydana 

gelmiştir. Tarih boyunca insanlar yaşamak için mekânlarla etkileşim kurmuş, onlarla fiziksel 

ve anlamsal açıdan bağ kurmuştur. Kurulan bu bağlar etkileşim içerisinde oldukları mekânlara 
kimlik kazandırmışlardır. Bu nedenle mekânda meydana gelen değişim ve dönüşüm, çevresi 

olan bağların ve dolayısıyla kimliğin değişip dönüşmesine sebep olmaktadır. Tüm bu 

değişimlerin mekâna yansıması ve somut olarak fark edilmesini sağlayan ise kentsel doku ve 
mimari elemanlardır. Bu mimari elemanlar bazen kentsel mekân üzerinde belirleyici ve 

sınırlayıcı da olabilmektedirler. Bir kentin mekânsal anlamda geçmişiyle bağının kopacağı 

derecede değişimini ve dönüşümünü engelleyen unsurlar da yine bu mimari yapılardır. Mimari 

unsurlardan olan kent surları da, içerisinde yer aldıkları tarihi kent dokusunu vurgulayarak 
kentlerin mekânsal ve fiziksel yapısının belirlenmesinde, tarihi süreçte kentte meydana gelmiş 

ve gelecek olan değişimlerin kentin var olan kimlik yapısına uygun olarak gerçekleşmesinde 

büyük rol oynayan yapılardır. 
 

2. KENT SURLARININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ İŞLEV VE DEĞİŞİMİ 

Kent surları inşa edildikleri ilk zamanlarda kenti dışarıdan gelecek olan saldırı ve 
tehlikelere karşı savunmak amacıyla kullanılmıştır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bu 

yapılar özellikler 19. yüzyılın sonrasında savunma ve koruma işlevlerini kaybetmişlerdir. Kent 

surları günümüzde varlıklarını sürdürebildikleri oranda gelişmiş ve değişmiş olan yeni kent 

dokusuyla tarihi kent dokusu arasında fiziki bir sınır görevi görmektedir. Bu kısımda kent 
surlarının tarih boyunca ortaya çıkışı, gelişim göstermesi ve eski önemlerini kaybetmesi ele 

alınacak, surların kentsel mekânda fiziksel, ekonomik ve sosyal rolü üzerinde durulacaktır.  
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2.1. Sur Kentlerinin Tarihsel Gelişim Süreci 

Kentlerin var olmasında, ortaya çıkışında ve şekillenmesinde etkili olan birçok sebep 

vardır. Kentlerin var oldukları coğrafya, kuruldukları tarihi dönem gibi özellikler barındırdıkları 
fonksiyonel kullanımları da etkilemiştir. Ortaya çıktıkları ilk tarihlerden itibaren kentler yönetim, 

ticaret, savunma ve imalat gibi kullanım biçimlerini bünyelerinde barındırmıştır. Yakın çevrede 

üretimi gerçekleştirilen tarım ürünleri merkezde bulunan bu kentsel alanlarda işlem görmüş ve 

dağıtımları yapılmıştır. 
 Kentler tarih boyunca genel olarak ticari aktivitelere elverişli ulaşım noktalarının kesiştiği 

yerlerde ya da ticari ürünlerin farklı ulaşım yoluyla aktarılabilmesini sağlayabilmek amacıyla su 

kenarlarında kurulmuş, yamaç veya tepelerde kendilerine yer seçmişlerdir. Kuruldukları yerler 
fark etmeksizin her dönem ve coğrafi koşulda hepsi için savunma faktörü önemli olmuştur. Bu 

sebeple, kentlerin savunmasını sağlayabilmek amacıyla etrafları surlar ile çevrelenmiştir 

(Mumford, 1961). İnşa edilme amaçları savunma olan surlar zaman zaman çevresel alanlarda 

bulunan kırsal nüfus için hem birlik sağlayıcı hem de insan kaybını azaltıcı bir sistem olarak 
tasarlanmıştır. Planla ya da kendiliğinden gelişen kentlerde bulunan surlar yüksek duvarları 

sayesinde yağmacı ordulardan korunmayı sağlamışlardır (Kostof, 1993). Teknolojinin 

gelişmesine kadar geçen yüz yıllık süreçlerde kent surları bu amaca hizmet etmeye devam 
etmiştir. 20. yüzyıla geldiğimizde dahi kısmen de olsa surlar kentleri koruma amacına yönelik 

kullanılmışlardır. 

 İnşa edildikleri ilk dönemlerden günümüze kadar surlar bulundukları ve çevreledikleri 
kentlerin şekillenmesinde büyük rol oynamış, zaman zaman kentlerde fonksiyonel ya da görsel 

açıdan varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sanayi devrimiyle birlikte kentlerde meydana gelen hızlı ve 

köklü değişimler fiziksel yapılarının da değişmesine sebep olmuştur. Teknolojik gelişmeler 

savunma yöntemlerini değiştirmiş, kentlerde savunma faktörü ortadan kalkmıştır (Mumford, 
1961).  Dolayısıyla bu dönemde kent surları da işlevlerini kaybetmeye başlamıştır. Hızlanan 

kentsel faaliyetler surların dışına taşmaya başlamış, surlar tarihi kent merkezi ile yeni yerleşime 

açılan bölgeleri birbirinden ayıran birer simge haline gelmeye başlamışlardır (Morris, 2013). 
İşlevlerini yitirmiş olmalarına karşın hala ayakta duran kent surları kentsel değişimler esnasında 

tahrip olmaya başlamışlardır. Tarihi kent merkezlerinin köhneleşmiş yerler olarak algılanmaya 

başlandığı 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok kentte surların yıkımı, yeni cadde ve 
meydanların oluşturulması gibi yenileme çalışmaları başlamıştır (Bandarin ve Oers, 2012). Bu 

çalışmalar neticesinde yok olma tehlikesine giren tarihi kent merkezleri ve kent surları, koruma 

faaliyetleri sayesinde kent içindeki yerlerini korumayı başarabilmiş, kentin algılanmasında ve 

hafızalarda yer edinmesinde imgesel bir unsur olarak tanınmaya devam etmişlerdir. 
 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Kentleşme hareketlerinin M.Ö. 4. yüzyılda görülmeye başlandığı İznik, karelerden oluşan 

düzenli plana sahip bir kenttir. Asırlar boyunca yapısını koruyan, doğu-batı ve kuzey-güney 

hattında birbirini dik kesen şekilde oluşan sistemin ana hatları günümüzde de kent yapısında 

okunmaya devam etmektedir (Karnapp ve Schneider, 1938; Ünal, 1997). Roma döneminde 

büyüyen kent savunma amaçlı inşa edilen surlarla genişlemiş, Helenistik dönemde inşa edilen sur 
kapılarıyla da kentin giriş ve çıkış noktaları belirlenmiştir. Bizans döneminde kente yeni 

fonksiyon ve kullanımlar getirilmiş, yeni birimler eklenmiş, en önemlisi Hagia Sophia olmak 

üzere bu dönemde kentte birçok kilise inşa edilmiştir. Savaşlar ve depremler sonrasında tahrip 
olan kent surları yenilenmiş, Roma kent yapısı ve Bizans döneminde inşa edilen yapılarla birlikte 

kent günümüzdeki yapısını miras almıştır (Peschlow, 2003). Kentin mirasını Helenistik 

dönemden aldığı ve günümüz dokusu alanda yapılan analizler ve hali hazır harita ile aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir.  
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Şekil1. İznik kent dokusu analizi 

 
 

Kentin konumu kurulduğu dönemlerden beri ulaşım açısından önem teşkil etmektedir. 

Kavşak kenti olan İznik, yolların düğümlendiği bir noktadır ve kentten dört yöne ulaşımı sağlayan 

yollar geçmektedir. Dört tarafı surlarla çevrili olan kentin batısında doğal bir sınır görevi gören 

İznik gölü bulunmaktadır. İznik Helenistik dönemdeki bütün kentler gibi düzgün ve geometrik 
bir yapıdadır. Planına bakıldığında kent beşgen bir yapıyı andırmaktadır. Kentin cadde ve 

sokakları grid ya da ızgara denilen yapıdadır. Bu yapıda cadde ve sokaklar birbirini dik olarak 

kesmekte, yolların birbirinden ayrıldığı alanlar ise dikdörtgen ya da kare biçimdedir. Günümüzde 
de sur içinde kalan kısmında bu yapısını korumaktadır.  

Kentlerin yapısal açıdan şekillenmesinde etkili olan birçok unsur mevcuttur. Somut ve 

soyut olarak nitelendirilebilecek bu unsurlardan somut olanlar çeşitli yapıdadırlar. Yollar, akarsu, 
deniz veya göl kıyıları, anıtsal yapılar ya da kent surları bu biçimlenişte önemli rol oynayan somut 

unsurlardandır (Nuhoğlu, 1998). Bu unsurların tek bir tanesi ya da birkaç tanesi kentin planı ve 

yapısal özellikleri üzerinde etkili olabilmektedir. 

 Çalışma alanını oluşturan İznik yerleşim alanına bakıldığında, kentin yapısal özelliklerinin 
ve planının şekillenmesinde doğal ve yapay çevre unsurlarından olan İznik Gölü ve kent surlarının 

etkisinden söz edilebilmektedir. Düz kıyı yerleşimlerinde yerleşim planının grid ya da ızgara 

şeklinde olduğu görülmektedir. İlk dönemlerinden itibaren surlarla çevrili olan İznik kentinin 
planlanmasında ve mekânsal olarak değişiminde surların etkisinin büyük ölçüde olduğu 

söylenebilmektedir. Strabon kente ziyaretinden sonra kentin çevresinin surlarla çevrili olduğunu, 

bu surların uzunluğunun 4670 m olduğunu belirtmektedir.  Helenistik dönemde kentler 
planlandıktan sonra surlarla çevrelenmiş ve surların kentsel mekânla uyumu sağlanmıştır. 

Buradan hareketle Helenistik dönemden sonra kent surlarının kentin planının ve mekânsal 

yapısının bozulmasını engelleyen birer mimari unsur, fiziksel bir sınır olduğu görülmektedir. 

Kurulduğu ilk dönemlerden itibaren sahip olduğu fiziksel özellikleri günümüze kadar 
ulaştırabilen, kentsel kimliğini büyük ölçüde koruyabilmiş İznik’te kent surlarının önemi 
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büyüktür. Kentin düz bir ovaya kurulmuş olması ızgara planın kolayca uygulanmasına ve 

günümüze kadar bozulmandan ulaşmasına sebep olmuştur. 

 Surlarla çevrili olan kentte dört adet kapı bulunmaktadır. Kentin omurgasını oluşturan ve 
birbirini dik kesen iki ana cadde mevcuttur. Bu caddeler İstanbul Kapısı ve Yenişehir kapısını 

birbirine bağlayan caddelerdir. Diğer iki kapı olan Lefke kapı ve Gölkapı'yı birbirine bağlayan 

ikinci bir ana cadde de bulunmaktadır. Bu iki ana caddenin kesiştiği noktada dini merkezlerin 

oluşması amacıyla eski Ayasofya kilisesi inşa edilmiştir. Dini merkezlerin önemli caddelerin 
kesişim noktasında bulunması özelliği çok eski tarihlerde İznik’te rastlanılan bir özelliktir. Uzun 

süredir Türk hâkimiyetinde olan İznik klasik Türk-İslam kentlerindeki karışık ve dolambaçlı 

yapıdan, çıkmaz sokaklardan kendisini koruyabilmiştir. Helenistik çağda inşa edilen mekânsal 
yapısını günümüzde de korumaktadır. Türkler’ in yönetimine girdikten sonra kent planında ciddi 

bir değişiklik olmamış, kentin omurgasını oluşturan yolların kesişiminde bulunan bazı dini yapılar 

camiye çevrilerek Türk-İslam kentini yansıtacak bir dönüşüme uğramıştır. 

 Günümüze kadar sınırlarını büyük ölçüde koruyan kent 1950’lerde ızgara kent dokusunun 
devamı ile Atatürk ve Kılıç Arslan caddeleri üzerinde gelişmiş fakat sur dibine kadar 

yayılmamıştır. 1990’lı yıllar itibariyle kent yavaş yavaş kuzey ve güney yönünde genişlemeye ve 

sur dışına yerleşilmeye başlanmıştır. Sur dışındaki yerleşimler sur içindeki yerleşimden farklılık 
göstermekte, düzensiz bir yapılaşma ve doku bozukluğu göstermektedir. Sur içindeki düzgün ve 

ızgara yapı ise günümüzde varlığını korumaktadır. Kent 1988 yılında Kültür ve turizm Bakanlığı 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi kentsel sit alanı olarak ilan 
edilmiş ve 1990 yılında kent için koruma amaçlı imar planı hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra kentte 

1., 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ve 2. derece doğal sit alanı, 37 adet sivil mimari yapı, 35 

adet anıt eser ve anıt ağaç yer almaktadır (KAİP, 2006). Hazırlanan koruma amaçlı imar planında 

sur içinde bina yüksekliği 2 ve 3 katla sınırlandırılmış, mevcut kentsel dokunun korunması 
amaçlanmıştır. Sahil aksı göle dik olarak konumlandırılarak ızgara dokunun sürekliliği 

amaçlanmıştır. Sur çevresine önerilen rekreasyon alanları ve koruma bandıyla birlikte surların 

tahribatı önlenmeye çalışılmış surların algılanabilirliğini sağlamak amaçlanmıştır.  
Kentin ilk dönemlerden itibaren sahip olduğu yapısını ve dokusunu sur içi bölgesinde 

büyük ölçüde günümüze kadar ulaştırabilmiş olduğu alanda yapılan mevcut durum analizleriyle 

ortaya çıkmıştır. Alanda yapılan doluluk boşluk analizi, kat adedi analizi, tarihsel dönemleme 
analizi ve bina durumu analizi Şekil 3 ve şekil4’teki gibidir. 

Şekil 3: İznik kat adedi analizi ve İznik doluluk boşluk analizi. 

 
Yapılan kat adedi analizine göre çalışma alanında bulunan yapıların %68’inin 1-2 katlı, 

%31’inin 3-4 katlı, %1’inin ise 5 kat ve üzeri yapılar olduğu görülmüştür. Sur içerisinde mevcut 
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bulunan yapıların büyük çoğunluğu 2 ve 3 katlı, kentin surlara doğru genişlemesiyle paralel olarak 

yapılan sur dibindeki yapılar ise 3 ve 4 katlıdır. Alandaki yüksek katlı yapıların tümü sur dışındaki 

yerleşim bölgelerinde bulunmaktadır. Sur içerisindeki yapıların genel olarak 2-3 katlı olmasının 
sebebi yapıların yüksekliğinin sur yüksekliğini geçmesinin istenmesidir. Buradan hareketle kentin 

tanınıp algılanmasında surların rolünün farkında olduğu görülmektedir. Kentin tarihi merkezini 

oluşturan sur içi bölgesinin tarihsel ve mimari yapısını günümüze kadar koruduğu, bu 

korunmuşlukta kent surlarının önemli bir yere sahip olduğu yapılan analizde görülmüştür.  
Alanda yapılan doluluk boşluk analizine göre ise kentin tarihi merkezinin ilk dönemlerden 

itibaren yerleşim yeri olarak uygun görüldüğü, 1990 yılına kadar yerleşimin sur dışına taşmadığı, 

1990’lardan itibaren ise yeni yerleşim yerleri için sur dışına doğru düzensiz bir yapıda yerleşildiği 
görülmüştür. Kentin uzun bir süre sur dışına doğru gelişim göstermemesinin, sur içerisindeki 

mevcut dokusunu korumasının sebeplerinden biri kenti çevreleyen ve hala büyük çoğunluğu 

ayakta olan kent surlarıdır.  

Çalışma alanının kimliğini yansıtan diğer analizlerden tarihsel dönem ve bina durumu 
analizleri şekil 4’te gösterilmiş.  

 

Şekil 4: İznik tarihsel dönemleme analizi ve bina durumu analizi. 

 
Yapılmış olan tarihsel dönemleme analizine göre alandaki yapıların %0,3’ünün 1900 yılı 

öncesine, %41’inin 1950-1980 dönemine,%31’inin 1980-2000 arası döneme, %20’sinin ise 2000 
sonrası döneme tarihlendiği görülmüştür. Alandaki en eski tarihli yapıların tümü kentin tarihi 

merkezini oluşturan sur içi bölgesinde, 2000 sonrası yapılarının tümünün ise sur dışında yerleştiği 

görülmüştür. Kentin günümüz tarihi ve kültürel kimliğinin oluşmasında etkili olan anıtsal niteliğe 

sahip mimari öğelerin tamamının sur içi bölgesinde konumlanması kentin kendine has 
özelliklerini muhafaza etmesi açısından önem teşkil etmektedir. Alanda yapılan bina durumu 

analizine göre ise kentteki yapıların %50si iyi kalitede, %38’i orta ve %12’si ise kötü kalitededir. 

Kötü kalitedeki yapıların tümü kentin ilk yerleşim tarihine dayanan sur içinde bulunan eski 
yapılardır. Kötü kalitede olmalarına rağmen bu yapılar kentin tarihi ve kültürel özelliklerini 

yansıttıkları, geleneksel İznik evlerinin mimarisine dair bize ipuçları verdikleri için korunması 

gereken yapılardır. Kentin tarihi dokusuyla bütünlük sağlayan bu yapılar kentin kimliğinin 
oluşmasında kent surları kadar etkili olmuştur. 
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4. SONUÇ 
Kentlerin kimlik sahibi olmasında rol oynayan, üzerinde yaşayan kentlilerin kendilerini 

üzerinde bulundukları mekâna ait hissettiren ve bu aidiyeti güçlendiren unsurlardan en etkilileri 
tarihi ve kültürel varlıklardır. Kentin zaman içerisinden kazanmış olduğu derinlik, tarihi, kültürel, 

sosyal ve mimari geçmiş ile alakalı aktarımlar bir kentin algılanmasına ve hafıza yer edinmesine 

katkı sağlar. 

 Dinamik bir yapıya sahip olan kentlerin sürekli olarak değişip yenilenmesi sonucu kentler 
zamanla okunabilirliklerini kaybedebilmekte, kentlerin zihinlerdeki varlığı zarar görebilmektedir. 

Kentlerin var oldukları andan itibaren edindikleri kültürel, sosyal, tarihi ve mekânsal geçmişlerini 

günümüze ulaştıran mimari yapılar, sokaklar, yollar, anıtsal öğeler, kültürel ve sosyal değerler 
geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi gördükleri için kentlerin kimliklerine dair referans 

veren unsurlardır. Bu bağlamda çalışma kapsamında incelenen İznik kent surları kentin kimliğini 

oluşturan ve geçmişine dair izler barındıran unsurlardan biri olduğu için kent için önem teşkil 

etmektedir. 
 Tarih boyunca Helenistik dönem grid plan yapısındaki kentlerin bir temsili olan İznik, 

çevresi surlarla sarılmış olan ve varlığını günümüze kadar devam ettiren bir kenttir. İznik kent 

surları Roma döneminde inşa edilip günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kent sur içinde bulunan 
korunması gerekli kültürel yapıları, geleneksel mimari öğeleri ile bir bütün oluşturmakta, bu 

bütün kentin tarihi ve kültürel bir simge olarak algılanmasında etkili olmaktadır.  

Kentin mekânsal olarak gelişiminde ve yönlenişinde önemli rol oynayan kent surları, 
kentin dört bir yanını çevrelemesi yönünden bir sınır teşkil etmektedir. Kente dört bir yandan 

girişi sağlayan sur kapıları ise kentsel imaj kuramına göre kentin tanımlanmasında önemli rol 

oynayan diğer unsurlardan olan işaret öğelerini oluşturmaktadır.  Kentin kimliğini ortaya koyan 

önemli kültür varlıklarından olan Ayasofya Kilisesi, Yeşil Cami gibi mimari unsurların yanında 
giriş kapıları olan İstanbul Kapı, Lefke Kapı ve Yenişehir Kapı işaret öğesi olarak 

algılanmaktadır.  

Geometrik bir planla kurulmuş olan kent, merkezden zamanla nüfusun artışına bağlı olarak 
surlara doğru genişlemiş, bu genişlemede yeni inşa edilen yapıların surların yüksekliğini 

geçmemesine özen gösterilmiştir. Sur içinde kalan bölgede sivil mimari özelliklerinin ve anıtsal 

yapıların da bulunması nedeniyle kent surlar ve diğer tüm unsurlar ile bir bütün oluşturmakta, 
tarihi bir kentsel alan olarak algılanmaktadır. Günümüzde de kent ilk dönemlerden itibaren sahip 

olduğu kentsel dokuyu korumaktadır. Savunma işlevini kaybetmiş olmasına rağmen surlar hala 

varlığını korumakta, kentin mekânsal olarak algılanışında bir imge olarak kabul görmektedir. 

 Küreselleşme ile birlikte dünya üzerinde mekânsal sınırlar önemi kaybetmiş, kentler 
birbiriyle rekabet edebilmek için birbirine benzemeye başlamış ve kentlerde tek tipleşme 

görülmeye başlanmıştır. Koruma politikalarının yetersiz kaldığı noktalarda kentlerin tarihi kent 

merkezleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta, dolayısıyla kentler kimliklerini 
koruyamayıp dünya üzerindeki diğer kentlere benzemeye başlamaktadır. Kurulduğu ilk andan 

1990’lara kadar sur içinde gelişen ve tarihi kent merkezi niteliğini koruyan İznik, 1990’lardaki 

imar hareketleriyle sur dışına doğru genişlemeye başlamıştır. Tarihi kentsel alanlarda mekânın 

parça ve tek yapı ölçeğinde korunmasına dair kararlar getirilmesi nedeniyle sur dışına taşan 
yerleşmelerde kentin kimliğini bozan yapılar inşa edilmiş, kentsel dokudaki bütünlük zarar 

görmeye başlamıştır. 

 Kentsel dokunun zarar göreceği nitelik ve görünüşe sahip olan yapılar, koruma alanlarında 
verilecek olan planlama kararları ile engellenmelidir. Toplumun geçmişteki sosyal, kültürel ve 

ekonomik değerlerini yansıtan fiziksel yapısının günümüzde zarar görmesini ve yok olmasını 

engellemek, çağdaş gelişmelerle bütünleştirilerek kentin sahip olduğu kimliğin gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak gerekmektedir. 
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ÖZET: Çalışmanın amacı kredi temerrüt takası ve dolar kuru arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaçla 
01.01.2018- 30.11.2019 yılları arasında günlük veriler kullanılarak Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. 
Analiz sonucunda CDS ve dolar kuru arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 

 

ABSTRACT: The purpose of the study is to analyze the relationship between the credit default swap and the 
exchange rate. For this purpose, Toda-Yamamoto causality test was applied between 01.01.2018-30.11.2019 using 
daily data. As a result of the analysis, a two-way causality relationship was determined between CDS and exchange 
rate. 

Keywords: Credit Default Swap, Exchange Rate, Toda-Yamamoto Causality Test 

 

GİRİŞ 

Finansal piyasalardaki en önemli problemlerin başında kredi riski gelmektedir. Kredi riski 

bir tarafın sözleşmedeki ödeme yükümlülüğü yerine getirememesi olarak görülmekte ve temerrüt 
olarak da ifade edilmektedir. Bu durum banka kredisi, işletme tahvilleri ya da vadeli işlem 

sözleşmeleri gibi farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda riski kendi üzeriden 

uzaklaştırmak, başka tarafa transfer etmek için yeni mali varlıklar geliştirilmiştir. Bunlara türev 
ürünler denilmektedir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı kredi Temerrüt Takasıdır (CDS).  

Bu kavram 1995 yılında JP-Morgan tarafından kullanılmıştır. Kredi Temerrüt Takası bir kişi ya 

da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel 
karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedeli olarak tanımlanabilir. Diğer bir anlatımla, borçlu 

tarafından borcun ödenmeme riskine karşı korunmak için alacaklı tarafından yapılan bir tür 

sigorta işlemidir. Bu çerçevede CDS bir anlamda kredi sigortası gibi işlem görmekte ve bir çeşit 

sigorta sözleşmesi niteliği taşımaktadır. Bu işlem sonucunda alacaklı, kredi temerrüt riskini 
üstlenen kuruluşa düzenli olarak CDS puanına göre belirlenen kredi risk primini ödemekle 

yükümlüdür. Alacaklı risk primini ödediği müddetçe, ödenmeme riskine karşı korunmaya devam 

edilmektedir. Bu süreçte temerrüt durumu gerçekleşirse CDS’i elinde bulunduran taraf, üzerinde 
yazılı olan değerinden varlığı satın almayı taahhüt etmektedir                                 
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Şekil 1. CDS İşlem süreci 

 

 
   Kaynak: Choudlhry,2006:2 
 

Günümüzde yabancı yatırımcılar, bir ülkeye finansal yatırım yapacak olduğunda ülkenin 

kredi notuna ve CDS verilerine bakmaktadır. Fakat kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 

verilen kredi notları anlık değişimleri yansıtmamaktadır. Ancak CDS’ler anlık değişimleri 
yansıtmasından dolayı, ülkelerin piyasalarındaki riski daha iyi ölçmekte, bu nedenle sık 

kullanılmaktadır. Çünkü CDS verileri piyasada oluşabilecek riskleri takip aracı olarak 

kullanılmaktadır. Nitekim CDS’ler, kredi riskini, bilanço dışına çıkartan bir enstrüman olarak 

kredi türevleri arasında en çok işlem gören ve en likit piyasaya sahip olan ürünlerdir (Hull, 2012 
aktaran; Koy, 2014:64). 2008 küresel krizine neden olan türev ürünler arasında da yer almıştır. 

Kriz sonrasında da yatırımcılar CDS’i yakından takip etmeye başlamışlardır. Kredi 

derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu notlar ülke, kurum, şirket, tahvil vb. bir varlığın 
ödeme yeterliliği hakkında bilgi verirken, CDS primleri de ülke, şirket veya kurum tarafından 

kullanılan kredilerin alacaklılarına ödenme yeterliliği hakkında bilgi verirler. Bir ülkenin riski 

arttıkça genellikle CDS primleri de yükselmektedir (Çonkar ve Vergili, 2017:60).  

Daha önce yapılmış çalışmalara bakıldığında bazı ekonomik değişkenlerin CDS üzerinde 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, ekonomik büyüme, faiz, döviz kurları, cari açık, ihracat, 

borsa, hisse senedi gibi değişkenlerle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra CDS 

verileri politik olaylardan etkilenmekte dolayısı ile siyasi istikrar ile de ilişkilendirilmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin 2018-2019 yılları kapsamında, Kredi Temerrüt Swapları ile 

döviz kurları arasındaki ilişki zaman serisi analizleri ile incelenmiştir. Literatürde değişkenler 

arasında doğru yönlü ilişkiden bahsedilmektedir. Yani ülke riski arttıkça ülkenin kredi temerrüt 
takası yükselirken, para birimi diğer ülkelerin para birimi karşısında değer kaybetmekte ve kurlar 

yükselmektedir. Kurlar ve CDS arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan bazısı aşağıda 

belirtilmiştir.  

Aksoylu ve Görmüş (2018) gelişmekte olan ülkeler için 2005-2015 yıllarında CDS 
primleri, döviz kuru ve ABD gösterge faiz oranları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sadece iki 

ülkede döviz kurundan CDS primine doğru bir nedensellik tespit edilmiştir.  

Ekrem vd. (2018) yapmış oldukları çalışmalarında CDS ve makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bunlardan birisi de reel döviz kurlarıdır. Reel kur arttığında, 

ülkelerin rekabetçiliği azalacağından CDS primleri de yükselecektir. 

Çonkar ve Vergili (2017), 2010-2015 dönemi için CDS ve döviz kurları ilişkisini zaman 
serileri ile incelemiştir. Granger nedensellik yaptıkları çalışmalarında dolar kurundan CDS’e 

doğru tek yönlü nedensellik bulmuşlardır.  
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CDS ve döviz arasında yapılan bir diğer çalışma jensen’e (2013) aittir. 2005-2010 yılları 

arasında günlük veri ile yaptıkları çalışmalarında sadece kriz dönemlerinde Japon kredi temerrüt 

takasının döviz kurunun Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. 

2012 yılında Liu ve Morley’in çalışmasına göre CDS primleri üzerinde döviz kurunun en 

önemli etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. 

Zhang, Yau ve Fung (2010) çalışmasında 2007-2008 kriz döneminde CDS primlerinin 

döviz piyasası ile ilişkisini, VAR modelinin ve Granger Nedensellik Testi ile incelemiştir. 
Çalışmada, CDS piyasasının döviz piyasasına güçlü bir fiyat liderliği yaptığına yönelik bulgulara 

ulaşılmıştır. Aynı yazarların 2009 yılındaki bir çalışmaları da CDS ve döviz kurları ile ilişkilidir. 

Bu çalışmada Amerikan Doları cinsinden Japon Yeni, Euro, İngiliz Sterlini, ve Avustralya Doları 
cinsinden dört döviz kurunun Kredi Temerrüt Swapının Granger nedeni olduğu sonucuna 

ulaşılmışlardır.  

Literatürden biraz farklı bir sonuç elde eden son çalışma ise Corte, Sarno, Schmeling ve 

Wagner (2015)’in çalışmasıdır. 2003-2013 döneminde Amerikan Doları cinsinden 20 ülkenin 
para birimi ile CDS’leri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ülke riskine bağlı olarak CDS’ler 

yükselirken, döviz kurunda değer kaybı yaşandığını ortaya çıkarmışlardır. 

 

1. EKONOMİK ANALİZ ve SONUÇLARI  

Çalışmanın bu kısmında kredi temerrüt takası ile dolar kuru arasındaki ilişki zaman serileri 

kullanılarak Toda-Yamamoto nedensellik analizi yapılmıştır. Çalışma 01.01.2018 – 30.11.2019 
yılı arasındaki günlük verilerden oluşmaktadır. CDS verisi paragaranti.com adresinden, dolar 

kuru ise TÜİK verilerinden elde edilmiştir.   Toplamda 699 veri ile çalışılmıştır. Çalışmayı 

2018’den başlatmamızın nedeni 2018 yılı itibari ile yaşanan ekonomik türbülans ve kur atağının 

risk göstergelerine nasıl yansıdığını görmek amaçlıdır. Sonraki aşamalarda değişken sayısını ve 
yıl aralığını arttırarak çalışmanın genişletilmesi amaçlanmaktadır.  

Modelde CDS kredi temerrüt takasını, DK ise dolar kurunu temsil etmektedir. Her iki 

değişkeninde logaritmaları alınmıştır. Oluşturulan model aşağıdaki gibidir.  

LCDS= α   +  βLDK  + e 

Değişkenlerin durağanlığını ölçmek için öncelikle ADF birim kök testi uygulanmıştır.  

Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sonuçları 

 ADF test  

İstatistiği 

Kritik değerler 

%1 %5 

LCPS 0.768594 -2.568284 -1.941278 

LDK 1.339880 -2.568298 -1.941280 

Birinci Fark Seviyesinde 

LCPS (I) -27.84793 * -2.568289 -1.941278 

LDK (I) -19.69749 * -2.568294 -1.941279 

Not: * %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.  

Toda-Yamamoto nedensellik analizi yapılırken serilerin VAR (k+dmax) modelinin 

kurulması aşamasında serilerin durağanlaşma düzeyleri önem arz etmektedir. Bu sebeple Tablo 

1’de serilere birim kök testi uygulanmış ve serilerin birinci farklarında durağan hale geldikleri 
anlaşılmıştır. Bununla birlikte Toda-Yamamoto testinde önemli olan bir diğer unsur ise gecikme 

uzunluğudur. Tablo 2 gecikme uzunluğunu göstermektedir. 
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Tablo 2. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 

Not: * İşareti, ilgili kriterin uygun bulduğu gecikme uzunluğunu vermektedir. 

Tablo 2’ye göre en fazla yıldız sayısı 11. Gecikme uzunluğunda elde edilmektedir. AIC, 

FPE ve LR bilgi kriterleri dikkate alındığında çalışmanın gecikme uzunluğu 11 olarak 
belirlenmiştir. Sonraki aşamada bu gecikme değeri ile kurulan VAR modelin istikrar koşulları 

incelenmiştir. Şekil 2’de Karakteristik Polinom Ters Köklerinin hepsinin çember içerisinde 

olduğu, istikrar koşulunu sağladığı görülmektedir. Tablo 3’de modelin otokorelasyon test 

sonuçları gösterilmektedir. Buna göre modelde otokorelasyon sorununa rastlanmamıştır. 

Şekil 2. AR Karakteristik Polinom Ters Kökleri 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Lag  LR FPE AIC SC HQ 

1 5008.670 1.13e-07 -10.31934 -10.27884 -10.30365 

2 76.54698 1.02e-07 -10.42298 -10.35547 -10.39682 

3 14.22218 1.01e-07 -10.43253 -10.33802 -10.39592 

4 30.30584 9.76e-08 -10.46660 -10.34508 -10.41952 

5 32.44697 9.40e-08 -10.50407 -10.35555* -10.44653* 

6 9.319621 9.38e-08 -10.50632 -10.33080 -10.43832 

7 7.868683 9.38e-08 -10.50640 -10.30388 -10.42794 

8 6.008470 9.41e-08 -10.50365 -10.27412 -10.41473 

9 15.00599 9.30e-08 -10.51481 -10.25828 -10.41543 

10 7.214435 9.31e-08 -1051399 -10.23045 -10.40414 

11 12.96454* 9.23e-08* -10.52212* -10.21159 -10.40182 
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Tablo 3. Otokorelasyon Test Sonuçları 

Lag LM Test İstatistiği Olasılık Değerleri 

1 4.425719 0.3514 

2 2.481555 0.6479 

3 9.907261 0.0420 

4 3.378767 0.4965 

5 3.206190 0.5239 

6 0.615617 0.9613 

7 1.770599 0.7779 

8 4.633021 0.3271 

9 1.843194 0.7646 

10 2.293638 0.6819 

11 2.402363 0.6622 

 

VAR (11) modelinin istikrar koşullarını sağlaması üzerine bir sonraki aşamada Toda-

Yamamoto nedensellik testine geçilmiştir. Bu teste veriler düzey hallerinde kullanılmaktadır. 

Seriler farklı seviyelerde durağan bile olsalar, sahte regresyen probleminin ortaya çıkmasına izin 
vermeden değişkenlerin düzey seviyelerinin kullanımına olanak sağlamaktadır (Saatçioğlu ve 

Karaca, 2017:9). Bu durumda da fark işleminden kaynaklanan bilgi kaybı önlenmiş olmaktadır.  

Bu test için VAR model tahmin edilirken, VAR (k+dmax) boyutuna göre tahmin 
edilmektedir. Buradaki k uygun gecikme uzunluğunu, dmax ise serilerin en büyük durağanlık 

derecesi göstermektedir. Bu testtin önemli püf noktalarından birisi de uygun gecikme 

uzunluğunun ve durağanlık derecesinin doğru tepsi edilmesidir.  

VAR (k+dmax) bu modelde 11+1 = 12 olarak belirlenmiştir. Buna göre Toda-Yamamoto 
nedensellik sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Toda-Yamamoto Nedensellik Test Sonuçları 

Bağımlı değişken: LOGCDS 

Bağımsız değişken X
2 

Olasılık değeri 

LOGDK 22.21875 0.0227** 

Bağımlı değişken: LOGDK 

Bağımsız değişken X
2 

Olasılık değeri 

LOGCDS 163.8075 0.000* 

Not: * %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı, ** %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade 

etmektedir. 

Nedensellik analizine göre iki değişken arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

“LOGDK LOGCDS’in nedeni değildir” ve “LOGCDS LOGDK’nın nedeni değildir” hipotezleri 

sırasıyla %5 ve %1 anlamlılık seviyesinde reddedilmiştir. İki değişken de birbirinin nedeni olarak 

görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Çalışmamızda 01.01.2018-31.11.2019 tarihleri arasında CDS ile dolar kuru arasındaki 
ilişki Toda-Yamamoto nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Toda- Yamamoto nedensellik test 

sonuçlarımıza göre hem CDS hem de dolar kuru birbirinin nedeni olarak tespit edilmiştir. Bu 

durumda kurdaki değişiklikler CDS’i etkilerken, CDS’teki değişikliklerde dolar kurunu 

etkileyebilmektedir. Ayrıca kurlardaki değişiklikleri takip ederek yatırımlarına karar veren 
yatırımcılar, CDS verilerine bakarak da bu yatırımlarının yönünü belirlemektedirler. Kurlardaki 
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dalgalanma, CDS verilerini etkileyerek yatırımcıları yönlendirebilir. Bu sebeple döviz kuru 

politikalarının iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca nominal kurlar yükseldiğinde yerli para değer kaybedeceği için, söz konusu 
ülkelerde dış borçların ödenebilirliğine ilişkin endişeleri arttıracaktır. Bu durumda bu ülkelerde 

risk artacaktır. Görüldüğü üzere bulmuş olduğumuz sonuç literatürdeki teori ile uyumludur. 

Tarih aralığının nispeten kısıtlı olması ve modeldeki değişken sayısının iki tane olması 

çalışmanın kısıtı olarak düşünülmektedir. Bundan sonraki aşamalarda hem yıl sayısını hem de 
değişken sayısı arttırılarak çalışma farklı analizlerle tekrar edilebilir. 

 

 

KAYNAKÇA 

 

Aksoylu E. ve Görmüş Ş.(2018) ‘‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi 

Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi’’, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, 14(1): 15-33 

Choudhry, M. 2006. The Credit Default Swap Basis. New York, Bloomberg Press 

Corte, P.D., Sarno, L., Schmeling, M., Wagner, C. (2015). Exchange Rate and Sovereign Risk. 
[Web:http://ssrn.com/abstract=2354935 

Çonkar M. K. ve G. Vergili (2017), “Kredi Temerrüt Swapları İle Döviz Kurları Arasındaki İlişki: 

Türkiye İçin Amprik Bir Analiz”, ömer hais demir üniversitesi, İİBF dergisi, cilt 10(4), 
ss:59-66. 

Zhang, G., Yau, J., Fung, H.G. (2009). Do Credit Default Swaps Predict Currency Values. 

[Web: http://ssrn.com/abstract=1497584 

Ekrem B.,  İ.Çeviş, R. Ceylan ve N. Yayla, (2018), Makroekonomik Göstergelerin Cds Primini 
Açıklama Gücü: Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Bir Panel ARDL Analizi, 4. International 

Conference  on Applied Economics and Finance, 18. ICOAEF, ss:488-500 

Jensen, D.S.M. (2013). The Relationship Between The Exchange Rate And Sovereign Credit 
Default Swaps.An Emprical Analysis, Copenhagen Business School. 

Koy, A. 2014 Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 

International Review of Economics And Management. 2(2), 63-79 

Liu, Y. ve Morley, B. (2012) ‘‘Sovereign Credit Default Swaps and the Macroeconomy’’, 

Applied Economics Letters, 19(2): 129-132. 

Saatçioğlu, C. Ve Karaca O., (2017), Türkiye’de Üretici Fiyatları İle Tüketici Fiyatları Arasındaki 

Nedensellik İlişkisi: 2005-2016, Sakarya İktisat Dergisi, 6(2), 1-16. 

Zhang, Gaiyan. Jot Yau and Hung Gay Fung. 2010. “Do Credit Default Swaps Predict Currency 

Values?” Applied Financial Economics. S.20. s.439–458. 

 



90 

 

İSPANYOL EDEBİYATINDA NATÜRALİZME YÖNELİŞ 

 

The Move Towards Naturalism in Spanish Literature 

 

 

Ayşegül Okka Tağman 

Araştırma Görevlisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

 Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

aysegulokka@mehmetakif.edu.tr 

 

 ÖZET: XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkan sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler 
bilim, felsefe ve sanat alanında etkili olurken, edebiyatta da Realizm ve Natüralizm akımlarına rastlanır. Fransa 
kökenli bir akım olan Natüralizm Realizm akımına bir tepki niteliğinde doğmamış, aksine bu akımı daha da 

ileriye götürmüş ve o zamana kadar edebiyat alanında işlenmemiş konulara yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu 
akımla birlikte yaşamın çirkin yönleri ve alt sınıfların içinde bulunduğu yaşam koşulları tüm detayları ile birlikte 
resmedilmiştir. Bununla birlikte İspanya’da hayatın yalnız kötü gerçeklerini yansıttığı için çirkin edebiyatı 
damgası yiyen Natüralizm yeni ve farklı ürünler vererek edebiyatın önünü açan bir gelişme olarak da görülmüştür. 
Bu çalışmada İspanya’da büyük tartışmalara neden olmuş, hakkında birçok gazete yazısı yazılmış ve 
konferanslarda tartışma konusu yapılmış Natüralizm akımının nasıl karşılandığı ve ne gibi tepkilere yol açtığını 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İspanyol Edebiyatı, Natüralizm, Positivizm, Emilia Pardo Bazán,  

 
 

 ABSTRACT:While the social, political and economic developments that emerged in Europe in the 
second half of the century XIX were influential in the field of science, philosophy and art, the currents of Realism 
and Naturalism are encountered in literature. Naturalism, a French-origin movement, was not born as a reaction 
to the current of Realism but on the contrary it took this current further and gave a new dimension to the 
unprocessed issues in literature until that time. Along with this movement, the ugly aspects of life and the living 
conditions of the lower classes are depicted with all the details. However, naturalism, which is a sign of ugly 

literature in Spain because it reflects only the bad facts of life, has been seen as a development that opens up the 
front of literature by giving new and different products.This study is going to analyse how Naturalism 
movementwhich led to great discussions in Spanish literatüre as wellas being discussed in many conferences and 
about which a number of newspaper articles were penned, was met and what kind of reactions it aroused. 

Keywords: Spanish Literature, Naturalism, Positivism, Emilia Pardo Bazán 
 
 

GİRİŞ 
XIX. yüzyılın başlarında İspanyol edebiyatı çağın teknik ve siyasi gelişmelerine bağlı olarak 

farklı sanatsal görüşleri barındırmaktaydı. Bu farklılığı temelde iki sorun üzerinden ele almak 

mümkündür: Bunlardan birincisi, bir edebi eser yazılırken idealizm ya da realizm akımından 
hangisi tercih edilmelidir? İkincisi ise; bir edebi eserin amacı ve işlevi “sanat sanat içindir” ya da 

“sanat toplum içindir” şeklindeki iki temel argümandan hangisi üzerine inşa edilmelidir? XIX. 

yüzyılın son çeyreğinde İspanya’da natüralizm akımının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu görüşler 
çevresinde oluşan farklılaşmaların artık realizm ve natüralizm taraftarları arasındaki ateşli 

tartışmalara dönüştüğü dikkat çekmektedir. 

Emile Zola’nın romanları aracılığıyla natüralist akımın Fransa’daki edebiyat çevrelerinde 
büyük yankılar yarattığı sırada, henüz İspanya’da ne bu edebiyat akımı ne de Zola’nın kuramları 

bilinmekteydi. Ancak kısa bir müddet sonra bazı İspanyol yazar ve eleştirmenler tarafından 

natüralizm akımının edebiyat alanında yarattığı etki fark edilmiş ve bu akımın İspanyol edebiyatı 

için de uygun bir akım olacağı düşünülmüştü. Onlara göre, natüralizm İspanya’da aynı biçimde 
tekrarlanan ve gittikçe körelen sanatın gelişmesi için yeni bir yol olabilirdi. Bununla birlikte, söz 

konusu akımın ahlaktan yoksun olduğu, hayatın yalnızca çirkin ve kötü yönlerini ele aldığı ve bu 

yönlerinin sanatı olumsuz bir şekilde etkilediği düşüncesine sahip olanlar da azımsanmayacak 
düzeydeydi. Bu aksi görüşü savunan yazar ve eleştirmenlere göre; her ne kadar gerçek hayatta 

görülenler ya da yaşananlar sanatla ifade edilebilse de hayatın ve sanatın gerçeklerinin birbirinden 

farklı olduğunu unutmamak gerekirdi. Natüralizmin İspanya’da tanınmaya ve yaygınlaşmaya 
başladığı bu dönemlerde birbiriyle çatışan görüşlerin bir arada bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. 
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Genel olarak natüralizmi modern bir akım olarak değerlendirip destekleyenler olduğu gibi, 

natüralizmi kısmen ya da tamamen reddedenler de ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni akımın Fransa’da 

ortaya çıkmış olmasıdır, zira çeşitli çevreler tarafından Fransız edebiyatı zararlı, ahlaki değerleri 

ezip geçen bir edebiyat olarak görülmekte, bu da şiddetli bir tepkinin doğmasına neden olmaktaydı. 
Nitekim İspanyollar, Fransız sanatını çok önceden beri edepsiz ve ahlaksız olarak 

nitelemekteydiler. Gifford Davis 1969 da yazdığı The Spanish Debate over Idealism and Realism 

before the Impact of Zola’s Naturalism [Zola’nın Natüralizminin Etkisinden Önce İspanya’da 
Realizm ve İdealizm Üzerine Tartışmalar] adlı makalesinde, natüralizm üzerine yapılan 

tartışmaların İspanya’nın o dönemindeki Fransa’ya karşı olan siyasî, felsefî ve sosyal tutumdan 

kaynaklandığını belirtmektedir. Davis, İspanya’da idealizm ve realizm üzerine yapılan aynı 
tartışmaların sistematik olarak natüralizm için de yapıldığını savunmakta ve bu tartışmaların altında 

iki temel nokta göstermektedir:  

1) Yozlaşmış ve ahlak bozucu bir etkiye sahip olduğu düşünülen Fransız edebiyatına 

karşı şiddetli bir tepki.  
2) Liberaller ile Neo-Katolikler arasındaki ideolojik savaştan kaynaklanan tepki 

(Davis, 1969: 1649). 

 
XVIII. yüzyıldan itibaren jeopolitik nedenlerden ötürü Fransa, İspanya’yı özellikle edebiyat 

alanında etkileyen bir ülkeydi. Birçok İspanyol aydını için o dönemde Fransa modanın ve sanatın 

merkeziydi, ancak bu görüş aynı zamanda “gelenekleri çiğneyip geçen” ve “ahlak bozucu” bir 
anlama da sahipti. Bu nedenle ülke aydınlarının büyük bölümü, özellikle Fransa’dan kaynaklanan 

her şeyden nefret etme eğilimindeydi. “Çünkü onlar bu etkinin şanlı geleneklerine aykırı ve zararlı 

olduğu düşüncesini paylaşıyorlardı” (López-Sanz, 2003: 14). 

Sanatta ahlakın ve idealizmin sözcüsü olan yazar Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) her 
zaman sanatsal başarıda ahlaki öğretiyi üstün tutmuş, ilk eserlerinden itibaren ahlaksızlık ve şehvet 

düşkünü olarak algıladığı Fransız edebiyatına karşı cephe almıştır. Alarcón, natüralizm ortaya 

çıkmadan önce 1858’de kaleme aldığı bir makalesinde Fransız Ernest Feydeau’nun Fanny adlı 
romanına sert eleştiriler yöneltmiş ve Fransız toplumunun ahlaki çöküşünden bahsederek, bu 

toplumu bir ölüye benzetmiştir: “Artık çürümeye yüz tutmuş, öyle ki kokusu bizim burnumuza 

kadar geliyor” (De Alarcón, 1883: 106). 

Aslında İspanyollar natüralizmi tanımaya başladıklarında bu akımı kabul etmeye hazırdılar. 
Çünkü yüzyılın ses getiren pozitivizm, evrimcilik gibi kavramlarını zaten tanımışlardı. Bu gibi 

kavramlar liberaller tarafından hoş karşılanırken, gelenekçiler derhal bu tanrı tanımaz kavramlara 

karşı bir tavır sergilemişlerdi. Natüralizm de sözü edilen bu kavramların bir sonucu ve devamı 
niteliğinde olduğu için, doğal olarak hoş karşılanmamıştı. Bu nedenlerle liberaller ve gelenekçiler 

arasındaki derin karşıtlık, edebiyatta da Natüralizm ve İdealizm arasında bir kavgaya dönüşmüştür. 

Liberallerin natüralizmi tanımamalarına ve bu akımda beğenmedikleri yönler bulunmasına karşın, 
natüralizm taraftarı olmalarının aslında çok basit bir nedeni vardır, zira rakipleri Neo-Katolikler de 

denilen muhafazakâr kesim bu akımı kötü bulmakta ve ona karşı cephe almaktaydılar. Bu nedenle 

liberaller birleşerek bu akımı hemen desteklemişlerdir. Zamanın bazı entelektüelleri natüralizm 

akımına sempati duymalarından değil, sırf gelenekçi idealizme karşı durduklarından, natüralist 
olduklarını söylemişlerdir. Fransız deneysel romanının alt yapısını oluşturan felsefi eğilimler, 

natüralizm ortaya çıkmadan önce de liberaller ile gelenekçiler arasında tartışmalara neden olmuştur. 

“Bu yüzden natüralist savaş uzun süren bir çarpışmanın devamından başka bir şey değildir 
(Pattison, 1965: 21).  

İspanya’nın pozitivizm ile tanışması, Krause felsefesini yarımadaya ilk kez getiren 

Madridli Profesör Julián Sanz del Rio (1814-1869) sayesinde olmuştur. Buna karşın, gelenekçiler 
1867 yılında Alman düşünürü Christian Friedrich Krause’in fikirlerinden oluşan Krause felsefesini 

benimseyen profesörleri kürsülerinden atarak bu yeni düşünceyi karalamaya çalışmışlardır. Ancak 

“Krauseciliğin o yıllarda İspanya’da popüler bir felsefe akımına dönüşmesine ve ilerici liberalleri 

birleştiren ve Leopoldo Alas Clarín (1852-1901) ile Benito Pérez Galdós (1843-1920) gibi önde 
gelen yazarları etkileyen önemli bir düşünce ortamı yaratmasına engel olamamışlardır” (Işık, 2005: 

159).  

Krauseciler, tüm dinlerin iyi ve gerçek yönlerinin olduğuna inanıyorlardı. Özgür iradenin 
kabulü ve dogmaların reddi ise Krause felsefesinin temel düşüncesiydi. İnsan iyiyi ve gerçeği 
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seçmek için aklını kullanmalı, çelişkili durumlarda da son yargıç olarak vicdanına başvurmalıydı. 

Burada ne dogma, ne de ritüel vardı dolayısıyla özgür sorgulama ilkesi, Krause sisteminin temelini 

oluşturmaktaydı. Bu düşünce tarzı ise kuşkusuz tutucu çevrelerin düşmanlığını çekiyordu. Sözü 

edilen bu özgür sorgulama, sadece dini konularda değil felsefî, siyasî ve düşüncede olduğu kadar 
yaşamın diğer alanlarında da geçerliydi. Diğer dinlere, düşünme biçimlerine ve toplumsal yaşamı 

düzenleyecek tüm formlara hoşgörü gösteriyordu. Bu özgür irade, hoşgörüye ve tüm felsefi, 

bilimsel, siyasi sistemlere karşı bir merakın oluşmasına yol açıyordu. Krausecileri pozitivist 
teorilere yaklaştıran ise bu hoşgörü ruhuydu. Bu teoriler değişime kapı arılayarak, gericilerin dar 

ve kalıplaşmış sistemlerinin terk edilmesi anlamına geliyordu.  

Krause felsefesinin benimsediği hoşgörü diğer fikirleri özellikle natüralizmin dayandığı 
pozitivist felsefeyi harekete geçirmiştir. Bu yeni fikirlerin oluşturduğu kültürel altyapı natüralizmin 

İspanyol edebiyatındaki zeminini sağlamlaştırmasına imkân tanımıştır. Aynı şekilde edebiyat 

alanında da zamanın bilimsel ilerlemeleriyle aydınlanan gençler arasında deneysel yönteme 

dayanan roman rağbet görmeye başlamıştır. Onlara göre bilim ilerleme demekse, edebiyat alanında 
ilerleme de ancak bilimsel romanla yani natüralist romanla takip edilebilirdi. Bütün bu gelişmelerin, 

yani yeni bilimsel keşiflerin, edebiyatı da etkilemesi kaçınılmaz olmuş, bununla birlikte edebiyat 

alanında hayal gücünün rolü giderek azalmıştır. 
Natüralizm akımı ortaya çıkmadan önce İspanya’da liberaller zaten özgür irade ve bilimsel 

bakış açısını savunmaktaydılar. Neo-katolikler ise, pozitivizm ve fikir anarşisinin duyguların yerini 

alacağı, bunun da ruhu ve en sonunda gelenekleri ortadan kaldıracağı inancında olduklarından 
ilericiliğe şiddetle karşı çıkıyorlardı (Pattison, 1965: 24). Yazarlardan José María Pereda (1833-

1906) ve Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) da gelenekçilerle aynı saftaydılar. Bu yazarların 

bazı eserlerinde özgür iradeye sahip olanlar “ahlaksız bir ateist” olarak gösterilmekteydi. Buna 

karşın liberaller özgür iradeye sahip birinin “ahlaklı” hatta “dindar” biri dahi olabileceğini 
savunmaktaydılar. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere, natüralizm akımı ortaya çıkmadan önce 

birçok İspanyol bilimsel ve özgür iradeye sahip bir eğilimdeydi ve bu da natüralizmin İspanya’da 

kabulünü kolaylaştırmaktaydı. 
İspanyolların yeni akımı eleştirmelerinin asıl nedeni yukarda da belirtildiği gibi, bir bakıma 

onun Fransız kültürüne bağlı olmasının verdiği rahatsızlıktan kaynaklanıyordu. Öyle ki, deneysel 

metodu destekleyenler de dahi kısmen bir reddetme duygusu hissedilebiliyordu. Çünkü bunlar 

Milliyetçilik faktörünü de tartışmaya dâhil ederek, aslında İspanya’da yıllar önce ortaya çıkmış 
olan İspanyol ulusal realizmini savunmaktaydılar. Onlara göre natüralizmin kökleri zaten kendi 

kültürlerinde yatmaktaydı. Bu durumu Francisco Caudet “Böylelikle natüralist kavganın içine bir 

de milli faktör giriyordu”(1988: 64) diyerek özetlemektedir.  
Natüralizm akımının sonradan en büyük destekçilerinden ve akımı uygulayan yazarlardan 

biri olacak olan Emilia Pardo Bazán, ikinci romanı Un viaje de novios’un (1881) önsözünde 

determinist özelliği nedeniyle natüralizm akımından ayrılarak, milli realizmin erdemlerini şöyle 
savunuyordu: 

 

İspanyol sanatının ihtişamlı geleneği olan milli Realizmimiz ne kadar da gerçek ve 

güzeldir. Celestina ve Don Kişot’ta, Velazquez’in ve Goya’nın tablolarında; Tirso v 
Ramon de la Cruz’un trajikomik eserlerinde gülen ve ağlayan bizim Realizmimizdir! 

Dolaysız ve bilinçsiz Realizm, bu yüzden de ilhamla doludur; İdealizmi küçümsemez 

bu sayede meşru ve derinlemesine insalcıldır. (…) Kökenlerimizin meziyetleri ile 
gurur duyuyorum, ancak aynı zamanda İspanya’nın yeteneklerinin eserlerine yeterince 

değer verilmemesi bana üzüntü veriyor ve çoğunluğun İspanya’da Galdós, Pereda, 

Alarcón vb. gibi yazarların yanısıra Zola’nın rapsodilerini ve berbat versiyonlarını 
tercih etmesi bana utanç veriyor (1973: 572). 

 

 

Aynı şekilde, dönemin natüralist eserler vermiş olan yazarlarından Benito Pérez Galdós da, 
İspanyol romanının bağımsızlığından ve özgünlüğünden yola çıkarak, ulusal realizm geleneğini 

savunur. Galdós, Clarín’in natüralist eseri La Regenta’ya yazdığı önsözünde şöyle söyler: 
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Naturalizmin temeline zaten biz uzun zamandır sahiptik, eskiler ve yeniler Tanrı’nın 

yarattığı gibi, insanları, karakterleri ve yerleri kopya ederek sanatı doğanın ve ruhun 

gerçeğine uydurma kuralını biliyorlardı. Yeni olan sadece bu esasın abartılması ve 

hayali kaynakların ve hayalperest psikolojinin gözden düşürülmesidir. 
Natüralizm biz İspanyollara roman alanında tanıdıktır. Çünkü bu sanatın ustaları tam 

bir özgürlükle bunu uygulamışlardır ve İngiliz ile Fransız romancılar da bunu onlardan 

öğrenmişlerdir. Çağdaşlarımız, natüralist bayrağın sınırları aştığını görünce bunun, 
eski bir fikrin yeniden vatanına dönmesinden başka bir şey olmadığını 

hatırlamışlardır. Bugünlerde bu vatana dönüş öyle ses getirir bir şekildedir ki yaşama 

sadık bir resim İspanya’da Pereda ve diğerleri tarafından uygulanıyor, bu önceden de 
töre yazarları tarafından uygulanmıştır (1981: 83). 

 

Galdós, Fransız natüralizminin bazı kısır kalmış yönleri olduğunu vurgulayarak, bunlardan 

en önemlisinin de mizah eksikliği olduğunu savunmaktadır. Ona göre bu özellik İspanyol 
edebiyatının kökenlerinde zaten mevcuttur. Fransa ise, İspanyolların kendi kökenlerinde olan bu 

akıma yeni bir şekil verip, yine onlardan habersiz bunu kendilerine dayatmaktadır. İspanyol 

yazarların yapması gereken, eksiklikleri ve fazlalıklarıyla bu akımı kabul edip, buna Fransızların 
sahip olmadıkları mizah yönünü de eklemek olmalıdır.  

 

İspanya’da natüralizmden önce sadece edebi anlamda bu akım gibi aynı amacı güden başka 
bir eğilim daha vardır: Töre romancılığı. Töre romanları toplumdaki insan davranışlarını, gelenek 

ve göreneklerini işlemekteydi. Bu tür, toplumun sorunlarından çok yüzeysel görüntüleriyle 

ilgilenmekteydi. Töre romanları karakterlerin ve sahnelerin detaylı gözlenmesi ve gerçekçi üslubu 

açısından natüralizme benzemektedir. Bilhassa Pereda’nın törecilikle yazdığı eserler natüralizm 
akımını andırıyordu. Aynı şekilde Galdós da karakterlerin tasvir edilmesinde töre edebiyatından 

yararlanmıştır. Yani natüralizmden önce İspanya’da var olan törecilik, natüralizmden farklı bir 

eğilim olmakla beraber natüralizmin yolunu hazırlamış ve daha sonra da bu akım ile birleşmiştir 
(García Rojo, 1983: 98). 

Töreciliğin özellikle tasvir etme özelliği natüralistlere benzemektedir, ancak bu türde 

gözlem yaparken bireysel tasvirlerin değil, tip üzerine yoğunlaşan tasvirlerin yapıldığı görülür. 

Gerçek, bölgesel olarak anlatılmakta bu nedenle tasvirler de yöresel renklerle yapılmakta, yani daha 
ziyade manzara tasvirlerini içermektedir.  

 

Bir başka benzerlik de yörede konuşulan dilin aktarılması konusunda karşımıza çıkar. Bu 
tarz eserlerde yazarların yavaş yavaş klasik eserlerde kullanılan dili terk etmekte, bölgesel 

kelimeleri ve ağızları eserlere dâhil ederek anlatıma yerel renk katmakta olduklarını görüyoruz. Bu 

konuda en güzel örneklerden biri Pereda’dır. Eserlerinde sıklıkla dağ ve deniz manzaralı 
betimlemeler yapan ve buralarda yaşayan insanların hayatlarını konu olarak seçen yazar, aynı 

zamanda bölgenin konuşma biçimini ve ağızlarını da eserlerinde olduğu gibi yansıtmıştır.  

Töreciler ile natüralistler arasındaki diğer bir ortak nokta da her ikisinde de pikaresk 

unsurun mevcut oluşudur. Birçok İspanyol yazar, Zola’nın bu akımın yaratıcısı olmadığını, zira 
zaten bu akımın İspanyol pikaresk romanının kökeninde olduğunu savunmuştur. Pikaresk 

romanlarda toplumun alt tabakasından bir karakter üzerinden konu işlenir. Bu edebi tür, dönemin 

üstün vasıflarına sahip olan anakahraman içeren romanlarına karşı bir anti kahraman yaratma çabası 
olarak ortaya çıkmıştır. Yine de modern eleştirmenler natüralizm ile pikaresk roman arasında hiçbir 

ilgi bulunmadığı görüşündedirler.  

Görüldüğü üzere natüralizmin yeni bir edebiyat akımı olarak İspanya’da ortaya çıkması 
oldukça sancılı bir süreçte gerçekleşmiştir. Natüralizm İspanya’da basın ve eleştiri yazıları ile 

tanınmaya başladığından, çoğu eleştirmen konuya vakıf olmadan önyargılı ve olumsuz bir şekilde 

akım hakkında yorumlarda bulunmuşlardır. Yine bu dönemde birçok eleştirmen ve yazar Realizm 

ve Natüralizmi temelde birbirinden farklı olmayan iki akım olarak görmüştür. Natüralist akımın ilk 
defa ortaya çıktığı zamanlarda nasıl Fransa’da realizm ve natüralizm kavramları arasında bir ikilem 

yaşanmışsa, aynı durum İspanya’da da gerçekleşmiştir. Bu akım hakkında en fazla bilgiye sahip 

olanlardan Emilia Pardo Bazán dahi aynı bocalamayı yaşamış, bir çok yerde natüralizm yerine 
realizm kelimesini kullanmıştır. Böylelikle, pek çok makalede natüralizm akımından bahsedilse 
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dahi natüralizm kelimesinin bu çalışmalarda kullanılmadığı görülür. Ayrıca İspanya’da, 1877 

yılında Emile Zola’nın L’Assommoir [Meyhane] adlı romanının basımına kadar natüralizm 

kavramından ya da Zola’nın varlığından çoğu kimsenin haberdar olduğu görülmemektedir 

(Pattison, 1965: 11). 
Fransız natüralizminin İspanya’daki yansımaları 1876 yılından sonraki dönemde -

Fransa’da yaşayıp, buranın sosyal hayatı, kültürü ve sanatı üzerine yazılar yazan İspanyol gazete 

ve dergi temsilcilerinin aracılığıyla- görülmeye başlanmıştır. Bu temsilcilerden biri olan Charles 
Bigot, Revista contemporánea adlı gazetede 15 Nisan 1876 tarihinde “Correspondencia de Paris” 

başlıklı yazısıyla İspanyolları Zola’nın varlığından haberdar eden ilk kişidir. Yazar, bu roman 

türünü geniş bir hastane raporuna ve roman yazarını da elinde anatomi bıçağıyla cesetleri 
parçalayıp otopsi yardımıyla hastanın ölümüne sebep olan lezyonları görmek isteyen bir profesöre 

benzetir. Ancak bu sistem ona biraz vahşice görünmüş, ayrıca romancının fizyolojik işlevler 

üzerine yetkili bir hekim gibi konuşmasını garipsemiştir. Son olarak yazısını roman okuyan zarif 

bayanlara bu türü tavsiye etmeyerek tamamlamıştır. 
1879 yılının başlarında natüralizm büyük bir halk kitlesinin dikkatini çektiğinden, bu akım 

hakkında giderek daha fazla eleştiri yazıları gazete ve dergilerde yer almaya başlamıştır. Fransız 

romancıların eserleri ve realist eğilimleri konusunda genel bilgi veren makalelerin dışında, bu edebi 
akım hakkında daha geniş kapsamlı yazıların yazıldığını görülmüştür. 

Önde gelen eleştirmenlerden Manuel de la Revilla bu yeni akımın varlığını tanıyarak 

1879’da Revista de España adlı gazetede El naturalismo en el arte [Sanat Olarak Naturalizm] 
başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Bu çalışması neredeyse tüm sanat dallarında uygulanan 

natüralizmi detaylı bir şekilde konu edindiğinden bir İspanyol eleştirmen tarafından natüralizm 

üzerine yapılan ilk özenli inceleme sayılabilir. Revilla söz konusu makalesinde natüralist akımın 

‘abartılmış’ olduğunu, sanatı ‘sıkı ve keyfi sınırlamalara’ hapsettiğini, yalnızca ‘bayağı, yıkık ve 
küçük’ olanla ilgilendiğini ve tek amacının ‘aşağılık ve iğrenç olanı’ temsil etmek olduğunu 

belirterek şöyle demektedir: “Yeni akım yaşamın çirkinliklerini karıştırmaktan ve onları en kaba, 

en berbat ayrıntılarla halkın önüne çıkarmaktan hoşlanıyor”(De la Revilla, 1879: 164). Revilla, 
ayrıca İspanya’ya natüralizmi tanıtan roman L’Assommoir’i kastederek, akımla ilgili en etkileyici 

sözlerini şu şekilde dile getirmektedir:  

 

Şekil yönünden değersiz, zevkten nasibini almamış, resim sanatındaki çıplaklıktan 
etkilenmiş, dil yönünden gülünç bir yapaylığa sahip, sanata sadece gerçeğin çirkin, 

bayağı ve değersiz yönlerini taşımaya yemin etmiş; işte bunlar natüralist akımın temel 

hataları.… hiç şüphesiz ki natüralizmin sanatı gölgeleyen bu abartıları derin bir 
uçuruma düşecektir (1879: 166).  

 

Revilla, sanatçının kendi kişiliğinden başka rehber izlememesi ve kendine doğadan başka 
model seçmemesi gerektiğini söylemektedir. Ona göre, bu anlamda natüralist formül uygulanabilir 

olmakla birlikte aşırılıklarını da törpülemek lazımdır. Revilla’nın düşüncesine göre bu aşırılıklar, 

akımın temelini oluşturan bir kusurdan kaynaklanmaktadır. Bu kusur; ideal olanın unutulmasıdır. 

Çünkü sanat, sadece doğanın birebir kopya edilmesinden ibaret değildir. Revilla ayrıca çirkinliğin 
ve ahlaksızlığın da sanatta kendine yer edinebileceğini, ancak sanatın iyi ve güzel olan durumlara 

da saygı göstermek zorunda olunduğunu dile getirmekte ve bu modern realizmin bir realizm 

olmadığını, gerçeğin sadece çirkin ve bayağı tarafına duyarlı olduğunu ileri sürmektedir (1879: 
171). Yazara göre sanat eseri elbette doğanın sadık bir aynasıdır ancak burada bir eksiklik vardır 

ve o eksiklik de sanatçının ruhudur, bu ruh da bir eseri kurgularken ortaya çıkan yaratıcı hayal 

gücüdür. Bu güç sanatçıyı sıradan insandan ayıran özelliğidir, natüralistler ise sanatçının bu 
özelliğini öldürmek niyetindedirler. Görüldüğü gibi Revilla, realizm ile natüralizm arasında bir fark 

görmemektedir. Yalnızca ikincisi yaşamın tek bir yönüne yoğunlaşır: Çirkin ve kaba tarafına. Ona 

göre, şayet natüralist akım evrensel olarak benimsenirse, sanat güçsüzleşecek, ama iyi etkilerini 

kendine katıp sonradan yeniden huzurlu, sakin bir çizgide devam edecektir. Sonunda ise idealizm 
ile natüralizm birbirine karışacaktır. 
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1881-1882 yılları boyunca Ateneo de Madrid’in1 Güzel Sanatlar ve Edebiyat Bölümünde 

natüralizm üzerine bir dizi konferans düzenlenmiş ve tartışmalar yapılmıştır. Bu yeni eğilim 

hakkında konuşmacılar -çoğu yeni akıma düşmanca yaklaşan- kendi düşüncelerini paylaşmıştır. 

Bunlardan Manuel de la Revilla konuyu felsefî açıdan incelemiş, bilimsel pozitivizmi açıklayarak 
bunun sanat dünyasına uyarlamasını çirkin bulmuştur. Ayrıca sanatsal açıdan realizm ile idealizm 

arasında ahenkli bir denge kurulması gerektiğini savunmuştur. Moreno Nieto ise Fransız akımının 

kabalığından ve ahlaksızlığından söz etmiştir. Yine konuşmacılardan F. de P. Canalejas’ın akım 
hakkındaki düşüncelerinin ise daha ılımlı olduğu görülmektedir. Canalejas, realizm ile idealizm 

arasında bir yol tutmak gerektiğini savunan konuşmacıların tepkilerini abartılı bulmuş ve bu yeni 

akımı, sanatın geleceği için tehdit edici bulmadığını belirtmiştir. Konuya ılımlı yaklaşan bir diğer 
eleştirmen ise Luis Vidart’tır. O da natüralizmi kabul edilebilir bulmuş, hatta gerçeğin; açık sözlü, 

bazen de çok zalimce yapılan tasvirler önünde gerilemedikçe, akımın uygulanabilir olabileceğini 

savunmuştur. Ateneo de Madrid’de Leopoldo Alas Clarín, González Serrano, E. Gómez Ortiz gibi 

katılımcıların natüralizm ile ilgili konuşmaları da ilgi uyandırmış ve bu bildiriler daha sonra çeşitli 
gazetelerde yayınlanmıştır. 

 

E. Gómez Ortiz, El naturalismo en el arte, política y literatura [Edebiyat, Siyaset ve Sanat 
Olarak Natüralizm] adlı makalesinde natüralizmin dayandığı fikirlerin tarihçesini açıklamış, 

natüralist akımın yeni olmadığını, yalnızca Zola’yla birlikte modern bir şekle büründüğünü ileri 

sürmüştür. Gómez Ortiz modern Fransız romanının tarihini de inceleyerek, Balzac’ı bu akımın 
öncüsü, Flaubert’i de bu akımın gerçek bir lideri olarak görmüştür (Gómez Ortiz, 1882: 10). 

Zola’nın da ilk olarak Flaubert’in kullanmış olduğu titiz gözlem ilkesini başarılı bir biçimde 

uyguladığını belirtmiş, ancak bilim için yaratılmış bir yöntemi edebiyata uyguladığı için Zola’yı 

eleştirmiştir. Romanın esinlenme yerine gözlem, kurmaca yerine bilimsel çalışmalar üzerine 
kurulduğunu belirtmekte, ancak natüralistlerin bu çizgiyi biraz aştıklarını iddia etmektedir. 

Deneysel tıbba giriş teorisinin edebiyata uygulanamayacağını, sanatçının amacının da bilim 

adamıyla aynı olamayacağını belirtmektedir, çünkü yazar sanatsal gerçekliğin çevremizi saran 
gerçeklikten farklı olduğunu savunmaktadır. Gómez Ortiz aynı zamanda Fransız akımının gerçeği 

sadece çirkinlikle bir tutmasını ve konuları aşağı sosyal sınıflarla sınırlandırmasını eleştirir. Ayrıca 

ona göre teknik anlamda da sorunlar bulunmaktadır; sanat, gerçeğin bir kopyası olmamalıdır, 

sanatçının görevi gerçeği idealize ederek yansıtmaktır, çünkü sanat ve yaşam temel anlamda 
birbirinden ayrılmaktadır. Özetle Gómez Ortiz, eksikliklerine rağmen bizi gerçeklikle karşı karşıya 

bırakan bu akımı göz ardı etmemek gerektiğini, dolayısıyla natüralizmin İspanyol edebiyatının 

ilerlemesine katkı sağlayacağı sonucunu çıkarmaktadır. 
Leopoldo Alas Clarín’in Ateneo’daki natüralizm hakkındaki konuşması ise sonradan La 

Epoca gazetesinde yayınlanmıştır. Clarín, natüralizmin idealizm ile çatışmaya girerek bu akımı 

sonlandıran yegane bir tür olmadığını, aksine çok uzun zamandan beri var olan bir eğilim olduğunu 
şu sözlerle anlatmaktadır: “Hiç şüphesiz ki Homeros dizelerinin çoğunda natüralist olan bir şairdi” 

(Clemessy, 1981: 40). Clarín modern romanla ilgili de şunları söylemektedir: 

 

Artık roman yalnızca, gerçeğin soyut, hayali yaratıları sayılabilecek olağanüstü kişiler 
tarafından gerçekleştirilen olayların mikrokozmik incelemesinin yanısıra yaşam dolu 

gerçek karakterler ile de varlığını tamamlıyor... ve bireysel varlığın tam bir temsilini 

de. Bugün romancı, konusunu, kahramanlarını ve eserlerini varolan dünyada aramakta 
ve şekillendirmektedir; orada tek esinlenme yolunu bulur, izler, düşünür, karşılaştırır, 

genelleme yapar ve kopya eder (1981: 41).  

 
Clarín, “doğayı en iyi şekilde kopyalayan natüralist sanattır” diyenlere karşı çıkmakta, 

konuları seçmek için bir sorgulamaya ihtiyaç olduğunu, üstelik natüralizmin tek amacının dış 

dünyanın kopyasını çıkarmak olmadığını savunmaktadır. Ayrıca çevrenin insanı etkilediğini, insan 

davranışlarını kendi içinden gelen dürtüler ile yaşadığı çevreye direnmesi arasındaki uzlaşmanın 
belirlediğine inanmaktadır.  

                                                
1 Madrid’te 1835 yılında kurulan bilimsel ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği özel bir 

kuruluştur. 
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Ateneo tartışmalarına katılan bir diğer kişi ise Krauseci felsefeci U. González Serrano’dur. 

El naturalismo artístico adlı çalışmasında Zola’nın romanlarının güzel olduğunu, güzelliğinin de 

insanoğlunun kendi kaderinden kurtulmak için savaşmasından kaynaklandığını belirtir. Serrano, 

sanatçının eserinde objektif olma durumunu da ele alır. Ona göre sanatçı, bir bilim adamının 
objektifliğini yakalayamaz, çünkü sanatçının ortaya koyduğu her şey kendi istediği için öyle 

olmuştur. Bir bilim adamının yaptığı deneylerde beklenmedik gelişmelerle karşılaşılırken, 

sanatçının yarattığı eserde onun kontrolü dışında bir durum gelişemez (Gonzalez Serrano, 1882: 2). 
Zola’ya göre idealistler, eserlerinde ahlaki bir sonuç çıkarmak için gerçeği saptırmakta ve yalan-

yanlış şeyler söylemektedirler. Ona göre asıl ahlaklı olan davranış, çirkin ya da can sıkıcı da olsa 

gerçeği söylemektir. González Serrano buna karşılık gerçeğin mutlaka üzücü olmadığını ve 
Zola’nın akımının Fransa’ya münhasır olduğundan Paris dışında büyük etkisi olmayacağını belirtir. 

Serrano’ya göre eğer İspanyol romancılar sosyal yapıyı tüm çıplaklığıyla taklit etmek istiyorlarsa, 

Zola’yı taklit etmelerine gerek yoktur; ulusal edebiyattaki şanlı gelenekleri yeniden ele almaları 

yeterli olacaktır.  
J. Ortega Munilla El Imparcial gazetesinde yayınladığı ¿Qué es el naturalismo? [Natüralizm 

Nedir?] başlıklı yazısında natüralizmi sorgulamaktadır. Eleştirmen olmasının yanısıra aynı 

zamanda bir yazar olan ve natüralist eserler de kaleme alan Ortega Munilla, natüralist akımı 
savunmakta ve bu akımda bir moda değil, sanatın doğal bir gelişimini görmektedir: “Az bir zaman 

önce sanatta hep mavi hâkimdi yani her şey romantik ve idealdi. Sonunda natüralist sanat ortaya 

çıktı ve ortaya çıkmasıyla mavi gök bulutlarla kaplandı ve fırtına havası esti...Kabul edelim ki moda 
bu sefer gerekli bir değişime hizmet edecek (Ortega Munilla, 1882: 3). 

 

1876 yılından başlayarak realizm ve natüralizm akımları birbirine karışmış halde İspanya’da 

güncel konulardan biri olmuştur. 1879 yılından itibaren gazeteler Zola’nın, Goncourt Kardeşlerin, 
Flaubert ve Daudet gibi Fransız natüralist yazarların eserleri hakkında bilgi vermeye başlamışlardır. 

Zola’nın ses getiren eserlerinden Nana’nın basımıyla bu yazarlara yapılan atıflar da çoğalmıştır. 

Artık natüralist eserler yarattıkları skandallardan ötürü İspanya’da çok dikkat çeker olmuştur. 
 

Eleştirmenler tarafından sıkça takınılan tavır her ne kadar olumsuz olsa da, natüralizm İber 

yarımadasında da kendine takipçi bulmuştur. Bunlardan en ünlüsü Leopoldo Alas Clarín’dir. Clarín 

gelenekselleşmiş uygulamalarla sanatın tıkanmaması için dinamik bir akımın zaman zaman 
uygulanması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca birkaç yazar da bu Fransız akımından etkilenerek 

natüralist eserler yazmışlardır. Daha önce zikrettiğimiz gibi, José Ortega Munilla bu yönde örnekler 

veren yazarlardandır. Eserlerinden Lucio Trellez (1879) yayımlanınca, Zola’nın eserlerini okumuş 
olduğu ve kendine örnek aldığı unsurların varlığı göze çarpmıştır. Bilhassa sokakların tasvir 

edilmesi Zola’nın üslubuna benzemektedir (Clemessy, 1981: 49). Félix Rosell Revista de 

España’da kitabın tanıtımı için yazdığı yazıda Lucio Trellez adlı eseri, realist yönünden, yaşama 
sadık kalarak kopya etmesinden ve okuyucuyu eğlendirmek yerine eğitmeyi amaç edinmesinden 

dolayı över. Rosell natüralizm kelimesini kullanmaz, ancak eserin “özellikle komşu millette moda 

olan akımı takip ettiğini” (Rossell, 1879: 282) aktarır. El Tren Directo (1880), Don Juan Solo 

(1880) ve El fondo del tunel (1884) ise Ortega Munilla’nın diğer natüralist romanlarıdır.  
 

Bir diğer yazar Barselonalı Narcís Oller de realist unsurlarla yazdığı Croquis del natural’ 

den (1879) sonra, La Papallona (1882) adlı yapıtıyla natüralist yolu seçmiştir. La Papallona Albert 
Savine tarafından Fransızcaya çevrilmiş ve Zola da bu esere bir önsöz yazmıştır. Zola bu önsözde, 

Oller’in romantik idealizmi yarı natüralist bir teknik ile birleştirdiğini vurgulayarak Oller’in yazdığı 

bu natüralist eserde pozitivist ve determinist yönlerin eksik olduğuna dikkati çekmiştir (Pattison, 
1965: 87). 

  

Emilia Pardo Bazán’ın 1881 yılında yayımladığı Un viaje de novios adlı ikinci romanının 

natüralist olup olmadığı konusunda tartışmaların yapıldığı göze çarpmaktadır. Pardo Bazán bu 
romanını yazmadan önce sadece Zola’yı değil, Balzac, Flaubert, Goncourt Kardeşler ve Daudet 

gibi diğer Fransız yazarları da okumuş ve onların romanı sosyal bir çalışma gibi ciddiye alıp yeni 

bir anlayışla yazdıklarını belirtmiştir. “Bana öyle geliyor ki, (Natüralizm) Pireneler’in diğer 
tarafından (Fransa) geldiği için (bu akımın) roman yazma sanatına getirdiği gelişmeleri 
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reddetmemek gerekir”( Pardo Bazán, 1973: 572) demektedir. Kimi eleştirmenler bu eserde hiçbir 

natüralist etkiye rastlanmadığını, hatta İspanyol geleneklerinin içinde olduğu sağlam bir realist eser 

olduğunu öne sürerken, kimileri de Emilia Pardo Bazán’ın Zola’nın uslübunu taklit ettiğini öne 

sürmüşlerdir. González Serrano, Pardo Bazán’ın bu romanında uyguladığı hafif natüralizmi övmüş, 
Luis Vidart ise bu konuda destekçi davranarak eserin akıma iyi bir örnek oluşturduğunu 

savunmuştur. Öte yandan Pardo Bazán’ın Fransız natüralizmini benimseyen İspanyol yazarlar 

sınıfına dahil edilmesi gerektiğinde de ısrar etmiş ve onun eserlerinin önsözünde romanın bir 
çalışma, yazarının da objektif bir gözlemci olması gerektiğini kabul ettiğini ifade etmiştir. 

 

İspanyol realist romancılarından Benito Pérez Galdós’un da eserlerinde natüralist eğilimi 
üzerine çok sayıda yorum yapılmıştır. Gerçek ile ideal arasında bir realizm oluşturan Galdós, 

zamanla değişik bir çizgi izlemiş ve eserlerinde pozitivist bir etkinin varlığı hissedilmeye 

başlanmıştır. Bu değişimi ilk fark edenlerden biri de Clarín’dir. Clarín, Galdós’un eseri La 

Desheredada (1881) üzerine yaptığı çalışmada natüralizm akımına duyduğu sempatiyi açığa 
vurmakta ve her yeni akımın sanatın gelişmesi adına faydalı olacağına inanmaktadır. Bu nedenle 

Galdós’u yeni sanat unsurlarını uygulamaya başlamasından dolayı takdir eder. Diğer taraftan Luis 

Alfonso da, Galdós’un La Desheredada eseri üzerine yaptığı eleştirisinde, Galdós’un La Familia 
de Leon Roch adlı eseriyle birlikte natüralist eğilime yöneldiğini savunur. Ancak Galdós, Fransız 

akımının en uygulanabilir, elverişli ve iyi yönlerini almış, Zola’nın eserlerinde uyguladığı 

müstehcen sahneler gibi olumsuz saydığı tarafları benimsememiştir. Luis Alfonso yazısında eserin 
felsefî unsurları yerine teknik unsurlarını incelemiş, bu modern sanatın en büyük kusurunun gerçeği 

aşırı bir titizlikle kopya etmesi ve bunun sonucu olarak yapay bir sunum yapması ve roman 

kurgusunu hantallaştırıp sıkıcı hale getirmesi olduğunu ileri sürmüştür (Alfonso, 1881: 3). 

Armando Palacio Valdés’in (1853-1938) 1881 yılında yazdığı El señorito Octavio’da da natüralist 
bir izlenim sezilir. Ortega Munilla’nın yine bu yılda yazdığı El fondo del tonel adlı eserde de belli 

bir determinizm vardır. 

 
1882 yılında İspanya’da çıkan her roman Fransız natüralizmi ile ilgili çıkan tartışmalardan 

dolayı ister istemez eleştirmenlerin dikkatini çekmiştir. Galdós’un El amigo manso adlı eserini 

yayınlamasıyla natüralizm ile ilgili tartışmalar yeniden alevlenmiştir. Luis Alfonso, Galdós’un 

natüralizmin yalnızca güzel yönlerini aldığını, yani doğayı ve gerçekleri olduğu gibi yansıttığını 
belirtmiştir (Alfonso, 1882: 6). Yine bu yılda Pardo Bazán La Tribuna adlı romanını baskıya 

vermiştir. Bu romanında duygusal sorunları olan ve bulunduğu şartları değiştirmek isteyen bir işçi 

kızı anlatmaktadır, Bazán’ın bu karakterle birlikte diğer işçilerin yaşam şartlarını da konu aldığı 
görülmektedir.  

 

Pérez Galdós’un 1883 yılında yayımladığı El doctor Centeno adlı romanında, Madrid’te bir 
gencin içinde bulunduğu kötü şartlardan bir türlü kurtulamamasını konu edinmektedir. 

Eleştirmenler bu eserin taşıdığı özellikleri sebebiyle natüralist bir yöne sahip olduğunu 

vurgulamışlardır. Palacio Valdés, önsözünde natüralist yapıda olduğunu belirttiği Marta y María 

adlı eserini yine bu yıl yayınlamıştır. 1884 yılında önemli İspanyol klasikleri arasında yer alan 
Clarín’in La Regenta adlı eseri yayımlanmıştır. Bu eserde karakterlerin psikolojik durumlarının 

gelişmesi iyi irdelenmiş, ruh halleri üzerinde derinliğine bir inceleme yapılmış ayrıca her sayfada 

entrikalar, bireylerin kendi içlerindeki çatışmaları ve kıskançlıkları ile çeşitli karakterler tam 
anlamıyla yaşatılmış olduğundan bu eser natüralizmin en önemli örneklerinden biri sayılmıştır. 

Clarín’in, bu eseri yazarken cinsel yönden tatmin olmamış evli bir kadını konu etmesinden ve olay 

zincirinde zinanın bulunmasından dolayı Flaubert’in Madame Bovary adlı eserinden esinlenmiş 
olduğu açıkça görülür (Lopez Jimenez, 1977: 23). 

 

1884 yılında artık akımın yaygınlaştığı ve natüralizmin bazı kurallarının bu akımı 

destekleyip uygulayanlar tarafından iyice benimsendiği görülmektedir. Onlar için roman boşa 
zaman geçirecek bir araç olmaktan çıkmış, ciddi bir çalışmaya dönüşmüştür. Temel prensip gerçeği 

bir fotoğraf makinesinin netliği ile yansıtmaktır. Artık romancı önceden yasaklanan, edebiyata 

sokulması kınanan konuları rahatça seçebilmekte, istediği kelimeleri serbestçe kullanabilmektedir. 
Natüralizm akımına özgü belgelemenin de İspanyol yazarlarınca rahatça uygulanan bir kural haline 



98 

 

geldiği görülmektedir. Nitekim Emilia Pardo Bazán La Tribuna (1882) adlı natüralist eserinin 

hazırlık aşamasında İspanya’nın kuzey batısındaki A Coruña şehrinde, bir tütün fabrikasında 

gözlemlerde bulunmuş ve belgelemeler yapmıştır (Pattison, 1965: 127). 

1885 yılında Pérez Galdós’un, natüralizmden en çok esinlendiği romanlarından Lo 
prohibido’yu baskıya verdiğini görüyoruz. Eserde roman kahramanının erotik maceralarını 

anlatıldığı görülür. 1886’da İspanyol natüralist romanlarının en önemli örneklerinden biri olarak 

gösterilen Los Pazos de Ulloa ortaya çıkmıştır. Bu eser aynı zamanda Emilia Pardo Bazán’ın da en 
önemli eseridir. Yazar Galisya’nın kırsal kesiminde yaşayan bir ailenin çöküşünü, gayrimeşru 

ilişkilerini ve sert tabiat ortamında varlıklarını sürdüren kırsal kesim insanlarının içgüdüsel 

davranışlarını büyük bir ustalıkla romana aktarmıştır. 
  

Natüralist romanda olay kurgusu, yalnızca belirli bir yerde değil, aynı zamanda belirli bir 

zaman diliminde geçer. Burada yazarlar tanınmış olaylardan yola çıkarlar, çok uzak zamanları 

değil, ama herkesin hafızasında olan tarihi el alırlar. Nasıl ki Zola, Rougan Macquart serisini 
yaratırken Fransa’nın İkinci İmparatorluk zamanını tercih etmişse, İspanyol yazarlar da 68 

devrimini, Restorasyon dönemi gibi zaman dilimlerini seçmişlerdir. Böylelikle romandaki zaman 

ve mekân unsuru ile Taine’in romanda öngördüğü çevre ve içinde yaşanılan dönem unsurları 
tatbik edilmiş olmaktadır. Sonuç olarak okuyucu bu iki unsurdan yararlanarak roman kişilerini 

daha iyi anlayabilecektir.  

 
İspanyol natüralist romanlarda bu çevresel belirleyicilik (determinizm) açıkça görülür, çünkü 

roman kişisi artık bir kahraman değil, herhangi biridir. Bu kişi kaderi onu nereye sürüklerse oraya 

gider. Aynı zamanda roman kişisi kalıtımsal determinizm içinde de sunulabilir. Tıpkı Benito Pérez 

Galdós’un La Desheredada (1881) romanında olduğu gibi. Eserde roman kişisi Isidora Rufete’nin 
babası deli olarak ölmüş, Isidora’nın oğlu da biçimsel bozukluklarla dünyaya gelmiştir. Galdós bu 

şekilde aynı nesil içinde kalıtımsal bozuklukları yansıtmaya çalışmıştır. Yine de çevresel 

determinizm yönünden birçok örnek bulunmasına rağmen İspanyol natüralist romanlarında 
kalıtımsal determinizme örnek olabilecek esere sıkça rastlanmaz (Pattison, 1965: 91) 

 

Natüralistler anlatımada yenilikler getirmişler, halk dilini birebir aktarmaları, o zamana 

kadar edebiyata sokulmamış kaba kelimeleri kullanmaları yine natüralizm karşıtlarını 
öfkelendirmişti. Bu, teorik olarak natüralizmin bir kuralı olsa da İspanyol natüralistler hiçbir zaman 

Fransızlar kadar aşırıya kaçmamışlardır. Aslında onlar natüralizmin bir diğer temel kuralı 

objektiflik unsurunu da tam olarak benimsememişlerdir. Yazarın okuyucuya yönelik direkt 
yorumlarının bulunmadığı çok az eser vardır (1965: 92). Kısacası İspanyol natüralist üslubu Fransız 

natüralizmi kadar katı olmamıştır. 

 

SONUÇ 
Sonuç olarak İspanya’da natüralist eğilimin bir uzlaşmaya doğru gittiği görülmektedir. 

İspanyol natüralist yazarlar edebiyatta iki görüş açısını yani, natüralist ve idealist olanı birleştirmek 

istemişlerdir. Yazarın roman yazımındaki görevi dışarıdaki gerçek ile yazarın gerçek karşısında 
oluşan kişisel tepkilerinden ahenkli bir sentez yaratmak olmuştur. Bu teori Galdós’un natüralist 

romanı El amigo Manso (1882) adlı eserinde çok güzel işlenmiştir. Roman kişisi Manso ile yazar 

arasında büyük benzerlikler vardır ve Manso tarafından ifade edilen fikirler aslında yazarın kendi 
fikirleridir. Galdós bu eserinde XIX. yüzyılın son çeyreğini yansıtmış, bu dönemdeki İspanyol 

toplumunun kusurlarını ortaya koymuştur. Paraya tapan, bilgiye önem vermeyen ve yalnızca 

görünüşe kıymet biçen bir toplumda filozof Manso fikirler ile gerçekler dünyası arasında sıkışıp 
kalmıştır.  

 

  



99 

 

Kaynakça 

Kitaplar 

 

López-Sanz, Mariano, (2003) Naturalismo y Espiritualismo en La Novelistica de Galdos y  

Pardo Bazán, Pliegos, Madrid, 2003. 

Pattison, Walter, T., (1965), El Naturalismo Español, Editorial Gredos, Madrid. 

Işık, Gül, (2005), İspanya Bir Başka Avrupa, Metis Yayınları, İstanbul. 

Pardo Bazán, Emilia, (1973) Un viaje de novios, içinde “Prologo”, Obras Completas II, 

Aguilar, Madrid. 

Pérez Galdós, Benito, (1981), “Prologo”, Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, 

Castalia,Madrid, 1981 

Garcia, Rojo, Maria, Dolores, (1983), Tecnicas naturalistas en la novela española, 

Universidad de Complutense, Madrid. 

 

Clemessy, Nelly, (1981) Emilia Pardo Bazán Como Novelista, Fundacion Universitaria 

Española, Madrid. 

López, Jimenez, Luis, (1977), El Naturalismo y España. Valera frente a Zola, Alhambra, 

Madrid. 

 

Makaleler 

Davis, Gifford, (1969), “The Spanish Debate over Idealism and Realism before the Impact 

of Zola’s Naturalism”, PMLA, No: 84. 

De Alarcón, Pedro, Antonio, (1883), “Fanny, novela de M. Erneste Feydeau”, Juicios 

literarios y artísticos, Imprenta de A.Perez Dubrull, Madrid. 

Caudet, Francisco, “La querella naturalista. España contra Francia”, Realismo y 

Naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX, Anthropos, Barcelona, 

1988 

De la Revilla, Manuel, (1879) “El naturalismo en el arte”, Revista de España, no: 68. 

Ortiz, E., Gómez, (1882) “El naturalismo en el arte, política y literatura”, La América. 

Serrano, U., Gonzalez,(1882), “El naturalismo artístico”, La revista Hispanoamericana. 

Ortega, Munilla, J.,(1882),  “Que es el Naturalismo?” El Imparcial. 

Rossell, F., (1879),  “Noticias Literarias”, Revista de España, no: 69 

Alfonso, Luis, (1881), “Crónica del Lunes, La desheredada de B. Perez Galdós”, La Época, 

7 Kasım 1881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

XV. VE XVI. YÜZYILLARDA AĞROS (ATABEY) ŞEHRİ VE AĞROS 

VAKIFLARI 

XV. and XVI. Ağros (Atabey) City and Ağros Foundations 

Behset KARACA 
Prof. Dr. Öğr. Üyesi, SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,  

behsetkaraca@sdu.edu.tr 
 

ÖZET: Ağras veya Ağros, günümüzdeki Atabey ilçesinin eski ismidir. Ağros şehrinin sosyo-ekonomik 
durumu ve vakıfları 1478, 1501, 1523, 1530, 1568 ve 1570 tarihli vakıf ve tahrir defterlerinden ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Burası kuzeyinde bulunan Gelincik Dağı’na bitişik Karatepe ve Yaka adlarında iki küçük tepenin 
eteklerine yayılmış bir kasabadır. Burasının tarihi çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Roma  ve Bizans döneminde 
önemli bir şehirdir. Mübarizeddin Ertokuş da suyu ve havası güzel olduğu için burayı mekân edinmiş ve burada 
medrese, türbe ve Eğirdir-Gelendost yolu üzerinde kervansaray (Ertokuş Kervansarayı) inşa ettirmiştir. Ağros şehri, 

Osmanlılar zamanında da Hamid Sancağı’nın önemli şehirlerinden birisidir. Bu şehrin gelişmesinde ve sosyo-
ekonomik yapısında vakıfların önemli bir yeri vardır. Zaten bu nahiyedeki yerleşimlerin tamamına yakını vakıflara 
ayrılmıştır. Mahallelerin gelirlerinin ise tamamının vakıflara tahsis edildiğini görmekteyiz. 1478 tarihinde şehre 5 
mahalle kayıtlı olup nüfusu 1425 civarındadır. Bunların da 345’i gayrimüslimdir. 1501 yılında 4 mahallesi olup 2470 
civarında kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 345’i gayrimüslimdir. 1530’da yine 4 mahallesi vardır. Şehir nüfusu 1524-
1783 kişi civarındadır. Bu nüfusun 209’u gayrimüslimdir. 1568-70 yılında ise şehir büyük bir gelişme göstermiş ve 
mahalle sayısı 13’e çıkmıştır. Nüfusu da 2148 civarındadır. Gayri Müslimlerin sayısı ise gittikçe azalmış ve 165’e 
düşmüştür. 

Ağros şehrinin ekonomik durumundan bahsetmek gerekirse şehir birçok yönden kendine yeter durumdadır. 
Şehirde tahinhane, çok sayıda değirmen, sabunhane, meyhane, hamam gibi yapılar bulunmaktadır. Ayrıca çok işlek bir 
pazarının olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra medrese, cami, kervansaray yer almaktadır. Şehir hâsılı ve bazı 
köylerin geliri burada bulunan vakıflara verilmiştir. Şehir, bu ticari ve sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarım ve 
hayvancılıkla da uğraşmaktadır. Gayrimüslimler de önemli miktarda cizye ve ispenç vergisi vermektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Ağros veya Ağras (Atabey), Hamid Sancağı, Gayrimüslim, Şehir, Ertokuş Kervansarayı 
(Dadıl), Ertokuş Medresesi. 

ABSTRACT: Ağras or Ağros is the old name of today's Atabey district. The socio-economic situation and the 

foundations of the city of Ağros have been tried to be put forward from the foundations and the registers of 1478, 1501, 

1523, 1530, 1568 and 1570. This is a town spread to the skirts of two small hills called Karatepe and Yaka adjacent to 

Gelincik Mountain to the north. The history of this place goes back to ancient times. It is an important city during the 

Roman and Byzantine periods. Mübarizeddin Ertokuş also built this place because of its beautiful water and air and 

built a madrasah, tomb and caravanserai on Egirdir-Gelendost road. The city of Ağros was one of the important cities 

of Hamid Sanjak during the Ottomans. Foundations have an important place in the development and socio-economic 

structure of this city. Almost all of the settlements in this township are reserved for foundations. We see that the entire 

income of the neighborhoods is allocated to foundations. In 1478, 5 districts are registered and the population is around 

1425. 345 of them are non-Muslims. In 1501, there are 4 neighborhoods and around 2470 people live. 345 of this 

population is non-Muslim. In 1530, there are 4 disricts. The population of the city is around 1524-1783 people. 209 of 

this population is non-Muslim. In 1568-70, the city showed a great development and the number of neighborhoods 

increased to 13. Its population is around 2148. The number of non-Muslims decreased gradually and decreased to 165.  

To mention the economic situation of the city of Agros, the city is self-sufficient in many ways. There are 

structures such as tahunhane, many mills, soap shops, taverns, baths in the city. We also see that it has a very busy 

market. In addition, madrasah, mosque, caravanserai are located. The city yield and the income of some villages were 

given to the foundations found here. In addition to these commercial and industrial activities, the city is also engaged 

in agriculture and animal husbandry. Non-Muslims also pay a significant amount of jizya and ispenç tax. 

Keywords: Ağros or Ağras (Atabey), Hamid Sanjak, Non-Muslim, City, Ertokuş Caravanserai (Dadıl), Ertokuş 
Madrasa. 

1.GİRİŞ  

Ağras veya Ağros, günümüzdeki Isparta’ya bağlı Atabey ilçesinin eski ismidir. Bu isim 
Agrea veya Agra’dan bozmadır. Ağros ismi Büyük Millet Meclisi kararı ile 1921’de Atabey’e 

dönüştürülmüştür (Uzunçarşılıoğlu, 1929:221). Burası kuzeyinde bulunan Gelincik Dağı’na 

bitişik Karatepe ve Yaka adlarında iki küçük tepenin eteklerine yayılmış bir kasabadır. Burasının 
eski adının M.Ö. Mora’da bulunan Agros veya Argus (Agrea-Agra) adındaki şehre izafeten 

verildiği ve bu şehirden buraya göç edenlerin memlekete bu adı verdikleri rivayet edilmektedir  
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(Böcüzade, 1983:39-40). Burasının tarihi çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Bozanönü ve 

Kapalıin mağarası Yontma Taş devrine ait buluntular sunmaktadır. Keligan, Göndürle ise Tunç 

devrine ait kalıntılar vermektedir. Selef köyü Selefkoslar’dan gelmektedir. Roma ve Bizans 
döneminde de önemli bir şehirdir. Bu şehir yakınındaki Bayat köyünün kuzeyinde, Ağros 

ovasının her tarafına nazır bir tepecik üzerinde harap bir kale kalıntısına sahiptir. Bu kalıntılar da 

Ağros’un eski ve mühim bir yer olduğunu ortaya koymaktadır (Böcüzade, 1983:40-44; Isparta 

Kültür Envanteri 1, 2009:249-254). Mübarizeddin Ertokuş da suyu ve havası güzel olduğu için 
burayı mekân edinmiş ve burada medrese, türbe ve Eğirdir-Gelendost yolu üzerinde kervansaray 

inşa ettirmiştir (Şaman Doğan, 2010:231-251; Erdem, 1934:44-49; Uzunçarşılıoğlu, 1929:221-

224; Songun, 2006; Karaca, 2014:62-65). Onun zamanında Ağros ve Dadıl köyünün bulunduğu 
yer Uluborlu’ya bağlıdır. Yani Uluborlu’nun sınırları Osmanlılar dönemindekinden çok geniştir. 

Osman Turan, Ağros köyünün son defa III. Kılıç Arslan zamanında Isparta ve çevresinin fethi 

esnasında Türkiye Selçukluları’nın sınırları içerisine katıldığını, bu köyün Keyhüsrev, Keykavus 

veya Keykubad tarafından Ertokuş’a mülk olarak verilmiş olduğunu tahmin etmektedir. Yine O, 
“buranın ilk sakinleri Hıristiyan iken Türklerin fetih siyaseti gereği buraya Türkler 

yerleştirilmeye başlamış ve Türk nüfus yoğunluğu burada artmıştır” demektedir. Bu köy, XVI. 

asırda Mübarizeddin Ertokuş’un medrese ve diğer bazı vakıflarına ait olup azatlısı Armağanşah 
evladı elindedir (Turan, 1947:424-425). Bizim incelediğimiz XV. ve XVI. yüzyıla ait defterlerde 

de Turan’ın belirttiği hususları teyit etmek mümkündür. Defterlerde Armağanşah ve Muganşah 

evlatlarından bahsedilmektedir. Ayrıca Ağros şehrinde 1568-70 tarihinde 20 adet mu’tak (azat 
edilmiş köle) olması da buranın sosyo-kültürel yapısını ortaya koymaktadır (Tablo 1-4; 

Devellioğlu, 1998:690).  

1.1. Ağros Şehri ve Şehrin Özellikleri 

Ağros nahiye/kazasındaki yerleşim yerleri ile bunların iskân, nüfus ve ekonomik 
özelliklerini belirtirken şehir ve kır olmak üzere iki kısımda değerlendirmek gerekir. Kır iskân 

merkezleri deyince köy, mezra, çiftlik ve yaylak ile kışlak arasında yaşayan konar-göçerler 

gelmektedir. Biz ise burada Ağros şehrinin taşıdığı özellikleri ortaya koymaya çalışacağız. 

Yerleşmeyi hiç şüphesiz, ekonomik şartlar, yerleşim alanının korunaklı ve güvenli bir 

konum arz etmesi, bir akarsuyun veya gölün yanında bulunması, bölgedeki yol şebekelerinden 

yararlanma imkânlarına sahip olma gibi birçok faktör etkilemektedir (Braudel, 1989:206-211; 
Yılmaz, 1995:108-109). Burada Osmanlılar zamanında kale olmamasına rağmen ilkçağda Selef 

köy yakınında kale vardır. Yine şehir yüksek bir tepede Agrea kenti üzerinde kurulduğu için 

korunma konusunda avantajlıdır. Ayrıca suyu bol olduğu için Türkler ve daha öncesinde tercih 
edilmiştir. Kasabanın suyu Ağros’tan 2 saat uzaklıktaki Subaşı veya diğer adıyla Eşekalan denilen 

yerden çıkarılıp buraya getirilmiştir. Bu suya Kurşunlu suyu denen bir su daha karışır (Isparta 

Kültür Envanteri 1, 2009:237; Böcüzade, 1983:40). 1478 tarihli vakıf defterinde de şehirde 

bulunan hamamın Taceddin Çeşmesi’nden sularının olduğu belirtilmektedir.  Yine şehirde 
kullanılan su, vakıf görevlileri ve halk tarafından her dönemde tüketilmiştir. Bütün bu ifadeler 

şehrin su konusunda şanslı olduğunu göstermektedir (MAD.d 18009:1-9). 

Kentsel ve kırsal yerleşmenin en belirgin ayrıldığı nokta nüfus yoğunluğu ve üretim 

biçiminin tarım dışı alanlara yönelik olmasıdır. Fakat bu iki kıstas bir yerin şehir ya da köy özelliği 

taşıması hususunu tek başlarına belirtmekte yeterli değildir (Çakır ve Erbaş, 1990:35). Ağros da 

1478 ve 1501 yılında köy olarak kaydedilmiş olmasına rağmen mahallelere ayrılmış ve birçok 
şehirden çok daha fazla nüfus barındırmaktadır. Şehir denen yerleşmeyi herhangi diğer bir 

yerleşmeden ayıran başlıca özellik, kendi kendine yetmeyen bir iktisadi birim olmasıdır. Şehir, 

çevre yerleşmelerinin iktisadi faaliyetini denetleyen, ona göre ihtisaslaşan, üretimde bulunan ve 
bunun sonucunda toplumsal ve idari yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev yüklenen 

merkezdir (Ortaylı, 2007:279-280). Bir iskân yerinin şehir özelliğini kazanmasında pazar 

etkinlikleri ile nüfusun önemli bir kısmının tarım dışı uğraşlarla meşgul olması ve nüfus 

yoğunluğunun yanı sıra idari düzey açısından, yerleşimde bir sancakbeyi ya da en azından bir 
kadı bulunmasıdır (Yücel, 1961:31-44). Ağros’u bu açıdan daha detaylı olarak aşağıda 
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değerlendireceğiz. Burada şunu söyleyebiliriz ki, alınan vergiler ve uğraşılara baktığımızda tarım 

ve hayvancılık burada önemlidir. Ancak bunun yanı sıra burada 10’un üzerinde değirmen olması, 

sabunhane, meyhane, tahinhane gibi yapıların bulunması tarım dışı faaliyetlerin olduğunu ve şehir 
özelliği gösterdiğini ortaya koymaktadır (Tablo 5). 

Pazaryeri, çarşı, esnafa ait dükkânların bulunması, şehir çevresindeki kırsal bölge ve 

köylerde hâsıl olan tarımsal ürün ile şehirde üretilen çeşitli malların değişimi için gerekli altyapı, 
şehir için önemli hususlardır. Bunların yanı sıra han, hamam, kervansaray, medrese, cuma camisi, 

meydan çeşmesi, bedesten, imarethane, pazaryeri şehrin ve kasabanın sahip olduğu ticari ve 

kültürel altyapının diğer elemanlarıdır. Köylerden bir diğer farklı özelliği de şehir ve kasabaların 

mahallelere ayrılmış olmasıdır (Faroqhi, 1994; Selen, 1948:390-398; Tankut, 1973:773-779; 
Ünal, 2014:18; Emecen, 1999:91-97; Karagöz, 1999:103-110; Karaboğa ve Karaca, 2018:174-

175). Bu kıstasların da çoğu Ağros’ta bulunmaktadır. Osmanlı kentinde mahalle, sosyal 

sınıflaşmaya göre değil, etnik ve dini farklılığa göre biçimlenmiştir. Yani Müslim ve gayrimüslim 
aynı mahallede oturmamaktadır (Ortaylı, 2007:281). Burada da gayrimüslimler ayrı mahallede 

oturmaktadırlar. Bu durumu Osmanlı kentlerinin birçoğunda görmek mümkündür (Karaboğa ve 

Karaca, 2018:175). Osmanlıda şehir ve kasabalarda yaşayanlar, kır iskân birimleri olan köylerde 
geçimlerini tarımla sağlayan çiftçi-köylülere göre devlet nazarında farklı bir statüde 

bulunmaktadırlar. Yerleşik hayatta sosyal yapının temel unsurunu şehirliler ve köylüler 

oluşturmaktadır (Emecen, 1999:92). 

Şehirde oturanların çoğu genel olarak daha varlıklı kesimler olup, kendilerine ait iki katlı 

bahçeli evlerde oturmaktadırlar. Şehirlerde askeri ve adli görevliler dışında imam, hatip, müezzin, 

şeyh, derviş gibi dini zümre mensupları, mütevelli, muhassıl, mültezim gibi vergi toplayıcıları, 

müderris, ases, subaşı gibi diğer kamu görevlileri muhtemelen önde gelen grubu oluşturmaktadır. 
Sivil topluluk içinde esnaf zümreleri, ticaret ehli sosyal yapıdaki kademelenmede ön sırayı 

almaktadırlar (Emecen, 1999:93-94; Karagöz, 1999:103-110). Ağros’ta da bu saydığımız 

zümrelerin çoğu bulunmaktadır. Bu da burasının şehir özelliğini gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Tapu Tahrir Defterlerinde kasaba ve şehir özelliği taşıyan yerler umumiyetle nefs olarak 

gösterilmiştir. Nejat Göyünç, nefs’in genellikle “şehir, kasaba” anlamına geldiğini belirtmekte, 

ancak XVI. yüzyılda bu terimin kasabası bulunmayan kimi bölgeler için de kullanıldığına dikkati 
çekmekte ve nefs sözcüğünün kadı bulunmayan yeri anlatabileceği üzerinde durmaktadır 

(Göyünç, 1991:56). Burası XV. ve XVI. asırda köy ve nahiye olarak kaydedildiğinde kadısı 

olmamasına rağmen mahallelere ayrılmış ve nefs olarak yazılmıştır. Yukarıda şehirlerle ilgili 

saydığımız genel hususların hemen hemen hepsini Ağros şehri için de görmekteyiz. Bir şehirde 
bulunması gereken bütün özellikler ve yönetici zümre, çok eski tarihten itibaren yerleşim yeri 

olduğu için burada yer almıştır (Tablo 1-4). 

2. AĞROS ŞEHRİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI 
Osmanlı Devleti’nde şehirlerin özellikleri ve şehirde bulunması gereken hususlar konusunu 

açıkladıktan sonra Ağros şehrini daha detaylı değerlendirebiliriz. Ağros şehri, Hamid Sancağı’nda 

önemli şehirlerden birisidir. Bu şehrin gelişmesinde ve sosyo-ekonomik yapısında vakıfların 
önemli bir yeri vardır. Zaten bu nahiyedeki yerleşimlerin tamamına yakını vakıflara ayrılmıştır. 

Mahallelerin gelirlerinin ise tamamının vakıflara ayrıldığını görmekteyiz. Bundan dolayı da 

şehrin gelişimi büyük oranda vakıflar sayesinde olmuştur. 1478 tarihinde Ağros şehrinin 

Medrese, Onaç, Kafirköy, Gebran ve Mustafa v. Şeyh isminde 5 mahallesi bulunmaktadır.  Bu 
mahallelerden Medrese Mahallesi en büyük mahalledir. Gayrimüslimler ise ayrı bir mahalle olan 

Gebran isimli mahallede sakindirler. Toplamda şehre, 475 nefer, 315 bennak, 57 nim çift, 39 çift, 

3 imam, 2 muaf ve müsellem, 2 çift ortak ve 6 özelliği olmayan zümre kaydedilmiştir. Defterde 
toplam nefer 445 olarak yazılmış olmasına rağmen yapılan hesaplamada 475 olduğu görülmüştür. 

Yine Medrese mahallesinin baş tarafı defterde eksik olduğundan mahallede yaşayanların sayısının 

düşük olduğu tespit edilmiştir (BOA, MAD.d 18009:1-9; Tablo 1). Toplamda şehirde tahminen 

(475 X 3= 1425) 1425 civarında kişi yaşamaktadır. Bunların da 345 civarındaki kısmı 
gayrimüslimdir. Sancaktaki gayrimüslimlerin mühim bir kısmı Ağros’ta bulunmaktadır. Nüfus 
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konusunda bir karşılaştırma yapacak olursak 1478 tarihinde Keçiborlu şehri 492 civarında bir 

nüfusa sahiptir (Karaca ve Karacan, 2019a:100). Aynı tarihte Yalvaç Karaağacı şehri 405 kişi 

(Karaca, 2013:101), Yalvaç şehri ise 71 haneden ibaret olup 355 kişi barındırmaktadır (Karaboğa 
ve Karaca, 2018:432). 

1501 yılında Ağros şehrinin Medrese, Onaç, Kafirköy ve Zımmiyan isminde 4 tane 

mahallesi vardır. Daha önce olan Mustafa v. Şeyh mahallesi kaydedilmemiştir. Ayrıca Muganşah 
evlatları da ayrı yazılmıştır. Bu mahallelerden yine en kalabalık olan Medrese mahallesidir. 

Ondan sonra ise Onaç ve Zımmiyan mahalleleri gelmektedir. Toplamda bu şehre 16 nefer, 69 

hane, 283 bennak, 8 muhassıl, 72 nim çift, 2 sipahizade, 10 imam, 4 çift, 1 müezzin, 3 zaviye-

nişin ve zaviyedar, 1 tekke-nişin ve 13 pir-i fani kaydedilmiştir (BOA, MAD 3331, 2-11; 
Karaca,2014:62-65). Bazı mahallelerde hane, bazısında ise nefer yazılmış ancak çoğunda nefer 

ve hane belirtilmemiştir. Biz hane dışındaki her bir veriyi nefer olarak düşündük ve toplamda 

buraya 413 nefer ve 69 hanenin kaydedildiğini gördük. Neferi 3, haneyi ise 5 ile çarparak 
topladığımızda 822 kişinin burada yaşayabileceğini hesapladık. Bu rakamlar evkaf defterinde 

kaydedilenlerdir. Tımarların kaydedildiği yerde ise nüfus kaydedilmemiştir. Bu rakamlar daha 

önceki tahrire göre az görülmektedir. Tahrir defterinde de kaydedilen yoktur. Ancak tapu tahrir 
defterinin sonunda  “Nahiye-i Ağras tabi-i kaza-i Eğirdir: Hane-i avarız ma'a evkaf 566, hane-i 

reaya 86, hane-i evkaf 480, mücerred 70, imam 14, muhassıl 10, pir-i fani 18, sahib-i zaviye 3” 

şeklinde toplam avarız haneleri verilmiştir. Bu verilerin de önemli bir kısmının evkafta (480 hane) 

olduğu belirtilmiştir (BOA, TT 994:402). Vakıf defterinde 37 nefer civarında nüfus Panbuklu 
köyüne kaydedilmiştir. Buna göre 111 civarında bir nüfus köydedir diyebiliriz (MAD 3331:11-

12). Bunu göz önüne aldığımızda şehrin nüfusunun 2359 kişi civarında olduğunu tahmin 

edebiliriz. Zımmiyan mahallesinde yazılan gayrimüslimler 69 hane olup bunların nüfusu da 345 
kişi civarında yapmaktadır. Görüldüğü üzere 1478’den 1501’e şehir nüfusunda önemli bir artış 

meydana gelmiştir. Ancak gayrimüslimler daha öncesiyle aynı sayıya sahiptirler (Tablo 2).  

1530 yılında Ağros’un yine 4 mahallesi bulunmaktadır. Evlad-ı Armağanşah ayrı 
yazılmıştır. Bunlar da daha önce olduğu gibi şehir nüfusunda değerlendirilmiştir. Bunların 

haricinde tımar defterinde 19 hane ve 19 nefer “Nefs-i Ağras” olarak kaydedilmiştir (BOA, TT 

121:363; BOA, TT 438:307-308). Toplamda hepsini değerlendirdiğimizde, şehre 492 nefer, 347 
hane, 48 mücerred, 16 pir-i fani, 5 imam, 10 muhassıl, 3 a’ma, 1 muallim, 1 mütevelli, 6 sahib-i 

berat, 2 ma’lul, 5 sahib-i zaviye, 3 gaib ve 4 sipahizade kayıtlıdır. Görüldüğü üzere bu verilerden 

şehirde,  hem tarımın yapıldığını hem de sosyo-kültürel durumunu ortaya koyabiliyoruz (Tablo 

3). Nefere göre yapılan hesaplamada (Nefer x 3 + mücerred) 1524 kişi şehirde yaşamaktadır. 
Haneye göre yapılan hesaplamada ise (hane x 5 + mücerred) 1783 kişi Ağros şehrinde 

bulunmaktadır. Şehir nüfusunda daha öncesine göre önemli ölçüde düşüş söz konusudur. Bu 

nüfusun 209 civarındaki kısmı gayrimüslimdir. Bu verilere göre hem Müslüman sayısında hem 
de gayrimüslim sayısında mühim bir düşüş vardır. Karşılaştırma açısından bakarsak 1523-30 

tarihinde Keçiborlu şehri 713-750 civarında nüfusu barındırmaktadır (Karaca ve Karacan, 

2019a:100). Yalvaç Karaağacı’nda 285-339 kişi yaşamaktadır (Karaca, 2013:101), Yalvaç’ta 70 
hane yani 350 civarında kişi vardır (Karaboğa ve Karaca, 2018:433). Eğirdir şehri ve Nis adasında 

ise 2042 kişi yaşamaktadır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere Ağros şehri nüfus yoğunluğu 

açısından öne çıkan bir şehirdir (Karaca, 2016:1448). 

1568-70 tarihinde şehrin mahalle sayısında artış meydana gelmiştir. Şehrin, Cami, Alaca, 

Duman (?), İmadeddin, Çeşme, Yunus Halife, Pazar, Onaç, Sinan, Çomakçı, Akkoca, Sehrap ve 

Zımmiyan olmak üzere 13 mahallesi vardır. Ayrıca ayrı başlık altında yazılan “Armağanşah 

evlatları” da bulunmaktadır. Bunlar vakıflarda yazılanlardır. Bunun haricinde “Nefs-i Ağras” 
başlığı altında tımar defterinde de kaydedilenler bulunmaktadır (BOA, TT.d 1089:215; TKGMA, 

TK 51:215; TKGMA, TK 566:54-61; BOA, TT.d 1127:54-61). Toplamda şehre, 124 nefer, 419 

bennak, 219 mücerred, 13 mütevelli, 15 muhassıl, 2 resm-i zemin, 42 nim çift, 2 kadızade, 1 a’ma, 
1 şeyh-i zaviye, 2 sipahizade, 4 özelliği olmayan zümre, 2 şerifzade, 2 imam, 1 tımardan ma’zul, 

1 hisar gedüğü, 19 çift ve 1 hatip kaydedilmiştir. Onaç, Alaca, Zımmiyan mahalleleri büyük 



104 
 

mahalleler olarak görülmektedir. Buradaki mahallelerin çoğunda nüfus bennak, mücerred, çift ve 

muaf zümreler gibi kategorilerde belirtilmiştir. Hane ve nefer olarak belirtilmemiştir (Tablo 4). 

Nüfus hesaplamasında mücerredler hariç her bir birimi sayarak toplam neferi elde etmeye çalıştık. 
Neferi de 3 ile çarparak bunlara mücerredleri ekleyerek nüfusu tahmin ettik. Buna göre 2148 

civarında kişinin şehirde yaşadığını söyleyebiliriz. Bu nüfusun 165 kadarı gayrimüslimlerden 

meydana gelmektedir. Gayrimüslim nüfusu gittikçe düşmüştür. Bu nüfus ya Müslüman olmuş ya 

da başka bölgeye gitmiş olmalıdır. İsimler arasında birçok gayrimüslimin Müslüman ismi (Arslan 
v. Durmuş, Arslan v. Hace, Bali v. Ayvaz, Yahşi v. O) taşıması burada Müslümanlaşmanın da 

olduğunu gösteren en önemli hususlardandır (BOA, TT.d 1089:215). Benzer durum buranın 

kazası olan Eğirdir’de de karşımıza çıkmaktadır (Karaca ve Karacan, 2019b:29-30). 1568 yılında 
Keçiborlu 1724-1800 (Karaca ve Karacan, 2019a:100), Yalvaç Karaağacı 1025-1242 ve Yalvaç 

şehri ise 115 hane 90 mücerred yani 665 civarında kişiyi barındırmaktadır (Karaboğa ve Karaca, 

2018:433).  Defterlerde kaydedilen özelliklere göre, XV. ve XVI. asırda şehrin hem kırsal özellik 

taşıdığı yani burada oturanların tarım ve hayvancılık yaptıkları bilinmekte, hem de ticaret, sanayi 
ve kültürel faaliyetlerle de iştigal ettikleri görülmektedir. Çünkü şehirde kaydedilenler arasında 

muallim, muhassıl, tekke-nişin, zaviyedar, zaviye-nişin, müezzin, imam, hatip, kethüda, 

sipahizade, kadızade, tımar ve hisar gedüğünden ma’zul gibi zümrelerin olması buna delalet eder. 
Bu hususlarıyla Ağros, hem kırsal hem de şehirsel özellik taşımaktadır. 

1831 tarihli nüfus defterine göre Ağros kazasının Altunaba (100 kişi), Çeşme (65), Müftü 

(158), Onaç (122), Pazar (228) ve Sökmen (87) mahalleleri olup bu mahallelere 790 erkek nüfus 
kaydedildiği tespit edilmiştir. Müftü mahallesi daha önce Medrese olarak kaydedilen mahalledir. 

Kazanın köyleri ise Bayat, Bozanönü, Çobansa, Findos-ı Kebir, Findos-ı Sagir, Göndürle, 

İslamköy, Keligan, Kuleönü ve Penbeli olup toplamda bu köylere ise 1217 erkek nüfus yazılmıştır 
(Ergün ve Terzi, 2016:XLVII-XLVIII, 431-455). Nüfus defterinde sadece erkekler kaydedildiği 

için bu rakamları 2 ile çarparak toplam kişi sayısını bulmak gerekmektedir. Buna göre şehir 

merkezinde 1580 kişi ve köylerde 2434 kişi yaşamaktadır. Görüldüğü üzere kırsal alanda 

yaşayanlar hala fazladır. Gayrimüslim nüfus ise kaydedilmemiştir. 
1844-45’de Atabey’e yine 6 mahalle kaydedilmiştir. Bunlar; Çeşme, Altunba(ğ)/Altunaba, 

Onaç, Pazar, Sökmen ve Müftü’dür. Toplam hane sayısı 393, ancak gerçek hane sayısı 400 olarak 

hesaplanmıştır (Songun, 2006:38). Gülden Songun, tahmini nüfusu 1586 olarak vermiştir. Bunu 
haneyi dört ile çarpmış ve gerçek hane ile kayıtlı hane sayısı arasındaki farkı da 2 ile çarparak 

bulmuştur (Songun, 2006:37). Ancak genelde kabul gören sayı 5 ile çarpmaktır. Biz daha önceki 

hesaplamalarda olduğu gibi gerçek haneyi 5 ile çarptığımızda 6 mahallede toplamda 2000 kişinin 
yaşadığını söyleyebiliriz. Köylerine ise 549 hane, gerçekte de 559 hane kayıtlıdır. Tahmini nüfus 

ise 2216 olarak verilmiştir (Songun, 2006:38). Ancak 5 ile gerçek haneyi çarparsak 2795 kişi 

etmektedir. Keçiborlu şehri ise 1844-45’de 1225-1250 civarında bir nüfusa sahiptir (Karaca ve 

Karacan, 2019a:98). 

Atabey’in 2018 yılı itibariyle Altunaba (905 kişi), Çeşme (518), Gezirler (547), Müftü 

(163), Onaç (350), Pazar (417), Sinan (323), Sökmen (129) ve Yeni Mahalle (652) isminde 9 
mahallesi bulunmaktadır. Büyük mahalleler XV ve XVI. yüzyılda farklı mahallelerdir. 

Günümüzde ise bunlar değişmiştir. Bu mahallelere ise 4004 kişi kayıtlıdır. Toplam nüfus (köy ve 

beldelerle birlikte) 5477 kişidir (http://www.nufusune.com/atabey-ilce-nufusu-isparta). 

Görüldüğü üzere şehirde yaşayanların sayısı gittikçe artmıştır. Ancak ticari ve ekonomik 
konularda hala kırsallık devam etmektedir. 

3. AĞROS’UN EKONOMİK ve TİCARİ DURUMU 

Şehrin ekonomik ve ticari özelliklerinden bahsetmek gerekirse şunları söyleyebiliriz: Şehir 
çevredeki birçok şehirle mukayese ettiğimizde gelişmiş bir yapıya sahiptir. XV. yüzyılda şehir 

hâsılı, vakıf defteri ve tımar defterinde geçenler toplam 27918 akçe yapmaktadır. Ancak bu gelirin 

içerisinde Panbuklu (Pamuklu) köyünün hâsılı da bulunmaktadır. Bundan dolayı şehir hâsılı daha 

düşüktür. Muhtemelen 25000 civarındadır. Bu hâsılın içerisinde resm-i çift, nim çift ve bennak, 
öşr-i çift, bağ, yonca ve harım resmi, eşcar resmi, 10 değirmen resmi, pazar resmi, bad-ı heva, 
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yayla resmi, zemin resmi, küp resmi, resm-i ganem, tahinhane resmi, resm-i kile, ihtisab resmi ve 

Panbuklu köy hâsılı bulunmaktadır. Alınan vergilerden öğrendiğimize göre burada önemli ölçüde 

alış verişin olduğu pazar vardır (MAD.d 18009:1-9). Yine Denizli üzerinden gelen yol Keçiborlu, 
Gönen, Ağros üzerinden geçerek Eğirdir’e ve buradan Konya’ya ulaşmaktadır. Bu da şehre ticari 

yönden bir zenginlik katmaktadır. Ayrıca 10 tane değirmen, 1 tahinhane ve hamam 

bulunmaktadır. İhtisab resmi de şehrin ticari ve ekonomik durumunu ortaya koymaktadır (Tablo 

5; Arıkan, 1988:Yollarla ilgili haritaya bkz.) Birçok Osmanlı şehrinde de benzer vergi ve sanayi 
kuruluşlarının olduğunu görmekteyiz (Karaca ve Karacan, 2019a:91-94; Ertaş, 2007:172-176; 

Karaboğa, 2018:205-219). 

1501 yılında şehir hâsılı resm-i çift, nim çift ve bennak, hınta ve şair, alaf, bakla, burçak, 
bağ, bostan, afyon, piyaz, ceviz ve kovan öşrü ile resm-i kile, bahçe, icare-i zemin, resm-i zemin, 

15 değirmen hâsılı (2’si harap) gibi kalemlerden meydana gelmekte olup 25.022 akçedir (MAD 

3331:2-11). Görüldüğü üzere pek fazla bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu verilere göre şehir 
halkının ticari ve sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık da yaptığını görmekteyiz 

(Tablo 5). 

1530 yılında ise resm-i çift, nim çift, bennak ve mücerred, resm-i ağnam, bad-ı heva, kıst-
ı bazar, sabunhane, meyhane, tahinhane, resm-i otlak, resm-i kile, deştbani, ihtisab resmi ve cizye 

ve ispenç resimlerinden meydana gelen şehir hâsılı önemli ölçüde öncesine göre artarak toplamda 

38848 akçeye çıkmıştır. Yine şehirde kırsallık hâkimdir (TT 438:307-308).  

1568–70 yılında ise şehir hâsılı, öşr-i bağ, resm-i çift, nim çift, bennak ve mücerred, öşr-i 

hınta ve şair, resm-i ağnam, bad-ı heva, kıst-ı bazar, sabunhane, demhane, otlak, yaylak, resm-i 

zemin, deştbani, resm-i kile, piyaz, öşr-i kovan, öşr-i ceviz, ihtisab ve 12 değirmen resminden 
meydana gelmektedir. Toplam hâsıl da 41605 akçeye çıkmıştır. Daha önceki tahrire göre çok az 

bir artış meydana gelmiştir. Yine şehir halkı ticari ve sanayi faaliyetlerle beraber tarım ve 

hayvancılık da yapmaktadır (TT.d 1089:215; TK 566:54-61; Tablo 5). 

1844-45 tarihinde Atabey’in altı merkez mahallesinde toplam 400 hane bulunmakta ve bu 

hanelerin 355’i yani %88,7’si zirai üretim yapmaktadır. Atabey köylerinde ise bu oran %89,8 

yani 559 haneye karşılık 502 zirai üretim yapan hane şeklindedir. Mahallelerde zirai üretim yapan 
355 hanenin kullandığı toprak miktarı 7288,5 dönüm, köylerde zirai üretim yapan 502 hanenin 

kullandığı toprak miktarı ise 23049,75 dönümdür. Atabey’in toplam toprak miktarı bu verilere 

göre 30338,25 dönümdür. Bu alanların 13692,5 dönümü ekim yapılmayan “gayr-ı mezru 

tarlalardır”. Merkez mahallelerde gayr-ı mezru alanlar 3433,5 dönüm, köylerde 10259 dönüm 
olarak hesaplanmıştır. Kayıtlara göre Atabey’deki 30338,25 dönüm arazinin 14293 dönümünde 

buğday, arpa, çavdar gibi hububatların tarımı yapılmıştır. Temettuat defterinde; mezru tarla, bağ, 

bahçe, bostan, afyon, duhan ve soğan dönümleri ve 1260–1261 yıllarına ait gelirleri ile bunların 
toplam hâsılatları yazılmıştır. Gayr-ı mezru tarla alanlarının ise sadece dönümü belirtilmiştir 

(Songun, 2006:49). Defterde kayıtlı toprak sahibi 857 hane bulunmaktadır. Bu hanelerin 355’i 

mahallelerde, 502’si köylerde zirai üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Mahallelerde hane 
başına düşen toprak miktarı 20,53 dönüm iken, köylerde bu oran 45,90 dönüm ve kaza genelinde 

hane başına düsen arazi miktarı 35,39 dönüm olarak hesaplanmaktadır (Songun, 2006:51). 

Merkez mahallelerdeki buğday üretimi 401 kile iken, bu oran köylerde 2960 kile olarak 

hesaplanmıştır (Songun, 2006:54). Merkez mahallelerde 171 kile üretim yapılmışken, köylerde 
1453,5 kile arpa üretimi söz konusudur (Songun, 2006:55). Bağcılık Atabey’de yaygın bir zirai 

faaliyet alanıdır. Atabey mahallelerinde en fazla bağ alanı 62,5 dönüm ile Pazar Mahallesi’nde 

iken, onu 35,5 dönüm ile Onaç, 34,75 dönüm ile Müftü, 22,5 dönüm ile Sökmen, 16 dönüm ile 
Altunaba ve 12,5 dönüm ile Çeşme mahalleleri izlemektedir. Atabey merkez mahallelerinde 

toplam 183,75 dönüm bağ alanı bulunmaktadır. (Songun, 2006:56-57). Bostancılık merkez 

mahallelerin tamamında yapılmaktadır (Songun, 2006:58-59). Atabey’de afyon ekimi yapan hane 
sayısı mahallelerde 55, köylerde 308, kaza genelinde 363’tür. Afyon ekilen arazi dağılımı da 

üretimi yapan hane sayısına paraleldir. Mahallelerde toplam 47,5 dönüm afyon alanı varken, 

köylerdeki afyon alanı 362,25 dönümdür. Kaza geneline göre değerlendirdiğimizde Atabey’de 
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409,75 dönüm afyon alanı olduğu görülmektedir. Yine İslamköy 188,5 dönümlük afyon arazisi 

ile en fazla afyon üretimi yapılan yerdir (Songun, 2006:61). Yapılan bu temattuat çalışmasına 

göre 1844-45 yılında da XV. ve XVI. yüzyıldan çok fazla bir şey değişmediğini görmekteyiz. 
Şehirde hala kırsallık hâkimdir. Ticari ve sanayi faaliyetlerin haricinde tarım yoğun şekilde 

yapılmaktadır. Atabey merkezde hayvancılık da yaygındır. 301 hanede yük binek hayvancılığı 

yapılmakta olup 774 hayvana sahiptirler. Büyük baş hayvancılık 209 hanede olup 4280 adet 

hayvan vardır. 193 hanede küçükbaş hayvan olup 5920 hayvana sahiptirler (Songun, 2006:66). 

4. AĞROS’UN VAKIFLARI 

Osmanlılar zamanında önemini muhafaza eden nahiyede birçok vakıf yer almıştır. 

Defterler incelendiğinde şu vakıfların olduğu görülmüştür. Ağros nahiyesinde az önce de 
belirttiğimiz üzere tarihi Selçuklular zamanına kadar giden bir medrese bulunmaktadır. Sancağın 

en önemli ve tarihi yapısı da budur. Medrese, M.1224 tarihinde Alâeddin Keykubad zamanında 

Mübarizeddin Ertokuş tarafından inşa ettirilmiştir. Bu medresenin Osmanlılar zamanında önemli 

bir yeri olup, Bursa medreseleri derecesinde bir özelliğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu 
medrese müderrisleri arasında ilmi şöhret kazanan birçok kişi yetişmiştir (Erdem, 1934:44-49). 

Medrese, kapalı avlulu, tek eyvanlı, avlusu serbest desteklere oturan kubbeli, ana eyvana dıştan 

bitişik kare kaideli, sekizgen gövdeli türbesiyle farklı bir tasarım örneği olarak yer almaktadır 
(Şaman Doğan, 2009:69-90; Şaman Doğan, 2008:37-61). Ertokuş’a ait vakfiye kendisinin ve 

hatta mütevelli tayin ettiği azatlı kölesi Hacı Armağanşah’ın ölümünden (H.638) sonra H.669 

yılında Antalya’da yapılmıştır. Vakfiye, medrese ve Dadıl köyündeki kervansaray ile 
Antalya’daki camiine aittir. Vakfiye ölümünden çok sonra yapılmıştır. Osman Turan, vakıf 

şartları hakkında teferruata ait kayıtlar mevcut değil demektedir (Turan, 1947:423-424). Ancak 

bizim yayınladığımız 1501tarihli defterde bu konuda çok güzel bilgiler bulunmaktadır (Karaca, 

2014).  

1478 yılında 5 mahallenin gelirinden humsu (1/5) medresenin mütevellisine (3384 akçe) 

ve baki kalanı Mevlana müderrisedir (13834 akçe). Bazı gelirler de sancakbeyine verilmiştir. Yine 

buradaki kayıtlarda “Seyyid’ü-l-ulema Mevlana Alaeddin’in ki müderristir bir mülk hamam 
vardır Taceddin Çeşmesi’nden suyu vardır” denilmektedir. Ayrıca “mezkûr Ağros’un halkı 

avarız-ı divaniyeden muaf ve müsellem olu gelmişdir defterde kayd olundu ki ber-karar evvel 

muaf ve müsellem olalar” diye kayıt düşülmüştür. “Mezkûr Ağros’un suyundan mütevellilerin 
pençeşenbe gün gecesiyle suları vardır gecesi Ahi Mahmudla Ahi Bayezid’indir ve sabahdan 

öğleyedeğin Ahmed Paşa’nındır ve öğleden ahşamadeğin Şeyh Çelebi oğlunundur”. Bunların 

yanı sıra Karye-i Panbuklu’nun Atabey’den Dadıl Kervansarayı’na kadimden Hüdavendigar 
zamanında dahi vakıf olduğunu, eski defterde öyle bulunup yine kayd olunduğunu görmekteyiz. 

Bu köyün hâsılı 1552 akçedir (MAD.d 18009:1-9). 1478’de Gönen vakıfları altında kaydedilen 

ancak daha sonraki defterlerde Ağros’a bağlı olan Göndürle ve Keligan köylerinin yarı hâsılı 

Dündar Bey’den Eğirdir’deki medreseye vakıftır (MAD.d 18009:13-15) . 

1501 tarihinde Medrese vakfında da H.669 tarihi geçmekte ve vakıfların dökümü 

bulunmaktadır. Defter bu açıdan da büyük önem arz etmektedir. 1501 yılında Ağros nahiyesinin 
mahallelerinin hâsılı ile Panbuklu köyünün hâsılının yarısı bu medreseye ayrılmıştır. Panbuklu 

karyesinin hâsılının yarısı da Dadıl nâm kervansarayın meremmeti (tamiri) için tahsis edilmiştir. 

Yine 200 akçelik bir vakıf hem medresedeki talebelere hem de Ağros’taki kervansaraya 

harcanmaktadır. Panbuklu köyünün H.669 tarihli vakfiyede bahsedilmemiş olması Turan 
tarafından burasının daha sonra inşa edilen yeni bir köy olduğu şeklinde izah edilmektedir. 1501 

yılında Ağros’daki sudan Perşembe gün gecesiyle beraber Muganşah evlatlarından kimseler 

tasarruf etmektedirler. Ağros’taki bir cami, Barla’ya bağlı Ekbe köyündeki kervansaray ile 
mescidin çalışanlarına ve bu yapılara harcanan bir vakıf daha burada bulunmaktadır. Kısaca 1501 

tarihinde Ağros nahiyesinde bir medrese, bir cami, Barla’ya bağlı Ekbe köyünde bir mescid, bir 

kervansaray ve Dadıl veya Ertokuş isimli bir kervansaray daha bulunmaktadır (Karaca, 2014:62-

65). Burada ismi geçen cami muhtemelen medresenin yanındaki Feyzullah Paşa Camisi olmalıdır. 
Böcüzade bu yapının Feyzullah Paşa tarafından H.900 (M.1495) tarihinde yaptırıldığını 
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belirtmektedir (Böcüzade, 1983:95). Bu vakıflardan medrese ve Dadıl Kervansarayı çok eski 

zamanlardan beri yer almaktadır. Ertokuş Han, Konya’dan Antalya’ya uzanan kervan yolu 

üzerindedir. Yapı, Eğirdir ve Gelendost ilçeleri yol güzergâhında Eğirdir’e yaklaşık 35 km. 
uzaklıktaki Yeşilköy’ün Hanönü Mahallesi’nde, Eğirdir Gölü kıyısında yer almaktadır. 

Belgelerde Dadıl veya Dadiği (?) şeklinde geçen yerdedir. Han her iki bölümü de boylamasına 

dikdörtgen planlı olan kapalı bölüm (ahır) ve avlu kısmından oluşmaktadır. Han günümüzde 

restorasyon geçirmiş olup Anadolu’daki en erken tarihli hanlardan birisidir. Erken bir tarihte bu 
hanın yapılması ve ilk örneklerden birisi olması bu yolun önemli olduğunu ve tercih edildiğini 

ortaya koymaktadır (Şaman Doğan, 2010:231-251; Şaman Doğan, 2009:69-90; Turan, 1947:425-

426; Demirci, 2018). Ağros’taki vakıfların toplam hâsılı 44943 akçedir. Ancak bazı vakıflar 
verilmesine rağmen hâsıl yazılmamıştır. Normalde toplam hâsıl daha fazla olmalıdır. Buradaki 

vakıfların gelirlerine baktığımızda ise resm-i ispenç, nim çift, çift ve bennâk, bakla, burçak, hınta, 

harâc-ı bâğ, bostan, dükkân gelirleri, eşcâr-ı ceviz, bağçe, resm-i âb, hamam, kovan ve resm-i 

âsiyâb gibi kalemlerden meydana gelmektedir. Özellikle de buradaki gelirlerden 2’si harap olmak 
üzere 15 adet değirmen olduğunu görmekteyiz. Yani Ağros değirmen konusunda şanslı olan 

yerlerden birisidir (Karaca, 2014:62-65). 1530’da Ertokuş Medresesi “Medrese-i Atabey an kabl-

i Sultan Alaeddin” olarak geçmekte olup mahallelerin hâsılı bu medreseye ayrılmıştır (TT 
438:307-308). Ayrıca Göndürle ve Keligan köylerinin yarı hâsılı Eğirdir’deki Dündar Bey 

medresesine diğer yarı hâsılı da tımar sistemine dahil edilmiştir (TT 438:299, 305). Bayat köyün 

hâsılı ise Eğirdir’deki Şeyh Murad Hankahına vakfedilmiştir. Bunların yanı sıra Findos köyü 
hâsılı da Bursa’daki İsa Bey b. Bayezid Paşa imaret ve medresesine vakfedilmiştir (TT 438:304-

305). Görüldüğü üzere Ağros’un şehrinin tamamı ve köylerinin hemen hemen hepsi vakıflara 

tahsis edilmiştir. 1568-70’de mahalle gelirlerinin humsu Armağanşah’ın mütevelli tayin ettiği 

evlatlarına, bakisinden yevmi 10 akçe talebeye, 200 akçe kervansarayın meremmetine ve gerisi 
müderrislere vakfedilmiştir. Karye-i Panbuklu köyünün 5400 akçelik hâsılı da kervansarayın 

tamiri ve medresede görev yapanlara harcanmaktadır. Kısaca XVI. asırda Medrese Mahallesi’nde 

medrese, türbe, cami, çeşme gibi yapılarla bir külliye teşkil edilmiştir (TK 566:54-61). 

Ertokuş Medresesi’nden başka 1877 tarihli Konya Vilayet Salnamesi’ne göre Atabey 

dâhilinde 2 medrese daha bulunmaktadır. Bunlar muhtemelen Yakuplar ve Paşa Efendi 

Medreseleri’dir. Bütün bu medreselerde 51 müderris ve görevlinin çalıştığı tespit edilmiştir. 
Atabey Kazası’nda XIX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle dört cami, bir zaviye ve bir tekke tespit 

edilmiştir. Camiler, XVI. yüzyılda yapılmış olan ve mimari özelliği Mimar Sinan tarzına 

benzemekle birlikte, hiçbir camii ile örtüşmeyen Defterdar Burhanettin Paşa Camii, XV. yüzyılda 
yapılan Feyzullah Paşa Camii, yıkılmış olan minaresi tamir edilerek kullanılan Kırık Minare 

Camii ve kilise olup Rum göçlerinin ardından Rüstem Paşa tarafından camiye çevrilen Kilise 

Camii’dir. Diğer taraftan Veli Efendi Zaviyesi ve Müftü Efendi Tekkesi önemli dini yapılardır. 

Ayrıca döneme ait Ertokuş Türbesi, Vezir Kabri ve Çayırlı Mescit kültürel anlamda, çeşitli 
amaçlar doğrultusunda ziyaret edilen yerlerdir (Songun, 2006:47). 

5. SONUÇ 

Ağros şehri XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla bölgenin önemli şehirlerinden birisi olmuştur. 
Hamid Sancağı’ndaki birçok şehirden daha fazla mahalle ve nüfusa sahiptir. 1478’de 5, 1501 ve 

1530’de 4, 1568’de ise 13 mahalleye sahiptir. Nüfusu da XV. yüzyıldan 2018 yılına devamlı 

zikzak çizmiştir. Zaman zaman düşüp çıkmıştır. Şehirde, 1478’de 1425 kişi olup bunun 345’i 
gayrimüslimdir. 1501’de 2359 kişi şehirde yaşamaktadır. Gayrimüslimlerin sayısı yine 345’dir. 

1530’da 1524-1783 kişi olup 209’u gayrimüslimdir. 1568-70’de 2148 kişi şehirde yaşamaktadır. 

Bu sayının 165’i gayrimüslimdir. Görüldüğü gibi gayrimüslimlerin nüfusu devamlı düşüş 

göstermiştir. 1831’de 1580 kişi şehirde yaşamaktadır. Artık gayrimüslim kaydedilmemiştir. 
Bundan dolayı da şehir nüfusu azalmıştır. Muhtemelen XVII. yüzyılda gayrimüslim nüfus 

Isparta’ya göç etmiştir. 1844-45’de şehir nüfusu 2000, 2018’de ise 4004 kişidir. Şehirde klasik 

dönemde birçok değirmen, meyhane, sabunhane, tahinhane, hamam, kervansaray gibi yapılar 
bulunmakta ve ticari ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Yine Denizli’den 

Konya’ya giden ticaret yolu Keçiborlu, Gönen, Ağros ve Eğirdir’den geçmektedir. Bunun yanı 
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sıra medrese, cami, çeşme, türbe gibi yapılarla sosyal hayata katkı vermektedir. Özellikle şehrin 

gelişmesinde Türkiye Selçuklu Devleti komutanlarından Ertokuş’un yaptırdığı medrese, 

Dadıl’daki kervansaray ve diğer bazı vakıfların önemli bir yeri olmuştur. 
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EKLER 

Tablo 1: 1478 Tarihinde Ağros Şehri Nüfusu (MAD.d 18009) 
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1.Medrese* 170 134 4 1 - 1 - 1 5 

2.Onaç 98 59 3 6 - - - - 1 

3.Kafirköy (İsmi yazılmamıştır muhtemelen 
Kafirköy’dür) 

64 32 26 6 - 1 - - - 

4.Gebran 115 71 21 23 2 - - - - 

5.Mustafa v. Şeyh 28 19 3 3 - 1 1 1 - 

Toplam 475 315 57 39 2 3 1 2 6 

*Medrese mahallesi iki yerde yazılmıştır. İkincisi medrese-i mezkûr diye belirtilmiştir. Birincisinin başlığı olmamasına 

rağmen bu da medrese mahallesi olmalıdır. Bu mahallenin başı eksiktir. İki medrese mahallesi birleştirilerek 

değerlendirilmiştir.  Toplam veriler Medrese mahallesindeki eksiklikten dolayı daha azdır. Defterde cümle nefer hane 

445 olarak verilmiş olmasına rağmen yapılan hesaplamada 475 olduğu görülmüştür.  

Tablo 2: 1501 Tarihinde Ağros Şehri Nüfusu (MAD 3331) 
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1.Medrese   156 6 6 2 3 1 1 2 5 - 

2.Onaç   98 1 50  5 2  1 7 1 

3.Kafirköy   29 1 16  2 1   1  

4.Zımmiyan  69           

Muganşah Evlatları* 16            

Toplam 16 69 283 8 72 2 10 4 1 3 13 1 

Tapu Tahrir Defterinde ise şu ifadeler geçmektedir: Nahiye-i Ağras tabi-i kaza-i Eğirdir: Hane-i avarız ma'a evkaf 566, 

hane reaya 86, hane evkaf 480, mücerred 70, imam 14, muhassıl 10, pir-i fani 18, sahib-i zaviye 3. Biz şehir nüfusunu 

buradaki ifadeleri göz önünde bulundurarak hesapladık (TT 994, s.402). 
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*Muganşah evlatları ayrı yazılmış olup şehir içinde değerlendirilmiştir  

 

 

 

Tablo 3: 1530 Tarihinde Ağros Şehri Nüfusu 
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1.Medrese 165 110 14 9 2 9 3 1 1 6 2 4 1 3 

2.Onaç 159 131 17 4 2 1      1 2 1 

3.Kafirköy 52 41 8 2 1          

4.Zımmiyan 56 46* 9 1           

Evlad-ı Armağanşah** 41              

Nefs-i Ağras** 19 19             

Toplam 492 347 48 16 5 10 3 1 1 6 2 5 3 4 

* 46 hanenin 6’sı müslim 40’ı gebrandır. ** Evlad-ı Armağanşah ve TT 121’de kayıtlı olan “Nefs-i Ağras” şehir 

nüfusuna dâhil edilmiştir. 

Tablo 4: 1568–70 Tarihinde Ağros Şehri Nüfusu 
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1.Cami  39 16   5 4 1        

2.Alaca  53 22  1    1   1    

3.Duman (?)  35 13  1     1 1     

4.İmadeddin  24 8   2 2      1 2  

5.Çeşme  33 20  1 1 3  1      1 

6.Yunus Halife  18 12    6        1 

7.Pazar  31 11         1    

8.Onaç  41 40 13 8           

9.Sinan  16 11 1  1          

10.Çomakçı  25 14 2            

11.Akkoca  30 15 1 1           

12.Sehrap  9 8             

13.Zımmiyan*  51 26 2 29          1 

13.Zımmiyan** 55               

Cemaat-ı evlad-ı 
Armağanşah 

 14 3  1 4  1     3   

Nefs-i Ağras *** (TK 
51) 

69 41              

Toplam 124 419 219 19 42 13 15 2 2 1 1 2 4 2 3 

Not: * Bunlar Müslümandırlar. ** Bunlar Gayrimüslimdir.  Zımmiyan mahallesindeki Müslüman ve gayrimüslimler 

ayrı ayrı kaydedilmiştir. 16 neferi TK 51’de kaydedilmiştir. Ayrıca 7 hane vardır. *** Hane 41’dir. Mahallelerde 20 

adet bennak aynı zamanda mu’tak olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 2 adet tımardan ve hisar gedüğünden maz’zul vardır. 

Tablo 5: 1478–1570 Tarihleri Arası Ağros Şehri Hâsılı 

1478 Tarihi Gelirleri 1501 Tarihi Geliri 1523 -1530 Tarihi 

Geliri 

1568–70 Tarihi 

Geliri 

Bütün çift 1806, resm-i nim çift 
1365, resm-i bennak 3150, 
Mezkûr resm-i çiften ve 

bennaktan sancakbeyi hakkı 
evler 4080 

Resm-i çift ve nim ve bennâk 
2532 

Resm-i çift 1028, 
resm-i bennak 1110, 
resm-i mücerred 84 

R. çift 882, r. nim 
çift 1134, r. bennak 
5527, r. çift ve nim 

ve bennâk 2960, r. 
mücerred 1545 

Öşr-i Çift fi 100 meblağ 7550, 
İki ortaktan evler yılda 720 

Ö. Hınta müd 185 hâsıl 9250 - Ö. Hınta 120 müd 
hâsıl 9600 
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- - İspenç-i gebran 475 Cizye-i gebran ma’a 

ispenç 1860 

- Ö. Şair 100 müd hâsıl 3000 - Ö. Şair 80 müd hâsıl 
4800 

- Alaf 30 müd 600, Bakla 3 müd 
12 kile 144, Burçak 1 müd 30,  

- - 

Bağ hariçten evler yılda 2800 Harac-ı bağ 4000 - Ö. Bağ 3000 

Harımlardan ki yonca ve bostan 
ekerler hâsılı yılda 400 

Ö. Bostan 550 - Ö. Bostan 800 

- Ö. Afyon 100 - Ö. Afyon 500 

- Ö. Piyaz 3 müd hâsıl 90 - Ö. Piyaz 100 

- Ö. Kovan 100 - Ö. Kovan 100 

- Hisse-i eşcar-ı ceviz ma’a Ö. 
Ceviz 200 

- Ö. Ceviz 300, resm-
i otlak ve kozağacı 
300 

Ö. Eşcar hâsılı ve 10 değirmeni 
vardır haraçlu 400 

Resm-i asiyab 15 bab, 2 kıta 
harap hâsıl 408 

- Resm-i asiyab 12 
bab, hâsıl 420 
(Değirmenlerin 8'i 
yıl yürür, 4’ü altışar 

ay yürür) 

Bad-ı hevadan ki r. gerdek ve 
cinayetden cümle 
sancakbeyinindir 900 

Resm-i gerdek an resm-i toprak 
200 

Bad-ı heva 1000 R. gerdek 200, bad-
ı heva 1021 

Resm…sancakbeyinindir 700 Hass-ı bağçe hâsıl 200 - Hass-ı bahçe 200, 
Resm 500 

Bazarı sancakbeyinindir 1800 Mukataa-i zemin-i bazar ve 

dükkân 130 

Kıst-ı bazar 3090 Kıst-ı bazar 3500, 

Mukataa-i zemin-i 
bazar 150 

Gebirlerden küp resmi 
sancakbeyinindir 200, Mukata'a-
i Ağros ve karye-i Panbuklu 
tabi-i Ağros kıst-ı bazar ve 
tahinhane ve r. çift ve bennak ve 

r. ganem ve r. gerdek ve c. 
cinayet ve r. çölmek ki küb 
resmidir an gebran ve ve r. kile 
fi sene 10000 

- Meyhane fi sene 200, 
Tahinhane 1000, 
Sabunhane 1 kıta 
maktu 200 

Demhane 1350, 
Sabunhane 400 

Bir yaylası vardır 
sancakbeyinindir 200 

R. kışla Ağras’da mütemekkin 
olan yayadan ve müsellemden 
ve gayriden 26 nefer fi 4 hâsıl 
104 

Resm-i otlak 200, 
Deştbani 95, Resm-i 
ağnam 258 

R. yaylak-ı 
Ağros'da 
mütemekkin olan 
piyade ve müsellem 

ve gayriden 200, r. 
ağnam 100, 
deştbani 200 

Zeminler hariçten hâsılı var 
5000 (mezkûr haracın 3100 
akçesi mezkurenindir bakisi 
sancakbeyinindir) 

R. zemin-i hariçten yer 
tutanlardan 2 dönüme 1 akçe 
1000 dönüm 500, r. zemin 500, 
İcare-i zemin 30, R. Tapu-yı 

zemin 200 

- Resm-i zemin 500 

- Resm-i kile 4830 Resm-i kile 660 Resm-i kile 200 

Seyyidü’l-ulema Mevlana 
Alaeddin ki müderristir bir mülk 
hamam vardır Taceddin 
Çeşmesi’nden suyu vardır. 

Hisse-i rub’u Hamam der 
Ağras 75 

- Rub’-ı Hamam-ı 
Ağras 80 

Mezkûr Ağras’ın halkı avarız-ı 
divaniyeden muaf ve müsellem 
olalar 

Vakfa müte’allik 
Müslümanlardan resm-i çift ve 
bennâkdan nısfların ve 
gebrânını köyleri resmin ve 
cümle re’âyânın rüsûm-ı 
ağnâmın ve bâd-ı hevânın ve 
bâzâr bacın sancakbeyi tasarruf 
edegelmiş ve bâki mahsûlât 
vakfa mahsusdur deyu defter-i 

- - 
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köhnede mukayyed kemâkân 

bütün çiftden 21 ve nim çiftten 
on buçuk ve bennâkdan 6 akçe 
sancakbeyinindir. 

Mezkûr Ağas’ın suyundan 
mütevellilerin penceşenbe gün 
gecesiyle suları vardır gecesi 
Ahi Mahmudla Ahi 

Bayezid’indir ve sabahtan 
öğleye değin Ahmed Paşa’nındır 
ve öğleden ahşama değin Şeyh 
Çelebi oğlunundur. 

Ağros suyundan pencişenbe 
gün gecesiyle evlâdlar 
Mugânşâh’dan bazı kimesneler 
tasarruf edermiş bu tafsîl 

üzerine ahşamdan sabaha 
değin Ahi Mahmudla Bayezid 
tasarruf eder sabahdan öğleye 
değin Ahmed Paşa tasarruf 
eder öğleden ahşamadeğin 
Şeyh Çelebi oğlu tasarruf 
edermiş bunun üzerine 
ellerinde hükm-i padişahî var 
ve hem köhne defterde dahi 

mestûr deyu mukayyed şimdiki 
halde mezkûrları müteveffâ 
olub hakk-ı şer’îlerin evlâdlar 
tasarruf ederler deyu defter-i 
köhnede mukayyed kemâkân 
mukarrer.Resm-i ab 720 

- - 

İhtisab-ı nefs-i Ağras 600 - İhtisab-ı nefs-i Ağras 

2000 

Nefs-i Ağros ve 

Zımmiyan hâsılı 
15150  

K. Panbuklu vakıfdır 
Atabey’den Dadıl 
Kervansarayı’na kadimden 
Hüdavendigar zamanında dahi 
vakfiyeti gelmiş eski defterde 
eyle bulunub yine kayd olundu 

şimdiki halde hâsıl 1552 

Karye-i Panbuklu ki köhne 
defterde vâkıf-ı mezkûrun 
Dadıl nâm mevkide bina ettiği 
kârbânserây vakfı denilmişdir 
amma vakıfnâme mûcebince 
karye-i Ağros sınurunda 

mündericdir mecmûsu mezkûr 
medrese ile ol kârbân-serâya 
vakf olmuşdur bu sebebden 
karye-i Panbuklu’yu dâhi 
müderrisi tasarruf ede gelmiş 
zikr olan kârbân-serây 
meremmetine iltizâm edüb 
el’ân yine müderris 

tasarrufundadır deyu defter-i 
köhnede mukayyed şimdiki 
halde karye-i mezkûre Bayezid 
Fakih nâm kimesneye sadaka 
olunub padişahımız eazz-
Allahu ensârehu hazretlerinin 
nişân-ı şerîfi verilmiş vakfiyyet 
üzere mutasarrıf olub kârbân-

serâyın meremmetine sarf edüb 
ihyâ ve ta’mîr ede deyu. 

K. Panbuklu hâsıl 
4237 Minha cihet-i 
talebe yevm 10, cihet-
i kerbansaray fi sene 
200, bakisi der 
tasarruf-ı medrese 

ceman mahsulat-ı 
medrese-i mezkûr 
31684 

K. Panbuklu vakf-ı 
mezbur hâsıl 5400. 
Bu köyün hâsılı 
kervansarayın 
tamiri ve medresede 
görev yapanlara sarf 

olunmaktadır. 
Armağanşah 
evladları 
mütevellidir. 

Cümle yekûn 17318 humsu 
mütevelliye 3384, baki kalanı 
Mevlana müderrisindir 13834. 
Ayrıca TT 30’da geçen ihtisab 
600 ve Mukataa-i Ağros, 
Panbuklu ve diğer bazı 

kalemlerden 10000 akçe ile 
birlikte toplam şehir hâsılı 
27918 akçe yapmaktadır. 

Fi’l-asl 25022 ezziyade 3051 
minha cihet-i tevliyet hums 

TT 121’de geçen 
toplam şehir hâsılı 
9400 akçedir. TT 
438’de şehir hâsılı 
“hâsıl karye-i Ağros 
ma'a tevabiha ma'a 

ispenç ve cizye-i 
gebran 27448, an 
mahsul 24377, an 
ispenç ve cizye 3070 
Minha: cihet-i 
tevliyet-i hums” 
şeklinde belirtilmiş 
olup 27448 akçedir. 

TK 566’da kayıtlı 
şehir hâsılı 26455 
ve TK 51’de kayıtlı 
şehir hâsılı 15150 
akçedir. Toplamda 
ise 41605 akçedir. 
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Ayrıca ihtisab-ı nefs-i 

Ağras 2000 akçedir. 
Toplamda ise 38848 
akçedir. 
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Investigation of Master and Doctoral Thesis Related to Organizational Cynism in The 

Tourism Sector 

Burcu ALAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 
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ÖZET: Sinizm; bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda davranışlara yönelmesi, kişilerin kendi çıkarları için 

dürüstlük, adalet gibi ilkelerinin gözardı edilmesi ve herkesi çıkarcı kabul etmektir.  Sinizm; örgütün dürüst olmadığı, 

örgüte yönelik küçük görme, öfke, utanç ve sıkıntı gibi inançlar edinmektir. Sinikler, insanların bencil, tutarsız ve 

güvenilmez olduklarını düşünürler. Sinizm örgütsel motivasyonun sağlanması ve korunması açısından önem arz eden 

bir olgudur.Bu çalışma, turizm sektöründe yapılan örgütsel sinizm ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Çalışmanın verileri YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “sinizm”, “turizm” ve “örgütsel sinizm” anahtar 

kelimeleri kullanılarak yapılan tarama sonucunda elde edilmiştir. Turizm işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizme 

yönelik algılarını değerlendiren ve tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezler çalışmaya dahil edilmiştir. Taramalar 

Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda çalışmaya toplam 15 çalışma dahil edilmiştir. Çalışmaların 12 tanesi 
yüksek lisans, 3 tanesi ise doktora tezi olup, tamamı tanımlayıcı tiptedir. Dahil edilen çalışmalar turizm alanında 
yapılmıştır. Çalışmalarda, örgütsel sinizm ve örgütsel sinizmin mobbing, örgütsel bağlılık, kişilik  sinizmi, örgütsel 
sessizlik, liderlik, örgütsel güven, örgütsel etik iklim, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık, sosyal kaytarma, x ve y kuşağı 
ile ilişkilendirilmesi söz konusudur.  

Çalışma sonuçlarına bakıldığında sinizmin örgütü örgütsel bağlılık, işgören devir hızı, motivasyon, 
verimlilik, örgütsel güven, örgütsel iklim, etik, iş tatmini gibi konularda olumsuz etkilediği, sinik çalışanların özellikle 
iç girişimcilik hususunda geri planda oldukları, bu durumun sosyal kaytarma şeklinde örgütsel iklime yansıdığı 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sinizm, örgütsel sinizm, turizm. 

ABSTRACT:  Cynicism; individuals to behave in line with their own interests, to ignore the principles of 

honesty, justice for their own interests and to accept everyone as an interest. Cynicism; the organization is dishonest, 
the organization is to see such humiliation, anger, embarrassment and distress. Cynics think that people are selfish, 
inconsistent and unreliable. Cynicism is an important phenomenon in terms of providing and maintaining 
organizational motivation. This study was conducted in order to examine graduate theses about organizational cynicism 
in tourism sector. 

The data of the study were obtained by using the cynicism, tourism and organizational cynicism keywords in 
YÖK National Thesis Center. Postgraduate theses, which evaluate the perceptions of employees in tourism enterprises 
towards organizational cynicism and can be accessed in full text, are included in the study. Scans were conducted in 
November 2019. 

As a result of the evaluations, a total of 14 studies were included in the study. 11 of the studies were master's 
and 3 of them were doctoral dissertations and all of them were descriptive. The included studies were conducted in the 
field of tourism. In the studies, organizational cynicism and organizational cynicism are associated with mobbing, 
organizational commitment, personality cynicism, organizational silence, leadership, organizational trust, 
organizational ethical climate, job satisfaction, organizational citizenship, social disengagement, x and y generation. 

mailto:burcuozkara@mehmetakif.edu.tr
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When the results of the study are examined, it is concluded that cynicism negatively affects organizational 
commitment, employee turnover rate, motivation, productivity, organizational trust, organizational climate, ethics, job 

satisfaction, and that cynical employees are in the background especially in internal entrepreneurship and this situation 
reflects to the organizational climate It was reached. 

Keywords: Cynicism, organizational cynicism, tourism. 

 

GİRİŞ  
Sinizm, James (2005) tarafından, çalışanın mensubu olduğu örgüte yönelik olumsuz 

davranış, duygu ve düşünceler tarzında yansıyan tutum olarak, Evans vd (2011) tarafından, 

çalışanların, liderlerinden adaletsizlik ve sömürü göreceklerine ilişkin inançlarının sonucu olarak 
tanımlanmıştır. Sinikler insanlara güvenmez, insanların sahtekar ve bencil olduklarını, 

örgütlerinin samimiyetsiz ve dürüstlükten yoksun, yönetici ve örgüt çalışanlarının çıkarcı 

olduklarını düşünürler. Bu durum örgüt çalışanlarının davranışlarına, örgütlerini sert bir biçimde 

eleştirme ve örgütlerin ahlaki değerlerini yok sayma olarak yansır. Üstlerini yetersiz görme ve 
örgütsel başarı olasılığının olmadığı şeklinde yargıları vardır(Abraham,2000; Uzun ve Ayık, 

2016; 674). Sinizm örgütlerde örgütsel bağlılığın azalması, verimliliğin düşmesi, çalışanın 

mutsuz olması ve yaptığı işten zevk almaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu 
durum, özellikle üretim ve tüketimin eş zamanlı olmasından kaynaklı olarak çalışan ve tüketicinin 

sürekli karşı karşıya olduğu turizm sektörü gibi hizmet işletmelerinde daha sıkıntılı sonuçlar 

doğurabilmektedir.  
 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: SİNİZMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VARSAYILAN 

OLGULAR 

Sinizm, örgütlerde pek çok değişkenden etkilenebildiği gibi, pek çok değişkeni de 
etkileyebilmektedir. İncelenen lisansüstü tezlerde sinizme yönelik ilişkilerinin olduğu varsayılan 

olgular şöyledir; 

İncelenen ilk çalışmada etkileşimci ve dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik konuları 
işlenmiştir. Dönüşümcü lider, bağımsız ve vizyon sahibi çalışanlar oluşturma, takip edenlerin 

ihtiyaçlarını, inançlarını, değer yargılarını değiştirme, yenilikçi bakış açısı içerme gibi davranışlar 

içerisindedir(Gürüz ve Gürel, 2006:297). Etkileşimci lider ise, çalışanları ile arasında karşılıklı 
menfaatler olan liderdir (Aksu, 2012:5). Etkileşimci lider, geçmişi ve günümüzü uyumlaştırır, 

dönüşümcü lider, bugünü ve geleceği uyumlaştırır(Bass, Avolio, Jung ve Werson, 2003, s.211). 

Örgütsel sessizlik ise, çalışanın iş hayatında çeşitli sebeplerden dolayı kendi düşüncesini ifade 

etmekten kaçınması olarak tanımlanabilir(Erenler, 2010:14).  
 

İkinci ve on ikinci çalışmada değinilen psikolojik sözleşme ihlalini Morrison ve Robinson 
(1997) “bir tarafın diğer tarafa karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğu 
düşüncesine kapılması” olarak tanımlamıştır. 

Üçüncü çalışmada değinilen örgütsel güven; örgütsel adalet, beklenti ve ihtiyaçların 

karşılanması, örgütsel ikliminde işbirliği ve dayanışma içerisinde olunarak sağlanmaktadır(Neves 
ve Caetano, 2006, s. 355). 

Dördüncü çalışmada bahsi geçen kişilik sinizmi bireyin kişiliğinden kaynaklanır; örgütsel 

sinizmle farkı, bireyde sinik tutumların oluşmasına neden olmasıdır(Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 
285). 

Beşinci çalışmada incelenen X Kuşağı (Generation X) 1965-1979, garantici, tedbirli, 

eğlenceli, mücadeleci, kanaatkâr, dinamik, tedbirli özellikler gösteriyor iken,(Mücevher, 2015: 
12) Y Kuşağı (Generation Y) 1980-1999, eğlenceye düşkün, gezmeyi seven, yeni şeyler deneyen, 

hayallerinin peşinden koşan, yoğun çalışan, sorgulayan özelliklere sahiptir(Babaoğlu, 2015: 19).  

Altıncı ve dokuzuncu çalışmada incelenen iş tatmini; işgörenin içsel işlerini ifa ederken 

edindikleri olumlu tutumlar ve işgörenin işinden aldığı haz olarak tanımlanabilir(Akçadağ ve 
Özdemir, 2005: 172) 
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Yedinci çalışmada ele alınan sosyal kaytarma; bireylerin grup içerisinde, yalnız 

çalıştıklarından yani bireysel çabalarından daha azını göstermeleridir(Latane ve diğerleri, 1979: 

831). 
Sekizinci çalışmada geçen örgütsel vatandaşlık kavramı bireyin çalışma ortamında iş 

tanımlarının dışında edindiği gönüllü rollerdir(Organ 1988: 4) 

Onuncu ve on dördüncü çalışma örgütsel bağlılık kavramına eğilmiş ve bilindiği üzere 

örgütsel bağlılık, işgörenlerin örgütte kalma isteği, örgütün amaç ve değerlerine olan bağlılığıdır 
(Doğan ve Kılıç, 2007: 38). 

Onbirinci çalışmada örgütün etik iklimi, örgüt üyelerinin öncelikle hangi konuları etik 

olarak ele aldıklarını ve ele alma biçimleri olarak tanımlanmıştır (Barnett ve Schubert, 2002: 281). 
Son çalışmada ele alınan mobbing kavramı Türk Dil Kurumu tarafından; “iş yerlerinde, 

okullarda, vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde 

engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak 

tanımlanmıştır 
.   

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Çalışmanın verileri YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından alınmıştır. Sözkonusu veriler 

elde edilirken “sinizm”, “turizm” ve “örgütsel sinizm” anahtar kelimeleri kullanılmış ve yapılan 

tarama sonucunda tam metnine ulaşılabilen 15 çalışma elde edilmiştir. Turizm işletmelerinde 

çalışanların örgütsel sinizm algılarını değerlendiren ve tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezler 
çalışmaya dahil edilmiştir. Taramalar Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda çalışmaya dahil edilen 15 çalışmadan 12 tanesi 

yüksek lisans, 3 tanesi ise doktora tezi olup, tamamı tanımlayıcı tiptedir. Dahil edilen çalışmalar 

turizm alanında yapılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

Tezlerin incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ve bulgular aşağıdaki şekilde 
tablolaştırılmıştır; 

 

 
 

 

 
Tez Bilgileri Örneklem Sinizm ile Etkileşimi 

Ölçülen Olgu 

Sonuç 

Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Ayşe Atar 
Doktora Tezi  
Haziran 2018  

Antalya bölgesinde 718, 
Amalfi 
Coast bölgesinde ise 357 

işgören 

Etkileşimci ve 
Dönüşümcü Liderlik, 
Örgütsel Sessizlik, 

Psikolojik İyi Oluş 

Etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin örgütsel sessizlik üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, yine örgütsel sessizliğin 
örgütsel sinizme, örgütsel sinizmin ise psikolojik iyi oluşa karşı 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 

Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Meltem Erdoğan 
Doktora Tezi 

 Erzurum – 2015 

Palandöken Kayak 
Merkezi’nde faaliyet 
gösteren dört ve beş 
yıldızlı otellerdeki 262 
işgören 

Psikolojik Sözleşme İhlali 
Algısı, Örgütsel Bağlılık 

Bu çalışmada psikolojik sözleşme ihlalinin sinizmi etkilediği, 
yani psikolojik sözleşme ihlali algısının arttıkça sinizm de 
arttığı, psikolojik sözleşme ihlali algısı arttıkça örgütsel 
bağlılığın düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Gazi Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü 
Mustafa Yıldırım 
Doktora Tezi  
Aralık 2014 

Antalya ilinde faaliyet 
gösteren beş yıldızlı otel 
işletmelerinde çalışan 761 
kişi 

Psikolojik Sözleşme İhlal 
Algıları, Örgütsel Güven 

Çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgütsel güveni 
azaltıcı, örgütsel sinizmi ise artırıcı yönde etkilediği ortaya 
çıkmış, örgütsel güvenin örgütsel sinizmi azaltıcı etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka sonuç ise, psikolojik sözleşme 
ihlalinin örgütsel sinizmi, örgütsel güven aracılığı ile 
etkilediğidir. 
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Akdeniz 

Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Sündüs Gedik 
Yüksek Lisans Tezi  
Antalya, 2015 

Antalya’da faaliyet 

gösteren A Grubu Seyahat 
Acentelerinde çalışan 234 
kişi 

Kişilik Sinizmi Örgütsel sinizm ile kişilik sinizminin pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişkisi olduğu, kişilik sinizmindeki değişimin örgütsel 
sinizmdeki değişimi açıkladığı sonucuna varılmıştır. 
 

Akdeniz 

Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Turizm işletmeciliği 
Ana Bilim Dalı  
İrem Deveci 
Yüksek Lisans Tezi 
Antalya, 2018 

Antalya’da yer alan 5 

yıldızlı otel 
işletmelerindeki 192 
çalışan 

X (1965-1979) ve Y 

(1980-1999) kuşağı 
çalışanları 

Y kuşağı otel çalışanlarının, X kuşağı otel çalışanlarına göre 

daha fazla örgütsel sinizm yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 
 

Gaziantep 
Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
Ana Bilim Dalı 
Güler Büşra 
Karaömer Yüksek 

Lisans Tezi 
Gaziantep 
Haziran 2018 

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti‟ndeki 
otellerde çalışan 500 
işgören 

Motivasyon ve İş Tatmini Örgütsel sinizm, motivasyon ve iş tatmini algılarını oluşturan 
boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve 
en önemli etkenin çalışma ve ortam şartları olduğu, sinizmin 
motivasyon ve iş tatminine olumsuz etkisi olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Balıkesir 
Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 

Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 
Enes Biroğlu 
Balıkesir, 2018 

Balıkesir ili Gönen 
ilçesi otel işletmeleri 
çalışanlarından 155 
işgören 

Sosyal Kaytarma Örgütsel sinizmin, iş arkadaşı sosyal kaytarma algısını güçlü ve 
pozitif yönde, kendi kaytarma düzeyini ise zayıf ve yine pozitif 
yönde istatistiksel olarak etkilediği tespit edilmiştir 

Karabük 
Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 
Emre Aykaç 
Karabük 
Temmuz-2016 

Antalya ilinde beş yıldızlı 
otellerde çalışan 637 kişi 

Örgütsel Vatandaşlık Örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 
ilişki incelendiğinde; sinizm tutumlarının, örgütsel vatandaşlık 
davranışı ile anlamlı ve negatif yönde bir ilişki sergilediği 

görülmektedir. 

Adnan Menderes 

Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 
Ayşe Arslan 
Aydın-2016 

Aydın Turist Rehberleri 

Odası’na kayıtlı olan ve 
aktif olarak çalışan 
eylemli turist 
rehberlerinden 215 kişi 

İş tatmini Çalışma sonucunda turizm çalışanlarının örgütsel sinizm 

düzeyleri ile iş tatminleri arasında, negatif ve anlamlı bir 
ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır yani örgütsel sinizm düzeyi 
arttıkça iş tatmin düzeyi azalmaktadır. 

Mersin Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
Ana Bilim Dalı 
Melih Aydın 
Yüksek Lisans Tezi 
Mart, 2016 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 
otellerinde çalışan 360 
işgören 

Örgütsel Bağlılık Örgütsel sinizm düzeyi arttığında örgütsel bağlılığa yönelik 
tutumların azaldığını sonucu ortaya çıkmıştır. 
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T.C. Eskişehir 

Osmangazi 
Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Ali Doğantekin 
Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 

Eskişehir, 2016 
 

İstanbul ilindeki dört ve 

beş yıldızlı konaklama 
işletmeleri çalışanlarından 
391 kişi 

Örgütsel Etik İklim Araştırma sonucunda, örgütsel etik iklim ile örgütsel sinizm 

arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. 

Gazi Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
Eğitimi Ana Bilim 
Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 
Funda Karacaoğlan 
Ankara, Nisan,2014 

Ankara ilinde bulunan 
toplam 13 beş yıldızlı otel 
işletmesinde 390 çalışan  

Psikolojik Sözleşme İhlali Örgütsel sinizm ve psikolojik sözleşme ihlali algısı arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, psikolojik sözleşme ihlallerinin 
sinizmi arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

T.C. 
Adnan Menderes 
Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 
Seval Erbil 
Aydın,2013 

Kuşadası’nda dört ve beş 
yıldızlı otellerde çalışan 
303 kişi 

İşten Ayrılma Niyeti Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü 
bir ilişki bulunmuş, örgütsel sinik tutumlara sahip çalışanların 
işten ayrılma niyetinde oldukları belirlenmiştir. Dolayısıyla 
sinizmin işgören devir hızını artırıcı etki vardır denilebilir. 

T.C. 
Mustafa Kemal 

Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Seyahat 
İşletmeciliği Ana 
Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 
Sevgi Balıkçıoğlu 

Hatay-2013 

Antalya’daki dört ve beş 
yıldızlı 20 otel 

işletmesinde çalışan 389 
kişi 

Örgütsel Bağlılık Örgütsel bağlılığı açıklamada örgütsel sinizmin etkisinin 
olduğu, örgütsel sinizmin örgütsel bağlılığı olumsuz yönde 

etkilediği ortaya çıkmıştır. 

T.C. 
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği 
ve Otelciliği 

Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi 
Nil Ayduğan 
Afyonkarahisar 
2012 

Muğla’da 2 otelden 50 
kişi, Afyonkarahisar’da 5 
otelden 220 kişi, 
Antalya’da 5 otelden 222 
kişi, İzmir/Çeşme’de 3 
otelden 80 kişi, 
İstanbul’da 5 otelden 134 

kişi, Ankara’da 5 otelden 
150 kişi ve 
Aydın/Kuşadası’nda 3 
otelden 80 kişi olmak 
üzere toplamda 936 
çalışan 

Mobbing Mobbing ve sinizm arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, 
mobbingin örgütsel sinizm üzerinde etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Tablo 1: Tezlerden elde edilen bulgular 

 

SONUÇ 

Sinizm, örgütlerde çalışanların motivasyonlarını, örgütsel bağlılık ve vatandaşlık 

anlayışlarını olumsuz etkileyen, işten aldıkları tatmin duygularını düşüren olumsuz bir olgudur. 

Sinizmi etkileyen ve sinizmden etkilenen pek çok unsur bulunmakla birlikte, bu unsurların 
tamamının işgörenin işine ve verimliliğine olumsuz yansıdığı söylenilebilir. Bu çalışmada turizm 
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işletmeleri çalışanları sinizm algısını ölçen tezler incelenmiş ve incelenen tüm tezlerde sinizmin 

örgütte olması gereken pozitif kavramları olumsuz etkilediği, negatif yani olmaması gereken 

unsurların tamamından ise pozitif yönlü etkilendiği görülmüştür.  
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ÖZET: İşveren markası, kurumların mevcut ve potansiyel insan kaynağına sunduğu vaatler ve bu vaatleri nasıl 

yerine getirdiğine bağlı olarak şekillenmektedir. Güçlü bir işveren markasına sahip olan kurumlar, gerek insan 
kaynakları gerekse kurumun genel verimliliği açısından önemli avantajlar elde etmektedir. Bundan dolayı işveren 
markası günümüzde stratejik bir değer olarak görülmekte ve gün geçtikçe daha fazla kurum tarafından işveren 
markalaşması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, işveren markası konusunda etkili çalışmalar yürüten bir kurumu detaylı şekilde incelemek 
ve işveren markasının stratejik çalışmalara nasıl dâhil edildiğini ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda ülkemizde işveren 

markasına önem veren işletmelerden olan ve bu konuda bir birime sahip olan Vestel’in işveren markası çalışmaları 
incelenmiştir. Vestel’in güçlü bir işveren markasına sahip olabilmek için yürüttüğü çalışmalar ve işveren markasının 
getirdiği avantajlar derinlemesine tartışılmıştır.  

 Anahtar kelimeler: Marka, İşveren Markası, İşveren Markalaşması, Vestel.  

 

ABSTRACT: Employer brand revolves around the promises made to the existing and potential human 
resources of the corporations and how those promises were fulfilled. Corporations with a strong employer brand gain 
significant advantages in terms of both human resources and the overall efficiency of the corporation. Therefore, 
employer brand is seen as a strategic value today and more corporations are carrying out employer branding activities 
day by day.  

The purpose of this study is to examine a corporation that carries out effective studies on employer brand in 
detail and to be able to show how the employer brand is being included in strategic studies. In that respect, Vestel, 
which is among the operations that attach importance to employer brand in our country and have a unit in this field, 
was chosen to be examined about employer brand studies. Vestel’s efforts to acquire a strong employer brand and the 
advantages gained from it are discussed in depth. 

          Keywords: Brand, Employer Brand, Employer Branding, Vestel.  

 

GİRİŞ  

 
Profesyonel dünyada yetenekler, başlıca rekabet sağlayıcılar olarak görülmektedir (Biswas 

ve Suar, 2016: 58). Bundan dolayı günümüzün sınırları belirsiz, teknoloji tarafından yönlendirilen 

ve hızlıca değişen iş dünyasında işletmelerin karşılaştığı temel meydan okumalardan biri de artan 

yetenek talebidir (Chhabra ve Sharma, 2014: 48). Bu anlamda yeteneklerin çekilmesinde ve elde 
tutulmasında işveren markası en önemli koz olarak görülmektedir ve işletmelerin işveren 

markasına olan ihtiyaçları görünür olmuştur (Altuntaş ve Halepçioğlu, 2019: 2). Dolayısıyla 

geçmişte işletmelerin markalaşma çalışmalarının neredeyse tamamı ürün ve hizmete yönelik 
olurken; değişen koşullarla birlikte işletmelerin doğrudan kendisinin markalaşmasına ilişkin 

uygulamalar yürüttüğü görülmektedir (Köse, 2018: 828).   

mailto:burcu.oksuz@ikc.edu.tr
mailto:erhan.zalluhoglu@gmail.com
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Ürün markalarına benzer şekilde bir iş, fonksiyonel ve sembolik faydalar demeti 

sunmaktadır. Bir işveren seçmek, çalışanların kişisel hayatlarındaki önemli ve öngörülemeyen 

sonuçları nedeniyle karmaşık bir karardır (Kissel ve Büttgen, 2015: 757). Bundan dolayı nitelikli 
çalışanları çekmek ve elde tutmak isteyen kurumların vaatlerini stratejik olarak, tutarlılık ve 

süreklilik taşıyan mesajlarla/uygulamalarla iletmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Güçlü işveren markasına sahip olmak, hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren 

kurumlar açısından öncelikli bir konu haline gelmiş; stratejik çalışmaların bir parçası olarak 
işveren markasına verilen önem artmıştır.  

İşveren markası, kurum için yalnızca dışarıdan en iyi başvuruları çekmek değil aynı 

zamanda içerideki yeteneklerle bağ kurulması ve bağlılıklarının sağlanması açısından değerli bir 
sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağıdır (Kucherov ve Samokish, 2016: 29). Bu durumun 

farkında olan kurumlar, işveren markalarını güçlendirmeye yönelik ciddi yatırımlar yapmakta ve 

işveren markası birimleri kurarak faaliyetleri koordineli şekilde yürütmek istemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, işveren markası birimine sahip bir kurumun faaliyetlerini incelemek 
ve stratejik bir değer olarak işveren markasının avantajlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda 

işveren markası birimi olan bir kurum olan Vestel’in bu konudaki çalışmaları irdelenmiştir.  

 

1. İŞVEREN MARKASI KAVRAMI 

Kurumlarıyla kendilerini özdeşleştiren çalışanların verimliliği, kurumların varlıklarını 

devam ettirmesinin temellerinden birini oluşturur (Akgemci vd., 2019: 549). Bu açıdan 
kurumların devamlılığı ve başarısı, karşılaştığı meydan okumalarla baş edebilen nitelikteki 

işgücüne dayanmaktadır (Chhabra ve Sharma, 2014: 48). İnsan kaynağının gücünün gün geçtikçe 

daha fazla farkında olunması bu konudaki çalışmaların artmasına neden olmuş, işveren markası 

hem akademide hem de uygulamada üzerinde çokça tartışılan bir kavram haline gelmiştir. 

İşveren markası, çalışanların yanında diğer tüm paydaşlar tarafından algılanan kurumun 

imajı (Sehgal ve Malati, 2013: 51), işveren tarafından sağlanan psikolojik, ekonomik ve 

fonksiyonel faydalar bütünü (Thorne, 2004) olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle işveren 
markası, bir kurumun çalışmak için nasıl bir yer olduğuna ilişkin kişilerin inançlarını ifade eder 

(Nolan vd., 2013: 301) ve kurumların kendine özgü istihdam vaatlerini gösterir (Sehgal ve Malati, 

2013: 51). 

Backhaus (2016: 193) işveren markalamasını, pazarlama tekniklerinin çalışan istihdamı ve 

elde tutulması süreçlerine uygulanması olarak değerlendirmektedir. Kucherov ve Zavyalova 

(2012: 88) ise işveren markasını istihdam sağlayan, hedef kitlelere çekici gelen kurumun 

niteliksel özellikleri olarak açıklamaktadır. İstihdam pazarında kurumu ayıran olumlu imaj, 
maddesel (ekonomik) ve maddesel olmayan (psikolojik, sembolik) avantajlar bütünüyle 

betimlenmektedir. Bu tanımdaki hedef kitle kurumun mevcut çalışanları, potansiyel çalışanları, 

işgücü pazarındaki rakipleri ve istihdamla ilgili diğer kurumları (kamu kurumları, işe alım 
firmaları, profesyonel temsilciler gibi) ifade etmektedir (2012: 88).  

“İşveren markası bugün işletme yönetim çalışmalarında rol almaya başlamış; ürün ve 

hizmetlerin yanında işletmelerin kendilerini markalaştırmalarına olanak veren, imajlarının istenen 

ölçüde yaratılmasına katkı sağlayan ve marka kişiliğini oluşturan bir araç ve amaca dönüşmüştür.” 
(Akgemci vd., 2019: 549). Köse (2018: 824) teknolojinin ulaşılabilir ve ucuz olmasının 

sonucunda her şeyin kopyalanabildiğini, bunun sonucunda üretim ve yönetim boyutlarında 

benzeşmelerin arttığını ve güçlü işveren markasına sahip işletmeler açısından yeteneğin temel 
unsur olduğunu belirtmektedir.  

Kurumların güçlü bir işveren markasına sahip olabilmeleri, pek çok faktöre bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Kucherov ve Zavyalova (2012) yaptıkları yazın incelemesine dayanarak 
işveren markasının özelliklerini şöyle sıralamaktadır: 
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 İstihdam pazarında olumlu imaj 

 Çalışanlara yönelik yükümlülüklerin (vaatlerin) yerine getirilmesi, psikolojik 

sözleşmelere uyulması 

 Mevcut ve potansiyel çalışanlara yönelik maddesel ve maddesel olmayan kendine özgü 

özelliklerin kombinasyonu. 

 Hedef kitlelerde bir işveren olarak kuruma ilişkin yüksek farkındalığın olması 

 İstihdam pazarında kurumun bir işveren olarak rakiplerinden farklılaşması 

 Kurumun istihdam pazarında konumlandırılmasında süreklilik taşıyan politika ve 

faaliyetleri. 

Kurumsal markaların ürün ve hizmetler hakkında müşterilere vaatlerini sunmasına benzer 

şekilde işveren markası, mevcut ve potansiyel çalışanlara kurumda yaşayacakları deneyim 

hakkında vaatlerde bulunmaktadır (Backhaus, 2016: 193). Kurumların sahip oldukları markalar 

birbiriyle etkileşim halindedir. Dolayısıyla işveren markası, kurumun diğer tüm markalarını 
etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Bu süreçte kurum hakkındaki içsel inanç ile dışsal 

marka mesajlarının aynı düzeye getirilmesi birincil derecede önemlidir. Düşük tüketici 

farkındalığı olan ürün markalarına sahip kurumların yüksek nitelikli insanları çekmesi daha 
zordur. Benzer şekilde, eğer ürün markaları tüketici pazarında çekici görülmüyorsa potansiyel 

adayların kurumla ilgili olumsuz çağrışımları olması muhtemeldir (Wilden vd., 2010: 58). 

İşveren markası, ürün ve kurum markalarından ayrı olsa da ve farklı temellere dayanarak 
şekillense de markalar birbirini etkilemektedir. Bundan dolayı işveren markası çalışmalarında 

diğer marka mesajlarını göz önünde bulundurarak hareket edilmesi ve çelişkili 

mesajlara/davranışlara yer verilmemesi oldukça önemlidir. Böylece farklı markaların birbirini 

desteklemesi ve daha güçlü bir işveren markası elde edilmesi mümkün olabilecektir.  

 

2. İŞVEREN MARKASININ STRATEJİK ÖNEMİ 

Yüksek rekabetle karakterize edilen istihdam pazarında işe ve kuruma uygun insan 
kaynağının sağlanması giderek sorun haline gelmektedir. Bundan dolayı kurumların faaliyetlerini 

sürdürürken karşılaşacağı meydan okumalarla baş edecek insan kaynağını sağlayacak stratejileri 

geliştirmesi gerekmektedir (Wilden vd., 2010: 56).  Öksüz (2019: 302) “kurumların stratejik 

çalışmalarında insan kaynağının çekilmesinin gereklerinden birinin de güçlü işveren markası” 
olduğunu belirtmektedir. Şöyle ki işveren markası, çalışanlarla ve diğer paydaşlarla etkileşim 

kurarken kurumun özünü yakalamakla ilgilidir (Sehgal ve Malati, 2013: 51). Böylece kurumun 

verdiği vaatler ve vaatlerini yerine getirmekteki başarısı, güçlü bir işveren markası sahibi olma 
yolunda kendisine aracılık etmektedir. İşveren markası güçlü olduğunda ve kurumlara stratejik 

bir değer sağladığında, rekabet edebilirliğin anahtarı haline gelmekte ve önemli avantajlar 

sunmaktadır.  

Backhaus (2016: 193) işveren markasının amacının mevcut ve potansiyel çalışanlara 

olumlu ve çekici bir imaj sunmak olduğunu ileri sürmektedir. Benzer şekilde Biswas ve Suar 

(2016: 58) yeteneklerin çekilmesi ve elde tutulmasının üst bir öncelik olduğunun ve bundan dolayı 

mevcut ve potansiyel çalışanlara yönelik işveren markalamasının zorunluluğunun altını 
çizmektedir.  Bu zorunluluktan dolayı işverenler yetenekleri çekmek,  işe almak ve bağlılığını 

sağlamak için işveren markası oluşturmanın ve iletmenin öneminin giderek daha fazla farkında 

olmalıdır (Saini vd., 2014: 108). 

İşveren markası, kurumun içinde ve dışında desteklenmesini içerir, kurumu farklı ve 

istenen bir işveren haline getirir (Sehgal ve Malati, 2013: 51). İyi bir şekilde farklılaşmış işveren 

markası, iş arayan adaylara kurumun değerlerini anlama ve kendileri ile kurum arasında 
benzerlikleri bulma olanağı sunmaktadır (Backhaus, 2016: 194). Bu bağlamda işveren markası, 

kurumların potansiyel ve mevcut çalışanlarında görünürlüğünü arttırmakta (Uen vd., 2015: 107) 

ve adayların başvuru niyetlerini etkilemektedir (Gomes ve Neves,  2011; Wilden vd.,, 2010).  
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Backhaus (2016: 194) işveren markalamasının birinci amacının istihdam pazarında işvereni 

farklılaştırmak; ikincisinin ise çalışan bağlılığını sürdürmek olduğunu belirtmektedir. Bağlılığı 

fazla olan çalışanlar, uzun süre kurumda kalacak ve kurum daha düşük işgücü devri oranına sahip 
olacaktır. Daha fazla çalışanın bağlılığı sağlandığında ve daha güçlü katılım olduğunda ise her bir 

çalışanın sağladığı katkı artmakta ve yatırımların geri dönüşü sağlanmış olmaktadır (Biswas ve 

Suar, 2016: 59). Bütün bunların sonucunda ise hem çalışanların kişisel performansı hem de 

kurumsal performans artmakta ve kurumlar rakipleriyle daha kolay rekabet edebilir hale 
gelmektedir.  

İşveren markası, yalnızca mevcut çalışanlarının gözünden kurumun değerlendirilmesini 

içermez. Aynı zamanda kurumun diğer paydaşları açısından da önemli bir değer olarak 
görülmektedir.  Bozoklu (2019: 1105) güçlü işveren markalarının yüksek etik standartlarla ilişkili 

hale getirildiğinde müşteriler, başka kurumların çalışanları ve toplum gibi dış paydaşlarda olumlu 

değerlendirmeler yaratacağını belirtmektedir.  

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI     
 

Bu çalışmada, işveren markasına sahip bir kurum olan Vestel’in konuya ilişkin 
çalışmalarını incelemek ve stratejik bir değer olarak işveren markasının sunduğu faydaları 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmada vaka incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yalnızca tek 

bir kurumun faaliyetlerinin incelenmesi çalışmanın temel sınırlılığını oluşturmaktadır.  
 

Vestel’de işveren markası birimi, 2016 yılında kurulmuştur. Birimde şu an 5 çalışan 

bulunmaktadır ve yeni yılda sayının artması planlanmaktadır.  

 

4. BULGULAR 

 

          Dijital Medyada Vestel’in İşveren Markası 

 

Vestel aşağıda yer alan dijital platformlar üzerinden mevcut ve potansiyel çalışanlara 

yönelik gönderiler, fotoğraflar, videolar paylaşmaktadır. Aynı zamanda işe alım süreçleri, 
eğitimler, etkinlikler hakkında bu kanallardan yararlanıldığı görülmektedir. 

 Vestel Kariyer’in Resmi Instagram Sayfası: kariyerinVsen (436 gönderi-2027 

takipçi) 

 Vestel Kariyer Resmi Web Sitesi: http://www.vestelkariyer.com  

 Vestel Linkedin Hesabı: https://tr.linkedin.com/company/vestel (87,873 takipçi) 

Potansiyel Çalışanlara Yönelik Etkinlikler 

Vestel İşveren Marka Stratejisi Çalıştayı (2014-2015): Vestel City’de ODTÜ, Bilkent, 
Boğaziçi, İTÜ, Koç, Sabancı ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin mühendislik, işletme, inovasyon, 

bilişim ve girişimcilik alanlarındaki 23 farklı üniversite kulübünün temsilcilerden oluşan 53 

öğrencinin katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda öğrenciler, öncelikle Vestel City’i 
gezmiş; ardından takımlar halinde strateji haritaları ve projeleri geliştirmişledir 

(www.zorlu.com.tr).  

Kariyer Günleri/Fuarları: Vestel, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin düzenlediği 

kariyer fuarları ile üniversitelerin kariyer günlerine ve fuarlarına katılmaktadır. Bu etkinliklerde 
stant açılmakta; hem Vestel hem de kariyer imkânları anlatılmaktadır.  

http://www.vestelkariyer.com/
https://tr.linkedin.com/company/vestel
http://www.zorlu.com.tr/
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Vestel İşletmecilik Seminerleri: Vestel’den yöneticiler ve uzmanlar Ege Üniversitesi’nde 

öğrencilere iş geliştirme, big data gibi pek çok konuda seminer vermiştir.  

Mevcut Çalışanlara Yönelik Etkinlikler 

Vestel Teknoloji Akademisi: Bu program kapsamında bilimsel uzmanlar tarafından elektronik 

ürünler ve gelişen teknikler hakkında mühendislere bilgi aktarılmaktadır. Akademide Vestel’e 

özel tasarlanmış teknik eğitimler, uygulamalar ve projelerin yer almaktadır ve çalışanların bilgi 

ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Teknoloji akademisi kapsamında katılımcı 

çalışanlara aynı zamanda elektronik, makine, bilgisayar ve endüstri mühendisliği alanlarında 

yüksek lisans ve doktora olanağı sağlanmaktadır. Akademi, 2018 yılında  TEGEP Eğitim ve 

Gelişim Platformu Derneği’nden Öğrenme ve Gelişim Ödülü almıştır (vestelkariyer.com; 

aa.com.tr).   

Çalışanlara Yönelik Spor Faaliyetleri: Vestel’in Koşu Takımı ve Basketbol Takımı 

bulunmaktadır. Aynı zamanda yılda bir kez halı saha turnuvası düzenlenmektedir.  

Demli Sohbetler Etkinliği: Çeşitli alanlardaki uzmanlarla çalışanların sohbet ettiği etkinlikler 

düzenlenmektedir. Uzmanlar, derneklerden veya başka kurumlardan gelmektedir.  

• Çalışan Gönüllüğüne Yönelik Çalışmalar: Kurum bünyesinde ‘Kıvılcımlar Hareketi’ adı 

altında çalışanların toplumsal duyarlılıklarını göstermelerine yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir. Toplumsal faydaya yönelik bu çalışmalarda çalışanların yetkinlik ve 

potansiyellerini aktarmaları hedeflenmektedir.  Görme engelliler için sesli kitap, çevre 

temizliği, ağaç dikme etkinlikleri, köy okullarına kütüphane desteği bu toplumsal 

çalışmalardan bazılarıdır.  

• Çalışanların Ailelere Yönelik Sosyal Etkinlikler: 23 Nisan’da çalışanların çocuklarının 

Vestel City’e gelmesi gibi çalışan ailelerinin önemsendiğini gösteren sosyal etkinlikler 

yapılmaktadır.  

SONUÇ 

 

Bu çalışma kapsamında Vestel’in işveren markalaşması açısından gerçekleştirdiği 

faaliyetler incelenmiştir. Öncelikle Vestel’in bir işveren markası birimine sahip olması ve bu 

birimde beş kişinin çalışması, işveren markası konusundaki farkındalığın bir göstergesi olarak 
kabul edilmelidir. Günümüzde işveren markası üzerinde çokça konuşulan bir konu olsa da işveren 

markası biriminin yaygın olmadığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda Vestel’de böyle bir 

birimin bulunması oldukça önemlidir ve gelecekte bu alana ilişkin çalışmaların sürdürüleceğinin 
bir göstergesidir. 

 

Vestel’in işveren markası çalışmalarını temelde mevcut ve potansiyel çalışanlara yönelik 
olarak incelemek olasıdır. Potansiyel çalışanlar açısından özellikle üniversite öğrencilerini hedef 

alan kariyer etkinlikleri, kariyer fuarları, seminerler, üniversite faaliyetlerine katılım gösterme 

gibi konularda aktif olunduğu görülmektedir. Bunun yanında ‘İşveren Markası Stratejisi 

Belirleme Çalıştayı’ işveren markalaşması bağlamında örnek gösterilebilecek düzeyde bir 
etkinlik olarak değerlendirilebilir. Geleceğin çalışanları/geleceğin yöneticileri ile strateji 

belirlemek, yetenek yönetimi açısından oldukça önemlidir. 
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Mevcut çalışanlar açısından bakıldığında ‘Demli Sohbetler’, ‘ Kıvılcımlar Hareketi’ gibi 

projeler, çalışanları sadece maaş alan mekanik bir varlık olarak görmenin ötesine geçen 
çalışanların sosyalliğine, toplumsal duyarlılığına vurgu yapan çalışmalar olarak dikkat 

çekmektedir. Günümüz çalışanları yalnızca maaşına bakarak mutlu olmamakta; kendilerini 

önemseyen kurumlarda çalışmayı istemektedir. Bu anlamda Vestel tarafından yürütülen bu 

çalışmaların, insan kaynağının sosyalleşme ihtiyacına hitap ettiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bunun yanı sıra spor faaliyetleri ve çalışan ailelerine yönelik etkinliklerin de 

çalışanların bir arada olması, birbirlerini daha iyi tanıması ve ailelerle vakit geçirilmesi gibi 

noktalar açısından önemli olduğu söylenebilmektedir. 
 

Dijital iletişim kanalları, diğer paydaşlara ulaşmanın yanında mevcut ve potansiyel insan 

kaynağıyla diyaloğa dayalı iletişim kurmayı da sağlamaktadır. Vestel’in kariyer odaklı dijital 

kanallarını gerek mevcut gerekse potansiyel çalışanlara ulaşmakta, bilgi vermekte ve etkileşim 
kurmakta aktif şekilde kullandığı görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu platformlar yalnızca 

bilgi vermek için değil; eğlenceli/mizahi içerik, videolar, fotoğraflar gibi kullanıcıları etkileşime 

yönelten diğer mesajlarla birlikte kullanılmıştır. 
 

Belirtilenler doğrultusunda Vestel’in işveren markalaşması açısından önemli çalışmalar 

yürüttüğü; gerek işle ilgili gerekse toplumsal etkinliklerle çalışanların çekilmesine ve 
bağlılıklarının sağlanmasına ilişkin uygulamalara yön verdiği görülmektedir. Kuşkusuz işveren 

markası, Vestel’in ürün markasıyla etkileşim halindedir. Her iki alanda yürütülen faaliyetler ve 

verilen mesajlar birbirini etkilemektedir. Vestel’in güçlü işveren markasına sahip olması ve 

markayı sürdürmesi açısından işveren markası biriminin etkinliğinin devamı tartışılmaz bir 
gerçektir.  
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ÖZET: Türk Medeni Kanunu’nda nişanlanmanın tanımına yer verilmemiş, m.118/1’de “Nişanlanma, evlenme 
vaadiyle olur.” denilmiştir. Evlenme vaadinin nasıl olacağı ile ilgili de herhangi bir hüküm sevk edilmemiştir. Nişanlanmanın 
(evlenme vaadinin) şekli ile ilgili Kanunumuzda herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle nişanlanmanın şekli öncelikle 
Doktrin ve daha sonra içtihatlar ile belirlenmeye çalışılmıştır. Doktrindeki genel görüş nişanlanmanın açık olabileceği gibi 
örtülü de olabileceği; bu nedenle tören olmasına, yüzük takılmasına, ailelerin bulunmasına gerek olmadığı, geleceğe yönelik 
plan yapmanın dahi nişanlanma sayılabileceği yönündedir. Fakat Yargıtay yeni tarihli bir kararında, nişanlanmanın şekline 

yönelik doktrindeki bu görüşlerden farklı olarak “…Nişan evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleri ile yakın dostları 
tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Nişanlanma, bir aile hukuku 
sözleşmesi olup, TMK’nın 118. Maddesinde düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanın hukuken geçerli olması için belli 
bir ritüel içinde yapılmış olması, nişanın duyurulması (ilan edilmesi) ve aile bireylerinin şahitliği çerçevesinde yapılması 
gerekmektedir…” şeklinde hüküm vermiştir. Görüleceği üzere, nişanlanmanın şekli ile ilgili herhangi bir hukuki düzenleme 
bulunmaması nedeniyle doktrin ve içtihatlar doğrultusunda konu açıklığa kavuşturulmaya çalışılsa da doktrin ve Yargıtay’ın 
karşıt fikirlerinin olması nişanlanmanın şekline ilişkin meselenin çözümünü güçleştirmektedir. Bu çalışmada, nişanlanmanın 
şekline ilişkin olarak doktrin ve Yargıtay’ın görüş farklılıkları irdelenerek nişanlanmanın şeklinin nasıl olacağının, buna bağlı 

olarak hangi nişanlanmaların hukuken geçerli olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Evlenme Vaadi, Nişanlanmanın Şekli, Yargıtay Kararı. 

 

ABSTRACT:  The definition of engagement is not included in Turkish Civil Code. Instead of the definition, 
“engagement happens with the promise of marriage” has been said in article 118/1 and there is no provision regarding the promise 
of marriage. Since there is no regulation in our Code on the form of engagement (the promise of marriage), the form of 
engagement was first tried to be determined by Doctrine and then by case-law. The general view in the doctrine is that the 
engagement can be either explicit or implicit; therefore, there is no need for ceremonies, rings or families and also making plans 
for the future can be considered as engagement. But the Court of Appeals has been adjudged differ from doctrine regarding the 
form of engagement in a new dated decision. In a decision, the Court of Appeals has decided that “…Engagement is a kind of 

promise by the families and close friends of girl and boy who are at the age of marriage that they will marry according to the 
customs and traditions of the region. The engagement is a family law contract, which is regulated in article 118 of the Turkish 
Civil Code and does not impose any form requirement. In order for the engagement to be legally valid, it must be performed 
within a certain ritual, the engagement must be announced and announced within the framework of the testimony of family 
members…” As it can be seen, although there is no legal regulation regarding the form of engagement, it is tried to be clarified 
with doctrine and case-law, but the contradictory ideas of the doctrine and the Court of Appeals make the solution of the issue 
related to the form of engagement difficult. In this study, the opinion differences between the doctrine and the Court of Appeals 
regarding the form of engagement are investigated and it is aimed to determine how the form of engagement will be and according 
to this which engagements are legally valid. 

Keywords: The Promise of Marriage, Form of Engagement, Decision of Court of Appeals. 

 

GİRİŞ 

Evlenmenin hazırlık aşaması olarak kabul gören bu aşamanın amacı, tarafların birbirlerini daha 

yakından tanımasını, evlilik hazırlıklarına başlanmasını ve evlenme engellerinin ortaya çıkmasını 

sağlamaktır. Evlenme arzusunda olan kadın ve erkeğin evlenmeden önce geçirdiği bir aşama yada süreç 
olan nişanlılığa, hemen her toplumda rastlanmakta, fakat bazılarında hukuki düzenleme bulurken 

bazılarında ise herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır.  

Ülkemiz açısından bakıldığında, aileye ve evliliğe büyük önem veren bir toplum yapısına sahip 
olunması dolayısıyla bir anlamda evliliğe hazırlık aşaması olan nişanlılık da önem taşımaktadır. Bu 

nedenle Türk Medeni Kanunu (TMK) Alman ve İsviçre Medeni Kanunları’nda olduğu gibi, nişanlılığı 

hukuki bir kurum olarak kabul etmiş ve bununla ilgili hükümler getirmiştir (Dural vd., 2019, s.13). 

mailto:burcuozkul@sdu.edu.tr
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TMK’da nişanlanma ikinci kitap olan aile hukuku kitabının başlangıcında m.118-m.123 arasında 

düzenlemiştir.  

Çalışmada öncelikle, nişanlanmanın kavram ve tanımına yer verilerek, nişanlanma ile nişanlılık 

arasındaki farklılık açıklanacaktır. Daha sonra, nişanlanmanın hukuki niteliği üzerinde durulacak ve 
doktrinde baskın bir şekilde temel alınan ön sözleşme, karar, sözleşme görüşleri çerçevesinde 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. Son olarak nişanlanma sözleşmesinin şekline ve evlenme vaadine 

değinilerek çalışma sonlandırılacaktır.  

Çalışmada, Kanunun ve doktrinin nişanlanmayı meydana getiren evlenme vaadinin şekline ilişkin 

bakışının Yargıtay 3. HD. E.2016/22515, K.2018/9548, T.04.10.2018 sayılı kararı bağlamında 

irdelenmesi ve Yargıtay’ın Kanun ve doktrinden farklı olan görüşünün sonuçlarının neler olabileceğinin 
ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu irdeleme yapılırken aynı dairenin aynı konu hakkında daha önce 

vermiş olduğu bir başka kararı da değerlendirmeye alınarak iki karar arasındaki çelişkiye de dikkat 

çekilecektir. 

Çalışmanın konusunun genel olarak nişanlanma olmaması nedeniyle nişanlanmanın hükümleri, 
sona erme halleri, sonuçları gibi konulardan bahsedilmeyecek sadece nişanlanmada şekil ve doğrudan 

buna etki eden hususlara değinilecektir.  

 

1. KAVRAM ve TANIM 

Sıklıkla birbiri yerine kullanılan nişanlanma ve nişanlılık aslında farklı kavramlardır. TMK 

m.118’in başlığının “nişanlanma”, m.119’un başlığının ise “nişanlılığın hükümleri” olması iki kavramın 
aynı anlamda olmadığının bir göstergesidir.  

Nişanlanma, kadın ve erkeğin karşılıklı olarak birbirine evlenme sözünde bulunduğu bir hukuki 

işlemken; nişanlılık bu işlem sonucu içine girmiş oldukları durum yada hukuki statüdür (Akıntürk ve 

Ateş, 2019, s.23; Zeytin ve Ergün, 2013, s.147; Hatemi, 2005, s.7; Dural vd., 2019, s.13). 

TMK m.118/1’de “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.” denilmekle yetinilmiş, nişanlanmanın 

tanımına yer verilmemiştir. Nişanlanma; ileride birbiri ile evlenmek isteyen ayrı cinsten iki kişinin, bu 

konudaki niyetlerini aralarında dile getirmeleri, birbirlerine karşı açıklamalarıdır şeklinde tanımlanabilir 
(Kayıhan ve Ünlütepe, 2014, s.269; Zeytin ve Ergün, 2013, s.147; Akıntürk ve Ateş, 2019, s.23).  

 

2. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Nişanlanmanın hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. Nişanlanmanın hukuki niteliğinin 
doktrinde tartışmalı olmasının nedeni, nişanlılığın hukukun yarattığı bir müessese olmayıp, onun 

tarafından kabul edilen ve şekillendirilen bir yaşam olgusu olmasıdır (Abik, 2005, s.71). Bununla 

birlikte, nişanlanmanın hukuki niteliğini açıklayan üç temel görüşten bahsedilebilir. Bunlar ön sözleşme, 
karar ve sözleşme görüşleridir. 

 

2.1. Ön Sözleşme Görüşü 

Borçlar hukukunda, tarafların ileride bir başka sözleşme (asıl sözleşme) yapacaklarına ilişkin 

olarak akdettikleri sözleşmeye ön sözleşme (sözleşme yapma vaadi) denilmektedir (Doğan, 2006, s.51-

52.). Buradan hareketle bazı hukukçular nişanlanmanın bir evlenme vaadi olduğunu, öyleyse 

evlenmenin vaadedilmesi ile tarafların ileride bir sözleşme yapmayı kararlaştırdığını, başka bir 
anlatımla, evlenmenin yapılması borcunu doğuran bir ön sözleşme yaptıklarını savunmaktadırlar 

(Velidedeoğlu, 1965, s.22; Oğuzoğlu, 1956, s.15; Berki, 1961, s.113).  

Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, bir ön sözleşme yapan asıl sözleşmeyi yapmak 
zorundadır (Dural vd., 2019, s.14). Ön sözleşmede vaadini yerine getirmeyen tarafa karşı bunu yerine 

getirmesi için dava açılabilmekte ve tarafların sözleşmeye koyacakları hükümle tazminat yada cezai şart 

ödemesi kararlaştırılabilmektedir. Oysaki TMK m.119’da “(1) Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava 
hakkı vermez. (2) Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava 
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edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.” denilmek suretiyle evlenme vaadini yerine 

getirmeyip evlenmekten cayan nişanlının borcunu ifaya yani evlenmeye zorlanamayacağı, evlenmeye 

zorlamak veya cayma tazminatı yada cezai şart için dava açılamayacağı net bir şekilde belirtilmiştir.  

TBK m.29/2’deki “Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, ön sözleşmenin geçerliliği, ileride 
kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır.” hükmü ile ön sözleşmenin şekli, asıl sözleşmenin şekline 

bağlanmışken, nişanlanmada böyle bir bağlantı bulunmamaktadır. Nişanlanmanın olması için kadın ve 

erkek iki taraf zorunluyken, ön sözleşme için tarafların cinsiyet farklılığı şart değildir (Dural vd., 2019, 
s.14; Öztan, 2004, s.25). 

 

2.2. Karar Görüşü 

Nişanlanmanın hukuki niteliğinin karar olduğunu savunan bir görüşe göre, nişanlanmada 

birbirine uygun iki irade bulunmakta fakat bu iradelerin muhtevası aksi istikamette değil,  aynı 

istikamettedir. Bu iki irade bir yerde buluşunca yani anlaşma meydana gelince nişanlanma ortaya çıkar. 

Bu şekilde beyan olunan iradelerle oluşan hukuki işlem de karardır (Saymen ve Elbir, 1960, s.42-44).  

Karar, tüzel kişilerin kurul organlarında tüzel kişinin iradesinin veya bir kişi topluluğunda o kişi 

topluluğunun ortak iradesinin tespiti için gerçekleştirilen bir işlemdir. Gerçek kişilerin psikolojik bir 

süreç sonucunda verdikleri karar, hukuk terimi olarak karar değil, iç iradenin oluşumu demektir 
(Hatemi, 2005, s.8). 

Karar görüşü sözleşmelerle kararları aynı yada aksi yönde olmalarını esas alarak ayırmanın doğru 

olmadığı gerekçesi ile eleştirilmiştir (Tekinay, 1990, s.8; Feyzioğlu, 1986, s.25). Tekinay (1990, s.8), 
adi şirket sözleşmesi örneğini vererek, adi şirkette iradelerin aynı yönde ve çok defa muhteva 

bakımından da aynı olmalarına rağmen ortada karar olmadığını, karardan bahsedebilmek için birden 

fazla kimsenin kendilerine oy hakkı veren bir hukuki ilişki içinde, bu oy hakkını kullanmak suretiyle 

meydana gelen hukuki işlemin mevcut olması gerektiğini belirtmiştir. Halbuki nişanlanmada oy hakkı 
ve oylama sonucu alınmış bir karar yoktur.   

 

2.3. Sözleşme Görüşü 

Nişanlanmanın hukuki niteliğinin ön sözleşme veya karar olmadığını, sözleşme olduğunu 

savunan üçüncü bir görüş bulunmaktadır. Nişanlanmada karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile 

nişanlılığın kurulması onun sözleşme olduğuna işaret etmektedir. Fakat bu görüşteki bazı yazarlar 

(Tekinay, 1990, s.8; Arsebük, 1940, s.522) nişanlanmanın hukuki niteliğini bağımsız sözleşme, bazı 
yazarlar (Zevkliler, 1986, s.491, 495; Oğuzman ve Dural, 1994, s.28; Akıntürk ve Ateş, 2019, s.30; 
Öztan, 2004, s.26; Oğuzoğlu, 1956, s.14; Kurtoğlu, 1976, s.120; Hatemi, 2005, s.9) ise aile hukukuna 

özgü sözleşme olarak açıklamaktadır.   

Bağımsız sözleşme görüşünü savunan Tekinay (1990, s.8)’a göre nişanlanma, farklı cinsiyetten 

iki kişi arasında yapılan ve evlenme vaadini ihtiva eden iki taraflı bir hukuki işlemdir ve taraflar 

nişanlanma ile birlikte birbirlerine sadık kalma, yardım etme, evlilik birliğinin kurulması için gerekli 
hazırlıkları yapma gibi bazı borç ve yükümlülükler altına girer. Dolayısıyla nişanlanmaya alelade bir ön 

sözleşmeden fazlaca değer vermek ve onu bağımsız bir sözleşme olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Aile hukukuna özgü sözleşme görüşünü savunanlara (Öztan, 2004, s.26; Kurtoğlu, 1976, s.120; 

Oğuzman ve Dural, 1994, Kayıhan ve Ünlütepe, 2014, 271; Zeytin ve Ergün, 2013, s.147; Yıldırım, 
2014, s.14; s.28; Hatemi, 2005, s.9) göre, nişanlanma bir sözleşme olmakla birlikte borçlar hukukuna 

ilişkin sözleşmelerden değildir. Borçlar hukukuna ilişkin sözleşmeler parasal çıkarlara dayalı olduğu 

halde, nişanlanma ahlaki ve manevi bir temele dayanmaktadır. Dolayısıyla borçlar hukukuna ilişkin 
hükümlerin nişanlanmaya aynen uygulanması mümkün değildir, bünyesine aykırı düşmediği ve onun 

manevi yapısını bozmadığı sürece uygulanabilir (Öztan, 2004, s.26; Oğuzman ve Dural, 1994, s.28; 

Kurtoğlu, 1976, s.120; Zevkliler, 1986, s.494-495). 

Borçlar hukuku sözleşmelerinde borçlu borcunu ifa etmek zorundadır ve ifadan kaçındığında 

aynen ifaya zorlanabileceği gibi ifadan kaçınması nedeniyle ortaya çıkan zararları tazmine de 
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zorlanabilir. Halbuki nişanlanma sözleşmesinde, borcunu ifadan yani evlenmekten kaçınan kimseye bu 

yaptırımlar uygulanamaz, TMK’da özel şartlara bağlanmış olan tazmin borcu yüklenebilir (Oğuzman 

ve Dural, 1994, s.28; Hatemi ve Serozan, 1993, s.30, 32). Kaldı ki nişanlanma ve evlenme bir kişilik 

işlemi hakkının kullanılmasını ifade ettiğinden bir borç olarak üstlenilemez (Hatemi ve Serozan, 1993, 
s.31-32). 

   

3. NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL VE EVLENME VAADİ 

3.1. Şekil 

Kanun koyucu bazı hukuki işlemler için belli bir şekil şartına uymayı öngörerek, tarafları 

düşünmeye sevk etmeyi ve bir hukuki işlemin varlığını açıkça ortaya koymayı amaçlamıştır. Şekil aynı 
zamanda ispat bakımından da önem taşımaktadır (Öztan, 2004, s.29). 

Nişanlanmanın hukuki niteliğinin sözleşme olarak kabul edilmesi durumunda, bu sözleşmenin 

nasıl ve ne şekilde kurulacağı sorusu akla gelmektedir. TMK m.118/1’de nişanlanma sözleşmesinin 

evlenme vaadi ile kurulacağı belirtilmiştir. Fakat sözleşmenin şekli ile ilgili olarak herhangi bir hükme 
yer verilmemiştir. Dolayısıyla nişanlanma için ne ispat ne de geçerlilik şekli öngörülmemiştir. 

Yargıtay da bir kararında “Nişanlanma sözleşmesi, birbirleriyle evlenmek isteyen kadın ve erkeğin 

nişanlanma hususundaki iradelerini açıklamalarıyla meydana gelir. Taraflar iradelerini şekle bağlı 
veya üstü örtülü ( zımni ) olarak açıklayabilirler. (BK m.1). Evlenme vaadi açık olmadığı takdirde hangi 

sözlerin ve davranışların buna delalet edeceği çevrede hakim olan telakkilere, tarafların kişisel 

durumlarına ve bağlı oldukları sosyal tabakaya göre belirlenir. Bununla beraber nişanlanmadaki 
sınırsız serbesti "nişan" ile "flört" arasındaki farkı ortadan kaldırmamalıdır. Bu nedenle nişanlanmanın 

mevcut olup olmadığına karar verebilmek için "iki tarafın evlenme vaadini taşıyan iradelerinin karşılıklı 

ve birbirine uygun surette açıklanmış olunması" hususu araştırılmalıdır. Bu itibarla sadece ve yalnız 

beraber yaşama, metres hayatı sürme vs. nişanlı olmaya yetmez. Nişanın varlığı bazen, o ülkede geçerli 
örf ve adetin aradığı hususların gerçekleşip gerçekleşmemiş olmasına göre değerlendirilir; fakat örf ve 

adete uygun olarak yapılmayan bir nişanlanma da geçerli sayılmalıdır. Nişanlanma sözleşmesinin 

varlığını ileri süren taraf bunu ispat ile yükümlüdür. Prof. TUOR'un da belirttiği üzere: Nişanlılık, 
nişanlıların ileride evlenmeyi isteme hususundaki rıza beyanlarının mücerret mutabakatı ile meydana 

gelir, Kanun buna nişanlanma akdi der. Binaenaleyh nişanlanma hiç bir şekle bağlı değildir. O basit 

rızai bir akittir. Şüphesiz burada da vakıadan haklar çıkarmak isteyen taraf, onu ispata mecburdur. 

Ancak bu ispat, yazılı vesika, şahitler, yüzük teatisi vs. gibi herhangi bir tarz ve delil ile olabilir.” demek 
suretiyle nişanlanmanın şekle bağlı bir sözleşme olmadığını, nişanın varlığının bazen o ülkede geçerli 

örf ve adete uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmemesine göre değerlendirilebileceğini, fakat örf ve 

adete uygun olarak yapılmayan nişanlanmanın da geçerli olacağını belirtmiştir (Yrg. 3. HD. 
E.1998/10173, K.1998/12105, T.24.11.1998). 

Nişanlanma; mektupla, yazıyla, zımni olarak (çok pahalı hediye vermek, birbirlerine nişan 

yüzüğü olarak kabul edilebilecek yüzük vermek, evlendikten sonra oturacakları evi kiralamak gibi) veya 
başka herhangi bir şekilde yapılabilir (Öztan, 2004, s.29-30; Oğuzman ve Dural, 1994, s.28; Akıntürk 

ve Ateş, 2019, s.34-35; Zeytin ve Ergün, 2013, s.147; Kayıhan ve Ünlütepe, 2014, s.268; Yıldırım, 2014, 

s.14).  

Taraflar arasında nişanlanmanın meydana geldiği anlaşılabildiği sürece bunun ne şekilde 
yapıldığının önemi yoktur. Dolayısıyla nişan merasiminin yapılması veya yüzük takılması gibi haller 

nişanlanmanın varlığı, geçerli yada ispatı için şart değildir. Fakat nişanlanmanın varlığının tam olarak 

belirlenemediği hallerde bu tür merasimlerin yapılmış olması nişanlanmanın mevcut olup olmadığını 
tespit etmede delil olacaktır (Dural vd., 2019, s.16; Hatemi, 2005, s.14; Zevkliler, 1986, s.496). 

3.2. Evlenme Vaadi 

Nişanlanma bir erkek ve kadın arasında karşılıklı evlenme vaadi olduğuna göre, nişanlanma 
sözleşmesinin kurulabilmesi için nişanlanacak olanların nişanlanma iradelerini karşılıklı ve birbirine 

uygun surette açıklamaları ve bu açıklamayı yapan kimselerin ayrı cinsten olmaları gerekir (Oğuzoğlu, 

1956, s.14; Abik, 2005, s.81; Dural vd., 2019, s.15; Zeytin ve Ergün, 2013, s.147-148; Yıldırım, 2014, 
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s.12). Taraflardan biri evlenme vaadinde bulurken diğer tarafın evlenme vaadinde bulunmaması 

durumunda nişanlanma meydana gelmez. Zira nişanlanmaya ilişkin irade beyanlarının karşılıklı olması, 

nişanlanmayı her iki tarafın da istemesi ve bu isteklerini bir şekilde ortaya koymaları gerekir. Söz konusu 

irade beyanlarını açıklayacak taraflardan birinin kadın diğerinin erkek olması da bir zorunluluktur 
(Öztan, 2004, s.38; Akıntürk ve Ateş, 2019, s.34,38; Hatemi, 2005, s.10; Oğuzman ve Dural, 1994, s.30; 

Kurtoğlu, 1976, s.120-121). Aksi takdirde nişanlanmanın varlığından söz edilemez.  

Evlenme vaadini içeren irade açıklaması sözlü veya yazılı, açık veya örtülü olarak yapılmış 
olabilir. Dolayısıyla mektupla evlenme teklif edip mektupla kabul cevabı almak, büyük bir nişan 

merasimi yapmak, aile arasında yüzük takmak, geleceğe ilişkin evlilik hayalleri kurmak, arkadaşlar 

arasında birinin diğerini nişanlısı olarak tanıtması gibi pek çok durum nişanlanmanın varlığını 
göstermektedir. 

Nişanlanma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması nedeniyle nişanlanacak olan kadın ve 

erkeğin nişanlanma iradelerini bizzat kendilerinin açıklamaları gerekmektedir. Nişanlanmanın niteliği 

temsile uygun değildir (Akıntürk ve Ateş, 2019, s.35; Hatemi, 2005, s.9; Kurtoğlu, 1976, s.121; Zeytin 
ve Ergün, 2013, s.148; Öztan, 2004, s.39; Oğuzman ve Dural, 1994, s.29; Oğuzoğlu, 1956, s.18-19). 

Yasal temsilcinin izin veya icazet vermesi, hiçbir şekilde nişanlanma iradesinin yasal temsilci tarafından 

açıklandığı anlamına gelmemekte, sadece ayırt etme gücüne sahip kısıtlının veya ayırt etme gücüne 
sahip küçüğün kendi açıkladığı iradesini destekleyen bir rıza açıklaması sayılmaktadır (Öztan, 2004, 

s.39; Hatemi ve Serozan, 1993, s.35).  

Nişanlanmada temsil mümkün olmamakla birlikte, aracı kullanılması mümkündür. Zira aracı 
taraflardan birinin nişanlanma iradesini karşı tarafa ulaştırır, onların yerine geçip irade açıklamasında 

bulunmaz. İrade açıklaması taraflara aittir, aracı sadece bu irade açıklamasını nakletmekle görevlidir 

(Öztan, 2004, 39; Kurtoğlu, 1976, s.121; Oğuzoğlu, 1956, s.18-19; Akıntürk ve Ateş, 2019, s.35-36). 

Hatemi (2005, s.9-10) aracı için “beyan aracısı” kavramını, Oğuzman ve Dural (1994, s.30) ise “beyan 
ulaştırıcısı” kavramını kullanmıştır. 

Evlenme vaadinin emredici hukuk kurallarına, kişilik haklarına, ahlaka ve adaba aykırı olmaması 

şarttır. Bir görüş (Dural vd., 2019, s.20-21; Akıntürk ve Ateş, 2019, s.38; Oğuzman ve Dural, 1994, 
s.33) imkansızlık halini ayrıca değerlendirip, evlenmenin imkansız olmaması gerektiğini belirtirken; 

diğer bir görüş (Hatemi, 2005, s.14) ise imkansızlığın hukuka ve ahlaka aykırılık halinin içinde olduğunu 

dolayısıyla ayrıca değerlendirilmeyip hukuka ve ahlaka aykırılık ile birleştirilerek incelenebileceğini 

söylemektedir. 

Evlenme vaadinin ciddi olması da gerekmektedir. Örneğin, bir erkek bir kadına arkadaş topluluğu 

içindeki bir sohbet sırasında ciddiye alınmayacak şekilde, espri olarak evlenme vaadine ilişkin irade 

açıklaması yaparsa, burada gerçek bir irade beyanından bahsedilemeyeceği için nişanlanmanın meydana 
gelmesi de söz konusu değildir. Fakat bir taraf ciddi olmaksızın evlenme vaadinde bulunur ve diğer taraf 

bunun ciddi olmadığını anlamaz ve duruma göre evlenme vaadini ciddi olarak algılamakta haklı 

görülürse, evlenme vaadinde bulunan vaadi ile bağlı olur (Hatemi-Serozan, 1993, s.37; Öztan, 2004, 
s.41; Dural vd., 2019, s.17; Oğuzman ve Dural, 1994, s.30). 

Üzerinde durulması gereken bir başka konu ise, taraflardan birinin evlenme vaadine ilişkin olan 

irade beyanına karşı diğer tarafın ne kadar zaman içinde kendi iradesini açıklaması gerektiği yani ne 

zamana kadar cevap verilirse nişanlanmanın meydana geleceğidir (Öztan, 2004, s.43; Dural vd., 2019, 
s.17; Oğuzman ve Dural, 1994, s.30). Borçlar hukuku kurallarının uygulanması durumunda, hazırlar 

arası yapılan bir teklif derhal kabul edilmezse reddedilmiş sayılmaktadır. Fakat bu kural nişanlanmanın 

niteliğine uygun değildir. Hemen cevap beklendiği açıkça belirtilmemişse, karşı tarafa makul bir 
düşünme süresinin tanınması yerinde olacaktır (Öztan, 2004, s.43; Dural vd., 2019, s.17; Oğuzman ve 

Dural, 1994, s.30). 

Nişanlanma için ne geçerlilik ne de ispat şartı öngörülmemiş olmasına rağmen Yargıtay 3. HD. 
E.2016/22515, K.2018/9548, T.04.10.2018 sayılı kararında “Davacı; davalı ile ortaokul arkadaşı olup, 

2009 yılında aralarında duygusal yakınlaşma başladığını, evlenecekleri inancıyla aile ile yakınları 

arasında ve toplum içerisinde nişanlı olarak addedilmeye başladıklarını, davalının samimi ve dürüst 

olduğu inancıyla ve evlenmek üzere davalı ile uzun süre birlikte olduğunu, davalının bedelli askerlik 
imkânı doğunca bedelli askerliğini yapması halinde evleneceklerini düşünerek bedelli askerlik için 
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gerekli 15.000 TL'yi borç olarak yakınları ve arkadaşlarından tedarik ettiğini ve bankaya birlikte 

giderek ödediklerini, bu tarihten itibaren de davalının kendisine karşı tutum ve davranışının değiştiğini, 

bedelli askerlik görevi biter bitmez de bir başkası ile evlendiğini beyan ederek 15,000 TL askerlik bedeli, 

davalı ile aralarındaki ilişki gereği ve evliliğin gerçekleşeceğine inanarak harcamalar yaptığından 
şimdilik 7.000 TL maddi tazminat ile davalının başka biri ile evlenerek ağır hayal kırıklığına 

uğramasına, psikolojisinin bozulmasına, insanlara ve evliliğe olan güveninin sarsılmasına ve 

çevresinde küçük düşmesine sebebiyet vermesi nedeniyle 25.000 TL manevi tazminat olmak üzere 
toplam 47.000 TL'nin ihtarname tarihi olan 05.12.2012 tarihinden itibaren uygulanacak yasal faizi ile 

birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı; davacının bütün 

iddialarının gerçek dışı olduğunu, davacı ile olan arkadaşlığını 2011 yılında bitirdiğini ve 2012 Temmuz 
ayında evlendiğini, ancak arkadaşlığının bitmesini istemeyen ve kabullenemeyen davacının tek taraflı 

görüşme girişimi yollarına başvurduğunu, insanların nişan yapması ve nişanlı olmasının hayatın olağan 

akışı içerisinde, iki tarafın ortak niyet ve irade beyanı ile mümkün olduğunu, halbuki davacı ile nişan 

yapmak konusunda karşılıklı ve ortak bir irade beyanları bulunmadığı gibi kendisinin dahi davacı ile 
nişanlı olduğundan haberi olmadığını, bir kişinin diğer kişiden beklentisi ile nişanlı olmasının hukuken 

mümkün olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir. Mahkemece; taraflar arasında yasanın 

aradığı anlamda nişanlanmanın gerçekleştiği ve evlilik hazırlıklarına geçildiği, bu süreçte davacının, 
gerek ev ve gerekse davalının kişisel harcamaları gerekse davalıya aldığı hediyeler ile 7.000 TL'nin 

üzerinde harcama yaptığı, davalının 15.000 TL askerlik borçlanmasını ödediği ve davalının, davacıya 

evlenme vaadinde bulunması, aile ve arkadaşlarının nişanlandıkları bilinmesi, evlenecekleri 
beklentisinin oluşması ve davacı ile birlikte ev bakacak kadar da evlilik hazırlıklarına başlamalarına 

rağmen davalının, ortada haklı bir neden yok iken ve davacının haberi olmaksızın bu nişanlılık ilişkisine 

tek taraflı son vererek davacıyı başka bir kadınla aldattığı, bu yönden davacının kişilik haklarının büyük 

zarar gördüğünün kabulü gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 15.000 TL alacağın dava 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 7.000 TL 

maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya 

verilmesine, 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm süresi 

içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir. 1-) Dava; maddi ve manevi tazminat ve alacak istemine 

ilişkindir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4.maddesi 

uyarınca 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. kitabı ile (3 kısım hariç) 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulanış Şekli Hakkında Kanun kapsamındaki aile hukukundan doğan dava 

ve işler aile mahkemesinde görülür.04.06.1958 gün 15/6 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında 

da vurgulandığı gibi; bir davada dayanılan maddi vakıaları açıklamak tarafların, bu olguları hukuken 
nitelendirmek, uygulanacak yasa maddelerini arayıp bulmak ve doğru olarak yorumlayıp uygulamak da 

hâkimin görevidir. Diğer bir deyişle; bir davada maddi olayı anlatmak taraflara, hukuki nitelendirmeyi 

yapmak hakime aittir. (HMK madde 33). Anılan yasal düzenlemeye göre davayı aydınlatma görevinin 
mahkeme hâkimine ait olmasına göre uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuki nitelendirme yapılmalıdır. 

Mahkemece, uyuşmazlığın TMK'nın 121. maddesine dayalı nişanın bozulması nedenine dayalı olduğu 

belirtilerek, davanın esası hakkında karar verilmiştir. Nişan; evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin 

aileleri ile yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir 
çeşit söz vermedir. Nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesi olup, TMK'nın 118'inci maddesinde 

düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanın hukuken geçerli olması için belli bir ritüel içinde 

yapılmış olması, nişanın duyurulması (ilan edilmesi) ve aile bireylerinin şahitliği çerçevesinde 
yapılması gerekmektedir. Davacı dava dilekçesinde nişanın bozulması nedeni ile kişilik haklarının 

zedelendiğini iddia ederek, maddi ve manevi tazminat ile alacak isteminde bulunmuş ise de; taraflar 

arasında geleneksel anlamda nişan merasimi bulunmamaktadır. Somut olayda; taraflar gayri resmi 
şekilde bir araya gelmiş olup, bu durumda nişandan ve yasal olarak korunması gereken bir birliktelikten 

söz edilmesi mümkün değildir. Dosya kapsamından tarafların nişanlanmadıkları anlaşıldığına göre, 

taraflar arasındaki ilişkinin aile hukuku prensiplerine göre değil, borçlar hukuku kurallarına, özellikle 

de haksız eyleme ilişkin hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Görev kuralları, kamu 
düzenine ilişkin olup, HMK'nın 114/1-c maddesi uyarınca mahkemenin görevli olması dava 

şartlarındadır. Mahkeme, görevli olup olmadığını yargılamanın her aşamasında kendiliğinden 

gözetmelidir. O halde; eldeki davada, istem nişana dayalı tazminat talebi olmayıp, haksız fiilden 
kaynaklanmakla, bu çerçevede değerlendirme yapılarak görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın görevli 
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Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir. Tüm bu açıklamalar ışığında; uyuşmazlığın 

Aile Mahkemesi'nin görevine girmediği düşünülerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı 

şekilde davanın esası hakkında hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. 2-) Bozma sebep 

ve şekline göre davalının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.” demek 
suretiyle hiçbir şekil şartına bağlı olmayan nişanlanmayı belli bir ritüel içinde yapılması, ilan edilmesi 

ve aile bireylerinin de şahitliğinde olması şartına bağlamıştır. Üstelik bu şartları ispat şartı olarak değil, 

geçerlilik şartı olarak öngörmüştür. 

 

4. SONUÇ 

Nişanlanma için TMK’da herhangi bir şekil şartı öngörülmeyip şekil serbestisi ilkesi 
benimsenmiştir. Dolayısıyla nişanlanacak olan kadın ve erkek birbirlerine karşılıklı evlenme vaadinde 

bulunmak için ister açık ister örtülü, ister sözlü ister yazılı olarak irade açıklamasında bulunabilir. 

Nişanlanmanın meydana gelebilmesi için farklı cinsiyetten olmak, karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanında bulunmak yeterlidir. Doktrin de bu konuda görüş birliği içindedir. 

Oysaki Yargıtay 3. HD. E.2016/22515, K.2018/9548, T.04.10.2018 sayılı kararında “Nişan; 

evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleri ile yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri 

doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesi 
olup, TMK'nın 118'inci maddesinde düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanın hukuken geçerli 

olması için belli bir rituel içinde yapılmış olması, nişanın duyurulması (ilan edilmesi) ve aile 

bireylerinin şahitliği çerçevesinde yapılması gerekmektedir.” şeklinde hüküm vermiş ve nişanlanma için 
geçerlilik şekli öngörmüştür. Aynı karar içinde nişanlanmanın bir aile hukuku sözleşmesi olduğu ve 

TMK’da şekil şartı getirilmediği vurgusunu yapan Yargıtay’ın nişanlanmaya geçerlilik şekil şartı 

getirmesi çelişkili olmuştur. Kanuna aykırı olarak nişanlanmayı şekle tabi tutmak mümkün olmamakla 

birlikte, Yargıtay kararı ile mutlaka bir şekil şartının aranması söz konusu olacaksa dahi bunun geçerlilik 
değil ispat şartı olmasının daha uygun olacağı kanaatindeyim.  

Yargıtay’ın doktrinle, hatta kendisinin daha önce verdiği kararlar ile çatışan ve en önemlisi 

TMK’ya aykırı olan bu türden kararlar vermesinin önüne geçmek için TMK m.118’e nişanlanmanın 
şekli ile ilgili bir fıkra eklenmesi yerinde olacaktır. Aksi takdirde Yargıtay söz konusu kararında aradığı 

geçerlilik şartlarına uygun olarak yapılmayan nişanlanmaları geçersiz sayacaktır. Nişanın geçersiz 

sayılması durumunda ise, tarafların nişanlanmaya dayanarak açtığı davalarda görevli mahkeme, maddi 

ve manevi tazminat davaları, hediyelerin iadesi hususlarında sorunlar ortaya çıkacaktır. Şöyle ki;  
tarafların TMK’ya uygun fakat Yargıtay kararına uymayan bir şekilde örneğin; aile bireylerinin 

katılmadığı yada ilan edilmeyen bir nişanlanma ile nişanlanmaları ve daha sonra nişanlanmanın sona 

ermesi durumunda taraflardan biri yada her ikisinin aile mahkemesinde açacağı davaların görevsizlik 
nedeniyle reddedilmesine, TMK m.120 ve m.121’e dayanarak tazminat talebinde bulunulamamasına 

(özellikle maddi tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimselerin 

tazminat talebinin reddedilmesine), TMK m.122’ye dayanarak hediyelerin geri verilmesinin 
istenememesine neden olacak ve hak kayıplarına yok açabilecektir.   
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ABSTRACT: This research is intended to discover tourist satisfaction from the local amenities and local 
residents’ attitude towards tourism practices in the context of urban tourism from sustainability lenses in Prizren, a 
town in Kosovo, dating from the antiquity, famous for its rich historical, architectural, natural and demographic features 

as well as the international and national events and festival organizations. Two different surveys were conducted with 
tourists and local residents and the collected data was interpreted through discriminatory factor analyses, ANOVAs and 
Independent Sample T-Tests to discover the satisfaction degree of tourists from local amenities and the attitude of local 
residents towards tourism according to their socio-demographic characteristics. The results pointed at relevant 
differences between the satisfaction degree and attitude of many groups having dissimilar characteristics. The study 
aims to contribute modestly to the urban tourism and sustainability literature, serving as a guide to local municipal 
authorities and event organizing committees, laying out the responses, attitudes, expectations, perceptions and thoughts 
of tourists and local residents about tourism industry concerning the town, its neighborhood and the community. 

 
Keywords: Urban Tourism, Sustainability, Tourist Satisfaction, Local Residents’ Attitude. 
 
ÖZET: Bu araştırma, Kosova’nın geçmişi antik döneme dayanan, tarihi, mimari, doğal ve demografik 

özellikleriyle olduğu kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası ve ulusal çaptaki etkinlik ve festival organizasyonlarıyla da 
ünlü Prizren şehrinde, şehir turizmi bağlamında, sürdürülebilirlik bakış açısıyla turistlerin yerel olanaklardan 
memnuniyet derecesini ve yerel halkın turizm uygulamalarına yönelik tutumunu keşfetmek amacını gütmektedir. 
Araştırma kapsamında turistlere ve yerel halka yönelik iki farklı anket uygulanmış ve elde edilen veriler ayırt edici 
faktör analizleri, tek yönlü varyans analizleri ve bağımsız gruplar t-testleri aracılığıyla yorumlanarak, örneklemin 

sosyo-demografik özelliklerinden yola çıkılarak turistlerin yerel olanaklardan memnuniyet derecesi ve yerel halkın 
turizme karşı tutumu keşfedilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, birbirinden farklı özellikleri olan bir çok grubun memnuniyet 
derecelerinin ve tutumlarının birbirinden önemli derecede farklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Çalışmanın amacı 
şehir turizmi ve sürdürülebilirlik yazınına mütevazi bir katkı sağlamak ve turistlerin ve yerel halkın şehirle, çevresiyle 
ve yerleşiklerle ilgili konularda turizm endüstrisine tepkilerini, tutumlarını, beklentilerini ve algılarını ortaya koyarak 
yerel belediye yetkililerine ve etkinlik organizatörlerine bir rehber temin etmektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Şehir Turizmi, Sürdürülebilirlik, Turist Memnuniyeti, Yerel Halkın Tutumu. 

 

INTRODUCTION: PRIZREN FROM PAST TO PRESENT 
As a living entity, Prizren, the cultural capital of Kosovo, has been a distinguished city 

from the antiquity to the present, marked especially by the Ottoman reign of 539 years, with its 

outstanding religious and civil architecture, monuments, ruins, natural beauty, rich flora and 

fauna, socio-demographic diversity and cultural assets and is baptized as the “Museum City” of 
the Balkans. Surrounded by high mountains, Prizren is situated on a plain in south-eastern 

Kosovo, around the commercial and military roads of the past (Gurizi, 2015: iv). Today, the city 

maintains primarily with tourism, agriculture, construction, food and trade sectors. The principal 
events which have national as well as international impact are Days of the League of Prizren and 

Organic food and bio-products launching in June; Bunar Fest in July; Doku Fest in August and 

Zambaku i Prizrenit in September, all along with a variety of other events (Bresa et al., 2018: 149) 
attracting many visitors. Prizren occupies an area of 640 km2, has 74 villages and a population of 

177.781 people according to the 2011 Kosovo Population and Housing Census (ask.rks-gov.net). 

The ethnic composition is made of Albanians (the majority), Bosniaks, Turks, Roma, Ashkali, 

Gorani, Serbs, Egyptians and other populations. Prizren has 75 mosques, 20 Serbian Orthodox 
churches and monasteries. Two of them in Prizren town, namely Saint George and Holy Virgin 

of Ljevisa, and the Monastery of Saint Archangels near the town have permanent presence of the 

clergy. There are also 5 Catholic churches, 7 tekkes and 3 Protestant churches. 184 cultural 
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heritage sites in Prizren municipality are listed in the Ministry of Culture Youth and Sport as sites 

under temporary protection and 6 under permanent protection (osce.org, 2018). 

 

1. URBAN TOURISM, TOURIST SATISFACTION AND LOCAL RESIDENTS’ 

ATTITUDE 

Since its apparition in 1980’s in tourism literature, urban tourism has always been a popular 

subject in tourism research (Ashworth & Page, 2011:1). As Edwards et al. mentioned (2008: 
1038), urban tourism is a part of the urban environment like many other economic and social 

forces. In fact, it constitutes an industry by itself which aims managing and marketing a wide 

range of products, services and particular experiences to visitors having different profiles in terms 
of motivations, tastes and preferences and cultural formations and additionally, which will 

establish relationships with the local communities. Accordingly, those relationships will affect 

the visitors, the host communities, the industry and the natural environment in both negative and 

positive ways.  
It’s widely accepted that local residents are key stakeholders in achieving sustainable 

development goals of a region in tourism. Considering this fact as a starting point, it gains 

importance to measure their perceptions about the negative or positive outcomes of tourism 
activities to their community and to their well-being. Regarding to that, their expectations from 

the tourism industry and the support they would provide is shaped. In turn, the visitor’s experience 

and consequently, tourist satisfaction is closely linked to the support of the local residents. Having 
more precise information about local communities’ attitudes and thoughts would help the 

authorities with the planning process by balancing benefits and costs and involve community 

members to the efforts of sustainable development (Lundberg, 2017: 46).  

As expected, tourist satisfaction contributes to positive word-of-mouth which is the most 
effective and cheapest way of marketing for a destination and ensuring tourist loyalty, which 

would help the destination to attain its long-term economic goals by an increase in the number of 

visitors and thus, revenues (Vérain, 2015: 19). Dmitrović et al. (2008: 120) contended that the 
features affecting tourist satisfaction are the quality of tourist offers at the destination and the 

perceived value of this offer by the visitor. They stressed particularly on the importance of quality, 

which has a dramatic influence on the perception of the visitor concerning the destination’s 
touristic offer.  

In the light of stakeholder theory (Easterling, 2005), the social exchange theory (Andereck 

et al. 2005), and the conceptual model developed by Dmitrović et al. (2008) on tourist satisfaction 

at the destination level, the hypotheses of this research are developed (Section 2).  
 

2. THE HYPOTHESES AND THE MODEL OF THE RESEARCH 

 
The hypotheses of the research are as follows: 

 

H1(a): Variety of local amenities (food, 

service, shopping, entertainment) affect 
tourist satisfaction. 

H1(b): The existence of urban forests and 

landscaping affect tourist satisfaction. 
H1(c): The price paid for food, services, 

accommodation and activities affect tourist 

satisfaction. 
H1(d): Personal safety and security affect 

tourist satisfaction. 

H1(e): The rich heritage, cultural features, 

events and festivals in town affect tourist 
satisfaction. 

H2(a): Perceived effects of tourism on natural 

environment affect local residents’ attitude. 
H2(b): Expected economic contribution 

(revenues) of tourism to community and 

expected visitor satisfaction affect local 
residents’ attitude. 

H2(c): Perceived negative effects (costs) of 

tourism affect local residents’ attitude. 
H2(d): Perceived economic contribution of 

tourism to community affect local residents’ 

attitude.  

 

Figure 1. Model of The Research
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3. METHODOLOGY 

Because of the reason that the research is composed of two distinct parts, two separate 
questionnaires are compiled to realize a comprehensive survey. The first questionnaire contains 

23 questions intended to discover the satisfaction degree of the visitor using a 7 point Likert scale 

where 1=Extremely dissatisfied and 7=Extremely satisfied, adapted from the work of Yuan et al. 
(2018) and 8 socio-demographic questions to pick up the age, gender, educational background, 

permanent residence, job status, travel companions, length of stay in his/her current visit and 

monthly income of the tourist. The second questionnaire is aimed at the attitude and thoughts of 

the local residents towards sustainable tourism practices concerning their hometown and involves 
27 questions which are developed and classified under 4 different factors as “perceived social 

costs”, “environmental sustainability & long-term planning”, “perceived economic benefits” and 

“maximizing community participation & ensuring visitor satisfaction” by Wang (2019), using a 
7 point Likert scale where 1=Very strongly disagree and 7=Very strongly agree, and 8 socio-

demographic questions to grasp the age, gender, permanent residence, job status, monthly income, 

years of residence in Prizren town and if his/her job is directly or indirectly related to the tourism 
industry. Concerning the relation of their work with tourism industry directly or indirectly, the 

unemployed/housewife respondents were questioned about their last jobs or the jobs of their 

family members, the students, about the department they currently study and the jobs of their 

parents, and retired people about their ex-job. The first questionnaire was distributed randomly to 
300 visitors in Prizren town during the summer of 2019 and 164 valid responses were obtained 

(The rate of return was %54). The second questionnaire was distributed to 300 local residents and 

192 valid responses were obtained (The rate of return was %64).   
SPSS 12.0 version is used in analyzing the data. According to the results of Kolmogorov-

Smirnov normality tests, the p value (significance) of the survey questions are under 0.05, thus 

the skewness and kurtosis values are observed. Since it is hard to define the data collected in 
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social sciences within the limits accepted as normal in positive sciences (-1.0; +1.0) (Durmuş et 

al., 2016:65-66), all the values in this research which are ranged between -2.0 and +2.0 are 

accepted as normal (George & Mallery, 2010). After this step, exploratory factor analyses, factor 
reliability analyses, a series of ANOVA and Independent Sample T-Tests are applied to the data 

obtained from both questionnaires separately which will be illustrated and interpreted in depth in 

the following section, under the heading of “Analyses and Findings”. 

 

4. ANALYSES AND FINDINGS 

4.1. Factor Analysis 

After the frequency analyses, an exploratory factor analysis is applied to the data collected 
by the first questionnaire concerning tourist satisfaction. From the initial 23 questions, it remained 

7 questions after 3 iterations and factor reliability analysis, gathered under 2 factors: 5 questions 

under the first factor “Food & Accommodation (FA)” and 2 questions under the second factor 

“Aesthetics & Entertainment (AE)”. After the reliability analysis, the factor analysis is repeated 
with the remaining 7 questions. The final results are shown in Table 1. 

 
Table 1. Factor Analysis of the Items of Tourist Satisfaction Dimension 

Factor’s Name Item Factor Weights 
Factor’s 

Explanatory Power 
(%) 

Reliability 

FOOD & 
ACCOMODATION 

(FA) 

Wide variety of shops 0.896 

47.453 0.906 

Wide choice of 

accommodations 
0.822 

Quality of food 0.761 

Service in restaurants 0.751 

Wide selection of 
restaurants-bars 

0.741 

AESTHETICS & 
ENTERTAINMENT 

(AE) 

Beauty of tree-lined streets-
boulevards 

0.922 

30.722 0.846 
Good night life-
entertainment 

0.846 

  TOTAL 78.175  

  KMO Measure of Sampling Adequacy 0.782 

  
Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-square 834.070 

  df 21 

  Sig. 0.000 

 

The same procedure is applied to the second dimension concerning local residents’ attitude. 

After 4 iterations and reliability analysis, 17 items remained out of the initial 27 items. Four 
questions were gathered under the first factor “Perceived Effects on Natural Environment 

(PENE)”, 6 questions under the second factor “Expected Economic Contribution to Community 

& Expected Visitor Satisfaction (EECC & EVS)”, 4 questions under the third factor “Perceived 
Negative Effects of Tourism (PNET)” and 3 questions under the fourth factor “Perceived 

Economic Contribution to Community (PECC)”. The factor analysis is repeated after the 

reliability analysis. The final results are shown in Table 2. 
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Table 2. Factor Analysis of the Items of Local Residents Attitude Dimension 

Factor’s Name Item Factor Weights 
Factor’s Explanatory 

Power (%) 
Reliability 

PERCEIVED 
EFFECTS ON 

NATURAL 
ENVIRONMENT 

(PENE) 

Tourism in our community 
is developed in harmony 
with the natural environment 

0.895 

23.140 0.973 

Our community's natural 
environment is being 

protected now and for the 
future 

0.889 

Tourism development in our 
community promotes 
positive environmental 
ethics 

0.879 

Tourism development in our 

community always protects 
wildlife and natural habitats 

0.861 

EXPECTED 
ECONOMIC 

CONTRIBUTION 
TO 

COMMUNITY & 
EXPECTED 

VISITOR 

SATISFACTION 
(EECC & EVS) 

Tourism industries should 
ensure high-quality tourism 
experiences for visitors 

0.897 

22.971 0.915 

Tourism businesses must 

monitor visitor satisfaction 
0.864 

It's the responsibility of 
tourism businesses to meet 
visitor's needs 

0.787 

Community attractiveness is 
a core element of the 
ecological appeal for visitors 

0.738 

Tourism industries should 
try to purchase their goods 
and services from within the 
local community 

0.650 

Tourism businesses should 
try to hire most of their 
employees from within our 

community 

0.615 

PERCEIVED 
NEGATIVE 

EFFECTS OF 
TOURISM 

(PNET) 

Our community's 
recreational resources are 
overused by tourists 

0.871 

20.839 0.955 

Tourism is growing too fast 
in our community 

0.867 

Our community is 
overcrowded because of 
tourism 

0.824 

Tourists in my community 
disrupt my quality of life 

0.791 

PERCEIVED 

ECONOMIC 
CONTRIBUTION 

TO 
COMMUNITY 

(PECC) 

Tourism benefits things 
other than just tourism 

industries in our community 

0.878 

18.790 0.944 
Tourism brings new income 
to our communities 

0.855 

Tourism makes a strong 
economic contribution to our 
community 

0.827 

  TOTAL 85.740  

  KMO Measure of Sampling Adequacy 0.857 

  
Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-square 4393.861 

  df 136 

  Sig. 0.000 

 
Following the factor analyses, a series of ANOVA and Independent Sample T-Tests were 

applied to the data in order to find out and visualize the difference of means between groups.  
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4.2. ANOVAs and Independent Sample T-Tests for Tourist Satisfaction Dimension 

4.2.1. The Relationship between Age and Food & Accommodation Satisfaction 
The mean values for groups: -25=5.22; 56-65=4.59; 26-35=4.54; 36-45=3.78; 46-55=3.41 

and 66+=3,38. The Levene statistics: 0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. 

Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that 

there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results 
are depicted in Table 3.  

 
Table 3. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Food and 

Accommodation Services According to Age 
Age Groups Mean Difference 

25 and less 

26-35 0.675 

36-45 1.437 

46-55 1.806 

56-65 0.626 

66 and more 1.836 

26-35 

36-45 0.762 

46-55 1.131 

66 and more 1.161 

56-65 

36-45 0.811 

46-55 1.180 

66 and more 1.211 

 

4.2.2. The Relationship between Educational Level and Food & Accommodation 

Satisfaction 
The mean values for the groups: Bachelor's=4.39; Primary-Secondary School=4,10; High 

School=3.97 and Post-graduate=3.58. The Levene statistics: 0.001<0.05. The variances of the 

groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch: 0.036 and Brown-Forsythe: 

0.012<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least two groups. 
Tamhane 2 test’s results show that people having a bachelor’s degree is significantly more 

satisfied from food & accommodation services from people having a post-graduate degree (The 

mean difference is 0.803).  
 

4.2.3. The Relationship between Job Status and Food & Accommodation Satisfaction 

The mean values for the groups: Student=4.80; Public sector employee=4.79; 
Retired=4.11; Unemployed=4.05; Private sector employee=3.86; Freelance=3.80. The Levene 

statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: 

Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.004<0.05 means that there’s a relevant difference between 

the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 4.  
 

Table 4. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Food & 
Accommodation Services According to Job Status 
Job Status Mean Difference 

Public Sector Employee 

Freelance 0.990 

Private Sector Employee 0.927 

Unemployed 0.731 

Retired 0.676 

Student 

Freelance 1.005 

Private Sector Employee 0.942 

Unemployed 0.745 

Retired 0.691 
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4.2.4. The Relationship between Travel Companionship and Food & Accommodation 

Satisfaction 

The mean values for the groups: With a tour group=4.56; With friends=4.50; With family 
members/relatives=4.18; With colleagues=3.72 and Alone=3.60. The Levene 

statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: 

Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.001<0.05 means that there’s a relevant difference between 

the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 5.  
 

Table 5. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Food & 
Accommodation Services According to Travel Companionship 
Travel Companionship Mean Difference 

With friends 
Alone 0.903 

With colleagues 0.788 

With a tour group 
Alone 0.964 

With colleagues 0.848 

With family members Alone 0.576 

 

4.2.5. The Relationship between Length of Stay and Food & Accommodation 

Satisfaction 

The mean values for the groups: 7-9 days=4.65; 0-3 days=4.16; 4-6 days=4.08; 10-12 
days=3.99 and 13 days and more=2.87. The Levene statistics:0.168>0.05. The variances of the 

groups are equal. The ANOVA results are: sig.=0.001; F=5.054; df=4; mean square=6.367. It 

means that there’s a relevant difference between at least two groups. Tukey HSD and Scheffe 
tests gave the same results which are depicted in Table 6. 

 
Table 6. Tukey HSD and Scheffe Tests Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Food & 

Accommodation Services According to Length of Stay 
Length of Stay Mean Difference 

0-3 days 13 days and more 1.283 

4-6 days 13 days and more 1.209 

7-9 days 

4-6 days 0.568 

10-12 days 0.659 

13 days and more 1.777 

10-12 days 13 days and more 1.118 

 

4.2.6. The Relationship between Monthly Income and Food & Accommodation 

Satisfaction 
The mean values for the groups: 0-300 euros=4.83; 601-900 euros=4.33; 1201+ 

euros=4.00; 901-1200 euros=3.69 and 301-600 euros=3.42. The Levene statistics:0.051>0.05. 

The variances of the groups are equal. The ANOVA results are: sig.=0.009; F=10.190; df=4; 

mean square=11.517. It means that there’s a relevant difference between at least two groups. 
Tukey HSD and Scheffe tests gave the same results which are depicted in Table 7. 

 
Table 7. Tukey HSD and Scheffe Tests Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Food & 

Accomodation Services According to Monthly Income 
Monthly Income (Euro) Mean Difference 

0-300 

301-600 1.407 

901-1200 1.132 

1201+ 0.826 

601-900 
301-600 0.915 

901-1200 0.639 

1201+ 301-600 0.581 
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4.2.7. The Relationship between Gender and Food & Accommodation Satisfaction 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 

(0.000<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 
of means is consulted. The results (0.741>0.05) show that there’s no significant difference 

between the means of male and female respondents.  

 

4.2.8. The Relationship between Place of Residence and Food & Accommodation 

Satisfaction 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 

(0.000<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 
of means is consulted. The result (0.100>0.05) shows that there’s no significant difference 

between the means of rural or urban area residents.  

4.2.9. The Relationship between Age and Aesthetics & Entertainment Satisfaction 

The mean values for the groups: -25=5.80; 26-35=5.66; 56-65=5.28; 36-45=4.80; 46-
55=4.30 and 66+=3.32. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not 

equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means 

that there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s 
results are depicted in Table 8. 

 
Table 8. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Aesthetics & 

Entertainment According to Age 
Age Groups Mean Difference 

25 and less 

36-45 0.999 

46-55 1.492 

66 and more 2.477 

26-35 

36-45 0.864 

46-55 1.358 

66 and more 2.343 

36-45 66 and more 1.479 

46-55 66 and more 0.985 

56-65 
46-55 0.975 

66 and more 1.960 

 

4.2.10. The Relationship between Educational Level and Aesthetics & Entertainment 

Satisfaction 
The Levene statistics:0.891>0.05. The variances of the groups are equal. ANOVA results 

are: sig.=0.168; F=1.703; df=3; mean square=3.366. As the significance of ANOVA is higher 

than 0.05, it’s assumed that there’s no significant difference between the means of the groups.  
 

4.2.11. The Relationship between Job Status and Aesthetics & Entertainment 

Satisfaction 
The mean values for the groups: Student=6.50; Public sector employee=5.76; Private sector 

employee=4.93; Unemployed=4.64; Freelance=4.41 and Retired=3.73. The Levene 

statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: 

Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between 
the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 9. 
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Table 9. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Aesthetics & Entertainment 
According to Job Status 

Job Status Mean Difference 

Freelance Retired 0.682 

Private Sector Employee Retired 1.200 

Public Sector Employee 

Freelance 1.350 

Private Sector Employee 0.832 

Unemployed 1.123 

Retired 2.032 

Student 

Freelance 2.091 

Private Sector 1.573 

Public Sector 0.741 

Unemployed 1.864 

Retired 2.773 

Unemployed Retired 0.909 
 

4.2.12. The Relationship between Travel Companionship and Aesthetics & 

Entertainment Satisfaction 

The mean values for the groups: With friends=6.05; with colleagues=5.00; with a tour 
group=4.64; Alone=4.46 and with family members/relatives=4.29. The Levene 

statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: 

Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between 

the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 10. 
 

Table 10. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Aesthetics & 
Entertainment According to Travel Companionship 

Travel Companionship Mean Difference 

With colleagues 
Alone 0.538 

With family members / relatives 0.710 

With friends 

Alone 1.584 

With colleagues 1.045 

With family members / relatives 1.755 

With a tour group 1.409 

 

4.2.13. The Relationship between Length of Stay and Aesthetics & Entertainment 

Satisfaction 

The mean values for the groups: 0-3 days=5.38; 10-12=5.18; 7-9=5.11; 4-6=4.46 and 
13+=2.82. The Levene statistics: 0.160>0.05. The variances of the groups are equal. The ANOVA 

results are: sig.=0.000; F=11.316; df=4; mean square=18.075. It means that there’s a relevant 

difference between at least two groups. Tukey HSD and Scheffe tests gave the same results which 
are depicted in Table 11. 

 
Table 11. Tukey HSD and Scheffe Tests Results Representing Difference of Satisfaction Degree of 

Aesthetics & Entertainment According to Length of Stay 
Length of Stay Mean Difference 

0-3 days 
4-6 days 0.920 

13 days and more 2.961 

4-6 days 13 days and more 1.641 

7-9 days 
4-6 days 0648 

13 days and more 2.289 

10-12 days 
4-6 days 0.723 

13 days and more 2.364 

 

4.2.14. The Relationship between Monthly Income and Aesthetics & Entertainment 

Satisfaction 

The mean values for the groups: 0-300 euros=5.65; 901-1200 euros=5.29; 601-900 
euros=4.91; 1200 euros and more=4.59 and 301-600 euros=4.02. The Levene 

statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: 
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Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between 

the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 12. 

 
Table 12. Tamhane 2 Test’s Results Representing Difference of Satisfaction Degree of Aesthetics & 

Entertainment According to Monthly Income 
Monthly Income (Euro) Mean Difference 

0-300 

301-600 1.631 

601-900 0.748 

1201+ 1.066 

601-900 301-600 0.883 

901-1200 
301-600 1.271 

1201+ 0.706 

1201+ 301-600 0.565 

 

4.2.15. The Relationship between Gender and Aesthetics & Entertainment 

Satisfaction 
The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 

(0.002<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 

of means is consulted. The result (0.573>0.05) show that there’s no significant difference between 

the means of male and female respondents.  
 

4.2.16. The Relationship between Place of Residence and Aesthetics & Entertainment 

Satisfaction 
The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 

(0.471>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 

means is consulted. The result (0.137>0.05) show that there’s no significant difference between 
the means of rural and urban residents. 

 

4.3. ANOVAs and Independent Sample T-Tests for Local Residents’ Attitude 

Dimension 

4.3.1. The Relationship between Age and PENE 

The mean values for the groups: -25=4.92; 36-45=4.68; 46-55=4.51; 26-35=4.32; 56-

65=3.70 and 66+=2.46. The Levene statistics: 0.000<0.05. The variances of the groups are not 
equal. Robust tests of equality of means: Welch: 0.000 and Brown-Forsythe: 0.000<0.05 means 

that there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s 

results are depicted in Table 13. 
 

Table 13. Tamhane 2 Test’s Results Representing PENE According to Age 
Age Groups Mean Difference 

25 and less 

26-35 0.601 

56-65 1.228 

66+ 2.463 

26-35 
56-65 0.627 

66+ 1.862 

36-45 56-65 0.989 

66+ 2.224 

46-55 66+ 2.052 

56-65 66+ 1.235 
 

4.3.2. The Relationship between Educational Level and PENE 

The mean values for the groups: Post-Graduate degree=5.10; Primary-Secondary 

School=4.59; Bachelor's degree=3.93 and High School=3.77. The Levene statistics:0.197>0.05. 
The variances of the groups are equal. The ANOVA results are: sig.=0.000; F=7.831; df=3; mean 

square=18.168. It means that there’s a relevant difference between at least two groups. Tukey 

HSD and Scheffe tests gave the same results which are depicted in Table 14. 
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Table 14. Tukey HSD and Scheffe Tests Results Representing PENE According to Educational Level 
Educational Level Mean Difference 

Primary-Secondary School 
High School  0.822 

Bachelor’s degree 0.667 

Post-Graduate degree 
High School  1.330 

Bachelor’s degree 1.175 

 

4.3.3. The Relationship between Job Status and PENE 

The mean values for the groups: Freelance=4.63; Private Sector=4.55; Public Sector=4.35; 

Unemployed=3.90; Student=3.88 and Retired=2.46. The Levene statistics:0.000<0.05. The 
variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-

Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least two 

groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 15. 
 

Table 15. Tamhane 2 Test’s Results Representing PENE According to Job Status 
Job Status Mean Difference 

Freelance 

Student 0.750 

Unemployed 0.721 

Retired 2.164 

Private Sector 

Student 0.675 

Unemployed 0.646 

Retired 2.089 

Public Sector Retired 1.892 

Unemployed Retired 1.443 

Student Retired 1.414 

 

4.3.4. The Relationship between Monthly Income and PENE 

The mean values for the groups: 1200 euros and plus=5.54; 0-300 euros=4.67; 301-600 
euros=3.98; 901-1200 euros=3.72 and 601-900 euros=3.29. The Levene statistics:0.000<0.05. 

The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and 

Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least 
two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 16. 

 
Table 16. Tamhane 2 Test’s Results Representing PENE According to Monthly Income 

Monthly Income (Euro) Mean Difference 

0-300 

301-600 0.687 

601-900 1.373 

901-1200 0.949 

301-600 601-900 0.686 

1201+ 

0-300 0.871 

301-600 1.558 

901-1200 1.820 

601-900 2.244 

 

4.3.5. The Relationship between Years of Residence and PENE 

The mean values for the groups: 21-30=4.69; 0-10=4.56; 11-20=4.56; 31-4=4.39 and 

41+=3.62. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust 
tests of equality of means: Welch:0.003 and Brown-Forsythe:0.002<0.05 means that there’s a 

relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted 

in Table 17. 

 
Table 17. Tamhane 2 Test’s Results Representing PENE According to Years of Residence 

Years of Residence Mean Difference 

0-10 41+ 0.940 

11-20 41+ 0.941 

21-30 41+ 1.077 

31-40 41+ 0.776 
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4.3.6. The Relationship between Gender and PENE 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 

(0.911>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 
means is consulted. The result (0.000<0.05) show that there’s a significant difference between 

groups: Male respondents (mean:4,59) perceive more positively than female respondents 

(mean:3.68) the environmental effects of tourism.  

 

4.3.7. The Relationship between Place of Residence and PENE 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 

(0.105>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 
means is consulted. The result (0.812>0.05) show that there’s no significant difference between 

the means of rural and urban residents. 

 

4.3.8. The Relationship between Relation of Work with Tourism Sector and PENE 
The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 

(0.289>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 

means is consulted. The result (0.234>0.05) show that there’s no significant difference between 
the means of people who work in sectors related or unrelated to tourism.  

 

4.3.9. The Relationship between Age and EECC&EVS 
The mean values for the groups: -25=6.59; 26-35=6.20; 66+=6.04; 56-65=5.90; 46-

55=5.53 and 36-45=5.36. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not 

equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means 

that there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s 
results are depicted in Table 18. 

 
Table 18. Tamhane 2 Test’s Results Representing EECC&EVS According to Age 

Age Groups Mean Difference 

25 and less 

26-35 0.388 

36-45 1.226 

46-55 1.064 

56-65 0.689 

66+ 0.555 

26-35 
36-45 0.838 

46-55 0.676 

66+ 36-45 0.671 
 

4.3.10. The Relationship between Educational Level and EECC&EVS 

The mean values for the groups: High School=6.29; Bachelor's degree=5.78; Post-Graduate 

degree=5.75 and Primary-Secondary School=5.56. The Levene statistics:0.000<0.05. The 
variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-

Forsythe:0.025<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least two 

groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 19. 

 
Table 19. Tamhane 2 Test’s Results Representing EECC&EVS According to Educational Level 

Educational Level Mean Difference 

High School  

Bachelor’s degree 0.511 

Post-Graduate degree 0.539 

Primary-Secondary School 0.726 

 

4.3.11. The Relationship between Job Status and EECC&EVS 
The mean values for the groups: Student=6.58; Public Sector=6.17; Retired=6.04; 

Unemployed=5.82; Freelance=5.77 and Private Sector=5.52. The Levene statistics:0.000<0.05. 

The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and 
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Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least 

two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 20. 

 
Table 20. Tamhane 2 Test’s Results Representing EECC&EVS According to Job Status 

Job Status Mean Difference 

Public Sector Private Sector 0.650 

Student 

Freelance 0.811 

Private Sector 1.067 

Public Sector 0.417 

Retired 0.548 

Unemployed 0.763 
 

4.3.12. The Relationship between Monthly Income and EECC&EVS 

The mean values for the groups: 0-300=6.55; 901-1200=6.04; 601-900=5.81; 1201+=5.80 
and 301-600=5.48. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. 

Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that 

there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results 

are depicted in Table 21. 
 

 

 
Table 21. Tamhane 2 Test’s Results Representing EECC&EVS According to Monthly Income 

Monthly Income (Euro) Mean Difference 

0-300 

301-600 1.072 

601-900 0.742 

901-1200 0.506 

1201+ 0.749 

901-1200 301-600 0.566 

 

4.3.13. The Relationship between Years of Residence and EECC&EVS 

The mean values for the groups: 11-20=6.40; 0-10=6.05; 31-40=5.99; 41+=5.75 and 21-

30=5.56. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust 
tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a 

relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted 

in Table 22. 

 
Table 22. Tamhane 2 Test’s Results Representing EECC&EVS According to Years of Residence 

Years of Residence Mean Difference 

11-20 
21-30 0.844 

41+ 0.654 

 

4.3.14. The Relationship between Gender and EECC&EVS 
The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 

(0.000<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 

of means is consulted. The result (0.077>0.05) show that there’s no significant difference between 
the means of male and female respondents.  

 

4.3.15. The Relationship between Place of Residence and EECC&EVS 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 
(0.926>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 

means is consulted. The result (0.041<0.05) show that there’s a significant difference between the 

means of rural and urban residents: Rural residents (mean:6.05) have stronger expectations about 
the economic contribution and visitor satisfaction of the tourism industry than urban residents 

(mean:5.77).  

 



150 
 

4.3.16. The Relationship between Relation of Work with Tourism Sector and 

EECC&EVS 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 
(0.000<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 

of means is consulted. The result (0.000<0.05) show that there’s a significant difference between 

the mean values two groups: People who work in jobs related directly or indirectly with tourism 

industry (mean:6.15) have stronger expectations about the economic contribution and visitor 
satisfaction of the tourism industry than people whose work is unrelated with tourism industry 

(mean:5.66).  

 

4.3.17. The Relationship between Age and PNET 

The mean values for the groups: 66+=4.33; 46-55=3.37; 56-65=3.30; 36-45=3.22; -

25=3.00 and 26-35=2.43. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not 

equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means 
that there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s 

results are depicted in Table 23. 

 
Table 23. Tamhane 2 Test’s Results Representing PNET According to Age 

Age Groups Mean Difference 

-25 26-35 0.566 

36-45 26-35 0.789 

46-55 26-35 0.931 

56-65 26-35 0.870 

66+ 

-25 1.329 

26-35 1.895 

36-45 1.105 

46-55 0.964 

56-65 1.024 
 

4.3.18. The Relationship between Educational Level and PNET 
The mean values for the groups: Primary-Secondary School=3.95; High School=3.56; 

Bachelor's Degree=3.09 and Post-Graduate Degree=2.61. The Levene statistics:0.010<0.05. The 

variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.001 and Brown-
Forsythe:0.001<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least two 

groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 24.  

 
Table 24. Tamhane 2 Test’s Results Representing PNET According to Educational Level 

Educational Level Mean Difference 

Primary-Secondary School 
Bachelor’s degree 0.856 

Post-Graduate degree 1.336 

High School Post-Graduate degree 0.953 

 

4.3.19. The Relationship between Job Status and PNET 

The mean values for the groups: Retired=4.33; Unemployed=3.98; Public Sector=3.37; 
Private Sector=2.93; Freelance=2.82 and Student=2.63. The Levene statistics:0.010<0.05. The 

variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.001 and Brown-

Forsythe:0.001<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least two 

groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 25.  
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Table 25. Tamhane 2 Test’s Results Representing PNET According to Job Status 
Job Status Mean Difference 

Unemployed 

Freelance 1.159 

Private Sector Employee 1.051 

Public Sector Employee 0.611 

Student 1.356 

Public Sector Employee Student 0.744 

Retired 

Freelance 1.507 

Private Sector Employee 1.399 

Public Sector Employee 0.960 

Student 1.704 

 

4.3.20. The Relationship between Monthly Income and PNET 

The mean values for the groups: 901-1200 euros=4.22; 601-900 euros=3.56; 301-600 

euros=3.49; 0-300 euros=2.83 and 1200 euros and more=2.05. The Levene statistics:0.000<0.05. 
The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and 

Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least 

two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 26.  
 

Table 26. Tamhane 2 Test’s Results Representing PNET According to Monthly Income  
Monthly Income (Euro) Mean Difference 

0-300 1201+ 0.779 

301-600 
0-300 0.653 

1201+ 1.432 

601-900 
0-300 0.725 

1201+ 1.504 

901-1200 

0-300 1.384 

301-600 0.731 

601-900 0.659 

1201+ 2.163 

 

4.3.21. The Relationship between Years of Residence and PNET 

The mean values for the groups: 31-40=3.49; 41+=3.38; 21-30=3.27; 0-10=3.17 and 11-

20=2.55. The Levene statistics:0.001<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust 
tests of equality of means: Welch:0.001 and Brown-Forsythe:0.013<0.05 means that there’s a 

relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted 

in Table 27.  
 

Table 27. Tamhane 2 Test’s Results Representing PNET According to Years of Residence 
Years of Residence Mean Difference 

0-10 11-20 0.627 

21-30 11-20 0.721 

31-40 11-20 0.944 

41+ 11-20 0.833 
 

4.3.22. The Relationship between Gender and PNET 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 
(0.000<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 

of means is consulted. The result (0.188>0.05) show that there’s no significant difference between 

the means of male and female respondents. 

 

4.3.23. The Relationship between Place of Residence and PNET 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 
(0.338>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 

means is consulted. The result (0.344>0.05) show that there’s no significant difference between 

the means of rural and urban residents. 
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4.3.24. The Relationship between Relation of Work with Tourism Sector and PNET 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 

(0.015<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 
of means is consulted. The result (0.000<0.05) show that there’s a significant difference between 

the means of two groups: People whose work is not directly or indirectly related with the tourism 

industry think more (mean:3.77) that tourism has harmful effects on environment and community 

than people whose work is related with tourism industry (mean: 2.51).  
 

4.3.25. The Relationship between Age and PECC 

The mean values for the groups: -25=6.33; 26-35=6.28; 56-65=5.50; 36-45=4.91; 46-
55=4.68 and 66+=3.98. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not 

equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means 

that there’s a relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s 

results are depicted in Table 28.  
 

Table 28. Tamhane 2 Test’s Results Representing PECC According to Age 
Age Groups Mean Difference 

-25 

36-45 1.421 

46-55 1.650 

56-65 0.833 

66+ 2.351 

26-35 

36-45 1.368 

46-55 1.597 

56-65 0.781 

66+ 2.298 

36-45 66+ 0.930 

46-55 66+ 0.701 

56-65 
46-55 0.816 

66+ 1.518 

 

4.3.26. The Relationship between Educational Level and PECC 

The mean values for the groups: Bachelor's Degree=5.78; High School=5.38; Post-graduate 

Degree=4.79 and Primary-Secondary School=4.70. The Levene statistics:0.006<0.05. The 
variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-

Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least two 

groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 29.  

 
Table 29. Tamhane 2 Test’s Results Representing PECC According to Educational Level 

Educational Level Mean Difference 

High School 
Primary-Secondary School 0.677 

Post-graduate Degree 0.594 

Bachelor’s Degree 
Primary-Secondary School 1.082 

Post-graduate Degree 0.998 

 

4.3.27. The Relationship between Job Status and PECC 

The mean values for the groups: Student=6.17; Freelance=5.89; Public Sector 
Employee=5.48; Unemployed=5.38; Private Sector Employee=4.89 and Retired=3.98. The 

Levene statistics:0.069>0.05. The variances of the groups are equal. The ANOVA results are: 

sig.=0.000; F=10.247; df=5; mean square=14.258. It means that there’s a relevant difference 

between at least two groups. Tukey HSD and Scheffe tests gave the same results which are 
depicted in Table 30. 
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Table 30. Tukey HSD and Scheffe Tests’ Results Representing PECC According to Job Status 
Job Status Mean Difference 

Freelance 
Private Sector 0.998 

Retired 1.909 

Private Sector Employee Retired 0.911 

Public Sector Employee 
Retired 1.502 

Private Sector Employee 0.592 

Unemployed Retired 1.402 

Student 

Private Sector 1.273 

Public Sector 0.682 

Unemployed 0.782 

Retired 2.184 
 

4.3.28. The Relationship between Monthly Income and PECC 
The mean values for the groups: 0-300 euros=6.01; 601-900 euros=5.62; 1200 euros and 

more=5.14; 301-600 euros=5.01 and 901-1200 euros=4.96. The Levene statistics:0.000<0.05. 

The variances of the groups are not equal. Robust tests of equality of means: Welch:0.000 and 

Brown-Forsythe:0.002<0.05 means that there’s a relevant difference between the means of at least 
two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted in Table 31.  

 
Table 31. Tamhane 2 Test’s Results Representing PECC According to Monthly Income  

Monthly Income (Euro) Mean Difference 

0-300 

301-600 1.003 

901-1200 1.055 

1201+ 0.875 

601-900 
301-600 0.612 

901-1200 0.664 

 

4.3.29. The Relationship between Years of Residence and PECC 
The mean values for the groups: 0-10=6.82; 11-20=5.78; 31-40=5.28; 21-30=5.16 and 

41+=4.95. The Levene statistics:0.000<0.05. The variances of the groups are not equal. Robust 

tests of equality of means: Welch:0.000 and Brown-Forsythe:0.000<0.05 means that there’s a 
relevant difference between the means of at least two groups. Tamhane 2 test’s results are depicted 

in Table 32.  

 
Table 32. Tamhane 2 Test’s Results Representing PECC According to Years of Residence 

Years of Residence Mean Difference 

0-10 

11-20 1.040 

21-30 1.658 

31-40 1.538 

41+ 1.873 

11-20 
21-30 0.618 

41+ 0.833 

 

4.3.30. The Relationship between Gender and PECC 
The independent sample t-test results show that the variances of the groups are not equal 

(0.000<0.05). In this case, the second line of the two-tailed significance in the t-test for equality 

of means is consulted. The result (0.018<0.05) show that there’s a significant difference between 

the mean values of male and female respondents: Women (mean:5.58) perceive the economic 
contribution of tourism industry to the community more positively than men (mean:5.17) do. 

 

4.3.31. The Relationship between Place of Residence and PECC 
The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 

(0.800>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 

means is consulted. The result (0.001<0.05) show that there’s a significant difference between the 

mean values of rural and urban residents: Rural residents (mean:5.70) perceive the economic 
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contribution of tourism industry to the community more positively than urban residents 

(mean:5.09) do. 

 

4.3.32. The Relationship between Relation of Work with Tourism Sector and PECC 

The independent sample t-test results show that the variances of the groups are equal 

(0.142>0.05). In this case, the first line of the two-tailed significance in the t-test for equality of 

means is consulted. The result (0.000<0.05) show that there’s a significant difference between the 
mean values of two groups: People whose work is directly or indirectly related with tourism sector 

(mean:5.69) perceive the economic contribution of tourism industry to the community more 

positively than people whose work is unrelated with tourism industry (mean:5.03) do.  
 

RESULTS AND DISCUSSION 

In consequence, H1(a), H1(b), H2(a), H2(b) and H2(c) hypotheses found partial and H2(d) 

hypothesis found full support while H1(c), H1(d) and H1(e) hypotheses were not supported. 
Considering the mean values of the groups, it could be contended that the groups with 

people at the age of 25 or under, having a bachelor degree, being a student or a public-sector 

employee and who are travelling with a tour group and with friends, staying between 7-9 days 
and earning between 0-300 euros monthly are more satisfied with food & accommodation, 

whereas the people who are 66+, 46-55 and 36-45 years of age, having a post-graduate degree, 

working freelance or as a private sector employee, travelling alone, who stay for 13 days and 
more and who earn between 301-600 euros monthly are the least satisfied. 

It can be advanced that the organizers, restaurant & hotel managers and local authorities 

should try to know more about the tastes and expectations of the least satisfied groups about food 

& accommodation services, while trying to retain the groups and ensure their patronage which 
are already satisfied.  

Moreover, the most satisfied groups from the aesthetics of the town and entertainment in 

town are the people who are at the age of 25 or under, the students, people who travel with friends, 
people who stay for 0-3 days and people who earn between 0-300 euros, and the least satisfied 

ones are the people who are 66 years old and more, the retired ones, people who travel with family 

members/relatives, people who stay for 13 days and more in town and people who earn 301-600 
euros on monthly basis. Thus, the landscaping and the entertaining activities in town might be 

revisited and diversified to attract the senior and more qualified and wealthier people by trying to 

understand and meet their expectations and by adopting total quality management politics on 

corporate and institutional basis, again with the joint efforts of local government and businesses.  
Besides, people who perceive most positively the effects of tourism on natural environment 

are the people who are 25 years old and under, who have a post-graduate degree, who work 

freelance, who earn 1200 euros and plus monthly and who have lived for 21-30 years in town, 
whereas people who perceive most negatively are the people who are 66 years old or more, who 

are graduates of high school, who are retired, who earn between 601-900 euros monthly and who 

have lived in town at least for 41 years or more. Also, male respondents perceive the 

environmental effects of tourism more positively than female respondents. It could be maintained 
that the efforts made by the government, municipalities and other institutions about environment 

sometimes don’t reach all the groups equally. The younger, the more active, the more educated 

and wealthier people may be connecting to the sources of information more easily than the other 
groups to the extent they use the formal and informal information channels more frequently. Thus, 

their judgment may be more objective. Hence, it could be recommended to the local and municipal 

authorities and other institutions to brief more frequently the members of community whose 
access is limited to the information sources about the activities and programs concerning the 

environment in order to help them to develop a more positive and supporting attitude towards 

sustainable tourism.  

Furthermore, people who are at the age of 25 years and under, who are high school 
graduates, who are students, who earn between 0-300 euros monthly and who have lived in town 

for 11-20 years have the strongest expectations about the economic contribution and visitor 
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satisfaction of the tourism industry while people who are between 36-45 years old, who are 

primary-secondary school graduates, who are private sector employees, who earn between 301-

600 euros monthly and who have lived in town for at least 41 years or more have the weakest 
expectations. Also, rural residents and people whose job is directly or indirectly related with 

tourism industry have stronger expectations about the economic contribution of the tourism 

industry and visitor satisfaction than the urban residents and people whose work is unrelated with 

tourism industry. Thus, the reasons that lie behind the prudent attitude of the groups which draw 
a more conservative portrait must be investigated and their opinions and propositions must be 

taken into consideration to augment the revenues from tourism and visitor satisfaction when 

middle and long term sustainability plans would be made for the region. Joint commissions or 
interactive platforms may be used to encourage the sharing of ideas and participation by all the 

community members.  

Additionally, people who are 66 years old or over, who are graduates of primary-secondary 

school, who are retired, who earn between 901-1200 euros monthly and who have lived in town 
for 31-40 years are the ones who mostly think that tourism has harmful effects on environment 

and community, and people who are 26-35 years old, who have a post-graduate degree, the 

students, people who earn 1200 euros and more monthly and who live there for 11-20 years think 
just the opposite. People whose work is not directly or indirectly related with the tourism industry 

think that tourism has harmful effects on environment and community more than people whose 

work is related with tourism industry. Again, it could be said that older people with more 
conservative values and living in town for a long time are more distant to the tourism because of 

its harmful effects. Those people might be intensely questioned about which concrete harms of 

tourism they are recognizing and they could be mentioning in order to treat those negative effects 

collectively and to take preventive actions. 
Accordingly, people who are 25 years old or under 25, who have a bachelor’s degree, the 

students, people who earn between 0-300 euros monthly and who have lived in town for 0-10 

years perceive the economic contribution of tourism industry to the community the most 
positively, whereas people who are 66 years old or over, who are graduates of primary-secondary 

school, the retired ones, people who earn between 901-1200 euros monthly and people who have 

lived in town for at least 41 years perceive the most negatively. In addition, women, rural 
residents, people whose work is directly or indirectly related with tourism sector perceive the 

economic contribution of tourism industry to the community more positively than men, urban 

residents and people whose work is unrelated with tourism industry. It could be understood from 

this fact that younger generations are more optimistic and hopeful. Also, people who see and 
recognize the positive effects of tourism in the real time and more manifestly like people working 

in related sectors, rural residents who are interacting with the tour groups visiting the rural areas 

and women who are more involved in handicraft, local arts and cuisine in community are more 
optimistic in this subject. Nevertheless, the opinions, ideas and contributions of all the inhabitants 

must be taken into consideration to develop feasible plans and to decide about the activities, 

resources, products e.g. to be emphasized in order to maximize the tourism revenues of the region. 

This research was primarily delimited by geography and number of respondents: It could 
be designed for the entire Kosovo region and involve a larger sample. Also, it could be designed 

as a quantitative research which would be aimed to explore the opinions of people working in the 

public sector, municipalities, non-governmental organizations and local agencies as well as event 
organizers, hospitality and restauration sector professionals, performers, artists, musicians, 

engineers, architects and all the stakeholders whose contribution would be valuable. Nonetheless, 

this research was conducted to make a modest contribution to the literature and to the tourism 
sector. 
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ÖZET: Günümüzde insanlarla bankaların etkileşimleri oldukça artmıştır ve artık birbirlerine bağımlı bir 
şekilde yaşamlarını sürdürdükleri söylenebilir. Bankalar kredi verdikten sonra geri ödeme sırasında problem 
yaşamamak için çeşitli kriterleri değerlendirmeye almaktadırlar. Uygun müşterinin belirlenmesi ve ödeyebileceği 

miktarda kredinin müşteriye verilmesi, bankaların birinci önceliği haline gelmiştir. Ayrıca, kredi almak isteyen 
müşteriler de bankaya şahsen gitmeden bankanın kendisine kredi sağlama olasılığını öğrenmek istemektedirler.  

Bulanık mantık özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar ile birlikte birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmada, kredi almak isteyen kişilerin kredi puanının belirlenmesi için bulanık uzman sistem tabanlı bir karar 
destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile kredi almak isteyen kişiler belirli parametrelere göre 
değerlendirilmekte ve bunun sonucunda da kişilerin istedikleri krediyi alabilme durumu belirlenmektedir. Bu sayede 
müşteriler bankaya şahsen başvurmadan önce kredi alma ihtimallerini tespit edebileceklerdir. 
 Anahtar kelimeler: Bulanık Mantık, Kredi Puanı, Karar Destek Sistemi 

 

ABSTRACT:  Nowadays, the interaction between people and banks has increased considerably and it can be 
said that they are now dependent on each other. Banks take into consideration various criteria in order to avoid problems 
during repayment after lending. Identifying the suitable customer and giving the appropriate amount of credit to 
customer has become the top priority of banks. In addition, customers who want to take credit want to know the 
possibility of providing the bank with a loan without going to the bank. 

Fuzzy logic has begun to be used in many fields especially with recent studies. In this study, a fuzzy expert 
system based decision support system has been developed to determine the credit score of people who want to borrow 

a loan. With the developed system, the people are evaluated according to certain parameters and as a result of this, the 
status of the people to borrow a loan they want is determined. In this way, customers will be able to determine the 
possibility of obtaining loans before applying to the bank themselves. 

          Keywords: Fuzzy Logic, Credit Score, Decision Support System 

 

GİRİŞ 
Bir işletme veya kişi açısından yatırım yapmak için en önemli şey paradır. Birçok yenilikçi 

fikre sahip olan fakat fikrini hayata geçirmesi için yeterli bütçesi olmayan kişiler çeşitli nedenlerle 

bankalardan kredi talebinde bulunmaktadırlar. Bankalar ise kredi taleplerini değerlendirmek için 

bazı durumlarda birçok belge talebinde bulunarak zamanın çok değerli olduğu günümüzde cevap 
vermek için belli bir süre müşterileri bekletmektedirler. Yapılan çalışmada ise kredi talebinde 

bulunmadan kendi verilerini girerek müşteri kendi kredi alabilme olasılığını tespit 

edebilmektedir. Ulaştığı sonuca göre başvuru yapma kararı alabilir.  

Yapılan çalışmada yapay zekânın teknikleri olan bulanık mantık ve uzman sistem 
kullanılmıştır. Bulanık mantık, bilinen klasik mantığa aykırıdır. Klasik mantıkta, kümenin bir 

elemanı 0 ve 1 değerlerini alırken bulanık mantıkta 0 ile 1 değerleri arasında değerler alınarak 

sonuca ulaşılır. Uzman sistem ise uzman bilgisine dayanan, kural tabanı bulunan ve çıkarsama 
yapabilen bir yapay zekâ tekniğidir. Bulanık uzman sistem ise bulanık mantık ve uzman sistemin 

birlikte kullanıldığı yapıyı ifade eder. Bir bulanık uzman sistem dışarıdan alınan girdilerin kelime 
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ile ifadelerinin çevrimini içeren bulanıklaştırma, kuralların oluşturulmasını içeren kural tabanı, 

çıkarsama yapılmasını sağlayan çıkarım mekanizması ve kullanılan karar mekanizmasına göre 

çıkabilecek olan ve kelime ile ifade edilen verileri matematiksel olarak göstermeye olanak 
sağlayan durulaştırma işlemlerinden oluşur. 

 

1. YAPAY ZEKÂ 
Yapay zekâ, kısaca, insan davranışlarının makine tarafından da yapılabilmesi olarak 

tanımlanabilir. Yapay zekânın amacı, insanlara ait bazı özelliklerin bilgisayara kazandırılması ile 

insanın karar veremediği ya da çözümünün zor olduğu problemleri çözmek için kazandırılan bu 

öğrenme yeteneğini kullanılmasıdır. Genellikle insanların düşünme yeteneği, beynin çalışma 
mantığı ve doğadaki diğer canlıların davranışları kullanılarak yapay zekâ teknikleri 

geliştirilmektedir. 

Yapay zekâ teknikleri uzman sistemler, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve sezgisel 

algoritmalar olarak sıralanabilir. Uzman sistemlerde, uzmanın görüşü alınarak kurallar 
oluşturulur. Oluşturulan bu kurallar ile insanın kurduğu neden-sonuç ilişkisine benzer şekilde bir 

çıkarım yapılır. Bulanık mantık 0-1 aralığında göreceli bir üyelik değeri belirlenmesini sağlayan 

bir sistemdir. Böylelikle, günlük hayatta sıkça kullanılan yüksek, fazla gibi dilsel değişkenlerin 
0-1 aralığında sayısal bir değer almaları sağlanmış olur. Yapay sinir ağlarının çalışma mantığı 

beynin çalışma mantığıyla benzer özelliktedir. Yapay sinir ağları temel olarak insanın beyin 

yapısını temel almaktadır. Beyin öğrenme işlemini nöronlarla sağlamaktadır ve nöronlar arası 
bağların kuvveti öğrenmenin kuvvetiyle doğru orantılıdır. Sezgisel algoritmalar ise doğadaki 

diğer canlıların davranış ve hareketleri baz alınarak geliştirilmiş bir yöntemdir (Tektaş vd., 2002) 

Yapay zekânın kullanım alanları oldukça fazladır. Ses tanıma, makine çevirisi, reklam ve 

tavsiye sistemleri, endüstriyel ürünlerin bakım kestirimleri, spor performanslarının 
değerlendirilmesi, haritalama, rota oluşturma, sürücüsüz araçlar, kanserli hücre tespiti, gök 

cisimlerinin kimyasal yapısının analiz edilmesi, tarlalardaki bitkilerin sağlık durumları ve 

sahtekârlık tespiti gibi çokça uygulama alanında kullanılmaktadır (Kızrak, 2009). Ayrıca, yapay 
zekâ günümüzde insanların yaşam kalitelerinin artırılması için de kullanılmaktadır. Örneğin 

arama motorları ve otomatik kelime düzelticiler günlük yaşamın yaygın birer parçası olmuştur 

(Köroğlu, 2017). 
 

2. BULANIK MANTIK  

Bulanık mantığın ilk ortaya çıkışı 1965 yılında gerçekleşmiştir. İlk olarak L. Zadeh 

tarafından kullanılmıştır. Bulanık mantık temelde dilsel olarak ifade edilebilen fakat sayısal 
olarak çözülemeyen problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.  

Klasik küme kavramında bir eleman bir kümenin üyesidir veya üyesi değildir. Bulanık 

mantık kavramında bir elemanın bir kümenin üyesi olup olmadığı üyelik fonksiyonları ile 
belirlenir. Bu kavram ile bulanık mantığın kullandığı çıkarım yöntemleri kullanılarak olaylar 

hakkında yorum yapılmaya çalışılır. Bulanık mantığın en güçlü tarafı var olan bir uzman 

bilgisinin kullanılmasıdır (Tektaş vd., 2002). 

Bulanık mantık kavramı basit bir şekilde anlatılmak istenirse çok sıcak, doğru, hızlı, soğuk, 
ılık, sıcak vb. kelimeleri incelenebilir. Bu kelimeler matematiksel açıdan bir durum ifade 

etmemelerine karşın, bir problemi çözme açısından günlük hayatta kullanılan ve sıkça karşılaşılan 

kelimelerdir. Bulanık mantık yukarıdaki kelimeler ve benzerleri için bulundukları yargı 
kümelerine göre aitlik seviyeleri belirler. Bu aitlik seviyeleri ile kelimelere sayısallaştırılmış bir 

tanım getirir.       

Geleneksel küme teorisinde, bir eleman bir kümenin ya elemanıdır ya da değildir. Elemanı 
olması “1” ile ifade edilirken olmaması “0”  ile ifade edilir. Geleneksel küme teorisinde bu 

ikisinin arası yoktur. Bulanık küme ise farklı üyelik derecelerine sahip elemanlardan oluşan, 

üyelikten üye olmamaya geçişin ani veya keskin olmayıp, dereceli olduğu bir küme türüdür. 

Küme üyelerinin (0,1) aralığında değerlerinin değişimlerini gösteren şekillere ise üyelik 
fonksiyonu denir (Aytaç, 2011). 
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Bulanık mantık birçok avantajı bünyesinde barındırır. İnsan düşünme yapısına yakın olarak 

geliştirilmiştir. Uygulaması yapılırken matematiksel olarak modellenmek zorunda değildir. Basit 

bir sisteme sahip olduğu için ekonomik olarak kurulabilir. Üyelik değerleri sayesinde,  daha esnek 
bir yapıya sahiptir. Üyelik fonksiyonlarıyla, kesinlik belirtmeyen bilgilerin kullanılmasını sağlar. 

Problemin modellenebilmesi için doğrusal olma zorunluluğu yoktur. İnsanların günlük hayatta 

kullandıkları dilsel ifadeler bulanık mantıkta kolaylıkla sayısallaştırılarak kullanılabilmektedir ve 

daha olumlu sonuçlar elde edilebilir (Kıyak ve Kahvecioğlu, 2003). 
Bulanık mantığın uygulama alanlarına kontrol sistemleri, kişi kurum ya da süreç 

değerlendirme yöntemleri, akıllı elektronik eşya denetimi, uygun yer seçimi planlaması, kronik 

hastalıkların ihtimallerinin belirlenmesi, ürünler üzerinde analiz yapılarak kalite değerlendirmesi, 
talep tahmini örnek olarak verilebilir (Altaş, 1999). 

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelendiğinde, bulanık mantığın kullanıldığı birçok çalışmanın mevcut olduğu 
görülmektedir. Akman ve Alkan’ın (2006) yapmış olduğu çalışmada tedarikçi performansının 

değerlendirilebilmesi için bulanık mantık yöntemi kullanılmıştır. Firmanın üç tedarikçisinin 

performansı Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ve bulanık mantık yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Sistemin girdileri, teknik yeterlilik, teslimat, kalite, hizmet, esneklik, 

fiyatlama, yenilik olarak belirlenmiştir. Uygulamanın amacı, belirlenen girdiler ile en iyi 

performansa sahip tedarikçiyi belirlemektir.  
Kazu ve Özdemir’in (2009) yaptığı çalışmada öğrencilerin bireysel özellikleri belirlenerek 

özellikleri doğrultusunda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak bulanık mantık 

kullanılmış ve öğrencilerin öğrenme sitilini belirleme üzerinde çalışılmıştır. Çalışma için bir test 

hazırlanmış ve testte bulunan soruların cevapları sık, bazen ve nadiren şeklinde belirlenmiştir. Sık 
5 puan, bazen 3 puan, nadiren ise 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Sistemin girdi değişkenleri 

öğrenme stili testi görsel puanı, öğrenme stili testi işitsel puanı, öğrenme stili testi dokunsal puanı 

olarak girilmektedir. Çıktı değişkeni ise kişinin öğrenme stili olarak belirlenmiştir. Çalışma 
sonucunda teste tabi tutulan öğrencinin öğrenme stili bu faktörlere bağlı olarak bulunmuştur.  

Akıllı vd.’nin (2014) yapmış olduğu çalışmada, çiğ süt örnekleri alınarak bu sütlerin 

kalitelerine göre farklı sınıflara ayrılması hedeflenmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için 
bulanık mantık tabanlı bir karar destek sistemi oluşturulmasına karar verilmiştir. Sistemin 

girdileri çiğ süt örneklerine ilişkin toplam bakteri sayısı, somatik hücre sayısı ve protein 

miktarlarının değerleridir. Tasarlanan bulanık sistemin çıktısı ise çiğ süt kalite oranı olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada Matlab’ın çıkarım mekanizmalarından Mamdani çıkarım mekanizması 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın doğruluk seviyesinin belirlenmesi amacıyla uzman kararları ile 

karşılaştırma yapılmış ve sistemin %80 değerinde başarılı olduğu görülmüştür.   

Ergülen ve Kazan’ın (2007) yapmış olduğu çalışmada, taşımacılık sektörünün isleyişinde 
yük taşıma sistemlerinin performansına göre farklı akış ya da güzergâhları değerlendirmek için 

bulanık mantık ve tamsayılı doğrusal programlama modeli entegre edilerek taşıma maliyetlerinin 

minimize edilmesi amaçlanmıştır. Sistemin girdileri toplam maliyet, toplam yük ve toplam sefer 

sayısıdır. Yapılan çalışma firmanın toplam taşıma maliyetlerinin %11,51 oranında 
düşürülebileceğini göstermiştir.  

Torun’un (2007) yaptığı çalışmanın amacı, hastanın ileriye dönük 10 yıllık risk durumuna 

göre koroner kalp hastalığının tanısı ve tedavisinin yapılması için hiyerarşik yapılı bir bulanık 
uzman sistemin tasarlanmasıdır. Sistemin girdileri hastanın yaşı, hastanın kolesterol değeri, 

hastanın LDL kolesterol değeri, hastanın HDL kolesterol değeri, hastanın büyük ve küçük 

tansiyonu, hastanın sigara kullanımı, hastanın şeker hastası olup olmadığı, ailede erken yaşta 
koroner kalp hastalığı bulunması, hastanın trigliserit değeri, hastanın kalp hastalığının olup 

olmadığı ve hastanın diyabet hastası olup olmadığıdır. Ayrıca risk hesaplaması Matlab 

programında yer alan fuzzy inference system (FIS) editörü kullanılarak yapılmıştır. 

Aydın’ın (2009) yaptığı çalışmada Ankara’da hastane açmak için en uygun yerin 
belirlenmesi için bulanık mantık ve Bulanık AHP kullanılmıştır. Bu yöntemlerin uygulanması 

için bir hastane yöneticisi, bir akademisyen, bir finans uzmanı ve bir mimardan oluşan uzman 
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ekip oluşturulmuştur. Sistem girdileri ana kriterler ve alt kriterler olarak sınıflandırılmış ve bunlar 

yatırım maliyetleri, rekabet unsurları, demografik yapı, çevresel faktörler, bina konumu ve bina 

özellikleri olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ise alternatif yerlerin en iyi seçim olabilme 
yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Erik’in (2007) yapmış olduğu çalışmada firmaların başarılı olmaları için gerekli olan 

kriterlerin belirlenmesi için firma bazında bir anket çalışması yapılmış ve tüm çalışanlar 

tarafından cevaplanmıştır. Çalışmanın kriterleri anket sonucuna göre belirlenmiştir. Kriterler 
çalışanların memnuniyeti, müşterilerin memnuniyeti, stratejik planlama, toplum üzerindeki etki 

ve finansal sonuçlardır. Belirlenen kriterler bulanık mantık yöntemi ile sayısallaştırılmış ve 

kurallar oluşturularak tasarlanan sistem çalıştırılmıştır. Tasarlanan çalışmada her ana kriter alt 
kriterlere bölünmüştür. Bir tekstil firmasına uygulanan çalışma sonucunda, elde edilen veriler ile 

firmayı değerlendirmek amacıyla bir anket daha yapılmış ve çıkan sonuçtaki olumsuz değerlerin 

ve alt kriterlerinin nedenleri için duyarlılık analizi yapılmıştır.   

Eğrisöğüt Tiryaki ve Kazan’ın (2007) yapmış olduğu çalışmada bulaşık makinesinden 
çıkan bulaşıkların daha temiz olması ve bu sırada maliyetin minimize edilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada Mamdani çıkarım mekanizması kullanılmıştır. Sistemin girdileri bulaşık miktarı, 

bulaşık kirliliği ve bulaşık cinsidir. Sistemin çıktısı ise bulaşık yıkama zamanı, deterjan miktarı 
ve su sıcaklığıdır. Çıkış parametreleri sayesinde daha temiz bulaşıklar elde edilirken, maliyet de 

minimize edilmiş olur. 

Kıyak ve Kahvecioğlu (2003) havaalanına iniş yapacak olan uçağın inişinden önceki son 
yaklaşma ve piste inme aşamasındaki son kontrol kuvvetinin ne kadar olması gerektiği konusunda 

bir çalışma yapmışlardır. Uygulama sırasında bulanık mantık sistemi kullanılmıştır. Uygulama 

için girdi değişkenleri irtifa ve düşey hız, çıktı değişkeni ise kontrol kuvveti olarak belirlenmiştir. 

Çalışma sonucu olarak, bulanık mantık sisteminin çıktı olarak verdiği kontrol kuvvetlerinin 
sistem için doğru sonuçlar olduğuna karar verilmiştir. 

 

4. UYGULAMA  
Bu çalışmada, Matlab programı aracılığıyla, müşteri kredi puanın belirlenebilmesi 

amacıyla bir bulanık uzman sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen bulanık uzman sistem için 8 adet 

girdi belirlenmiştir. Bu girdiler uzman bankacılar ile yapılan görüşmeler ve yapılan araştırmalar 
sonucunda belirlenmiştir. Belirlenen girdiler net gelir, ödeme performansı, mal varlığı, meslek, 

talep edilen kredi miktarı, yaş, maddi teminat ve iş değiştirme sıklığıdır. Sistemin çıktısı ise 

müşteri kredi puanıdır. Oluşturulan bulanık uzman sistemin genel yapısı Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

İlk olarak program üzerinde girdiler ve çıktı tanımlanmıştır. Örneğin, net gelir girdi 
değişkeni düşük, orta, yüksek olarak üç bulanık kümeye ayrılmıştır. Değişken için kullanılan 

üyelik fonksiyonları üçgenseldir. Net gelir girdi değişkeninin değer aralıkları Tablo1.’de, üyelik 

fonksiyonları ise Şekil 2.’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. Net Gelir Girdi Değişkeni İçin Değer Aralıkları 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Girdi Değişkeni Aralık Bulanık Küme 

 

Net Gelir 

0-3500 Düşük 

3000-7000 Orta 

6500-25000 Yüksek 
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Şekil 1. Oluşturulan Bulanık Uzman Sistemin Genel Yapısı 

 

 

Şekil 2. Net Gelir Girdi Değişkeninin Üyelik Fonksiyonları 

 

 

Sistemin diğer girdi değişkenleri de benzer şekilde tanımlanmıştır. Ardından çıktı 

değişkeni olan müşteri kredi puanı tanımlanmıştır. Müşteri kredi puanı üç bulanık kümeden 

oluşmaktadır. Bu kümeler düşük, orta ve yüksek olarak ifade edilmiştir. Bu bulanık kümelerin 
değer aralıkları Tablo 2.’de gösterilmiştir. Üç kümenin de üyelik fonksiyonu üçgensel olup bu 

fonksiyonlar Şekil 3.’de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Çıktı Değişkeni İçin Değer Aralıkları 

 

Şekil 3. Çıktı Değişkeninin Üyelik Fonksiyonları 

 

 

Bulanık uzman sistemin girdileri ve çıktısı belirlendikten sonra kural tabanı 
oluşturulmuştur. Kural tabanındaki kurallar ‘if-then’ yapısına sahiptir. Kural tabanı sistemin en 

önemli yapılarındandır. Bulanık uzman sistemin çıktılarının doğruluğu kuralların doğruluğuna 

bağlıdır, ne kadar doğru ve etkili kural oluşturulursa o kadar etkili bir sistem oluşturulmuş olur.  
Geliştirilen bulanık uzman sistem 2916 kural içermektedir. 

 

5. BULGULAR 

Geliştirilen bulanık uzman sistemin çalışma performansını test edebilmek için farklı 
müşterilere ait bilgiler kullanılarak, bulanık uzman sistem aracılığıyla müşterilerin kredi puanları 

hesaplanmıştır. İlgili değerler Tablo 3.’de yer almaktadır. Girdi değerlerine karşılık gelen kredi 

puanları incelendiğinde, geliştirilen sistemin gerçeğe uygun çıktı verdiği görülmektedir. 
 

Tablo 3. Sistemin Test Edilmesi 

Yaş Meslek Net Gelir 
Ödeme 

Performansı 

İş 

Değiştirme 

Sıklığı 

Mal 

Varlığı 

Maddi 

Teminat 

Talep 

Edilen 

Miktar 

Kredi 

Puanı 

50 1 12500 50 0,5 500000 1 188000 80,2 

32 1 20000 24 0,2 130000 1 260000 62,5 

31 1 2000 24 0,2 1300 1 260000 35,2 

 

Şekil 4. ise net gelir ile ödeme performansı değişkenlerinin müşteri kredi puanına olan 

etkisini göstermektedir. 

 

 
 
 
 

Girdi Değişkeni Aralık Bulanık Küme 

 

Net Gelir 

0-3500 Düşük 

3000-7000 Orta 

6500-25000 Yüksek 
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Şekil 4. Net Gelir İle Ödeme Performansı Değişkenlerinin Müşteri Kredi Puanına Olan Etkisi 

 

 

SONUÇ 

Günümüzde insanların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sıklıkla başvurdukları 

işletmeler haline gelen bankalar, verdikleri finansal ödeneklerin sorunsuz geri ödenmesini garanti 
altına almak istemektedirler ve bu amaç doğrultusunda müşterilerin geçmiş ödemeleri, meslekleri, 

mal varlıkları gibi bazı kriterleri inceleyerek kredi verme kararı almaktadırlar. Bu doğrultuda, 

müşterilerin de kredi başvurusundan önce kredi alabilme ihtimalini ölçebilmesi amacıyla, müşteri 
kredi puanını hesaplayan bulanık mantık tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde, 

bankaların kredi başvurularını değerlendirmede kullandıkları kriterler girdi değişkenleri olarak 

belirlenmiştir. Sistemin çıktısı ise müşteri kredi puanıdır. Tüm değişkenler bulanık kümelerle 
ifade edilmiştir. Ardından, kural tabanı oluşturulmakta ve bu kurallara dayanılarak bir çıkarım 

yapılmaktadır. Böylelikle kredi almayı düşünen kişiler bankaya gitmeden, kredi alma 

ihtimallerini kredi puanı aracılığıyla tahmin edebilmektedirler. 
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ÖZET: Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesi ve değişmesi dijital ortamda saklanan veri kütlelerinin 

artmasına sebep olmuştur. Farklı alanlardan birçok veri içerebilen veri kütleleri karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu 
karmaşık veri kütlelerinden anlamlı bilgi oluşturulması konusunda veri madenciliği teknikleri ön plana çıkmaktadır. 
Bu çalışmada, bir üniversitedeki Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin 2009-2019 yılları arasında yaptıkları 
atölye ve yönetim stajlarında hangi sektörlere eğilim gösterdiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Weka 
programı aracılığıyla veri madenciliği yöntemlerinden biri olan birliktelik kuralları kullanılmıştır. Girdi verileri staj 
türü, öğrencilerin staj yaptıkları şehir, staj yaptıkları yıl, öğrenim türü ve staj yapılan firmanın ait olduğu sektör olarak 

ele alınmıştır. Sonuç olarak, mevcut staj verilerinden anlamlı bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler, gelecekte staj yapacak 
öğrencilerin doğru yönlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

 Anahtar kelimeler: Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralları, Staj 

 

ABSTRACT: The development and change of technology in the globalizing world has led to an increase in 
the data stack stored in the digital environment. The data stacks, which can contain a lot of data from different fields, 
can have a complex structure. Data mining techniques come into prominence in creating meaningful information from 
these complex data stacks. In this study, it is aimed to determine the trend sectors of mechanical engineering students 
in a university in their workshops and management internships between 2009-2019. In this study, association rules, 
which is one of the data mining methods, were used by means of Weka program. The input data are considered as the 

type of internship, the city where the students do their internship, the year of their internship, the type of education and 
the sector to which the internship company belongs. As a result, meaningful information was obtained from the existing 
internship data. This information is important in terms of guiding the students towards future internship. 

Keywords: Data Mining, Association Rules, Internship 

 

 

          GİRİŞ  

          Günümüzde elektronik ortamda toplanan ve saklanan veriler her geçen gün artmaktadır. 

Artan veriler, karmaşık ve anlamsız veri kümesini oluşturmaya devam etmektedir. Bu durumun 

önüne geçilmesi, anlamsız verilere anlam kazandırılması konusunda veri madenciliği başvurulan 
alanlardan biri olmaktadır ve birçok disiplinle ilişki halindedir. Veri madenciliği tek bir tanım 

etrafında birleşmemesiyle birlikte; anlamsız veri yığınlarından anlamlı bilgi kazanımı olarak 

tanımlanabilir. Bu kazanım birçok yöntem, program ve metot ile sağlanmaktadır. Bu şekilde 
verinin bilgiye dönüşümü sağlanmış olup geçmiş verilerden elde edilen bilgilerle geleceğe 

yönelik alınan kararlara, yapılan değişikliklere ve geliştirilen stratejilere kolaylık sağlamaktadır. 

Verilerin birbiriyle olan ilişkilerini esas alarak birçok birliktelik kuralı oluşturma tekniğini 
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“Birliktelik Kuralları” olarak tanımlamak mümkündür. Birliktelik kuralları, veri madenciliği 

tekniklerinden yalnızca bir tanesidir. 

Bu çalışmada, veri madenciliği tekniklerinden faydalanılarak, bir üniversitede staj yapan 
Makine Mühendisliği öğrencilerinin staj verileri kullanılarak öğrencilerin sektörel eğilimleri 

konusunda bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bilgilerin gelecekte staj yapacak olan 

öğrencilerin yönlendirilmesi konusunda fayda sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelendiğinde, veri madenciliği teknikleri ile ilgili çeşitli çalışmaların mevcut 

olduğu görülmektedir. Şengür ve Tekin (2013) tarafından yapılan çalışmada Fırat Üniversitesi 
öğrencilerinin mezuniyet notlarının tahmin edilmesini hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 

veri madenciliği yöntemlerinden olan yapay sinir ağları ve karar ağaçları kullanılmıştır. 

Tasarlanan sistemde girdi olarak birinci senaryoda ilk 2 yılın ders puanları ve ikinci senaryoda ilk 

3 yılın ders puanları yıl sonu notu olarak kabul edilmiştir. Her iki senaryonun çıktısı ise 
öğrencilerin mezuniyet notları olarak belirlenmiştir. Ele alınan senaryoların karar ağaçlarıyla 

daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

            Kiraz ve Deliismail (2018)  tarafından yapılan çalışmada sektörün en iyi firmalarından 
birinin ürünlerini nihai müşteriye ulaştırmak için depolayan bir lojistik firmasının depo 

süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada veri madenciliği yöntemlerinden biri olan 

birliktelik kuralları kullanılmıştır. Sistem girdileri 10000 ürün içerisinden en çok sipariş girilen 
ürünler ve çıktı olarak maliyet kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda en çok sipariş girilen 10 

ürünün depo raflarına birlikte dizilmesinin maliyete etkisi zaman etüdü ile hesaplanmış ve 

önerilen sistemin mevcut duruma oranla başarılı olduğu görülmüştür. 

            Aydemir (2018) tarafından yapılan çalışmada veri madenciliği yöntemleri ile öğrencilerin 
yabancı dil II dersini geçme notlarının önceden tahmin edilmesi hedeflenmiştir. Weka programı 

kullanılarak veri madenciliği yöntemleriyle sistemin analizi gerçekleştirilmiştir.  Sistem girdileri 

öğrenim tipi, fakülte, bölüm, program, program tipi, öğretim elemanı ve ünvanı, öğrenci programa 
giriş türü, giriş puanı ve giriş sıralaması ile bir önceki dönemin not ortalaması olarak 

belirlenmiştir. Çıktı olarak ise ders geçme notu belirlenmiştir. Weka programında yapılan 

hesaplamalar sonucu düşük sapma oranıyla çalışmanın başarılı olduğu görülmüştür. 
            Uslu vd. (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, benzer özellik gösteren organize 

sanayi bölgelerinin birbiriyle ortak çalışmasını hedefleyen bir analiz çalışması yapılmıştır. 

Çalışmada veri madenciliği yöntemlerinden olan kümeleme yöntemi, k ortalamalar ve hiyerarşik 

k ortalamalar kullanılmıştır. Sistemin girdileri genel bilgiler, çevre yönetim bilgileri, enerji altyapı 
ve kullanım bilgileri, konum bilgileri olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmıştır. Toplamda 28 

girdi belirlenmiştir. Çıktı olarak hiyerarşik k ortalama değerleri ele alınmıştır. Sonuç olarak 

toplamda 9 küme oluşturulmuş ve hiyerarşik k ortalamalar yöntemi sonuçlarının k ortalamalar 
yöntemi sonuçlarına kıyasla daha başarılı olduğu görülmüştür. 

             Emel ve Taşkın (2005) tarafından yapılan çalışmada bir perakende firmasının satış 

analizinin yapılması hedeflenmiştir. Çalışmada veri madenciliği yöntemlerinden olan karar 

ağaçları ile sınıflama kullanılmıştır. Sistem girdileri müşteri numarası, müşteri durumu, 
bulunduğu şehir, eyalet kodu gibi 24 girdi ve çıktı ise hangi ürünün satışının gerçekleştiği olarak 

belirlenmiştir. Sonuç olarak karar ağacı ile harcama miktarına göre müşterilerin sınıflara 

ayrılması gerçekleştirilmiştir. 
             Seyrek ve Ata (2010) yapmış oldukları çalışmada veri madenciliği ile Türkiye’deki 

mevduat bankalarının etkinliği ve bu etkinlik puanları üzerinde bankaların finansal performans 

göstergelerinin neler olduğunu ortaya koymayı hedeflemişlerdir. Çalışmada veri zarflama analizi 
ve veri madenciliği yöntemlerinden karar ağacı ile sınıflama kullanılmıştır. Sistem girdileri veri 

zarflama analizi için 20 bankadan alınan 6 yıllık toplam 120 adet sermaye yeterliliği oranları, 

bilanço yapısı oranları, aktif kalitesi oranları, likidite oranları, karlılık oranları ve gelir gider yapısı 

oranları olarak belirlenmiştir. Çıktı ise etkinlik değerleri olarak belirlenmiştir. Karar ağacı ile 
sınıflama için etkinlik analizi sonuçları girdi, çıktı olarak ise finansal oranlar kabul edilmiştir. 

Sonuç olarak temel belirleyici etkenin banka etkinliği yönünden toplam kredilerin toplam 
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mevduata oranı olduğu belirlenmiştir. Bu oranı 102,921 den büyük bankaların etkin banka olarak 

kabul edilmesi öngörülmüştür. 

          Akgül ve Çizel (2017) tarafından yapılan çalışmada bir A grubu seyahat acentesinin müşteri 
profilini belirleyip müşterilerin günlük tur satın alma eğilimlerini belirlemek ve bu verilerin ileriki 

yıllar için AR-Ge çalışmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Çalışmada veri madenciliği 

tekniği olan birliktelik kurallarından apriori algoritması kullanılmıştır. Sistem girdisi Antalya’da 

bir acentadan alınan günlük tur verileri, çıktı ise hangi turların birlikte alındığı olarak 
belirlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bilgiler ışığında Antalya’ya gelen turist ve turistlerin 

otelde günlük tur alma ve bölgelerle beraber alınan tur eğilimleri görülmektedir. 

          Irmak, Köksal ve Asilkan (2012) tarafından yapılan çalışmada veri madenciliği yöntemleri 
kullanarak gelecekte oluşacak hasta yoğunluklarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Üstel 

düzgünleştirme, yapay sinir ağları ve ARIMA olmak üzere üç model kullanılmıştır. 1 Ocak 2001 

ve sonrasında hasta kabulden alınan yıl ve aylara göre hasta verileri girdi olarak belirlenmiştir. 

Çıktı ise toplam hasta sayısı olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak, en iyi sonucu veren yöntem 
seçilmiştir. Yapılan tahminler ve gerçekleşen değerlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle üç 

yöntemin de kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

          Savaş ve Topaloğlu (2011) tarafından yapılan çalışmada GSM şebekelerinden sinyal 
verilerini alabilmek için cep telefonlarından alınan sinyal gücü ile bir veri tabanı oluşturan bir 

program geliştirilmesi amaçlanmıştır. Veri madenciliği yöntemlerinden biri olan kümeleme 

yöntemi kullanılmıştır. Sistem girdileri Gazi Üniversitesi kampüsünde kullanılmakta olan 
telefonlardan alınan sinyal gücü verileri olarak belirlenmiştir. Çıktı ise bir veri tabanı olarak ele 

alınmıştır. Geliştirilen program ile kampüsteki belirli noktalardan sinyal gücü ölçümleri yapılmış 

ve bu ölçüm değerleri veri tabanına kaydedilmiştir. 

          Sebik ve Bülbül (2018) tarafından yapılan çalışmada veri madenciliği yöntemleri 
kullanılarak akciğer kanseri teşhisinin daha erken konulmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Sistem girdileri akciğer kanseri teşhisi konmuş ve akciğer kanser teşhisi konmamış hasta ve hasta 

adaylarının anonim verilerinden oluşmaktadır. Çıktı ise başarı oranları olarak belirlenmiştir. 
Sonuç olarak, Weka programında uygulanan algoritmalar arasında en yüksek sonucu veren 

algoritmanın %91,1 ile Naive Bayes algoritması olduğu görülmüştür. 

          Çataloluk (2012) tarafından yapılan çalışmada tıp alanında dermatolojik hastalık 
teşhislerinin konulmasında ve hasta kayıtlarının birbiriyle ilişkisini analiz etmeye yardımcı olacak 

bir karar destek sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. C# programlama dili aracılığı ile k en 

yakın komşu, K-Means algoritmaları kullanılmıştır. Sistemde lezyon sınırlarının belirgin olup 

olmaması, kaşıntının ve koebner olayının varlığı gibi toplam 34 girdi belirlenmiştir. Çıktı ise 
belirlenen 6 adet dermatolojik hastalıktan biridir. Uygulanan algoritmalar sonucu teşhis 

tahminlerinin yüksek derecede doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

          Sağaltıcı vd. (2018) tarafından yapılan çalışmada Şanlıurfa için veri madenciliği yöntemleri 
kullanılarak güneş ışınım değerlerinin tahmini amaçlanmıştır. Sistemde Weka programı aracılığı 

ile karar ağaçları yöntemi kullanılmıştır. 2013-2018 yıllarını kapsayan küresel güneş radyasyonu, 

güneş süresi, sıcaklık, nem, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, basınç ve toplam yağış girdi olarak 

belirlenmiştir. Çıktı ise kayıp ışınım değeri olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak bulunan 
değerlerin gerçek değerlerle yüksek oranda yakınlık gösterdiği ve eksik değerlerin tahmin edildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

          Ecemiş ve Irmak (2018) tarafından yapılan çalışmada veri madenciliği yöntemleriyle bir 
firmanın sektörlere ilişkin satışlarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Sistemde yapay sinir ağları, 

veri önişleme ve destek vektör regresyonu yöntemleri kullanılmıştır. Günlük ve aylık satış verileri 

girdi, sektörlere ilişkin aylık toplam satış miktarları ise çıktı olarak kabul edilmiştir. Kullanılan 
yöntemlerin tahmin değerlerinin karşılaştırılması sonucu en iyi satış tahmininin yapay sinir ağları 

ile elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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2. VERİ MADENCİLİĞİ 

Veri Madenciliği elektronik ortamda saklanan, bir anlam ifade etmeyen verilerin 

anlamlandırılması olarak tanımlanabilir. Veri madenciliği teknikleri iki başlık altında toplanabilir. 
Bunlar,  tanımlayıcı ve tahmin edici modellerdir. Tahmin edici modeller var olan verilerden bir 

anlam oluşturulmasıdır. Tanımlayıcı modeller ise veriyi tanımlayan, yorumlanabilir örüntülerin 

bulunmasını sağlayan modellerdir. Tahmin edici modeller sınıflandırma ve eğri uydurma, 

tanımlayıcı modeller kümeleme, birliktelik analizi olarak belirtilebilir. Sınıflandırma, verileri 
önceden belirlenen sınıflara dâhil eder. Eğri uydurma ise verinin gerçek bir fonksiyonla ifade 

edilmesidir. Kümeleme benzer nitelik gösteren objelerin aynı kümeye dâhil edilmesidir. 

 

2.1. Birliktelik Kuralları ve Apriori Algoritması 

Veri setleri içindeki geçmiş verilerden faydalanarak anlamlı örüntüler çıkarmak ve veri 

setindeki veriler arasında birlikte gerçekleşme kuralları ortaya koyan tekniğe birliktelik kuralları 

adı verilir. Bu teknik, kuralları olasılık değerleriyle gerçekleştirir. Apriori algoritması birliktelik 
kuralları içerisinde en fazla kullanılan algoritmadır. Kullanılan bilgileri bir önceki adımdan alarak 

birliktelik kuralları oluşturur. Aralarında en güçlü ilişkiyi bulmak için veri setinin tekrar tekrar 

taranması gerekir. Birliktelik kurallarının en yaygın kullanım alanına pazar sepet analizi örnek 
verilebilir. Apriori algoritmasının çalışabilmesi için güven ve destek değerleri belirlenir. Güven 

değeri bir ilişkinin tüm veri setinde bulunma oranıdır. Birliktelik kuralları belirlenirken destek ve 

güven değerlerine ait eşik değerlere gereksinim vardır. Minimum destek ölçütünü sağlayan, 
aralarında en güçlü ilişkiyi bulunduran kuralı ilk adımda verir. Diğer adımlarda ise en güçlü 

ilişkiden uzaklaşan kuralları verir. Çalışmada kuralların belirlenmesi için gerekli olan güven ve 

destek değeri belirlenmiştir. Güven değeri talep edilen minimum güven değeridir. Güven değeri, 

çıkarılan kuralların ne kadar başarılı olduğunun bir ifadesidir. Küçük veri setlerinde bu değer 0,9 
gibi yüksek değerler alabilirken, daha büyük veri setlerinde bu güven değerini elde etmek zor 

olduğundan daha küçük değerler alınır. Destek değeri tüm veriler içerisinde birliktelik kuralı 

oluşturulmak istenen iki veri setinin birlikte yer alma olasılığını vermektedir. Güven ve destek 
değerlerinin çok yüksek olması bütün kuralların tam olarak oluşturulamamasına, çok küçük 

olması ise istenilen örüntüye ulaşılamamasına sebebiyet verir. 

 

          3. UYGULAMA 

          Bu çalışmada bir üniversitenin Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin geçmiş 

dönemlere ait staj verileri üzerinden Weka programı aracılığı ile birliktelik kuralları 

oluşturulmuştur. Girdi verileri staj türü, öğrencilerin staj yaptıkları il, staj yaptıkları yıl, öğrenim 
türü ve staj yapılan firmanın ait olduğu sektör olarak belirlenmiştir. Bu veriler Tablo 1.’de 

görülmektedir. İlk olarak eksik, tutarsız ve hatalı verilerden arındırılan 1003 staj verisi Excel 

programında incelenmiştir. Excel programında incelenen bu veriler Weka programına 
aktarılmıştır. Programda birliktelik kuralları oluşturulabilmesi için güven ve destek değerleri 

sırasıyla 0,5 ve 0,1 olarak belirlenmiştir. Programın çalıştırılması ile 11 tane birliktelik kuralı 

oluşturulmuştur. Tablo 1.’de Excel programında incelenen 1003 staj verisinden bir kesit örnek 

olarak verilmiştir. Ayrıca, yapılan arındırma işlemi sonucunda en çok tercih edilen il, sektör 
bilgileri elde edilmiştir. Tablo 2.’de görüldüğü gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği üç il İstanbul, 

Ankara, Kocaeli, en çok staj yapılan üç sektör ise Makine İmalatı, Metal Ürünleri ve Döküm 

sektörüdür. Toplamda 1003 stajdan 582’si I. Öğretim ve 421’i II. Öğretim öğrencileri tarafından 
yapılmıştır. 
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Tablo 1. Staj Verileri Örneği 

Sıra 

No 

Staj 

Yılı 
Staj Türü 

Öğrenim 

Türü 
Firma Sektörü Firma İli 

1 2012 ATOLYE I. ENERJI KOCAELI 

2 2012 ATOLYE I. OTOMOTIV ANKARA 

3 2012 ATOLYE I. GIDA AGRI 

4 2012 ATOLYE I. METAL URUNLERI ISTANBUL 

5 2012 YONETIM I. MAKINE IMALATI AFYONKARAHISAR 

6 2012 ATOLYE I. ULASIM SAKARYA 

7 2012 ATOLYE I. ENERJI ZONGULDAK 

8 2012 YONETIM I. DEMIR ÇELIK ISTANBUL 

9 2012 ATOLYE I. OTOMOTIV KOCAELI 

10 2012 ATOLYE I. HIZMET IZMIR 

11 2012 ATOLYE I. GIDA ANKARA 

12 2012 ATOLYE I. SAVUNMA SANAYI ANKARA 

13 2012 ATOLYE I. GIDA RIZE 

14 2012 ATOLYE I. MAKINE IMALATI KOCAELI 

15 2012 ATOLYE I. MAKINE IMALATI SAKARYA 

16 2012 ATOLYE I. ENERJI TRABZON 

17 2012 ATOLYE I. HIZMET MERSIN 

18 2012 YONETIM I. ENERJI ANKARA 

19 2012 ATOLYE I. DEMIR ÇELIK KARABUK 

20 2012 ATOLYE I. DEMIR ÇELIK ISTANBUL 

21 2012 ATOLYE I. MAKINE IMALATI ISTANBUL 

22 2012 ATOLYE I. MAKINE IMALATI ESKISEHIR 

 
                                                Tablo 2. Tercih Edilen İl ve Sektör Sıralamaları 

İller Staj Sayısı Sektör 
Staj 

Sayısı 

İSTANBUL 196 Makine İmalatı 207 

ANKARA 131 Metal Ürünleri 121 

KOCAELİ 68 Döküm 100 

TRABZON 67 Otomotiv 98 

İZMİR 52 Hizmet 68 

BURSA 37 Ulaşım 66 

SAMSUN 36 Kimya 65 

BAYBURT 33 Enerji 63 

SAKARYA 27 Dem. Çelik 56 

ERZURUM 23 Savunma 53 

KONYA 23 Gıda 39 

         

4. BULGULAR 
Uygulama sonucunda 11 kurala ulaşılmıştır. Şekil 1.’de görüldüğü gibi 0,5 güven değeri 

ve 0,1 destek değeri ile birliktelik kuralları oluşturulmuştur. Kurallar açıklanacak olursa, ilk kural 
için, toplam staj yapan öğrenciler içerisinde %20’lik kısım stajlarını makine imalatı sektöründe 

yapmıştır ve makine imalatı sektöründe staj yapan bir öğrencinin staj türünün Atölye olma 

olasılığı 0,61 olarak bulunmuştur. Dördüncü kural için, staj yapan öğrenciler içerisinde firma ili 

İstanbul olan 196 öğrenci bulunmaktadır. Firma ili olarak İstanbul’u tercih eden bir öğrencinin 
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öğrenim türünün I. Öğretim olma olasılığı 0,6 olarak bulunmuştur. Yedinci kural için, toplam staj 

yapan öğrenciler içerisinde 406’sının staj türü Yönetim stajıdır ve Yönetim stajı yapan bir 

öğrencinin I. Öğretim olma olasılığı 0,59 olarak bulunmuştur. Sekizinci kural için, staj yapan 
öğrenciler içerisinde firma ili olarak İstanbul’u tercih eden 196 öğrenci bulunmaktadır. İstanbul’u 

tercih eden bir öğrencinin staj türünün Atölye stajı olma olasılığı 0,58 olarak bulunmuştur. 
                                                                          

Şekil 1. Uygulama Sonucunda Elde Edilen Birliktelik Kuralları                                                                                            

 

 

SONUÇ 
Teknolojinin gelişmesi dijital ortamda saklanan veri yığınlarının oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bu veri yığınlarından anlamlı bilgiler elde edilmesi konusunda veri madenciliği 

teknikleri kullanılmaktadır. En çok tercih edilen veri madenciliği tekniklerinden birinin birliktelik 
kuralları olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, bir üniversitenin Makine Mühendisliği bölümü 

öğrencilerinin karmaşık olan staj verilerinden anlamlı bilgiler elde edilmesi hedeflenmiştir.  

Uygulamada, Weka programı aracılığı ile Apriori algoritması kullanılmıştır. Uygulama sonucu 

öğrencilerin sektörel eğilimleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların, gelecek yıllarda staj 
yapacak öğrencilerin yönlendirilmesi konusunda faydalı olacağı öngörülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 
 

Akgün, A. ve Çizel, B. (2017). “Günlük Tur Programları Oluşturmada Veri Madenciliği: A 

Grubu Seyahat Acentası Örneği” Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1): 73-87. 

Aydemir, E. (2019). “Ders Geçme Notlarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahmin 

Edilmesi”. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 15: 70-76. 

Çataloluk, H. (2012). Gerçek Tıbbi Veriler Üzerinde Veri Madenciliği Yöntemlerini Kullanarak 

Hastalık Teşhisi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Bilecik. 

Ecemiş, O. ve Irmak, S. (2018). “Paslanmaz Çelik Sektörü Satış Tahmininde Veri Madenciliği 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması”. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15): 148-169. 



171 
 

Emel, G. G. ve Taşkın, Ç. (2005). “Veri Madenciliğinde Karar Ağaçları ve Bir Satış Analizi 

Uygulaması”. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2): 221-229. 

Irmak, S., Köksal, C. D. ve Asilkan, Ö. (2012). “Hastanelerin Gelecekteki Hasta 

Yoğunluklarının Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmin Edilmesi”. Uluslararası 

Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 101-114. 

Kiraz, A. ve Deliismail, İ. (2018). “İnternetten Yapılan Alışverişlerin Veri Madenciliği 

Teknikleri ile Analizi ve Depo Süreçlerinin İyileştirilmesi“. Bayburt Üniversitesi Fen 

Bilimleri Dergisi, 1(1): 28-41. 

Sağaltıcı, D., Alay, F. D., Efil, C. ve İlhan, N. (2018). “Veri Madenciliği Yöntemleri İle 

Meteorolojik Verilerden Kayıp Güneş Işınım Değerlerinin Tahmini”. Harran 
Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2(2018): 49-53. 

Savaş, S. ve Topaloğlu, N. (2011). “Veri Madenciliği Yöntemi ile GSM Şebekelerinin 
Performans Analizi“. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(4): 

741-751. 

Sebik, N. B. ve Bülbül, H. İ. (2018). “Veri Madenciliği Modellerinin Akciğer Kanseri Veri Seti 
Üzerinde Başarılarının İncelenmesi “ TÜBAV Bilim Dergisi, 11(3): 1-7. 

Seyrek, İ. H. ve Ata, H. A. (2010). “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat 
Bankalarında Etkinlik Ölçümü”. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4(2): 

67-84. 

Şengür, D. ve Tekin, A. (2013). “Öğrencilerin Mezuniyet Notlarının Veri Madenciliği                                                                       

Metotları ile Tahmini”. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(3): 7-16. 

Uslu, A., Çetinkaya, C., Özceylan, E. ve İşleyen, K. (2017). “Organize Sanayi Bölgelerinin 

Hiyerarşik-K-ortalamalar Yöntemi ile Analizi“. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları 

Dergisi, 2(1): 20-37. 

 

 
 
 
 
 
 



172 

 

KAMU DİPLOMASİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE 

ULUSLARARASILAŞMA* 

Internationalization in Turkish Higher Education in the Framework of Public Diplomacy 

Devrim VURAL YILMAZ 

Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

devrimvural@sdu.edu.tr 

 

ÖZET: Günümüzde uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeler ile birlikte geleneksel diplomasi anlayışı da değişime 

uğramakta, yeni yaklaşımlar ve yöntemler gündeme gelmektedir. Bu dönüşümün odağında yumuşak güç ve kamu diplomasisi 

kavramları yer almaktadır. 21. Yüzyılda uluslararası sistem oldukça karmaşık dinamiklerle belirlenmekte ve küresel rekabette 

yeni güç unsurları ortaya çıkmaktadır. “Yumuşak güç” kavramı çerçevesinde ülkelerin askeri gücünün ötesinde siyasal 

sistem, ekonomik model, kültürel zenginlik, beşeri sermaye gibi farklı unsurlarının bir arada olduğu çok boyutlu bir güç 

anlayışı gelişmektedir. Yumuşak gücün etkin bir şekilde kullanılmasında anahtar rolü ise “kamu diplomasisi”  üstlenmektedir. 

Toplumlar arasında karşılıklı iletişim ve anlayışa vurgu yapan, diplomasi ile kültürün içiçe olduğu bu yaklaşımda eğitim 

önemli bir bileşendir. Bu bağlamda birçok ülke uluslararası eğitimi bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanmaktadır. 

Bölgesel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye açısından da kamu diplomasisi yaşamsalönem  kazanmakta, yükseköğretim  

bu  girişimlerin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Son yıllarda Türk yükseköğretiminde uluslararasılaşmaya yönelik aktif 

politikalar izlenmekte ve yeni girişimler yaşama geçirilmektedir. Bu bildiride Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki 

uluslararası eğitim faaliyetleri kamu diplomasisi çerçevesinde incelenmektedir. Bu kapsamda yükseköğretim sisteminin  

mevcut durumu, olanakları ve sorun alanlarına bir politika analizi sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu diplomasisi, Türk yükseköğretimi, uluslararasılaşma 

ABSTRACT: Nowadays, with the developments in the field of international relations, the traditional understanding 

of diplomacy is also changing and new approaches and methods are brought to the agenda. The focus of this transformation 

is on soft power and public diplomacy. In the 21st century, the international system is determined by highly complex 

dynamics and new power elements emerge in global competition. Within the framework of the concept of güç soft power 

ötesinde, beyond the military power of the countries, a multi-dimensional understanding of power, which includes different 

elements such as political system, economic model, cultural wealth and human capital, is developing. Dipl Public diplomacy 

”plays a key role in the effective use of soft power. Education is an important component in this approach, where diplomacy 

and culture are intertwined, emphasizing mutual communication and understanding between communities. In this context, 

many countries use international education as a tool of public diplomacy. way to becoming a regional power in Turkey in 

terms of public diplomacy gain yaşamsalöne constitutes an important dimension of these initiatives in higher education. In 

recent years, active policies towards internationalization in Turkish higher education are followed and new initiatives are 

implemented. Turkey's international training activities in the field of higher education in this paper are examined in the 

framework of public diplomacy. In this context, a policy analysis is presented to the current situation, opportunities and 

problem areas of higher education system. 

Keywords: Public diplomacy, Turkish higher education, internationalization 

GİRİŞ: YUMUŞAK GÜÇ, KAMU DİPLOMASİSİ VE YÜKSEKÖĞRETİM 

İçinde bulunduğumuz dönemde uluslararası örgütlerin yaygınlaşması, küresel medyanın ve 

kamuoyunun gelişmesi, devlet dışı aktörlerin gücünü arttırmasıyla birlikte uluslararası sistemde 

önemli paradigma değişimleri yaşanmakta, ‘sert güç’, ‘yumuşak güç’ ve ‘akıllı güç’ tartışmaları 

gündeme gelmektedir. Günümüz uluslararası ilişkilerinde, güç ve ulusal çıkar kavramları geleneksel 
diplomasi yöntemlerinin çok ilerisine geçmiştir. Geleneksel diplomasi uluslararası ilişkileri, devlet-

devlet düzeyinde ve diplomatlar arasındaki etkileşime dayalı bir alan olarak görürken, günümüzde 
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diplomasi çok boyutlu bir kavram olarak sadece ‘diplomatların’ icra ettikleri bir mesleğin çok ötesine 
geçmektedir. Bu kapsamda  Joseph Nye’in, 1990’da yayınlanan Bound to Lead kitabı ile literatüre 

kazandırdığı ve 2004’te yayınlanan Soft Power kitabı ile daha da kapsamlaştırdığı yumuşak güç, bir 

ülkenin dünya siyasetinde isteği sonuçlara, onun değerlerine hayran olan, onu örnek alan, refah 
seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin kendisini izlemesiyle ulaşmasıdır. Yumuşak gücün en 

önemli unsurlarından birisi olan Kamu diplomasisi ise bir hükümetin başka bir ulusun halkını ve 

aydınlarını, bu ulusun politikalarını kendi avantajına döndürmek amacıyla etkilemeye çalışması olarak 
tanımlanabilir (Akçadağ, 2013: 3). 

21. yüzyılın çok aktörlü ve çok boyutlu uluslararası ortamında uluslararası kuruluşların, 

hükümet dışı organizasyonların, sivil toplum örgütlerinin ve geniş anlamda kamuoyunun etkisi gün 

geçtikçe artmaktadır. İletişim ve bilişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte farkındalığı yüksek bir 
kamuoyu oluşmakta, bireyler sosyal medya ve diğer araçlarla yaşadıkları dünyada söz sahibi olmayı 

talep etmektedir. Bu gelişmeler yeni bir kamu diplomasisi anlayışını da zorunlu kılmaktadır. Bu 

zorunluluktan yola çıkarak kamu diplomasisinde iki modelden söz edilmektedir. Bunlardan ilki 
geleneksel, hiyerarşik yaklaşım iken ikincisi ağ (network) temelli yaklaşımdır. Ağ temelli yeni kamu 

diplomasi "çift yönlü bir yol" olarak tanımlanmaktadır (Melissen, 2005: 18). Bu diplomasi biçimi 

karşılıklı iletişim, anlayış ve saygıya vurgu yapmakta, kamuoyu nezdinde propoganda gibi tek yönlü 
iletişim kanallarına oranla daha fazla benimsenmektedir. 

Günümüzde bir ülke lehine olumlu imaj yaratabilmenin yolu genel olarak halkların düşünce ve 

tutumlarını etkileyebilmekten geçmektedir. Bu bağlamda anında tüketilen imaj ve mesaj projelerinden 

çok ülkeleri birbirine açık hale getiren uzun vadeli faaliyetlerden söz edilmektedir. Diplomasinin 
kültürle içiçe olduğu (kimi zaman kültürel diplomasi olarak adlandırılan) bu gibi durumlarda 

projelerin başarılı olması için genellikle eğitim ayağının da içerilmesi gerekmektedir. Uluslararası 

eğitim iki yönlü işbirliğinin mümkün olabildiği sınırlı alanlardan birini oluşturmakta, bu özelliğiyle de 
yeni kamu diplomasisi anlayışı açısından önemli bir hareket alanı sağlamaktadır. Tarihsel olarak 

uluslararası eğitim dış politikada önemli bir araç olarak görülmüştür. Özellikle soğuk savaş yıllarında 

her iki kutup da uluslararası eğitim faaliyetlerini yoğun biçimde kullanmıştır. Soğuk savaşın sona 

ermesi ve küreselleşme ile birlikte değişen diplomasi anlayışında yükseköğretim “yumuşak güç” 
kapsamında ülkelerin önemli diplomasi araçlarından biri haline gelmiştir. Yükseköğretim gelecekteki 

politik ve ekonomik ilişkilere yönelik diplomatik bir yatırım olarak görülmektedir (Knight, 1997: 9).  

Bu kapsamda uluslararasılaşma kamu diplomasisinin bir parçası olarak özellikle bu konudaki 
gelenekleri güçlü olan ABD gibi ülkeler tarafından planlı bir şekilde kullanılmaktadır. Evrenselleşmiş 

Amerikan kültürü, bu kültürün en önemli dağıtıcısı olan Hollywood, dünyaca ünlü Amerikan 

üniversiteleri ve öğrenci değişim programları ABD’nin kamu diplomasisi çalışmalarında elini 
güçlendiren en önemli unsurlardır. Yine, İngiltere’de uluslararası değişim programlarını yürüten 

British Council; Almanya'da büyük ölçüde Almanya Dışişleri Bakanlığı'nca finanse edilen, Goethe 

Instıtut ve Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD); Fransa’da Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı 

tarafından finanse edilen, Alliance Française ve CampusFrance gibi kuruluşlar özel olarak bu işlevi 
görmek üzere çalışmakta, geleneksel kamu diplomasisi araçları arasında yer almaktadır 

KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİ 

Türkiye kamu diplomasisi açısından önemli kaynaklara sahiptir. Coğrafi konumu, kültürel 
mirası, siyasal ve ekonomik istikrarı, demokrasi tecrübesi, insani yaklaşımı ve değerleri ile Türkiye 

bölgesinde bir cazibe merkezi olma gücünü taşımaktadır. Ancak 1980'li yıllara kadar Türkiye'nin 

kültürel diplomasi alanındaki girişimleri ABD ve Avrupa ülkeleri karşılaştırıldığında sınırlı düzeyde 
kalmıştır. Ancak, bu yıllardan itibaren ve özellikle 2000'li yıllarda Türkiye dış politika hedefleriyle 

paralel olarak kültürel ilişkilerini geliştirmeye yönelik politikalara ağırlık vermeye başlamıştır. 

Dışişleri Bakanlığı diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte başta Türk günleri 

olmak üzere yurtdışında önemli faaliyetlere öncülük etmiştir. 

Daha geniş kapsamlı olarak kamu diplomasisi çalışmaları ise 2010’lu yıllarda hız 

kazandırmıştır. Başbakanlık tarafından 30 Ocak 2010 tarihinde, Türkiye' nin kamu diplomasisi yöntem 

ve araçlarıyla uluslararası toplumun doğru yönde bilgilendirilmesi amacıyla Kamu Diplomasisi 
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Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu koordinatörlüğün yanısıra Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Daire Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yunus Emre Kültür Merkezleri, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı 

Tanıtım ve Kültür İşleri Daire Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) gibi birçok kuruluş kamu diplomasisi kapsamında önemli işlevler üstlenmektedir.  

Türkiye’nin sahip olduğu dinamik, değişime açık ve gelişme potansiyeli yüksek üniversiteleri 

en etkin yumuşak güç unsurlarından birini oluşturmaktadır. Son yıllarda izlenen büyüme, kalite ve 
uluslararasılaşmaya odaklı yükseköğretim stratejisi kamu diplomasisi açısından önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Türkiye'nin yükseköğretim sistemi bölgesel bir cazibe merkezi olma yolunda önemli bir 

potansiyel taşımakta, bu potansiyelin Türk dış politikasının öncelikleri doğrultusunda bir kamu 

diplomasisi aracı olarak kullanımına yönelik strateji ve programlar geliştirilmektedir. 

Türkiye’de yükseköğretimin uluslararası niteliği uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte bu 

konunun bir kamu diplomasisi alanı olarak sistematik bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir. 

Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşmayı bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanmaya 
yönelik ilk sistematik girişimleri 1990’lı yıllarda olmuştur. Büyük Öğrenci Projesi Türk dünyası ile 

kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak ve kendi aralarındaki ilişkileri geliştirerek büyük bir 

şemsiye oluşturmak amacıyla 1992 yılında 5 ülkeyle (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Özbekistan) başlatılmış, zamanla 57 devlet ve topluluğun dâhil olduğu bir burs 

programı niteliği kazanmıştır. Ancak proje, zaman içinde değişen uluslararası koşullara uyum 

sağlamakta gecikmiş ve bu durum diğer uluslararası öğrenci değişimi ve burs programları karşısındaki 

rekabet gücünü kaybetmesine neden olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2015: 64). 

Türkiye’de uluslararası öğrencilere 1992 yılından 2012 yılına kadar Büyük Öğrenci Projesi 

(BÖP) kapsamındaki devlet bursları ve bakanlıklarca veya farklı devlet kurumlarınca sağlanan 

hükümet bursları olmak üzere iki kanaldan destek sağlanmıştır. Devlet ve hükümet bursları 2012 
yılında “Türkiye Bursları” adı altında yeniden yapılandırılmıştır. devlet burslarının “Türkiye Bursları” 

adıyla tek bir çatı altında birleştirilmesi, diğer yandan kendi imkanlarıyla gelecek öğrencilerin 

seçiminin üniversitelere bırakılması olumlu gelişmeler olmuştur (Türkiye Bursları, 2019).  

YÖK’ün 2013-2014 akademik yılı itibariyle başlatmış olduğu Mevlana Değişim Programı 
Türkiye’de üniversitelerin uluslararasılaşması açısından çok önemli bir inisiyatif olmuştur Mevlana 

Programı Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşmasına yönelik önemli bir adımdır. Türkiye 

Erasmus programındaki başarılı performansı ve deneyimi nedeniyle özellikle bölge ülkeleri arasında 
benzer bir değişim programının öncülüğünü üstlenebilecek kapasiteye sahiptir. Diğer yandan 

programın mali yükünün YÖK tarafından üstlenilmesi nedeniyle uzun vadede finansman sorunuyla 

karşılaşılması olasıdır. Bu nedenle programın finans kaynakları konusunda bir projeksiyon yapılması 
ve hedef ülkeler ya da belirli kriterler çerçevesinde bir öncelik stratejisinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Nitekim 2017 yılında YÖK tarafından alınan kararla bu yönde bir adım atılmış, 

öncelikli alanlarda proje temelli uygulamaya geçilmesi hedeflenmiştir. Bu uygulamanın Mevlana 

Değişim Programı çerçevesinde kaynakların daha verimli ve etkin kullanımı açısından önemli gelişme 
sağlaması beklenmektedir (YÖK, 2018).  

2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı Türkiye' nin yurtdışındaki eğitim faaliyetlerinin 

devlet politikası olarak kamu diplomasisi ekseninde yürütülmesi açısından oldukça önemli bir adım 
olmuştur. Vakıf aracılığıyla birçok ülkede üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim kurumlarının 

açılması hedeflenmektedir. Bu kurumlarda görev alacak eğitim kadrosu ve programlarının Milli Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın uygun gördüğü şekilde devletin denetiminde oluşturulması olası olumsuzlukların 
önlenmesi açısından önemlidir. Bu politika doğrultusunda Türkiye eğitim potansiyelini diplomasi ile 

birleştirerek Balkanlar'dan Afrika'ya kadar birçok ülkede liderlik rolü üstlenecektir (Türkiye Maarif 

Vakfı, 2017). 

Yine YÖK tarafından hayata geçirilen hedef odaklı bir burs projesi ile belirli alanlarda hedef 
ülkelerin öğrencilerine verilen burs karşılığında öğrencilerin eğitimden sonra kendi ülkelerinde devlet 

kurumlarında görev yapmaları şartı koşulmaktadır. Bu burs politikası, ülkemizin uluslararası alanda 



175 

 

görünürlüğüne hizmet etmektedir. Yükseköğretim tarihimizde kurgusu itibariyle bir ilk olan bu burs 
programı kapsamında üniversitelerimizde şu an yedi ülkeden öğrenci okutulmaktadır (YÖK, 2019). 

Bu girişimler 2010'lu yıllarda kamu diplomasisi bağlamında daha geniş bir vizyonla yeniden 

yapılandırılan uluslararasılaşma çalışmaları açısından önemli fırsatlar yaratmaktadır. Türkiye’nin 
yurtdışında açmakta olduğu üniversiteler, fakülteler ve eğitim programları stratejik yönelimli ve hedef 

odaklı bir anlayışla etkin olarak sürdürülmelidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada istikrarlı bir ülke olması nedeniyle bölgesel bir güç olarak 

yükseköğretim alanında da çekim merkezi haline gelme potansiyeli yüksektir. Türkiye’nin coğrafi 

konumu, bölge ülkeleriyle tarihsel bağları ve çok kültürlülük deneyimi dolayısıyla uluslararasılaşma 

açısından güçlü bir altyapısı bulunmaktadır. Son yıllarda bu altyapıyı ve potansiyeli kamu diplomasisi 
aracı olarak değerlendirmeye yönelik çok önemli politikalar yaşama geçirilmiştir. Uluslararasılaşma 

konusunda önemli yasal değişiklikler yapılmış, yeni programlar ve uygulamalar geliştirilmiş, mevcut 

olanlarda ise güncellemelere gidilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin modernleşme çabalarıyla başlayan 
uluslararasılaşma sürecinin ekonomik ve siyasi boyutta bir aktör olma iddiasına doğru evrildiği 

görülmektedir. Bu yaklaşım en üst düzeyde de politik karşılık bulmakta ve desteklenmektedir. 

Türkiye’nin şimdiye kadar izlediği sınır ötesi yükseköğretim yaklaşımı ikili antlaşmalarla ortak 
üniversite kurmak şeklinde olmuştur. Ancak bu yaklaşımın maliyeti doğrultusunda sonuçlar 

üretmediği görülmektedir. Sınır ötesi yükseköğretim yaklaşımı çeşitlendirilmeli, devlet doğrudan 

yatırım yapmak yerine üniversitelerin daha küçük ölçekli, hedef odaklı, esnek projeler geliştirmesini 

desteklemelidir. Böylece, hem bölgelere göre farklı imkânlar sağlanmış hem de riskler azaltılmış 
olacaktır. Bu kapsamda bölge ülkelerine yönelik burslu öğrenci politikasının yanı sıra kalkınma 

işbirliği projeleri, üniversite ortaklıkları, şube kampusler, ortak derece programları, twinning 

programları gibi sınır ötesi girişimlerin yaşama geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu girişimlerin 
planlanmasında stratejik bir yaklaşım izlenmeli, bölge ülkelerinin yükseköğretim sistemlerinin 

özellikleri ve gereksinimlerine ilişkin analizler yapılarak ülkelere özgü kurgulamalar yapılmalıdır. 

Kamu diplomasisi hedefleri doğrultusunda doktora düzeyinde eğitim alacak yüksek nitelikte 

öğrencilere öncelik verilmeli ve bu öğrencilerin Türkiye’de öğretim üyesi olarak kalmasına yönelik 
mekanizmalar oluşturulmalıdır. Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki burslar ise sınırlı tutulmalı, 

gelecekte ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde muhtemel etkisi daha fazla olan bölümlerde 

yoğunlaşmalıdır. Uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi yönetici yetiştiren bölümler ile eğitim 
fakülteleri bu kapsamda öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Burslu öğrencilere yönelik işlevsel bir 

mezun takip sistemi kurulmalı ve mezunların iletişim kurabilecekleri ortamlar geliştirilmelidir. 

Mezunların hangi ülkelerde yaşadığı, istihdam durumları, Türkiye ile ilişkileri gibi bilgiler izlenerek 
burs stratejisinin verimliliği periyodik olarak değerlendirmeye alınmalıdır. 

Türkiye’nin yükseköğretimde cazibe merkezi olma iddiasını sürdürebilmesi için 

uluslararasılaşma bir kamu politikası olarak ele alınmalı ve Türkiye’ye özgü bir model 

geliştirilmelidir. Üniversitelerin bu yönde girişimler yaparak potansiyellerini kullanmaları devletin 
koordinasyonunda desteklenmelidir. Yükseköğretimin diplomatik boyutunu güçlendirecek yaklaşımlar 

yaşama geçirilmelidir. Bu politikaların oluşturulmasında Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Kamu 

Diplomasisi Koordinatörlüğü, TİKA, YTB gibi dış politika uzmanlığı bulunan kuruluşlarla işbirliği 
yapılmalıdır. Öte yandan uluslararasılaşmanın asli aktörleri olan üniversiteler sürece dahil edilmelidir. 

Söz konusu strateji Türkiye’nin jeopolitik konumu, siyasi ve ekonomik gücü, yükseköğretim 

sisteminin güçlü ve zayıf yanları gibi unsurlar göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. Yine bu kapsamda 
Türkiye’ye özgü hedefler ve yöntemler belirlenmelidir. 
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ABSTRACT: In the 21st century, universities face a new paradigm of higher education in which global vision, 
economic development and social service are at the forefront. In this context, there is a shift from a traditional university 

approach that prioritizes the national and cultural missions of universities to a global university model, which is called 
in many different ways such as Multiversity / Information Society University / Third Generation University / 
Entrepreneurial University / Next Generation University. In the entrepreneurial university model, significant changes 
are envisaged in the management structures, research processes and educational activities of the universities. Total 
quality management is adopted in universities instead of collegial management. Quality processes designed for 
enterprises are applied in higher education institutions and research, education and training activities are seen as some 
kind of production processes. In the educational aspect of this model, universities are given the task of raising 
entrepreneurial individuals who can compete in global labor markets. On the other hand, universities are expected to 
be the leverage of economic, technological and social development in their regions. In the face of these demands for 

change, there is increasing criticism about the erosion of academic freedom and scientific traditions in universities and 
the commercialization of higher education. Undoubtedly, universities have indispensable missions in the context of 
differentiating features and public benefit from commercial enterprises. However, it is clear that in today's conditions, 
universities cannot survive as ivory towers. Today, universities are the most important institutions in terms of inventing 
scientific knowledge, technology and new production processes with creativity and presenting them to the benefit of 
the society. At this point, the concept of sosyal social entrepreneurship kazanmak gains special importance for 
universities. Social entrepreneurship projects are carried out in many universities in the world and social 
entrepreneurship courses are made compulsory. Turkey also started various projects and practices in social 

entrepreneurship to take place on the agenda of the university is gaining speed. This paper examines the role of 
universities in the field of social entrepreneurship and the work of Turkish universities in this field. 

Keywords: Social entrepreneurship, entrepreneurial university, Turkish universities, higher education. 

 

ÖZET: 21. Yüzyılda üniversiteler küresel vizyonun, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal hizmetin ön planda 
olduğu yeni bir yükseköğretim paradigması ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda üniversitelerin ulusal ve kültürel 
misyonlarını önceleyen geleneksel üniversite anlayışından Multiversite / Bilgi Toplumu Üniversitesi / Üçüncü Kuşak 
Üniversite/ Girişimci Üniversite/ Yeni Nesil Üniversite gibi birçok farklı şekilde adlandırılan bir küresel üniversite 
modeline doğru yönelim yaşanmaktadır. Girişimci üniversite modelinde üniversitelerin yönetim yapılarında, araştırma 
süreçlerinde ve eğitim faaliyetlerinde önemli değişimler öngörülmektedir. Üniversitelerde kollegial (meslektaşça) 

yönetim anlayışı yerine toplam kalite yönetimi anlayışı benimsenmektedir. İşletmeler için kurgulanan kalite süreçleri 
yükseköğretim kurumlarında da uygulanmakta, araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri de bir nevi üretim süreçleri 
olarak görülmektedir. Bu modelin eğitim ayağında üniversitelere küresel işgücü piyasalarında rekabet edebilecek 
girişimci bireyler yetiştirme görevi verilmektedir. Diğer yandan üniversitelerden bulundukları bölgelerde ekonomik, 
teknolojik ve sosyal gelişmenin kaldıracı olması beklenmektedir. Bu değişim taleplerinin karşısında ise üniversitelerde 
akademik özgürlüğün ve bilimsel geleneklerin aşındığına ve yükseköğretimin ticarileştirildiğine dair eleştiriler 
yükselmektedir. Kuşkusuz üniversitelerin ticari işletmelerden farklılaşan özellikleri ve kamusal yarar bağlamında 
vazgeçilemez misyonları bulunmaktadır. Ancak günümüz koşullarında üniversitelerin fildişi kuleler olarak varlıklarını 

sürdüremeyeceği de açıktır.  Bugün üniversiteler, bilimsel bilginin, teknolojinin ve yeni üretim süreçlerinin yaratıcılıkla 
ortaya çıkarılması ve bunların toplumun yararına sunulması açısından en önemli kurumlardır. Bu noktada üniversiteler 
açısından  "sosyal girişimcilik" kavramı özel bir önem kazanmaktadır. Dünyada birçok üniversitede sosyal girişimcilik 
projeleri yürütülmekte, sosyal girişimcilik dersleri zorunlu hale getirilmektedir. Türkiye’de de üniversitelerin 
gündeminde yer almaya başlayan sosyal girişimcilik konusunda çeşitli projeler ve uygulamalar hız kazanmaktadır. Bu 
bildiride üniversitelerin sosyal girişimcilik alanındaki rolü ve Türk üniversitelerinin bu alandaki çalışmaları 
incelenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Sosyal girişimcilik, girişimci üniversite, Türk üniversiteleri, yükseköğretim.  
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INTRODUCTION: WHAT IS SOCIAL ENTREPRENEURSHIP? 

The term social enterprise encompasses two different phenomena: “social” and 

“enterprise”. Entrepreneurship brings with it the phenomenon of recognizing problems and 
opportunities, evaluating them correctly, taking risks and solving them in innovative ways just 

like in commercial enterprises. On the other hand, the concept of sociality involves adapting 

entrepreneurship principles to social problems rather than profit maximization. In fact, social 

entrepreneurs have transformed the traditional behavior of societies for centuries and led to 
transformations. In 1980 Bill Drayton described these initiatives as social entrepreneurship and 

led to increased awareness in this field. In the same year he founded Ashoka, a leading 

organization supporting social entrepreneurship throughout the world (Ashoka, 2019).  

According to the widespread understanding, states or non-governmental organizations do 

the good work for the society. Companies, on the other hand, perform socially beneficial activities 

within the framework of social responsibility campaigns. Social entrepreneurship is a hybrid 

model between these two approaches. Social entrepreneurship is an approach that uses free market 
methods but aims to create social benefits. Social initiatives aim to create lasting change in the 

areas in which they operate, to disseminate their solutions and to eliminate the problem by gaining 

the support of the society in the long term. Social initiatives are active in many areas, from the 
deprivation of disadvantaged groups to the protection of the environment, the fight against human 

rights violations, and the survival of extinct languages and communities. They aim to achieve 

social transformation in many areas such as education, health, environment, human rights and 
development (Aksoy, 2013).  

Social initiatives aim to create lasting change in the areas in which they operate, to 

disseminate their solutions and to eliminate the problem by gaining the support of the society in 

the long term. Social entrepreneurship is very different from “philanthropy” and “civil society 
movement”. Philanthropy is based on giving fish to the hungry. NGO projects are mainly based 

on teaching fishing. Social entrepreneurship, on the other hand, as Bill Drayton, founder of the 

pioneer organization Ashoka, said, aims to change the fish industry not only by giving fish or 
teaching fishing (Bilgi University, 2019).  

Social Entrepreneurship; non-profit or sustainable, innovative, social value creating 

activities that can be realized in commercial and / or public sectors where profits are used to 
produce benefits for the society. The four main components that differentiate social 

entrepreneurship from any social activity are as follows (SOGLA, 2019): 

Making Social Impact: The basis of social entrepreneurship lies in the fact that it creates 

social value rather than increasing the wealth of individuals or stakeholders. The profit motive of 
an enterprise does not mean that it cannot produce social value. Commercial enterprises can 

provide social benefit and create social impact with the products and services they produce. In 

order for an activity to be socially accepted, it must meet the need for sustainable development. 

Recognizing Social Impact Opportunities: Social entrepreneurs are those who can see 

opportunities for social change even when environmental conditions are negative. In an ecosystem 

where there is a problem, there is a solution proposal and thus the idea of a social enterprise to 

create a social impact. 

Being Innovative: Social entrepreneurship refers to innovative approaches that arise to cope 

with complex social needs. What is important is that social impact is not created by making 

changes on existing initiatives and activities, but through innovation. Social enterprises satisfy an 
unmet need of society by creating a new market value. Throughout the process, analyzing 

conditions and actively monitoring potential threats and opportunities make a social enterprise 

prepared for unexpected situations. 

Funding and Sustainability: On the one hand, social entrepreneurs are trying to achieve 

their social goals and on the other hand they are trying to survive. Therefore, they aim to create 
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new resources without being limited to the existing resources and thus to be sustainable. In order 

to sustain the social impact they create, social initiatives can maximize profits by using / applying 

the principles and tools of businesses without substituting Social Value Generation, which is their 
core mission. Thus, they can use economic profit for the growth of social impact and expansion 

of the sphere of influence. In order for an activity to be defined as a social enterprise, it should 

not rely entirely on voluntary donations for its sustainability, but must have an income model in 

which it can generate its own social capital. 

SOCIAL ENTREPRENUERSHIP AND HIGHER EDUCATION 

The wave of reform in higher education, which has gained momentum since the 1980s, 

shows surprising similarities in countries with very different political, economic, social and 
technological levels. The governance approach, which is the focus of public administration 

reforms, has also echoed in the field of higher education and research. While the governance 

approach brings new institutional structures in the public sector, universities face the demands of 

change. In the transition from management to governance, traditional areas of authority and 
responsibility are redefined and distributed among different policy levels (de Boer, Enders, & 

Schimank, 2007). 

In this context, the entrepreneurial university model comes to the forefront in the new 
paradigm of higher education. In the entrepreneurial university model, significant changes are 

envisaged in the management structures, research processes and educational activities of the 

universities. Total quality management is adopted in universities instead of collegial management. 
Quality processes designed for enterprises are applied in higher education institutions and 

research, education and training activities are seen as some kind of production processes. In the 

educational aspect of this model, universities are given the task of raising entrepreneurial 

individuals who can compete in global labor markets. On the other hand, universities are expected 
to be the leverage of economic, technological and social development in their regions. 

In this context, discourses such as “commercialization of universities”, “academic 

capitalism” and “capitalization of universities” are expressed in many ways. It is widely accepted 
as a response to the necessity of change today that it is possible to find common points between 

“market-oriented organization and “academic organization which are the focus of such criticisms. 

Entrepreneurship does not necessarily mean that public universities should act as a company in 
every field. Studies show that entrepreneurs are not only driven by profit, but also that there are 

many different motivations such as freedom, creativity and realization of their own ideas. When 

entrepreneurship is seen as a way of innovation and creativity rather than making more profits, 

universities are the most suitable places to apply this approach (Vural Yılmaz & Yılmaz, 2016: 
157). At this point, the phenomenon of social entrepreneurship allows universities to offer a new 

model of entrepreneurship to their students in parallel with public interest missions. 

In this framework, two important characteristics of universities related to social 
entrepreneurship emerge. The first one is education, training and research activities related to 

social entrepreneurship and the other is the characteristics of being a social entrepreneur as a 

corporate identity. Entrepreneurship-related trainings have increased significantly in recent years, 

especially in developed countries. Thanks to these trainings, better and knowledgeable 
entrepreneurs are thought to enter the economy and are considered as one of the solutions for 

productivity increase. Social entrepreneurship trainings can be expressed as gaining the 

knowledge and skills to make fundamental and fundamental changes in the solution of problems 
concerning society. (Kargın et al., 2018: 165). 

In general, social entrepreneurship could be included in the voluntary activities and 

academic programs related to the social responsibility. There are three different methods that 
encourage social responsibility studies of universities (TOG, 2013): 
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 Participation of students in voluntary activities outside the course time (Extracurricular 

Voluntary Activities). 

 Participation of students in social responsibility activities through the university's 

community service / community integration programs. 

 To carry out social responsibility activities as part of the academic education program. 

In terms of extracurricular voluntary activities, NGOs are an important field of volunteering 
for students. Many students are able to practice volunteering in a particular non-governmental 

organization starting from pre-university level. On the other hand, student communities are a 

tradition for the benefit of society, which many universities consider as important as academic 

elements. In successful universities such as Cambridge, Harvard, MTI, Stanford, hundreds of 
thousands of student communities carry out social studies in almost every subject. The community 

service programs carried out within the universities are the programs that match the social 

responsibility projects of non-governmental organizations operating in the region and the students 
who want to take part in these projects. These structures, which work just like job search-finding 

platforms, provide a matching platform in line with the skills and aspirations of the students and 

the needs of the institutions and direct the volunteers to the right institutions for themselves. 

Volunteering could also be included in the academic programs as a sector and business model 
through courses and programs offered by different university units (TOG, 2013).  

On the other hand, the number of universities directly incorporating social entrepreneurship 

training in their academic programs is increasing in recent years. The major universities that 
provide social entrepreneurship education in the world could be listed as follows: 

Stanford Graduate School of Business / USA 

Harvard Business School / USA 

Yale University / USA 

Columbia University - USA 

University of California, Berkeley / USA 

Cornell University / USA 

Oxford University / United Kingdom 

London School of Economics / UK 

Bangalore University / India 

Asian Institute of Management / Stockholm School of Entrepreneurs- SWEDEN 

SOCIAL ENTREPRENRSHIP IN TURKISH UNIVERSITIES 

Until recent years, social responsibility practices were more common in Turkish 
universities than the social entrepreneurship. Within this scope, projects and courses have been 

carried out outside or inside the universities. Social awareness projects are carried out within the 

scope of a course that all students have to take for one year in general, although they vary among 

universities. During this course, students will be able to prepare projects to identify current 
problems of society and produce solutions; participating in scientific activities such as panels, 

conferences, congresses, symposiums. The social service practices course in the faculties of 

education aims to develop and support social sensitivity, awareness, responsibility awareness and 
self-confidence among prospective teachers. Social responsibility courses are a kind of field and 

/ or internship for students who are especially sensitive to social problems who want to do projects 

with their faculty members. 



181 
 

There is an increase in their interest in the field of social entrepreneurship education, and 

some universities' educational programs include social entrepreneurship as part of the curriculum 

or as extracurricular activity. In fact, social entrepreneurship is actually spreading through 
competitions and projects rather than courses. A brief list of the social entrepreneurship initiatives 

of Turkish universities could be seen in the table. 

Table 1: Social Entrepreneurship Initiatives of Turkish Universities 
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Source: British Council, 2019: 38-39.  
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As could be inferred from the above table, 16 of the current 203 universities in Turkey 

actively and regularly carry out activities in the field of social entrepreneurship and 13 of them 

offer courses directly related to social entrepreneurship and social innovation. Nine of these 
courses have entered the curriculum in the last three years. Social entrepreneurship activities in 

universities are usually extracurricular activities such as student club activities, seminars, 

conferences, award programs and competitions. Some universities have their own incubation 

centers that serve only social entrepreneurship students. Some universities go beyond their 
traditional functions and offer incubation programs open to all social initiatives. There are also 

some universities that develop “SocioPark “models similar to Technopark model, but focusing 

mainly on initiatives with social impact. (British Council, 2019). 

CONCLUSION  

Since 2016, the social enterprise ecosystem in Turkey has been developing, yet sectors and 

actors are still operating in isolation. Interaction between actors (such as public bodies, local 

administrations, private bodies, universities and citizens) continues to be mostly spontaneous and 
event-based (British Council, 2019). Thus, better cooperation and coordination among these 

actors should be provided.  

Nearly half of social enterprise leaders are young people who are under 35. This fact 
implies the potential of social enterprise as a new economic model for the young population of 

Turkey, underlining the importance of social entrepreneurship training. In this context, 

universities emerge as one of the crucial actors.  

Social entrepreneurship has recently been a matter of interest for Turkish Universities and 

the social initiatives of the universities have been accelerating. Universities contribute to the 

spread of social entrepreneurship culture by aiming to gain the skills of solution or management 

of social problems with the rules of business administration through social entrepreneurship 
courses. Furthermore, the importance and benefits of social entrepreneurship through research 

and publications provide value both for society and for themselves through the production of 

high-value social entrepreneurship projects (Kargın et al., 2018). 

In order to strengthen social entrepreneurship activities in universities and to increase social 

entrepreneurial skills, the tripartite structure related to social responsibility should be established 

and enriched. Support for student communities, establishment of community service centers and 
dissemination of courses on social entrepreneurship and responsibility at all levels should be 

ensured. In this sense, the dissemination of social responsibility courses in Turkish universities is 

one of the positive signs that the importance of the subject is recognized and supported. The 

number of national and international research and scientific studies related to social 
entrepreneurship should be increased and the theoretical structure of the subject is considered to 

be insufficient. Entrepreneurship trainings in school age should be increased and these trainings 

should be practiced, social entrepreneurship issues should be included in these trainings or the 
social aspect should be designed as a separate module (Kargın et al., 2018: 169).  
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ÖZET: Klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndaki vergi sisteminin büyük oranda reaya-toprak ilişkisi 

ekseninde geliştiği görülmektedir. Söz konusu ilişkinin getirdiği doğal sonuç ise vergi gelir kaynaklarının önemli 

kısmının doğrudan toprak ile bağlantısının olduğu gerçeğidir. Nitekim salt üretilen üründen alınan vergi türü olan 
öşür’ün haricindeki çift ve ispenç resimleri, zirâi üretime zemin hazırlayan vergiler olmakla beraber aslında köylü-
toprak ilişkisi eksenindeki en önemli gelir kalemlerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
önemli eyaletlerinden olan Diyarbekir Eyaleti’nin, reaya-toprak eksenli vergi gelirleri bağlamında öne çıkan çift resmi 
(vergi) ve ispenç resmi (vergi)’nin bölgede tahakkuk edilme şekli ile bu vergilerden sağlanan gelirlerin sancak ve 
kazalar arasındaki dağılımı,  sancak ve kaza’ların sahip oldukları fiziki ve sosyal özelliklere göre değişkenlik 
göstermekte idi. Reayadan alınan çift resmi miktarı, Diyarbekir Eyaleti’nin oldukça kısa mesafeli olan sancak ve 
kazalarında bile ciddi anlamda farklılık gösterebilmekte iken, ispenç resmi ise bölgede Müslümanlardan alınan çift 

resminin muadili olarak kabul görmüş ve miktarı sabit tutularak her gayrimüslim reayadan 25 akçe olarak tahsis 
edilmiştir. Bu bildirimizde çift resmi ile ispenç resmi’nin Diyarbekir Eyaleti sınırları içerisindeki sancak ve kazalarda 
uygulanış şekli ile söz konusu resimlerin (vergilerin) 1518, 1523, 1540 ve 1550-1568 yıllarına göre mukayeseleri 
hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Diyarbekir Eyaleti, Çift Resmi, İspenç Resmi, Toprak. 

 
ABSTRACT: It is known that the tax system in Ottoman Empire is substantially based on the rayah (taxpayer) 

-land relationship. The natural consequence of this relationship is the fact that the substantial part of the tax revenue 
resources has direct connection with the land. Except for ‘öşür’ (Islamic tithe) bring a kind of tax collected over the 
products, providing a basis in agricultural production Çift and İspençe taxes constitute the most important revenue 
items within the frame of peasant- land relationship. Çift and İspençe taxes in the context of rayah-land relationship in 
Diyerbekir, one of the most important provinces and the way Çift and İspençe taxes are applied in the region and the 
distribution of the revenue coming from these taxes between sanjaks and districts varied according to the physical and 

social features of sanjaks and districts. While the amount of the Çift Tax collected from rayah may differentiate 
significantly even in the very short-distance sanjaks and districts of Diyarbekir province, the ispençe tax is accepted as 
equivalent to Çift tax collected from the Muslim in the region. 25 Akçe (Ottoman’s coin) was collected from each non-
Muslim rayah by fixing the amount. The aim of the study is to give information about the way Çift and İspençe taxes 
are applied in sanjaks and districts within the boundaries of Diyarbekir Province and to compare the mentioned taxes 
according to the years 1518, 1523, 1540 and 1550.  

Keywords: Economi, Diyarbekir Province, Çift Tax, İspençe Tax, Field. 

 
GİRİŞ 

Osmanlı Devleti XVI. yüzyılların başlarından itibaren fetihlerle sürekli genişlediği için 
devletin hukukî, askeri, malî ve sosyal yapısında da devamlı gelişme ve değişmeler meydana 

gelmiştir. Bundan dolayı imparatorluğun her tarafına şamil tek bir vergi düzeni konulamamış, 

fethedilen her bölgenin coğrafi şartları, etnik ve kültürel özellikleri ile sosyal ve ekonomik yapısı 
dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlemeler yapmak yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla her vilayet ve her 

sancak için vergi sisteminin esaslarını vaz’ eden vergi mükellefleri ile sipahi veya devlet 

ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini düzenleyen ayrı ayrı kanunnameler tertip edilmiştir. Hatta 

bazı hallerde bir sancak içerisinde farklılık gösteren coğrafi bir bölge veya topluluk için dahi 
ayrıca kanunnameler tanzim edilmiştir (Ünal, 2017: 165). Nitekim Çaldıran Savaşı’ndan sonra 

doğuda Kiğı başta olmak üzere önemli bir çok merkez ile beraber (Karaca, 2018: 185), 1515 

yılında Osmanlı idaresine katılan Diyarbekir ve çevresi; 1401-1507 yılları arasında Akkoyunlu 
egemenliğinde, 1507-1515 yılları arasında da Safevi Devleti’nin idaresinde bulunmuştur 

(Beysanoğlu, 2003: 427-516).  Bölgenin sahip olduğu coğrafi şartlar ile arazi-toprak yapısı ve 
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gerekse toplumsal açıdan farklılıklar göstermesi dolayısıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun her 

yerinde standart bir vergi uygulaması gerçekleştirilememiştir. Bu doğrultuda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun tahakkuk ettiği önemli vergi kalemlerinden olan resm-i çift ile resm-i 
ispenç’in uygulanması noktasında Diyarbekir Eyaleti’nde birtakım farklılıkların bulunduğunu 

ifade edebiliriz.  

1.ÇİFT RESMİ (RESM-İ ÇİFT) VE DÖNÜM RESMİ 

Resm-i çift, her bölgede aynı miktarda olmayıp bazı vilayetlerde az ve bazı vilayetlerde 
çok yazılan ve en az yirmi iki ve en fazla elli yedi akça itibar olunan ve tarımsal faaliyetlere zemin 

hazırlayan çift-hane sisteminin mali temelini tesis eden vergi türüdür (Süleyman Sûdi, 2008:132). 

Çift resmi, üründen alınan bir vergi değil, kullanılan toprağın miktarına göre nakit olarak toplanan 
bir vergiydi, bir anlamda basit toprak kirasıydı (Pamuk, 2007: 44; Ünal, 2017: 152-153). Çift 

resmi aynı zamanda reayanın devlete karşı yapmakla yükümlü olduğu hizmetlerin paraya 

çevrilmiş hali idi (İnalcık, 1996: 34). Osmanlı iktisat sisteminde, çift resmi etrafında örülen mali 

sistem, Osmanlı kırsal toplumundaki katmanlaşmanın anahtarı olup köylüleri, çift resmini 
ödeyebilecek durumda olanlar, evli köylü (bennâk) resmini ödeyebilecek durumda olanlar ve 

yoksul veya bekâr köylü (mücerred, caba ya da kara) resmini ödeyebilecek olanlar şeklinde tasnif 

ediyordu (İnalcık, 2000: 194).  Nitekim Osmanlı Devleti’nde şahıs başına alınan vergilerin 
başında gelen çift resmi, XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nde de köylü reayadan alınmakta idi. 

Eyalet genelinde ne kadar çift resmi alınacağı, sancak ve kazaların kanunnamelerinde 

belirtilmiştir. Her ne kadar 1540 tarihli Diyarbekir Vilayeti Kanunu’nda resm-i çift olarak  “tam 
çiftlik yer için 50, yarım çiftlik yer için 25 akça” alınacağı hükmü (Barkan, 1943: 132) var ise de, 

1518 tahririnde Eyalet’in sancakları arasında vergi miktarında farklılıkların mevcut olduğu 

görülür. Bu dönemde Eyalet içerisindeki sancaklara ait kanunnamelere baktığımızda söz konusu 

resme dair hükümler (Akgündüz, 1991: 221-285) şu şekildedir:  
Amid Sancağı : “Evvel kurâda vâki olan reayadan anun kim, bir çiftlik zemini olup ve 

ziraatine kadir olsa, her çift başına 72 karaca akçe alınur imiş ki, üçü bir Osmanî akçe hesabı 

üzere 24 akçe’dir. Reayadan alınmasınun mevsimi, evvel bahar nevruzda imiş..” Amid 
Sancağı’na bağlı bir nahiye olan ve günümüzde de Diyarbakır’ın ilçesi olan Hani Nahiyesi’nde 

ise «her çifti olan reayadan 9 tenge alınur imiş ki, onsekiz Osmanî akçe olur» kaydı 

bulunmaktadır. Arabgir Sancağı: “Çifti olup dahi bir çiftlik zemin işlemeğe kadir ola, anlardan 
her çift başına yiğirmi dört Osman akçesi alınur imiş..” Berriyecik Sancağı: ”Evvel kurada vaki 

olan reaya ki, Müslümandırlar, anlarun kim çifti olup ve bir çiftlik zemini ziraat etmeğe kadir ise 

her çift başına elli akçe alınır..” Çemişgezek Sancağı: «Çifti olan her Müslümandan 50 akçe 

alınır.» Çermik Sancağı: “Reaya kısmından anlar kim Müslümanlardır, her çift başına 5 tenge 
alınır imiş ki, 10 Osmanî akçe olur..” Harput Sancağı: “Çifti olan her çift başına 50 akçe verir”. 

Bu sancağın Ebu Tahir isimli nahiyesinde çift resmi alınmamıştır. Yerine çift başına miktarı 40 

akçe olan adet-i Karasalgun alınmıştır. Kiğı Sancağı:”Evvel kurada Müslüman olan 
müslümandurlar, anlarun kim , çifti olup ve bir çiftlik yeri ziraat etmeğe kadir ola, her çift başına 

50 akçe vereler”. Mardin Sancağı: «Müslüman olup bir çiftlik yere sahip olan 50 akçe vere..» 

Nitekim bu tarihte Amid Sancağı’nda her çift başına 24 akça alınmışken (Barkan, 1943: 

145), Çermik Sancağı’nda her çift başına 10 akça (Barkan, 1943: 158), Mardin Sancağı’nda 50 
akça (Barkan, 1943: 158), Sincar Sancağı’nda 50 akça (Akgündüz, 1991: 280), Çemişgezek 

Sancağı’nda 50 akça (Ünal, 1999: 116), Siverek Sancağı’nda 40 akça (Barkan, 1943: 170), Kiğı 

Sancağı’nda 50 akça (Akgündüz, 1991: 266), Arapgir Sancağı’nda 24 akça (Barkan, 1943: 171), 
Berriyecik Sancağı’nda 50 akça (Akgündüz, 1991: 236), Harput Sancağı’nda 50 akça (Barkan, 

1943: 165; Ünal, 1989: 129) alınmış, Ruha Sancağı’nda ise köylü reaydan çift resmi adı altında 

bir vergi alınmamıştır. Nitekim 1518 tahririnde Harput Sancağı’nın Ebutâhir nahiyesinde ve Ruha 
Sancağı’nda  köylü reyadan çift resmi yerine bunun muadili olarak tatbik edilen “Adet-i 

Karasalgun”  denilen bir vergi alınmıştır. Her iki sancakta da bunun miktarı 40 akça olup, 

toplamda Harput Sancağı’nda 8000 akça (Ünal, 1989: 129), Ruha Sancağı’nda ise 42000 akça idi 

(Turan, 2012: 74). 1518 tahririne göre Diyarbekir Eyaleti’nde toplam çift resmi miktarlarının 
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sancaklar arasındaki dağılımları ise şu şekildedir1: Amid Sancağı’nda 79500 akça, Mardin 

Sancağı’nda 89225 akça, Sincar Sancağı’nda 5925 akça, Siverek  Sancağı’nda 36260 akça, 

Çermik Sancağı’nda 1805 akça, Ergani Sancağı’nda 31125 akça, Arapgir Sancağı’nda 19020 
akça, Kiğı Sancağı’nda 7675 akça, Çemişgezek Sancağı’nda 44900 akça, Harput Sancağı’nda 

26200 akça, Berriyecik Sancağı’nda 28350 akça’dir.  1518 tahrir döneminde Diyarbekir 

Eyaleti’nde toplam 369,985 akça çift resmi tahsil edilmiştir (Tablo 1). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Grafik1: Diyarbekir Eyaleti’nde Toplam Çift Resmi’nin 1518 Yılında Sancaklar Bazında 

Dağılımı 

 
Grafik 1’de de görüldüğü üzere, Eyalet bazında tahsil edilen toplam çift resmi miktarındaki 

payın Mardin (%24), Amid (%22)  ve Çemişgezek (%12) sancaklarında yüksek olduğu ifade 

edilebilir. 1540 döneminde Diyarbekir Eyaleti’ndeki2  tüm sancak ve kazalarda çift resminin 50 

akça olduğunu görmekteyiz3. Nitekim bu dönemde Amid Sancağı’nda 176925 akça, Mardin 

                                                
1 1518 yılına ait veriler için bkz. BOA, TD 64, 6-862. 
2 1540 dönemi resm-i çift verileri için bkz. BOA, TD 200, BOA, MAD 351, BOA, TD 195. Bu dönem Çemişgezek 
Sancağı’ndaki çift resmi verileri için de bkz. Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara 1999. 
3 “Temam çift yazılan müslümandan elli akça resmi çift alınub ve nim çift yazılandan yirmi beşer akça  alına…” Bkz. 
Barkan, “Diyarıbekir Vilayeti Kanunu”, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî ve Ekonominin 
Hukukî ve Mâlî Esasları, s.132. 
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Tablo 1: 1518 Yılında Diyarbekir  Eyaleti'nde Çift Resmi Dağılımı 

 Sancak/Kaza Resm-i Çift (Akçe 

1 Mardin 89225 

2 Amid 79500 

3 Çemişgezek 44900 

4 Siverek 36260 

5 Ergani 31125 

6 Berriyecik 28350 

7 Harput 26200 

8 Arapgir 19020 

9 Kiğı 7675 

10 Sincar 5925 

11 Çermik 1805 

  TOPLAM 369.985 
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Sancağı’nda 107525 akça, Nusaybin Kazası’nda 39675 akça, Kulb Sancağı’nda 1100 akça, Ruha 

Sancağı’nda 59125 akça (Turan, 2012: 75), Musul Sancağı’nda 37725 akça, Berriyecik 

Kazası’nda 28525 akça, Çemişgezek Sancağı’nda 14525 akça çift resmi tahsil edildiğini 
müşahede etmekteyiz. 1540-1550 döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde toplam 465.125 akça resm-

i çift alınmıştır.  

 
Grafik 2: 1540 Dönemi Diyarbekir Eyaleti'nde Çift Resmi 

 
1540 dönemine ait veriler incelendiğinde, Amid Sancağı’ndaki çift resmi miktarında 1518 

dönemine kıyasla %122 oranında artış göstermiştir. Söz konusu bu artış, Paşa Sancağı olan 

Amid’te 20 yıl içerisinde meydana gelen nüfus artışı ile ilgili olmalıdır. Zira 1518 yılında Amid 
Sancağı’ndaki müslim köylü hane sayısı 7202 iken, 1540 döneminde bu rakam 9726’ya 

yükselmiştir (Karaboğa, 2017: 112-118).  Köylü müslim hane sayısının artması, çiftlik sayılarını 

da artırmış bu durum çift resmi miktarına da yansımıştır. 
 1550-1568 döneminde4 ise Amid Sancağı’nda 257125 akça, Kulb Sancağı’nda 6225 

akça, Tercil Sancağı’nda 29950 akça, Atak Sancağı’nda 11225 akça, Hasankeyf Sancağı’nda 

61050 akça, Siird Sancağı’nda 9825 akça, Nusaybin Sancağı’nda 44425 akça, Akçakale 

Sancağı’nda 18425 akça, Sincar Sancağı’nda 31775 akça, Habur Sancağı’nda 11900 akça, Harput 
Sancağı’nda 41625 akça (Ünal, 1989: 130), Ergani Sancağı’nda 37425 akça, Ruha Sancağı’nda 

167496 akça (Turan, 2012: 75), Siverek Sancağı’nda 145875 akça, Rakka Sancağı’nda 33925 

akça, Çapakçur Sancağı’nda 38700 akça, Arapgir Sancağı’nda 29400 akça, Musul Sancağı’nda 
46750 akça, Ana Sancağı’nda 29450 akça, Deyr ve Rahbe Sancağı’nda 14100 akça, Çemişgezek 

Sancağı’nda 8725 akça, Mardin Kazası’nda 155425 akça, Berriyecik Kazası’nda 58625 akça çift 

resmi tahakkuk edilmiştir. Bu dönemde Diyarbekir Eyaleti’nde tahsil edilen toplam miktar ise 

1.289.446 akça idi.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                
41550-1568 dönemi verileri için bkz. TKGM, TTD 155, TKGM, TTD 151, TKGM, TTD 106, TKGM, TTD 126, TKGM, 
TTD 127, TKGM, TTD 97, TKGM, TTD 117, TKGM, TTD 188, BOA, TD 308. 
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                  Tablo 2: 1550-1568 Döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde Çift Resmi 

Sancak/Kaza Toplam Çift Resmi  

                                       (Akçe) 

Amid 257125 

Ruha 167496 

Mardin 155425 

Siverek 145875 

Hasankeyf 61050 

Berriyecik 58625 

Musul 46750 

Nusaybin 44425 

Harput 41625 

Çapakçur 38700 

Ergani 37425 

Rakka 33925 

Sincar 31775 

Tercil 29950 

Ana 29450 

Arapgir 29400 

Akçakale 18425 

Deyr ve Rahbe 14100 

Habur 11900 

Atak 11225 

Siird 9825 

Çemişgezek 8725 

Kulb 6225 

TOPLAM 1.289.446 

 

Tablo 2’ye bakıldığında Amid Sancağı, 257.125 akçe ile Eyalet bazındaki sancaklar 
arasında tahakkuk edilen söz konusu resmin miktarı bakımından 1540 döneminde olduğu gibi 

yine ilk sırada yer almaktadır ve 1540 dönemine göre resim miktarında yaklaşık %45 artış 

gerçekleşmiştir. Bir önceki dönem ile mukayese edilebilen sancak/kazalara baktığımızda, Amid, 
Ruha, Kulb, Nusaybin, Musul, Mardin, Berriyecik’te reayadan alınan çift vergisi miktarında 

yükselme gözlenirken, Çemişgezek Sancağı’nda %40 oranında azalma tespit edilmiştir (Grafik 

3). Bu sancaktaki çift resminde ciddi oranda azalmanın gerçekleşmesi son tahrir döneminde 
müslim köylü hane rakamında azalmadan kaynaklanmaktadır. Nitekim tespitlerimize göre 1540 

döneminde 4754 müslim hane olan sancak, 1550/1568 döneminde 1277 müslim haneye 

gerilemiştir. 
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Grafik  3: 1540 – 1550/1568 Dönemleri Arasında Diyarbekir Eyaleti’ndeki Bazı Sancakların Çift      

Resmi Miktarında Tespit Edilen Değişim Oranı                          

 
 
Diyarbekir Eyaleti’nde 1540 dönemi köylerinde5 çift resminin yanı sıra resm-i zemin’e de 

çok rastlanılmaktadır. Zemin resmi diğer bir tabirle dönüm resmi, hâs penbe biter ve su basar 

yerden alınan maktûa olup,  a’lâ yerin iki, evsat yerin üç, ednâ yerin ise beş dönümünden birer 
akça tahsil edilmekte idi (Süleyman Sûdi, 2008: 132; Ünal, 2011: 208). Nitekim 1540-1550 ile 

1550-1568 tahrir periyodunda Diyarbekir Eyaleti’nde bu resmin,  nispeten dağlık ve engebeli 

arazi şartlarına malik olan Bitlis, Kulb, Atak, Ergani, Harput, Çermik, Rakka, Arapgir, Musul, 

Kiğı gibi sancaklarda alındığı bilinmektedir. Zira düzlük arazilere sahip Amid, Mardin, Siverek, 
Ana gibi sancaklarda bu vergi adına fazla rastlanılmamaktadır. 1540-1550 döneminde Ruha 

Sancağı’nda 7652 akça, Çermik Sancağı’nda 7345, Musul Sancağı’nda 2650 akça alınmıştır. 

1550-1568 döneminde ise Bitlis Sancağı’nda 4748 akça, Kiğı Sancağı’nda 13418 akça, Kulb 
Sancağı’nda 3636 akça, Atak Sancağı’nda 650 akça, Harput Sancağı’nda 5325 akça6, Ergani 

Sancağı’nda 8057 akça, Çermik Sancağı’nda 8475 akça, Rakka Sancağı’nda 500 akça, 

Çemişgezek Sancağı’da 1180 akça, Arapgir Sancağı’nda 1310 akça, Musul Sancağı’nda 3000 
akça resm-i zemin alınmıştır. 1550-1568 döneminde Eyalet genelinde tahsil edilen resm-i zemin 

toplamı 50.299 akçadır. Bu dönemde en yüksek miktarda zemin resmi alınan sancak durumunda 

olan Kiğı,  Eyalet bazındaki bu rüsûmun %27’sini teşkil ediyordu. (Grafik 4). 

 
Grafik 4: 1550-1568 Tahrir Döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde Zemin Resminin 

Sancaklar Arasındaki Dağılımı 

      
 

                                                
5 1523-1526 tahrir döneminde Amid Sancağı’nda “resm-i zemin-i şehirlüyân” olarak 10.000 akça alındığı 
bilinmektedir. Ancak bu dönemdeki köylerde bu resim hakkında fazla malumat bulunmamaktadır. Bkz. BOA, TD 998, 
s.3.  
6 Harput Sancağı’nda özellikle Ebutâhir Nahiyesi’nin resm-i zemin’e tabi olduğu müşahede edilmektedir. Bkz. TKGM, 
TTD 106, s.192a-209b. Ebutâhir Nâhiyesi’nin, arazi yapısı dağlık ve hububat ekimine elverişli olmadığı bilinmektedir. 
Bkz. Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Ankara 1989, s.35. 
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Grafik 4’te müşahede edildiği üzere Eyalet’in özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde 

bulunan dağlık ve engebeli sancaklarda resm-i zemin miktarı daha fazladır. Tespit edebildiğimiz 

kadarıyla 1518 dönemi tahririnde bu sancaklarda zemin kaydına rastlanılamamasının nedeni, 
tarıma açık arazilerin dönemde nüfuslanamamasından kaynaklı idi. Oysaki son dönemde nüfusun 

artmasına paralel olarak mevcut çiftliklerin zirai faaliyetlere yeterli gelmemesi,  söz konusu 

sancakların eğimin azalan bölgelerinde yeni zirâi alanların tesis edildiği tahmin edilmektedir. 

 

2.İSPENÇ RESMİ 

İspenç resmi, genel olarak, büluğ çağına ermiş, şehirli, köylü ve göçebe; evli veya bekâr, 

topraklı veya topraksız her gayrimüslim erkekten alınan örfi bir baş vergisidir. İspenç resmi, resm-
i çift, bennâk ve mücerred resimleri gibi sipahi tımarına dâhil resimlerdendir (Ünal, 2011: 352-

353; İnalcık, 1996: 56-62). Belgelerde, ispenç-i Kefere, ispenç-i Eramine (BOA, TD 998, s.202, 

234-238), ispenç-i gebran ma’a cizye olarak da kaydedildiği bilinmektedir (Karaca ve Karacan; 

2019, s.38). Osmanlı İmparatorluğu’nda pek çok vergi türünde olduğu gibi resm-i ispenç’in tahsil 
edilme şeklinde birtakım farklılıkların olduğu ifade edilebilir.  Örneğin;  XV. ve XVI. yüzyıllarda 

Hamid Sancağı’na tabi Eğirdir Kazası’nda tahakkuk edilen ispenç resmi’nin şehirli gayrimüslim 

reayadan alındığını öğrenmekteyiz (Karaca;2016, 1451). Yine 1455 tarihinde Teke Sancağı’nda 
yaşayan gayrimüslimlerin 24 akçe resm-i ispenç ödedikleri bilinmektedir (Karaca, 2002:266-

267). Oysa XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nde ispenç resmi, Müslümanlardan alınan çift 

resmi’nin muadili olup miktarı ise 25 akça’dır.7.  1518 tahririnde, Siverek, Ergani, Ruha ve 
Arapgir sancaklarında ispenç resmine yer verilmediği görülmektedir. Bu yılda Diyarbekir 

Eyaleti’nde tahakkuk edilen ispenç resmi ile ilgili olarak sancak kanunnamelerine baktığımızda; 

Berriyecik Sancağı, Çemişgezek Sancağı, Harput Sancağı, Sincar Sancağı, Kiğı Sancağı ve 

Mardin Sancağı’nda bu resim ile ilgili hükümlere rastlamaktayız. Dikkat çeken husus ise Amid 
Sancağı’nda ispenç resmi tahsil edilmesine rağmen, sancak kanunnamesinde resm-i ispenç’in 

kimlerden alınacağına dair herhangi bir hükme rastlanılamamasıdır ki, bu durum “Amid 

Sancağı’nda gayrimüslimlerden alınan ispenç resmi’nin, Müslümanlardan alınan çift resmi’nin 
mukabili olarak mı kabul görmüştür? sorusunu ortaya çıkarmaktadır. 1518 yılında ispenç resmi 

ile ilgili kanunname maddelerini incelediğimizde şu açıklamalara rastlanılmaktadır: Berriyecik 

Sancağı’nda, “ …ve kefere taifesinden resm-i çift alınmayub amma haraçgüzar nefer başına 25’er 
akçe ispenç alalar…”, Çemişgezek Sancağı’nda “… ve kefere taifesinden resm-i çift ve resm-i 

bennâk ve resm-i mücerred alınmayub her haraçgüzar nefer başına 25’er akçe ispenç alalar…”, 

Harput Sancağı’nda “.. ve kefere taifesinden resm-i çift alınmayub hemen her haraçgüzar nefer 

başına 25’er akçe ispenç alalar..”, Kiğı Sancağı’nda “.. ve kefere taifesinden resm-i çift alınmayub 
amma haraçgüzar nefer başına 25’er akçe ispenç alalar..”, Mardin Sancağı’nda “.. ve kefere 

taifesinden resm-i çift alınmayub amma bu haraçgüzar nefer başına 25’er akçe ispenç alalar..”, 

Sincar Sancağı’nda “.. ve kefere taifesinden resm-i çift alınmayub amma haraçgüzar nefer başına 
25’er akçe ispenç alalar..” şeklinde söz konusu vergi ile ilgili hüküm kayıtları bulunmaktadır 

(Akgündüz;1991,220-285). Bu hükümlerde geçen haraçgüzâr nefer terimi, aslında ispenç 

resmi’nin kimlerden alınacağını açık olarak izah etmektedir. Osmanlı hukukuna göre haraç; 

Müslümanlar tarafından fethedilip de gayrimüslimlerin elinde bırakılan topraklardan alınan bir 
vergidir. Haraç, ya muvazzafadır ya da mukasemedir. Birincide her sene dönüm başına maktû bir 

miktar vardır. İkincide mahsulden her sene muayyen bir yüzde tahsil edilmektedir (Ekinci, 2008: 

293). Bu dönemde Amid Sancağı’nda 45.250 akça, Mardin Sancağı’nda 73.425 akça, Sincar 
Sancağı’nda 1.425 akça, Berriyecik Sancağı’nda 6.300 akça, Çermik Sancağı’nda 5.375 akça, 

Harput Sancağı’nda 41.800 akça, Kiğı Sancağı’nda 18.300 akça, Çemişgezek Sancağı’nda 

115.500 akça resm-i ispenç alınmıştır8 (Grafik 5). Eyalet bazında toplam 307.375 akça ispenç 
resmi tahakkuk edilmiştir. Bu tahakkuk edilen vergini %38’ini Çemişgezek Sancağı, %24’ünü 

                                                
7 “..Ve Kefere tâyifesine resm-i çift bağlanmayub her haraçgüzâr yirmi beşer akça…” Bkz. Barkan, “Diyarbekir 
Vilâyeti Kanunu”, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî ve Ekonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, 
s.132. 
8 1518 yılına ait Diyarbekir Eyaleti’nin resm-i ispenç veriler için bkz. BOA, TD 64.  
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Mardin Sancağı, %15’ini Amid Sancağı, %14’ünü de Harput Sancağı oluşturmaktadır. Aşağıdaki 

grafikte de görüleceği üzere, Diyarbekir Eyaleti’nin ilk tahrir yılı olan 1518 yılında resm-i ispenç 

geliri en yüksek olan sancak Çemişgezek olarak tespit edilmektedir. 
 

Grafik 5: 1518 Yılı Tahririnde Diyarbekir Eyaleti’nde İspenç Resmi Dağılımları 

 
 

 1523 tahrir döneminde Mardin Sancağı’nda Hüsrev Paşa Hasları’nda müşahede ettiğimiz 
43.600 akçanın “ispenç-i kefere-i şehirlüyân” olarak 1744 kefere neferden alındığını 

öğrenmekteyiz. Yine bu dönemde Ruha Sancağı’nda “ispenç-i eramine” adıyla 11.500 akça, Ana 

Sancağı’nda ise Yahudilerden 775 akça ispenç resmi alındığı bilinmektedir (BOA, TTD 998: 12, 
202, 234-238). 1540 tahrir döneminde Diyarbekir Eyaleti’ndeki sancak ve kazaların ispenç remi 

miktarında genel bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbekir Eyaleti’nde ispenç resmi, 

Müslümanlardan alınan çift resmi’nin muadili olup miktarı ise 25 akça idi9. Bu dönemde10 Amid 
Sancağı’nda 148.825 akça, Mardin Sancağı’nda 155.250 akça, Çermik Sancağı’nda 16.200 akça, 

Nusaybin Kazası’nda 10.250 akça, Musul Sancağı’nda 57.100 akça, Berriyecik Kazası’nda 

21.875 akça, Kulb Sancağı’nda 10.875 akça, Ruha Sancağı’nda 2.900 akça (Turan, 2012: 101), 

Çemişgezek Sancağı’nda ise 212.000 (Ünal, 1999:120) akça resm-i ispenç alınmıştır (Grafik 6). 
Eyalet bazında tahsil edilen ispenç resmi 635.275 akça olup, bu miktarın %33’ünü Çemişgezek 

Sancağı teşkil etmekte idi. Çemişgezek Sancağı’ndaki gayrimüslim reayadan alınan ispenç resmi 

miktarı, 1518 tahririne kıyasla %83 artış göstermiş olup bu sancaktan sonra gelen Mardin Sancağı 
ise Eyalet genelinde alınan ispenç resminin %24’ünü oluşturmaktadır. 

 
Grafik 6: 1540 Tahririnde Diyarbekir Eyaleti’nde İspenç Resmi Dağılımları 

 
 1550-1568 döneminde11 görülen hızlı nüfus artışının ispenç resmi miktarına da yansıdığı 

ifade edilebilir. Nitekim bir önceki tahrir dönemine nazaran ispenç resmi miktarında %7 artış 

                                                
9 “..Ve Kefere tâyifesine resm-i çift bağlanmayub her haraçgüzâr yirmi beşer akça…” Bkz. Barkan, “Diyarbekir 
Vilâyeti Kanunu”, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî ve Ekonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, 
s.132. 
10 1540 dönemi resm-i çift verileri için bkz. BOA, TD 200, BOA, MAD 351, BOA, TD 195. 
11 1550-1568 dönemi verileri için bkz. TKGM, TTD 155, TKGM, TTD 151, TKGM, TTD 106, TKGM, TTD 126, 
TKGM, TTD 127, TKGM, TTD 97, TKGM, TTD 117, TKGM, TTD 188, BOA, TD 308. 
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gösteren Amid Sancağı’nda tahsil edilen bu resim, 158.750 akça, %33 artış gösteren Mardin 

Kazası’nda 205.825 akça, Mardin’den sonra Eyalet genelinde en yüksek miktarda resmin tahsil 

edildiği ikinci sancak olan Harput’ta ise 204.375 akça (Ünal, 1989: 133), Berriyecik Kazası’nda 
30.625 akça, Siverek Sancağı’nda 9.700 akça, Ruha Sancağı’nda 27.185 akça (Turan, 2012: 101), 

Çermik Sancağı’nda 22.350 akça, Ergani Sancağı’nda 62.550 akça, Arapgir Sancağı’nda 106.950 

akça, Kiğı Sancağı’nda 70.950 akça, Çemişgezek Sancağı’nda 119.750 akça (Ünal, 1999: 120), 

Hasankeyf Sancağı’nda 127.175 akça, Sincar Sancağı’nda 2.450 akça, Siird Sancağı’nda 18.200 
akça, Kulb Sancağı’nda 70.700 akça, Atak Sancağı’nda 86.725 akça, Tercil Sancağı’nda 15.400 

akça, Nusaybin Sancağı’nda 11.325 akça, Çapakçur Sancağı’nda 15.175 akça, Musul 

Sancağı’nda 82.775 akça, Bitlis Sancağı’nda 187.825 akça, Ana Sancağı’nda 6.925 akça, Deyr 
ve Rahbe Sancağı’nda ise 875 akça resm-i ispenç tahsil edilmiştir. 1550-1568 döneminde Eyalet 

geneli tahsil olunan ispenç resmi miktarı toplam 1.644.560 akça olup bu miktarın %13’ünü 

Mardin Kazası, %12’sini Harput Sancağı, %11’ini de Bitlis Sancağı oluşturmakta idi (Grafik 7). 

Burada ifade edilmesi gereken önemli nokta ise her iki tahrir döneminde ispenç resmi toplamı 
bakımından ilk sırada bulunan Çemişgezek Sancağı, son tahrir döneminde 6. sıraya kadar 

gerilemiştir. Bunun sebebi ise sancaktaki gayrimüslimlerin bölgedeki diğer sancak ve kazalara 

göç etmeleridir. 
 

Grafik 7: 1550-1568 Tahririnde Diyarbekir Eyaleti’nde İspenç Resmi Dağılımları 

Sancak/Kaza İspenç Resmi 

Mardin 205825 

Harput 204375 

Bitlis 187825 

Amid 158750 

Hasankeyf 127175 

Çemişgezek 119750 

Arapgir 106950 

Atak 86725 

Musul 82775 

Kiğı 70950 

Kulb 70700 

Ergani 62550 

Berriyecik 30625 

Ruha 27185 

Çermik 22350 

Siird 18200 

Tercil 15400 

Çapakçur 15175 

Nusaybin 11325 

Siverek 9700 

Ana 6925 

Sincar 2450 

Deyr ve Rahbe 875 

Toplam 1644560 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun tarım organizasyonuna dayalı olarak, reayadan 

tahakkuk ettiği iki vergi türünün 1518-1568 yılları arasındaki Diyarbekir Eyaleti’nde 
uygulanması konusu işlenmiştir.  Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşımın yeterince gelişememesi, 

nakit para ihtiyacı, toprak verimlilik durumunun bölgeler arası farklılığı ve coğrafi şartların 

toplum üzerindeki etkileri gibi nedenlerden dolayı her yerde tüm imparatorluğa şamil tek bir vergi 

uygulaması gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla Osmanlı idarecileri, vergi tahakkuk ederken, o 
bölgenin içerisinde bulunduğu mevcut şartları mutlaka göz önünde bulundurma yoluna 

gitmişlerdir. 

1518-1568 yılları arasında Diyarbekir Eyaleti’nde müslim köylü reayadan tahsil edilen çift 
resmi ile gayrimüslim reayadan alınan ispenç resmi, zirâi vergi sisteminin temel unsurları olarak 

değerlendirilebilir. Diyarbekir Eyaleti’ne ait kanunname metinleri incelendiğinde, gerek ispenç 

resmi ve gerekse çift resmi arasında yakın bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, 1518 

yılında Eyalet’in Paşa Sancağı’nda ispenç resmi alınmasına rağmen, bu resim ile ilgili herhangi 
bir kanunname hükmünün olmaması, bu verginin ispenç’in muadili olabileceğini 

düşündürmektedir. 1540 yılına gelindiğinde de Diyarbekir Eyaleti Kanunnâmesi’nde yer alan 

“..kefere taifesine resm-i çift bağlanmayub her haraçgüzar yirmibeşer akça…”  ifadesi de söz 
konusu düşüncemizi doğrular niteliktedir.   
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ÖZET: Kamuoyların ilgisi ve tepkisine göre uluslararası ilişkilerin gündemi belirlenmektedir.   Günümüz 

yaklaşımları açısından baktığımızda, uluslararası ilişkilerde sert güç tamamlayıcı unsur olarak muhafaza edilirken genel 
yaklaşım yumuşak diplomasi kanallarının uygulandığı değerler üzerinden olmaktadır.  Kamu diplomasisi dış politikada 
yabancı halkların iknasına ve rızasına yönelik uygulanan bir dış politika stratejisidir. Küresel ekonomik rekabette uzun 
vadeli çıktılar elde etmek ve meşruluk sağlanması adına uluslararası kamuoyların aklına ve kalbine hitap etmek 

gerekmektedir. 21. yüzyıl iletişim teknolojilerinde büyük gelişmelerin olduğu ve bunun etkisinin diplomasi alanında 
da görüldüğü bir dönemdir. Bu gelişmeler  ışığında kamu diplomasisinin dijital diplomasi boyutu sayesinde yabancı 
halklar ile doğrudan iletişime geçilebilmekte, karşılıklı bir etkileşim alanı oluşmaktadır. Dijital diplomasi kanalında 
görsel iletişim başarılı bir etki bırakma yöntemidir. Görsel iletişim ile verilen mesajın yazılı içeriğini okumaktan ziyade 
görsellerle bir ön sunum sağlanması alıcıların ilgisini çekmek adına önemlidir. Görsel iletişim etkiyi üst düzeye 
çıkarmaktadır. Bir diğer özelliği ise, sosyal medyadaki aşırı bilgi yığınında görsel öğelerin rahatlatıcı bir etkiye sahip 
olmasıdır.  Zira, beynimiz görsel öğeler ile daha başarılı bir bilgi tutma kapasitesine sahiptir. Ayrıca daha fazla duygusal 
etki yaratabilmektedir. Bu bakımdan dijital diplomaside kullanılan görseller bahsi geçen uluslararası aktörlerin görsel 
yansımasıdır. 

 Bu araştırmada, görsel iletişimin diplomasideki etkisini incelemek adına dijital diplomasi üzerinden görsel 
diplomasi kullanımı ile bir değerlendirme yapılmaktır. Yöntem olarak,  öne çıkan sosyal medya  araçlarının içerik 

analizleri kullanılarak görsel iletişimin dijital diplomasisindeki etkisi araştırılmaktadır. Görsel iletişim olarak ise sosyal 
medyada paylaşılan fotoğraflar ve görseller ele alınmakta özellikle kamu diplomasisi amaçlı sosyal medya hesapları 
değerlendirilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Dijital Diplomasi, Görsel İletişim, Görsel Diplomasi, Kamu Diplomasisi. 

 

ABSTRACT:  The agenda of international relations is determined according to public interest and reaction. In 
terms of present-day approaches, while hard power is maintained as a complementary element in international relations, 
the general approach is based on the values through which soft diplomacy channels are applied. Public diplomacy is a 
foreign policy strategy for the persuasion and consent of foreign peoples in foreign policy. It is necessary to address 
the minds and hearts of international public opinion in order to achieve long-term outputs and legitimacy in global 
economic competition. The 21st century is a period in which major advances in communication technologies have 

taken place and its impact is also seen in the field of diplomacy. In the light of these developments, thanks to the digital 
diplomacy dimension of public diplomacy, direct communication with foreign peoples can be established and an area 
of mutual interaction is formed. Visual communication in the digital diplomacy channel is a successful method of 
impact. Providing a visual presentation through visual communication rather than reading the content of the written 
message is important to attract the attention of the receivers. Visual communication maximizes the impact. Another 
feature is that visual elements have a relaxing effect on the excessive mass of information on social media. Because, 
our brain has a successful capacity to hold more information thanks to visual elements. It can also have more emotional 
impact. In this respect, visuals used in digital diplomacy are visual reflections of the mentioned international actors. 

 In this research, an evaluation is made with the use of visual diplomacy through digital diplomacy in order to 

examine the effect of visual communication on diplomacy. As a method, the effect of visual communication on digital 
diplomacy is investigated by using content analysis of prominent social media tools. As visual communication, 
photographs and visuals shared on social media are handled, and social media accounts are evaluated especially for 
public diplomacy. 

          Keywords: Digital Diplomacy, Visual Communication, Visual Diplomacy, Public Diplomacy. 
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GİRİŞ  

Bu çalışmada, görsel iletişimin diplomasideki etkisini incelemek adına dijital diplomasi 

üzerinden görsel diplomasi değerlendirmesi yapılmaktır. 
Amaç dijital diplomasi açısından görsel iletişim tekniklerinin etkisini ortaya koymaktır. Bu 

bakımdan temel çerçeve uluslararası aktörlerin sosyal medya kullanımında diplomasidir. Web 

içerik analizlerinden yararlanılarak görsel ögeler ele alınmış ve böylelikle diplomaside kullanılan 

görsellerin etkisi temelli yapılan nicel destekli nitel bir araştırma olmaktadır. Dolayısıyla dijital 
diplomasi bakımından Kamu diplomasisinin ne olduğu, dijital diplomasiye geçiş süreci ve dijital 

diplomaside kullanılan görsellerin değeri sıralaması ile bir sınıflandırma yapılmıştır. En 

nihayetinde de bulgular ve sonuca yer verilmiştir. 
 

 Uluslararası ilişkilerin politik gündemleri uluslararası kamuoylarının ilgisi ile 

şekillenmektedir. Karar alıcılar kendi çıkarlarını hesaba katarken yabancı kamuoyların yapısı ve 

tavrı bu konuda belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla diplomasi anlayışı zamanla değişmiştir. Savaş 
yoluna başvurmadan elde edilen kazancın en yüksek seviyeye çıkarılması anlayışına dayalı olan 

diplomasi yaklaşımı kimi zaman farklı kozlar ile sağlanmaktadır. Yabancı kamuoyların kalplerine 

seslenilerek yerel yönetimlerden ulusal,  yönetimlere kadar karar alma sürecinde yönlendirici 
olmak önemli bir dış poltika faktörü olmuştur. Kamu diplomasi olarak adlandırılan yabancı 

kamuoyların iknası ve onayına dayalı bir dış politika süreci dış politikanın yumuşak güç saç 

ayağını oluşturmaktadır. Yumuşak güç ile muhakeme, ikna ve meşruiyet üçgeninde yabancı 
halkların onayının alınarak bir destek kitlesi oluşturmak uzun vadeli sonuçlar adına elzem 

olmaktadır. Gelişen teknolojik yapının da etkilediği bu diplomasi sürecine kamu diplomasisinin 

yeni hali denilebilir. Dijital diplomasi anlayışı, bu bakımdan, yeni bir dış politika alanını 

oluşturmakta ve iletişim becerileri ile stratejik yaklaşım öne çıkmaktadır.  

 Stratejk bir yaklaşım teknolojik gelişmelerin kullanımı ile daha karmaşık ve kapsamlı 

olamktadır. Tek yönlü iletişim ve tanıtım anlayışı, yabancı halkların dinlenebilmesi ve etkiye 

tepki verebilmeleri sayesinde bir etkileşim, karşılıklı iletişim alanına dönüşmektedir. Sosyal 
medya internetin hızla gelişmesi ve her alanı etkilemesi açısından ortaya çıkan riskli ancak 

stratejik kullanılabildiğinde etkili bir yöntemdir.  

 Dijital gelişmelerin diplomasi alanında da etkili olması ve dış politik eylemlerde 
meşruluğun sağlanarak uluslararası aktörlere hareket alanı sağlayabilmesi bakımından değerli 

olduğu görülebilir. Bu bakımdan  dijitap diplomasi alanında kapsamlı çalışmaların teknolojik 

gelişmelerin hızla ilerlemesi ve bir yeniliğin yerini diğerine bırakma hzıındaki etkili ilerlemeler 

dolayısıyla  akademik çalışmalar güncel tutulmalıdır. Zira uluslararası aktöler arasında bireylerin, 
kurumların yada politikacıların kurumsal sosyal medya hesaplarının uluslararası politikada ne 

derece etkili olabildikleri üzerine çalışmalar kayda değer bir ayrıcalığa sahip olmaya başlamıştır. 

Özellikle 2001 sonrası dönemin sosyal medya ve politika arasındaki bağı ortaya koyduğu sürecin 
başlagıcı olarak nitelendirilebilir. Hatta, sosyal medya üzerinden iletişim ve politika bağının 

görsel etkileme yoluyla yabancı kamuoylarının iknasına dayandırılması önemli bir araştırma 

alanıdır.   

 Sonuç olarak; bu çalışma, yeni bir olgular dizini olan, dijital diplomasi, görsel iletişim, 
görsel diplomasi alanında yapılan ve dijital diplomaside görsel ögelerin etkisini ortaya koymaya 

çalışan bir inceleme olması bakımından farklılaşmaktadır.  

 

 

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN KAMU DİPLOMASİSİ BOYUTU 

Kamu diplomasisi (KD) kullanımı 1960’lar ile birlikte soğuk savaşın etkisinden dolayı 
Amerikan menşeli bir tanım olarak uluslararası ilişkiler kullanımına girmiştir.  Kavramsal olarak 

KD kullanımı 19. yy.’da 1856 yılında İngiliz medyasında London Times’da geçmiş, ancak asıl 

kavramsal kullanımını 20. yy.’da politik açıdan yapmıştır (uscpublicdiplomacy.org).  Dünya 
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savaşları ardından yaşanan soğuk savaş döneminde KD sert gücün bir parçası olarak propaganda 

amacıyla kullanılmıştır (Köksoy, 2014). Soğuk savaş dönemi yabancı halkların kalplerini 

fethetmenin önemi artmış ve nükleer silahların tehdit unsuru olarak belirdiği bu gergin dönemin 
önemli bir diplomasi basamağı olarak KD stratejik bir yolu göstermiştir. 

1965 yılında Edmund Gullion tarafından uluslararası ilişkiler açısından 

kavramsallaştırılmıştır (Henrikson, 2006). KD, Yumuşak Güç yaklaşımı olmasına rağmen soğuk 

savaş döneminde sert gücün bir uzantısı olarak yabancı halkların etkilenmesinde ve ideolojilerin 
benimsenmesinde etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü ana hedefin hükümetleri 

etkilemek olduğu bilinmekle birlikte seçilmiş yönetimlerin ve oluşturulan kurumların 

yönlendirilebilmesi için halklarına yönelmek gerekmektedir.  Hükümetler seçimlerinde halkın 
fikir ve davranışlarına önem vermek zorundadır. 

Ekonomik yatırımlar, hibeler ve yardımların kullanılması ekonomik yaptırımlardan ayrılan 

farkın KD’ne yansımış halidir.  Yaptırım, zorlama, zoraki onaylama gibi yumuşak güç eylem 

alanı dışından kalan ve sert güç kategorisine dahil olan ekonomik ve askeri etkenler KD içerisine 
imaj, yardım ve dostane ilişkiler çerçevesinde tamamlayıcı unsurlar olarak  dış politikaya dahil 

edilmelidir. Bu bakımdan KD akıllı güç yaklaşımı içerisinde değerlendirilmelidir. 

Diplomasi anlayışının zamanla evrimleşmesi araçların ve yöntemlerin çeşitlenerek daha 
karmaşık bir yapıya geldiğini gösteren dönüm noktarından biri olan soğuk savaşın bitimi KD 

adına yeni bir yol haritasını göstermiştir.  1989 yılında ilk kıpırtılarını gösteren bu evrim sürecini 

Başkan Ronald Reagan yapmış olduğu konuşmada dile getirmiştir. Konuşmasında Amerikan 
çıkarları için geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığını dile getirerek daha yenilikçi ve değişime 

dayalı bir diplomasi anlayışına hegemonik çıkarların ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan 

konuşmasında Radyo Marti’nin Küba’da yayın yapmaya başlamasını veya Voice of America 

yayınının doğrudan Sovyet halkına erişebilmesini örnekler vererek KD’nin teknolojik 
değişimlerle öne çıktığını vurgulamaktadır (Ronald Reagan Speech, 1987). 

11 eylül terör saldırılarından sonra Bush yönetiminin sert politikaları Amerikan desteğinin 

uluslararası arena azalmasına sebep olmuştur. Örneğin, Endonezya’da yüzde 61’den yüzde 15’e, 
Ürdün’de yüzde 25’ten yüzde 1’e düşen bir Amerikan sempatisinden bahsedilebilir (Amir, 2004).  

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 2001 yılında Stratejik Nüfuz Dairesi adlı bir birim 

kurmuştur. Bu birim Amerikan dış politikasından destekçi olmayan ve muhalif olan kesimlerin 
dezenformasyon edilerek propaganda ile etkisiz kılmak amaçlanmaktadır (Chalmers, 2005).   

Şubat 2009’da yayınlanan “White Oak Recommendations on Public Diplomacy” KD 

üzerine tavsiyeler metni olarak bilinmektedir. Barack Obama dönemi ile burada KD’nin 

katılımcıları olarak aktörlerin tanımlamalarına yer verilmiştir. Teknoloji ve iletişim imkanlarının 
kıstaslarına, vatandaş diplomasisinin ne olduğuna, kongrenin bu süreçteki karar alıcı ve proaktif 

yapısına ve KD’nin kurumsal olarak karar alıcı mekanizmasındaki yöneticinin rolüne  yer 

verilmiştir (White Oak Recommendations on Public Diplomacy, 2009). Ulus devletlerin güç 
sınıflandırmasında artık maddi veya ekonomik kaynakların dışında yumuşak güç gibi bir özel güç 

biçimine gereklilik duyulduğu artan bir kabul olmaktadır. Yumuşak güç başkalarının tercihlerini 

şekillendirme yeteneğidir (Nye, 1990). Çoğunlukla tercihlerin belirlenmesi kapasitesi, kültür, 

politik değerler, kurumlar gibi maddi olmayan varlıklar ile ilişkilendirilir. Böylelikle Yumuşak 
güç ve KD diplomasinin öenmli bir yönünü oluşturmuştur. 

 

2. DİJİTAL DİPLOMASİ 
KD’nin yeni bir döneme girmesiyle dijital diplomasi kavramı özellikle sosyal medya ve 

etkileşim bağlamından öne çıkmaktadır.  Dünyanın ilk veri dağıtım ağı olarak görülen ve 

internetin öncüsü olan ARPA (Advanced Research Project Agency) ABD’nin savunma 
bakanlığına bağlı çalışan bir birimdir. 1969 yılında askeri amaçlı geliştirdikleri ARPANET adı 

verilen bu ağ sistemi daha kapsamlı bir hale getirtilerek evrensel erişimin olduğu internetin 

günümüz haline gelmiştir (National Research Council, 1995). 

21. yüzyılda İnternetin gelişimi web 2.0 tabanlı yeni medya ortamını doğurmuştur. 
Geleneksel  medyanın web 1.0’a girdiği tartışılan bir konu iken web 2.0 denilen internet temelli 

dijitalleşmiş iletişim ve bilgi teknolojileri bahsi geçen bu tek yönlü iletişimi karşılıklı yaparak 
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yeni bir medya alanı ve yeni bir dijital etkileşim ortamını oluşturmuştur. Sonuç olarak elektronik 

devlet 2.0, kamu diplomasisi 2.0 ve siyaset 2.0 gibi neolojiler ortaya çıkmıştır (Milina, 2012). 

Sosyal medya, dijital iletişim alanı üzerinden baktığımızda en özgür alan haline gelmiştir. Bu 

bakımdan hızlı teknolojik gelişmelere de yer vermek gerekmektedir. Google robotik ve yapay 

zeka çalışmaları bu bakımdan kaydadeğerdir. Öne çıkan gelişmeler şu şekildedir: 

• Google Beyin Projesi/Google Brain, (google, 2019) 

• Google Robot Projesi/robotics at google, (google, 2019) 

• Google Glass Projesi (google, 2019) ve  

• Balon projesi/ Project Loon (google, 2019) dikkat çeken projelerdendir. 

Balon projesi internet erişimini dünyanın heryerine bir baln ile ulaştırma amacıyla yapılması 

bakımından değerlendirildiğinde, hükümetler dijital iletişimi ulusal sınırlar içerisinde tekellerine 

alamayacaklardır.  Hükümetler muhalif söylemlerin olduğu veya eylemlerin, krizlerin olduğu 
ortamlarda interneti kesemeyeceklerdir. Bunu artık engellenemez bir hale gelmiştir. Bu bakımdan 

diplomasi yöntemi olarak dijital iletişim teknikleri çağın en işlevsel ve etkili aracıdır denilebilir.  

İnternet kullanım oranı iletişim gücünü arttırmış. TÜİK verilerine bakacak olursak bilgisayar 

kullanım yaşı 8 yaşında başlamakta, internet kullanım yaşı 9 yaşından başlamakta kişisel telefon 
kullanım yaşı ise 10 yaşından başlamaktadır. İnternet kullanan yetişkin bireyler in sosyal medya 

kullanım oranı ise % 81,4’tür (TUİK, 2013). Şekil.1’e baktığımında da %48 ile yaklaşık 4 milyar 

insan sosyal medya kullanmaktadır. 
 

 
Resim 1. Sosyal Medya Kullanım Oranı, 2019 

 

 
(We Are Social and Hootsuite, 2019) 

 

Sosyal medya yayılımı dünya geneline bakıldığından Facebook, instagram, yotube gibi görsellerin 

öne çıktıığı uygulamalar ilk sıralarda yer almaktadır (Resim.2) 
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Resim 2. En çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları 

 
 (We Are Social and Hootsuite, 2019) 

 

Tarihsel olarak dijital diplomasi evrimi şu şekilde sıralanabilir: 2010 Arap Baharı 

ardından 2011 Occupy Hareketi ve son olarak yurttaş gazeteciliğinin yayılması. Bu olaylar 
sosyal medyada aktivist grupların kamuoyunu örgütleyerek provoka etmesiyle büyümüştür. 

Tarihsel süreçler ve genel bilgi için öne çıkan eserleri de incelemek gerekmektedir (Resim. 3) 

 
Resim 3. Dijital Diplomasi Konulu Öne Çıkan Eserler 

 

  
 

Andreas Sandre   Kishan S. Rana      Jovan Kurbalija        Nicholas J. Cull 

 

Liderlerin politik olaylara sosyal medya üzeriden etkisi kaydadeğdir. Zira Resim. 4’e bakarsak 

uluslararası diplomaside etkili olan devlet ve liderler  ile sosyal medya arasında bağlantı olduğu grülebilir. 
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Resim 4. 2018’de Twitter’da en çok takip edilen liderler ve en çok etkili olan liderler sıralaması

 
(Twiplomacy, 2018) 

 

3. GÖRSEL DİPLOMASİ 

 

Görsel diplomasi, diplomatik aktörlerin görselleri kullanarak belirli bir fikir ve amaca 
hizmet etmesi amacıyla bu fikirleri uluslararası halka yayma ve diplomatik ilişkileri yönlendirme 

eylemidir. KD personelinin tümünün sosyal medyada kelimeler, sesler ve görüntüler içeren bir 

politika mesajı göstermesi beklenmektedir. Canlı akışlar, videolar, fotoğraflar ve infografikler; 

kelimeler kadar hikaye anlatımının temel unsurlarıdır. Bu bakımdan uluslararası aktörlerin 
paylaşımları üzerinden örnekler incelenbilir. 

 
Resim 5. Papa Farncis’in Instagram Hesabı 

 
(Instagram, 2019) 
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Papa Francis 2016 yılında Instagram’a katıldı. Vatikan’ın İletişim Sekreteryası’nın yetkilisi 

Dario E. Vigano  yaptığı açıklamada “Instagram sayesinden görsellerin Papa Francis’in inançlılığı 

ile merhamet jestleriyle karşılaşmak isteyenler vedaha fazla bilgi edinmek isteyen herkesi 
erişmektedir” demiştir.“Tanrı’nın şefkat ve merhamet yolunda sizinle birlikte yürümek için yeni 

bir yolculuğa çıkıyorum” diyerek  Instagram’ı kastetmiştir (Resim.5)

 
Resim 6.  Yönetmen Peter Bouckaert’in Twitter hesabı paylaşımı 

 

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(twitter, 2015) 

  2016’da muhabir Nilüfer Demir’in çektiği Aylan Bebek fotoğrafı Avrupa kamuoyunun 
sığınmacı krizine yaklaşımını etkilemiştir ve bir sembol olmuştur. (Resim.6) Bu fotoğraf ile DHA 

muhabiri, BM Gazeteciler Derneği’nin "altın ödül"ünü kazanmıştır (Cnnturk, 2016).  Bir kaç 

hafta öncesinde ise Ümran Bebeğin Halep saldırılarında yaralı fotoğrafı Suriye'de yaşanan 

korkunç savaşın yüzü olmuştur.
 

Resim 7. BM Genel Kurul Konuşması 

 

  

 
 

 

 
 

 
(NTV, 2019) 

 

Recep Tayyip Erdoğan bu görseli kullanarak dış politikada liderleri etkilemeye çalışmıştır. 

Suriye konusundan Türkiye’ye yönelik destek istemektedir (Resim. 7) 
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Resim 8.  Donald Trump’ın Mesaj İletili Ve İletisiz Instagram Paylaşımları Arasındaki Beğeni Oranı Farkları 

(Instagram, 2019) 

 

Trump’ın paylaştığı görsel mesajların beğenisi görsel ve bilgi verici metinlerin olduğu 

klasik fotoğrafların beğenisinin 10 katından daha fazla bir beğeni oranına ve etkiye sahiptir. 

(Resim.8). 
 

Resim 9. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Instagram paylaşımı 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

(www.instagram.com, 2019 ) 

 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: “bazen bir resim binlerce kelimeye değer” diyerek 
Theresa May ile resmini paylaşarak Brexit’e atıf yapmıştır (Resim.9). 
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(Instagram, 2018) 

 
 Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un buluşması esnasında Kim Jong-un selfide 

etiketlenilen  ilk fotoğrafıdır. Görsel olarak sıcak bir tema oluşmaktadır. Bu da dış politikadaki 

sıcak ilişkiler ile değerlendirilmektedir (Resim.10). 
 

 
Resim 11. Arjantin Devlet başkanı Mauricio Macri’nin sık sık paylaştığı günlük instagram hikayeleri 

 

 
(Instagram,2019) 

 

Instagram hikayeleri dünya liderleri için ulusal ve uluslararası kamuoyunun sempatisini 

kazanmak, göz ününde olmak ve etkileşimi arttırmak adına en etkili yollardandır. Örn: R. T. 
Erdoğan Instagram hikayeleri uluslararası politik meselelerin paylaşımında, instagram sayfasında 

kalıcı fotoğraf paylaşımını ise iç siyasete yönelik yapmaktadır. 
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Resim 12. Donald Trump Facebook ve instagram hesapları incelemesi 

 

   
 

               
     Facebook              Instagram 

(Facebook, 2019) 

 

Trump, Facebook’ta 24 milyon, Instagramda ise 15 milyon takipçiye sahiptir. Ancak 

Facebook’ta paylaştığı ileti metini Instagramda paylaştığı görsel ögeden daha az beğeni ve 

yoruma sahiptir. İçerikler her 4 paylaşımda da  benzer ekonomik ve siyasi içeriklerdir. Sonuç 
olarak görsel iletiler daha fazla bir etkileşim ortamı yaratmaktadır. 

Her ne kadar diplomatik aktörler etki yaratmak adına görsel ögelerden yaralanıyorsa da 

uluslararası halk da bu alınan mesaja karşılık tepkiler gösterebilmektedir. Bu da etkileşimi 

doğurmaktadır. Örneğin Temmuz 2018’de Trump ve Putin Helsinki’de tarihi bir zirve yapmıştır. 
Putin'in de Trump'ın da görsellerini kullanan Litvanyalı bir restoran sahibi, Sovyet lider Leonid 

Brezhnev ve müttefiki olan Doğu Alman komünist lider, Erich Honecker'in 1979'da çekilen ve 

sosyalist liderler arasında geleneksel bir selamlaşma halini gösteren dudaktan öpüşme fotoğrafına 
atıfta bulunmuştur. Böylelikle Trump eleştirilerini görsel ile yansıtmak isteyenler mizahı da 

katarak farklı tasarımlarımlar yapmıştır ve sosyal medyada bir kitle aratmak adına 

paylaşmışlardır. 
 

Resim 13. Trump’a yönelik yapılan eleştirel görseller 
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Litvanya- Putin ve Trump     Bristol, İngiltere -Trump ve Boris Johnson               

 

                Netenyahu veTrump                      Leonid Brezhnev ve Erich Honecker 1979 

(Washingtonpost, Eueonews, CNNTURK; 2019) 

 

4. BULGULAR 
 

Görsel içerikte kullanıcılar görüntülere bakmaya daha meğillidir. Bir web sayfasındaki 

metni okumak daha fazla zaman harcamaktadır. Görseller, çevrimiçi iletinin erişimini ve 
etkileşimini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Bu, sosyal medyanın yükselişiyle 

güçlendirilen bilgi yüklemesi sorununa bir tepkidir, yani bilgi yığını sorununa tepkidir. 

Beyinlerimiz kelime işlemciler yerine görüntü olarak daha iyi çalıştığı için görsel bilgileri 

metinden daha iyi tutma kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. En önemlisi, görüntüler güçlü 
duygusal tepkiler uyandırmak için eşsiz bir yetenek sergiler. 

Görüntülerin çoğu en az dört bileşen içerir: kahraman, mesaj, bağlam ve ahlaki açı. 

 Dijital diplomaside kullanılan görüntüler, hedef kitleye iletmek için önemli olan bir karakter (bir 
devlet, politika yapıcı, bir grup insan) hakkında görsel bir hikaye anlatır. Dijital Diplomasi 

bağlamından görsel evrim diplomatik iletişimi değiştirdi, çünkü günümüzdeki diplomatlar sadece 

meslektaşları ile değil aynı zamanda daha geniş bir kitleyle de iletişim kurmaktadırlar 

(diplomacy.edu). 
 

SONUÇ 

 
 Aynı konuya değinen iletiler olsa bile görselin paylaşıldığı iletiler büyük bir farkla daha 

fazla beğeni ve yorum almaktadır. Bu da dijital diploamasi diplomasinin ana teması olan 

etkileşimi ve kitle yaratma adına etkildir. Zira görseller beyin algılama açısından akılda kalması 
metinlere oranla daha etkilidir. Görsel diplomasi dolaylı bir etkileme yöntemidir. Yabancı 

kamuoyların duygularını ve akıllarını görsellerle etkileyerek alacakları kararalarda etkil olunmak 

istenir. Bu da dış politikaya dolaylı bir etki demektir.  Halkların hükümet seçimlerinden 

yönlendirmek ve yandaş hükümetin kazanmasını sağlamak dijital diplomasinin en öncelikli 
etkisidir. Son olarak dijital diplomasi uygulamasında belirli bir kamu diplomasisi kurumsal aracı 

yoktur. Dış politikada imajı en etkili olan aktör belirlenip onun üzerinden Dijital Kamu diplomasi 

yapılmaktadır ve bu aktör görseller ile duygulara seslenmektedir. Bu duruma, Türkiye için 
baktığımızda Erdoğan’ın kişisel  Twitter ve Instagram hesabı iyi bir etkiye sahiptir. İngiltere’de 

Dışişleri bakanlığı ve  Royal Family twitter hesapları etkilidir, Hindistan’da ise başbakanı Modi 

twitter hesabı etkildir. Sonuç olarak devletlerin dışişleri bakanlıklarının dijital diplomasi 
uygulaması yapması beklenirken bu imaj ve etkiye göre değişmekte ve dijital diplomasiyi birey, 

kurum, lider veya bir grup üstlenebilir. 
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STRATEJİK YOL HARİTALARINA UYGUN OLARAK İNSAN SERMAYESİ 

KULLANIMININ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI 

Improving the efficiency of human capital use in accordance with strategic roadmaps 

Memmedova Elnare Şemsi kızı                                                                                                                                                    
Sumgayit Devlet Üniversitesi, 

İktisat Bölümü kıdemli öğretmen 
Mamedovaelnara80@gmail.com 

 
ÖZET:Ülkemizde ekonomik süreçlerin önceliklerini ve stratejik görevlerini değiştirmek ve küresel ekonomik 

zorluklar bağlamında yeni hedefler koymak, insan sermayesinin en etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Süreçlerin 

yoğunlaştırıldığı stratejik yol haritası üzerinde insan sermayesinin verimli kullanılmasının sağlanması stratejik bir 
görevdir. 

Dolayısıyla, yüksek zekası olan bir kişi, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol 
oynamakta, işgücü verimliliğini artırmak ve bunun sonucunda üretimi artırmak ve ekonomik büyüme için yeni 
kaynaklar oluşturmak için önlemler almaktadır. 
Modern çağda, insan sermayesinin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması, ulusal ekonominin güvenliğini 
güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Ülkenin ekonomik güvenliğini tehdit eden insan sermayesi pahasına tehdit 
eden yerli ve yabancı faktörleri sistematik olarak tespit etmek ve önlemek mümkündür.Birçok ülke, insan sermayesinin 

yaratılmasına ve kapasitesine büyük yatırımlar yapmaktadır. Beşeri sermayeye yapılan yatırımlar, ekonominin 
güçlenmesi ve büyümesi için ek teşvikler sağlamaktadır. Ek olarak, insan sermayesinin gelişimi, nihayetinde, ülkenin 
kendi kalkınmasının güçlendirilmesine, rekabetçiliğinin arttırılmasına ve küresel ekonomik tehlikeler karşısında ulusal 
ekonominin güçlendirilmesine yol açabilir. 

Ulusal ekonominin gelişmesinin ana yönlerinden birinin, çeşitli sanayi işletmelerinde faydalı ürünlerin 
üretimini artırarak, nüfusun gelirlerini artırmak olduğu belirtilmelidir. Bu stratejik amacın, tüm diğer faktörlerle 
(teknoloji, teknoloji, hammadde vb.) Gerçekleştirilmesi büyük ölçüde insan faktörlerine bağlıdır. Bugün, insan 
potansiyelinin incelenmesi, diğer bilimlerle birlikte, iktisat biliminin temel alanlarından biri olmaya devam etmektedir. 
Sağlık, yaratıcılık, aktivite, analiz ve profesyonellik, insan potansiyelinin temel bileşenlerini doğrulayan, insan 

faaliyetinin özüdür. 
 İnsan potansiyelinin bu bileşenlerinin her birinin oluşumu ve gelişimi, hem devlet hem de bireysel düzeylerde, şirketler 
ve kurumlarda, toplumdaki sosyal faaliyetlerin gelişim düzeyine bağlıdır. Her ülkenin ekonomik gelişme düzeyi, etkili 
sosyal politikasıyla belirlenir. Kural olarak, sosyal sektör gelişimi için devlet bütçesi tahsisatının en yüksek olduğu 
ülkeler, dünyadaki ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler listesine dahil edilmiştir . 

 Anahtar kelimeler: insan sermayesi, sosyal sigorta, sosyal alanlar, emeklilik karşılığı ,ulusal ekonomi,sosyal 
politika   

ABSTRACT:Changing the priorities and strategic objectives of economic processes in our country and 
setting new targets in the context of global economic challenges dictate the most effective use of human capital. 
Ensuring efficient use of human capital on strategic roadmap, which is currently underway, is one of the strategic 
objectives . Thus, a person with his high intelligence plays a crucial role in achieving the strategic objectives of the 
enterprise, undertakes measures to increase labor productivity and, as a result, increase production and create new 
sources for economic growth. In the modern era, ensuring effective use of human capital plays an important role in 

strengthening the security of the national economy. It is possible to systematically identify and prevent domestic and 
foreign factors that threaten the economic security of the country at the expense of human capital. 

Many countries are investing heavily in the creation and capacity of human capital. Investments in human 
capital provide additional incentives for the strengthening and growth of the economy. In addition, the development of 
human capital may ultimately lead to the strengthening of the country's own development, enhancing its 
competitiveness, and strengthening the national economy in the face of global economic dangers.The formation and 
development of each of these components of human potential depends on the level of development of social activities 
in society, both at the state and individual levels, companies and institutions. The level of economic development of 
each country is determined by its effective social policy. As a rule, countries with the highest share of state budget 

allocations for social sector development are included in the list of the most economically developed countries in the 
world. 

Although the social policies of each country depend on national characteristics, the many factors that 
influence the formation of social policies can be divided into two main groups: external factors and internal factors. 
Disasters, wars, national conflicts, etc. These factors include the group of external factors, the economic potential of 
the country, its level of economic development, the level of prices for goods and services, and so on. such economic 
factors can be attributed to the group of internal factors. 
 Regardless of the internal and external factors, the social policy pursued in the national economy can be divided into 

two groups: at the country level, the social policy carried out by the executive bodies of the state, and the social policy 
at the level of individual enterprises. 

Social policy at the country level plays a leading role in the activity and plays an important role. This policy 
defines the nature and content of the social policy practically implemented by individual businesses. The main direction 
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of social policy in the national economy is the development of social spheres. This is primarily due to the construction 
of new social infrastructure facilities providing social services and expanding the scope of social services, improving 

its quality indicators. The social sectors of the national economy, as a rule, include educational institutions, health 
facilities, culture, housing, social security, and pension. 
 Keywords: human capital, social insurance, social areas , pension provision, national economy,social policy 

 

Changing the priorities and strategic tasks of economic processes in our country and 

setting new targets in the context of global economic challenges dictate the most effective use of 
human capital. Ensuring efficient use of human capital on strategic roadmap for which processes 

are currently being intensified is a strategic task. 

In this regard, it is essential that the use of human capital adequately model the 

developmental features of the national economy. A group of researchers – A.A Sushkina, Y.O. 
Makarova, A.A Bartyonov, A,V Koritsky, N.V Tumakova, M.A Sherbatikh, N,NShash and 

Y.Mamorodova explored the impact of capital gains on entrepreneurship, economic growth and 

competitiveness. Human potential is an important prerequisite for any business, and this resource 
is considered valuable. In each enterprise, human capital is considered not only as a productive 

resource, but also as an important component of the social environment [7, p.79]. 

In addition, the effective use of human capital has a significant impact on the 
competitiveness and economic growth of the enterprise. Thus, a person with his high intelligence 

plays a crucial role in achieving an enterprise's strategic goals, undertakes measures to increase 

labor productivity and, as a result, increases production and creates new sources for economic 

growth [5, p.37; 2, p.84; 4, p.247,]. 
In the modern era, ensuring effective use of human capital plays an important role in 

strengthening the security of the national economy. It is possible to systematically identify and 

prevent domestic and foreign factors that threaten the economic security of the country at the 
expense of human capital [8, p.86]. 

Many countries are investing heavily in the creation and capacity of human capital. 

Investments in human capital provide additional incentives for the strengthening and growth of 

the economy [10, p.119]. In addition, the development of human capital may ultimately lead to 
the strengthening of the country's own development, enhancing its competitiveness, and 

strengthening the national economy in the face of global economic dangers [9, p.294; 6, p.137]. 

It should be noted that one of the main directions of development of the national economy 
is to increase the incomes of the population by increasing the production of useful products in 

various industrial enterprises. The fulfillment of this strategic goal, along with all other factors 

(technology, technology, raw materials, etc.), is largely dependent on human factors. Today, the 
study of human potential, along with other sciences, remains one of the main areas of economic 

science. Health, creativity, activity, analysis and professionalism are the core of human activity, 

confirming the basic components of human potential.  

The formation and development of each of these components of human potential depends 
on the level of development of social activities in society, both at the state and individual levels, 

companies and institutions. The level of economic development of each country is determined by 

its effective social policy. As a rule, countries with the highest share of state budget allocations 
for social sector development are included in the list of the most economically developed 

countries in the world [3, p. 101]. 

 Although the social policies of each country depend on national characteristics, the many 
factors that influence the formation of social policies can be divided into two main groups: 

external factors and internal factors. Disasters, wars, national conflicts, etc. These factors include 

the group of external factors, the economic potential of the country, its level of economic 

development, the level of prices for goods and services, and so on. such economic factors can be 
attributed to the group of internal factors. 

Regardless of the internal and external factors, the social policy pursued in the national 

economy can be divided into two groups: at the country level, the social policy carried out by the 
executive bodies of the state, and the social policy at the level of individual enterprises. 
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Social policy at the country level plays a leading role in the activity and plays an important 

role. This policy defines the nature and content of the social policy practically implemented by 

individual businesses. The main direction of social policy in the national economy is the 
development of social spheres. 

This is primarily due to the construction of new social infrastructure facilities providing social 

services and expanding the scope of social services, improving its quality indicators. The social 

sectors of the national economy, as a rule, include educational institutions, health facilities, 
culture, housing, social security, and pension . 

Although the basic social potential of the independent Republic of Azerbaijan has been formed 

within the former Soviet Union, the above-mentioned social areas have evolved over the years of 
independence, either through the commissioning of new social facilities or by their complete 

reconstruction. As a result of undertaken measures, both quantitative and qualitative indicators of 

social services provided to the population have improved significantly. 

Over the past 15 years, the poverty level in the country has fallen from 49.0% to 5.0%, and the 
willingness to work has increased significantly. According to statistics for 2016, the 

unemployment rate was 5.0% and the average monthly salary in the country was 499.5 man. 

Currently, the main directions of development of social policy in national economy can be formed 
as follows:  

• improving quantitative and qualitative indicators of all social services areas; 

• Increasing the income of the population, thus increasing the minimum wage and living wage; 
• increasing employment of the working population; 

• Development and implementation of measures to ensure appropriate employment activities for 

different groups of people with partial disability; 

• Strengthening social protection of disadvantaged groups to achieve the goal of increasing and 
increasing the effectiveness of existing social benefits, pensions and other social benefits; 

• taking measures to regulate the prices of goods and services. 

The content of social activity at the enterprise level and its main directions are determined by the 
above directions of social policy pursued by the state. Successful businesses must first of all 

achieve the well-being of the country. 

The enterprise's social policy should, first of all, be aimed at strengthening the workforce and 
preventing the workforce. Professor Sh. M. Muradov and a group of researchers considered it 

appropriate to form the main directions of social activity of the enterprise as follows: 

• Implementation of an effective system of financial incentives for the enterprise's personnel;  

• Improvement of workplaces, strengthening of security services in the workplace; 
• Organization of staff training; 

• Creation of appropriate health facilities, nurseries and other social facilities at the enterprise to 

protect the health of the staff and improve their rest; 
• Implementation of a system of measures for meaningful leisure time of staff; 

• Establishing a system of employee benefits within the enterprise's financial capabilities [9, 

p.101]. 

It should be noted that this system of measures should be reflected in the collective agreement. 
Industrial enterprises, first of all, have the appropriate financial resources to organize social 

activities in these areas. The main financial resources of the enterprise are: profit, the authorized 

capital of the enterprise, short-term and long-term bank loans and amortization. Profits occupy a 
special place among these financial resources. Profit is formed in the business process of the 

enterprise.  

The main goal of every industrial enterprise is to maximize profits and maximize profits by 
producing a wide range of products and services. Profit, which is the main financial source of the 

enterprise, is used in a variety of ways. An entity uses net income generated after it has accrued 

accrued taxes and other compulsory payments in the following areas:  

• Expansion of production operations of the enterprise; 
• Remuneration and bonuses of the staff of the enterprise; 

• to improve the efficiency of the enterprise's social activities. 
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Other financial resources that can be used to improve the social performance of an enterprise can 

be used to indicate the company's authorized capital. The statutory fund, formed at the expense 

of the founders of the enterprise, is used mainly for the purchase and installation of equipment, 
procurement of raw materials and other purposes. 

One of the other goals is social activity of the enterprise. As a rule, the enterprises first allocate 

financial means for the development of the social sphere after the normalization of their 

production activities. For this purpose, they use not only the authorized capital of the enterprise, 
but also other funds and attracted financial resources. The development of social activities at the 

enterprise is aimed at preserving the staff and reducing the workforce. 

Consider the application of effective systems in various areas of enterprise social activity.  
Compensation of the staff for the implementation of an effective system of financial 

incentives for the enterprise's personnel should meet the following • meet the requirements of 

the national legislation on remuneration of labor; 

• Compensation of labor should ensure the reproduction of the workforce; 
• provide a balance between the supply and demand of the workforce for a certain quantity 

and quality in the labor market; 

• should encourage the staff to actively work, increase human capital, and increase 
production efficiency; 

• ensuring the relationship between remuneration and human capital; 

• Determine the specific weight of live labor costs in the production costs of the 
enterprise. requirements: 

Existing laws on the organization of labor compensation at the enterprise are divided into 

3 groups: labor legislation, social legislation and tax legislation. The labor legislation 

regulates the length of the working day (week), the minimum wage and other labor 
relations. 

Social legislation provides for social guarantees. For example, pensions, scholarships, sickness 

payments, unemployment benefits, etc. The tax legislation defines mandatory payments from 
income. In accordance with the existing legislation, industrial enterprises use tariff and non-tariff 

remuneration systems.  

Tariffs and salaries should be set depending on the complexity of the work, the working 
conditions, and the level of professionalism and knowledge of the employees. One of the main 

requirements at this time is to ensure fairness and transparency. Everyone should be paid for their 

work, depending on their abilities and abilities.  

1. Improvement of workplaces and strengthening of security services in the workplace. The 
number of employees and composition of the enterprise is determined primarily by the 

number of jobs. Workplaces are defined based on the nature of the production technology 

and the existing labor standards. 
The basis of labor standards is the study of the labor process. Labor processes are studied 

in different ways. The main methods used in the study of labor processes are workplace 

chronometry, work photography and photochronometry of the workplace. Using these 

methods, labor rates, jobs and the number of personnel are determined. 
2. Improvement of jobs means bringing it to a position defined by labor regulations. Safe 

working conditions are associated with minimizing production-related injuries. Labor 

standards are based on job creation and safe working conditions. 
Labor standards are very different, depending on the content of the labor rates can be 

divided into the following types: 

• norms of labor costs; 
• norms of labor results; 

• service norms; 

• management norms; 

• labor complication rates; 
• rates of remuneration; 

• working conditions; 
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• social and legal norms; 

3. Organization of vocational training of the enterprise staff. The organization of vocational 

training in the institution is required in two basic ways: to enhance the professionalism 
of young workers and unskilled personnel; in connection with changes in production 

technology due to changes in the qualifications of workers and unskilled personnel. 

In either case, an enterprise may use its own educational institutions or the capabilities of a 

centralized sector and country (region) educational institutions. The vocational training 
process in enterprises is a continuous process, with special funds allocated for this purpose. 

Technical resources, textbooks and other teaching aids are obtained from the funds. 

4. Creation of appropriate facilities, kindergartens and other social facilities in the enterprise 
to protect the health of the employees and improve their leisure. In this regard, it is 

required to build appropriate social facilities and provide them with appropriate 

equipment to enhance the level of medical and physical services provided to employees 

and their families. 
In connection with the results, the staff should study the incidence, determine the number of 

physicians and medical personnel required, develop a preventive base of the facility, 

determine the number of places in the polyclinics and preventive care. Appropriate funds 
should be allocated for this purpose. 

5. Implementation of a system of measures for leisure time of employees of the enterprise. 

One of the most important elements of the efficient operation of the enterprise's staff and 
its productivity is to ensure that employees have a meaningful Leisure time includes 

lunches, weekends, and vacations as well. An organization can closely participate in 

meaningful leisure time. Meaningful lunches should be provided, especially in the 

lunches. 
  For example. listening to music and enjoying other activities on the weekend is great. On 

weekends, employees can be involved in certain cultural and social events. An enterprise can 

also ensure that vacation days are organized at the expense of various activities. leisure time.  
6. The introduction of a system of incentives for the personnel within the enterprise's 

financial capabilities. One of the main directions of social activity of the enterprise is the 

introduction of a system of benefits for certain groups of employees. Employees whose 
privileges may be applicable include maternity leave, partially disabled workers, and 

other workers who may need financial support. 

 

Based on the above, we propose that the system of social development measures of the 
enterprise, which is one of the main directions of increasing the efficiency of the enterprise, 

consists of the following sections: 

• measures to improve working conditions at the enterprise; 
• measures for training, retraining and advanced training of personnel; 

• measures to improve sanitation services at the enterprise; 

• organization of catering and trade services at the enterprise; 

• organization of household services for employees and their families; 
• organization of medical services at the enterprise; 

• cultural service arrangements for employees and their families; 

• activities for rest, sports and physical training of employees; 
• measures to improve housing and public services 

The proposed system of measures can be determined by the specific industry depending on 

their financial capabilities. 
 

CONCLUSION 

It should be noted that the system of enterprise-level measures in the country should be 

reflected in the collective bargaining agreement. Of course, it is important to organize social 
activities to ensure the development of the population in these areas. To do this, industrial 

enterprises must, first of all, have the appropriate financial resources. The proposed system of 
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measures should be defined by the specific industry, depending on financial resources. Here, both 

government and business leaders need to look at the whole business principle. 
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ÖZET: Türkiye Cumhuriyeti 9 Temmuz 2018 tarihi itibari ile yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Bu yeni hükümet 
sistemi ile birlikte yürütme organı başta olmak üzere kamu yönetimini ilgilendiren birçok alanda da değişim yaşanmıştır. Yeni 
sistem ile yaşanan en önemli değişimlerden birisi de bakanlık teşkilatları üzerinde yapılan reform ve yenilikler olmuştur. 
Bakanlıklar kamu yönetimi teşkilat yapısında devletin etkin ve verimli bir yönetim sergilemesine yardımcı olan önemli 
kurumlardır.  

Türkiye’de bakanlık teşkilatı üzerinde yaşanan reform ve değişimler sonucunda mevcut olan bazı bakanlıklar 
kaldırılmış, birleştirilmiş veya adlarında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bunların yanı sıra bazı teşkilatlarda bakanlıklara 
bağlanmıştır. Bu çalışmada ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıklar üzerinde yaşanan değişimler ele 
alınacaktır. İkinci olarak, önceden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adı altındaki kuruma kapatılan Kalkınma Bakanlığı’nın 
bir takım yetkilerinin devredilmesi ile birlikte oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı özelinde konu incelenecektir. Bu yeni 
bakanlığın oluşumu, aktarılan yetkiler, sağladığı avantajlar ve yeni dönem faaliyetleri üzerinden konu ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Bakanlıklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

ABSTRACT: The Republic of Turkey transited into a new government system as of July 9th, 2018. A dramatic 
change has been occurred in numbers of domains especially the executive body which concerns the public administration most 
with new government system. One of the prominent evolution experienced with the new system was the reform and novelties 
introduced with bodies of ministries. Ministries are considered as significant institutions within the framework of public 
administration to ensure productive and efficient management of government.  

As a result of some reforms and transitions took place in ministry organization in Turkey, some existing ministries 
have been dismissed, merged with others or amended. Additionally, some public bodies have included into the body of 
Ministries. This study will first handle the changes introduced by the new Presidency Government System and occurred with 
the organization structures of ministries. Secondly, the transformation experienced with the Ministry of Science, Industry and 

Technology after closure of the Ministry of Development and consequent transfer of its authority to the previous ministry will 
be studied as well as formation of the new ministry, transferred authority, relevant advantages and its activities in the new 
presidential era. 

Keywords: Presidency Government System, Ministries, Ministry of Industry and Technology 

 

GİRİŞ 
Parlamenter sisteme sahip olan Türkiye 2017 yılında yapılan Referandum sonucunda Anayasa 

Değişikliği Kanunu’nu kabul etmiş ve 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 

Genel Seçimleri sonucunda yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi ile devlet yönetiminde köklü değişiklikler ve geniş kapsamlı bir takım düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Yeni hükümet sistemi ile yürütme kolunun aktörleri konumunda bulunan Başbakan 

ve Bakanlar Kurulu makamları lağvedilmiştir. Bu düzenleme ile Bakanlık yapıları içinde de bir takım 

değişiklikler ve düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem yönetim 
sisteminde hem de bakanlıkların yapısında yeni bir nesil inşa edilmiştir. Yeni sistem ile birlikte bazı 

bakanlıklar lağvedilmiş, bazıları ise birleştirilerek isim değişikliğine uğramıştır. Lağvedilen 

bakanlıkların bir takımı genel müdürlüklere dönüştürülerek yeni sistem içinde yerini almış, bir takımının 

mailto:elvettinakman@sdu.edu.tr
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görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılmıştır. Bu kapsamda istikrarlı bir 

yönetim yapısı amaçlanmıştır. Ayrıca hizmette ve kaynak kullanımında etkin, verimli ve hızlı karar 

alabilen bir yapı inşası yeni sistem için önemli ögelerdir. 
Çalışma kapsamında ilk olarak yeni hükümet sistemi açıklanmış daha sonra bu sistemin 

bakanlıklar üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında yeni nesil bakanlıklardan birisi 

olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı özelinde bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Bakanlık içinde 
yaşanan bir takım değişiklikler, bakanlığın yapısı, bakanlığın vizyonu ve yeni sistemin bakanlık 

üzerindeki etkisi doğrultusunda bir yazın çalışması gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Süreci 

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar çeşitli tarihlerde hükümet sistemi 
değişikliği üzerine birçok söylem gerçekleştirilmiştir. Bu söylemlerin bir çoğu da başkanlık sistemi 

üzerinden gerçekleştirilmiştir (Akman, 2019: 40). Ancak somut olarak sistem değişikliğinin ilk adımı 

21 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun (RG: 11.02.2017, 
29976) kabulü ile atılmıştır. Yönetim şekli parlamenter sistem olan Türkiye’nin ‘partili 

cumhurbaşkanlığı’ olarak da anılan başkanlık sistemine geçilmesini içeren anayasa değişikliği paketi ilk 

olarak TBMM tarafından kabul edilmiş ve referanduma gidilmesi kesinleşmiştir (Sputniknews, 2016). 
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum süreci ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 

geçiş süreci 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 

Seçimleri sonucunda nihayete erdirilmiştir. Seçim sonucunda Türkiye hem fiili hem de yasal olarak 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir (Turan, 2018: 43). 9 Temmuz 2018 tarihinde 
Cumhurbaşkanı’nın TBMM’de yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya 

girmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, beraberinde köklü değişiklikler getiren geniş kapsamlı bir 
düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzenleme kapsamında yapılan değişikliklerin bazıları yeni 

hükümet sistemiyle ilgiliyken, bazı değişikliklerin doğrudan hükümet sistemiyle ilgili olmadığı ifade 

edilmektedir (Akçakaya ve Özdemir, 2018: 927). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yasama, yürütme 

ve yargı ilişkilerinin düzenlenmesi açısından başkanlık sistemine benzer özellikler göstermektedir. 
Ancak burada birebir benzerlikten söz edilemez. Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 

başkanlık sisteminin kopyası değil, Türkiye’ye has özellikleri bulunan bir sistem olduğu ifade 

edilmektedir (Güler, 2018: 311).  
 Anayasadaki değişen hükümler ve sonrasında yaşanan düzenlemelerin ışığında 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği yenilikler şu şekildedir (RG: 11.02.2017, 29976, 

www.tccb.gov.tr): 

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. 

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. 

 Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı 

seçilebilir. 

 Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

 Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini 

temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 

 Yasa yapma yetkisi tek başına TBMM’ye aittir. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılabilir. Bu kararnamelerin sınırları Anayasa’da 

çizilmiştir ve kanun ile düzenlenen konularda cumhurbaşkanları kararname çıkaramamaktadır. 

 Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atar ve görevlerine son verir. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar doğrudan cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. 

 Yasama ve yürütme organları ayrı ayrı halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı meşruluğunu 

halktan alır ve devleti temsil eden bir makamdır. 

 Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini, büyükelçileri, rektörleri, üst kurulların 

yöneticilerini tek başına atayabilir. 

 Yeni sistemde yasama ve yürütmenin karşılıklı fesih yetkisi seçimlerin yenilenmesi olarak 

Anayasada yer alır. TBMM seçimlerin yenilenmesine 5’te 3 çoğunluk ile karar verir. Cumhurbaşkanının 
seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi vardır. Her iki durumda da iki seçim birlikte yapılır. 

https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/
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 Yeni sistemde Kanunların yayımlanma yetkisi cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı kanunu 

yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye gönderirse, kanun metninin aynen kabul edilmesi için Meclisin 

salt çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. 

 TBMM bilgi edinme ve denetleme yetkisini meclis araştırması, genel görüşme, meclis 

soruşturması ve yazılı soru yollarıyla kullanmaktadır. Yazılı sorular cumhurbaşkanına sorulamaz. 
Yazılı sorular sadece cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara sorulabilmektedir. 

 Cumhurbaşkanının cezai bir sorumluluğu bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç 

işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301 milletvekili) verdiği önergeyle 

soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının 5’te 
3’nün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi 

halinde, Meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında milletvekilleri ile kurulacak on beş kişilik 

komisyonda soruşturma raporu hazırlanır. Rapor, TBMM Genel Kurulunda da görüşülür ve 

oylanır. TBMM’nin 3’te 2’sinin gizli oyu ile Yüce Divana sevk kararı alınabilir. Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar için de aynı süreç uygulanır. 

 Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılarını ve 

bakanları yargılayabilir. 

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. 3 üyeyi 

TBMM atıyor, 12 üye ise cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Cumhurbaşkanı 12 üyenin 4’ünü 
doğrudan atar, kalan 8 üyeyi ise Danıştay, Yargıtay ve YÖK’ün kendi içinden belirlediği adaylar 

arasından atar.”  

Yapılan değişikliklere ilişkin genel bir değerlendirme yapılırsa; Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde yasama ve yürütme kolları birbirinden kesin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu sistemle birlikte 

devletin yürütme kolunun kuvvetlendirildiği ifade edilebilir. Cumhurbaşkanı ise yürütme kolunun başı 

rolündedir. Gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle, yürütme odaklı bir sistem değişikliği yapıldığı ifade 

edilebilir. Sistemin halk tarafından seçilerek işlemesi sistemin meşruluğunu halktan aldığına dair bir 
vurgu niteliğindedir. Ayrıca yasama ve yürütme organları birbirine karşı değil halka karşı sorumludur. 

Yeni sistemde bakanlıkların sayısı ve rolünde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Aşağıda yeni 

sistemde faaliyet gösteren bakanlıkların genel durumuna ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.  
 

2. Yeni Nesil Bakanlıklar 

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yürürlüğe giren özellikle “703 Nolu KHK” ile Başbakanlık, 
Bakanlar Kurulu ile birlikte birçok bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşu lağvedilmiş ve teşkilat 

kanunlarının adları değiştirilmiştir. Başbakan ve bakanlar kurulunun lağvedilmesi ile birlikte ana 

politika yapıcı aktörlerde değişikliğe uğramıştır. Parlamenter sistem yürürlükteyken başbakanın 

öncülüğünde toplanan bakanlar kurulu politikalar tasarlatıp uygulamaya konulmasında karar verici ana 
aktör durumundayken, yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte bu yetki ve sorumluluklar yürütme 

kolunun başı olan Cumhurbaşkanına verilmiştir. Genel anlamda yeni hükümet sistemi ile birlikte 

Cumhurbaşkanı politikaların tasarlanması ve yürütülmesi konusunda ana aktör rolündedir (Akman, 
2019: 41-42). Yeni sistem ile birlikte Cumhurbaşkanı sadece bu konular üzerinde ana aktör olmakla 

kalmamış, lağvedilen Bakanlar Kurulu yetkilerini de devralmıştır. Bu yetkilere örnek olarak 

Cumhurbaşkanı’nın;  

 Olağanüstü hal ilan edebilmesi,  

 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilmesi,  

 Tüzük çıkarma yetkisi,  

 Genel siyasetin yürütülmesi ve idari nitelikteki işlemlerden sorumlu olması,  

 Büyükelçi, genelkurmay başkanı ve vali gibi üst düzey makamlara ile birlikte düzenleyici ve 

denetleyici kurumların başına yapılacak atamaları yapabilmesi gösterilebilir.  

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekâlet, Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve 

Ortak Hükümler (RG: 10.07.2018, Sayı 30474) detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. 5 gün sonra 

yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ise bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum 
ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı düzenlenmiştir (RG: 15.07.2018, Sayı: 30479). 
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Bu kararnameler ile Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı ve dolayısıyla bakanlıklar yeniden düzenlenmiştir. 

Ofislerin ve politika kurullarının oluşturulması politika hazırlık ve uygulama süreçleri açısından kilit 

noktalar niteliğindedir (Akman, 2019: 40). Cumhurbaşkanı yürütmenin tek aktörü gibi görünse de alt 
birimleri ile birlikte hareket eden, uzun ve kısa vadede stratejiler geliştirip üzerine politikalar yapan bir 

sisteme sahiptir.  

Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle düzenlenir” ifadesiyle bakanlıklara ilişkin düzenleme yetkisini Anayasadan almaktadır. 

Ayrıca bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar (1982 Anayasası, 106. Mad.). Bu düzenlemeler 

kapsamında Türkiye’deki bakanlık sayısı 16’ya düşürülmüştür. Bakanlık sayıları ayrılma, birleştirme, 
kapatılma gibi yöntemlerle seyrekleştirilmiştir. Aşağıda yaşanan değişimden etkilenen bakanlıklardan 

birisi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ele alınmıştır.  

 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın isim kronolojisi değerlendirildiğinde bu bakanlığın adı aslında 

1939 yılında var olan İktisat Bakanlığından gelmektedir. Bu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak 
1949 yılında birleştirilmiş, 1957 yılında yeniden ayrılmış ve 1971 yılında tekrar bir birleşme denemesi 

yaşanmıştır. Cumhurbaşkanlığı onayı ile gerçekleştirilen bu birleştirme eylemi neticesinde Bakanlığın 

adı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Ancak bu birleştirme sonrasında bakanlığın 

görev ve yetki alanı sanayi ve iç ticaret olarak sınırlandırılmıştır (www.sanayi.gov.tr).  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 2011 yılında çıkartılan 635 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile tekrar bir değişim yaşanmıştır. Bakanlık adındaki ticaret ibaresi kaldırılmış, yerine bilim 

ve teknoloji ibareleri kullanılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adı altında bakanlık 
bünyesinde bir takım değişiklikler yaşanmıştır. (RG: 08.06.2011 Sayı: 27958). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra gerçekleştiren 2018 tarihli 703 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ismi ve yapısı tekrar bir 

değişiklik sürecine girmiştir. Bakanlık adında bilim ibaresi kaldırılarak bakanlığın yeni ismi “Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir (RG: 09.07.2018 Sayı: 30473). Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ise aşağıdaki gibidir; 

 
Şema 1. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat Şeması 

 

 
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Web Sitesi, www.sanayi.gov.tr 

http://www.sanayi.gov.tr/
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Yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılandırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

bünyesinde birçok farklı müdürlük, ofis, başkanlık gibi kurumlar kurulmuştur. Bu kurumların hedef ve 

amaçları; akıllı teknolojilerde lider, yüksek teknolojiyle birlikte prestijli ve küresel markalar üreterek 
yapay zekâda öncü, bilgiyi üretmede merkez olarak kalkınan bir ülkedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

“Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonu ile ilerleyen bir kurumdur. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesi 14 Aralık 2019 
tarihinde yapılan TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Bütçe görüşmeleri sırasında 

söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milletimizin emaneti olan bu bütçenin her bir 

kuruşunu, Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonumuzla milletimizin refahını arttırmak için hassasiyetle 

kullanacağız”1 sözleri yapılacak yatırımlarda etkin ve verimli kaynak kullanımı gerçekleştirileceği 
yorumunu ortaya çıkarabilir. Milli refah, ülke kalkınmasında etkili bir rol oynayan bakanlığın yatırımları 

Türkiye açısından kilit bir rol oynamaktadır. Bakanlık bünyesinde çıkan haberler ve On Birinci 

Kalkınma Planı esas alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın genel amacı; ülkemizde ve dünyada 
bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında öne çıkan gelişmelere ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir 

Bakanlık yapısı oluşturmaktır (On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 1-3; KHK, 2011: 635). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde uygulanan On Birinci Kalkınma Planı’nda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı “Yenilikçi ve Yerli Üretim”, “Sanayi Politikaları”, başlığı altında ele alınmıştır. 

Dikkat çeken ifadeler ise şu şekildedir (2019: 56-89); 

 “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayileşme İcra Kurulu kararlarının alınmasına ilişkin 

gerekli hazırlıkları ilgili diğer kamu-özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde yapacak, Kurul 

tarafından alınan kararların takibi ve izlenmesini sağlayacaktır. Bakanlık bünyesinde bu konuda uzman 
bir idari kapasite oluşturulacaktır” (297.3). Bu ifade ile bakanlık bünyesinde kamu ve özel sektör 

arasında gerçekleşecek bir işbirliği ve oluşturulacak uzman bir kadro söz konudur. Bu maddenin 

ışığında yönetişim halinde etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımı, bilinçli bir işleyişin 
oluşturulacağı ifade edilebilir. 

 Bakanlık tarafından kısa ve uzun vadede ihtiyaç analizlerinin yapılacağı böylelikle etkin, 

nitelikli bir planlama süreci, teknolojik yol haritaları sağlanacağı ifade edilmiştir (297.5). 

 Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda sanayi birimlerinin belirlenmesi, uzman kurum ve 

kuruluşlar kurulması ve bu kurumların Bakanlık ile eşgüdümlü bir şekilde çalışması hedeflenmiştir 
(297.6).  

 “Bakanlık bünyesinde girişim sermayesi kaynağı fonları oluşturulacaktır” (302.1). 

 “Sermaye piyasası mevzuatında yer alan girişim sermayesine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak 

üzere girişim sermayesi sisteminin koordinasyonunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında 

toplanacaktır (302.2).” 

 Bankacılık dışı finansal hareketlendirme çalışmaları yapmaktadır (305.1). (Çeşitli yollar ile 

bankacılık dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve kullanımın yaygınlaştırılması 
için düzenleme ve çalışmalar yapılacağı ibaresi bulunmaktadır.) 

 “İmalat sanayiini etkileyen mevzuat düzenlemelerinin hazırlık evresinde kamu idareleri ile 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanacaktır” (311.4). 

 “Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (OSB, KSS, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri, Serbest Bölgeler) sunulan hizmetler geliştirilecek, bu bölgelerin sanayinin rekabetçiliğine ve 
verimliliğine daha etkin katkı vermesi sağlanacaktır” (322). 

 “Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda Planın öncelikli sektör ve gelişme alanları 

dikkate alınarak, mevcut ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlara yönelik sayıları, kapasiteleri, kreş ve ulaşım 

imkânları, birbirleriyle işbirliği ve entegrasyonu artırılacaktır” (322.2). 

 “Sanayi ve teknoloji bölgelerinin etki değerlendirilmesi yapılacak, yenilikçi uygulamalar 

geliştirilecektir” (322.9). 

 “Uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesi konusunda ülkemizin avantajlı olduğu sektörler 

tespit edilerek bu sektörlerde kümelenme çalışmaları desteklenecek ve bu kümeler özelinde 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca koordineli bir şekilde tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir” (328.2). 

                                                             
1 Detaylı bilgi için bakınız: https://www.sanayi.gov.tr/news.aspx?lang=tr&haberId=95d1e6b5-4a3d-419f-b9b2-

296c9200d2dd. 

https://www.sanayi.gov.tr/news.aspx?lang=tr&haberId=95d1e6b5-4a3d-419f-b9b2-296c9200d2dd
https://www.sanayi.gov.tr/news.aspx?lang=tr&haberId=95d1e6b5-4a3d-419f-b9b2-296c9200d2dd
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 “Ulusal ve uluslararası yarışmalarda desteklenmeye değer görülen projelere Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) vb. kurumlar ile 

işbirliği içinde mikro krediler sağlanacaktır” (311.11). 

 “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte raylı sistem 

araçlarında envanter çalışması ile talep ve tedarik planlaması yaparak Sanayileşme İcra Kuruluna 
sunacak; kamu alımları ve uzun vadeli sipariş yöntemlerine ilişkin karar Kurul tarafından verilecektir” 

(388.1). 

Genel ifadeler ile On Birinci Kalkınma Planından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işleyişi ifade 
edilecek olursa; Yenilikçi, üretken, farklı kurumlarla eşgüdüm içinde çalışan bir Bakanlıktır. Mevcut 

durum analizi, gelecek planı, entegrasyon süreci bakanlık işleyişi açısından önemli ögelerdir. İhtiyaca 

yönelik uygun üretimin gerçekleşmesini amaçlayarak etkin ve verimli kaynak kullanımını esas 

almaktadır. Gerekli Bakanlıklarla ve gerekli kamu-özel kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde faaliyet 
yürütmektedir. Sanayici, girişimci, araştırmacılara destek sağlayan bir bakanlıktır. Yatırım teşvikleri, 

kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri de bu Bakanlık bünyesinde desteklenmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri konusunda genel değerlendirmeler ise şu 
şekilde ifade edilebilir (RG: 08.06.2011Sayı: 27958); 

 “Sanayi politika ve stratejilerini belirler. 

 Sanayi ürünlerine yönelik düzenlemeleri hazırlar ve uygulanması için sanayi işletmelerinin 

sicilini tutar. 

 Sanayi istatistikleri ve analizleri üretir. 

 Verimlilik politika ve stratejileri üzerinde çalışmalar yapar. Örneğin sanayi işletmeleri üzerinde 

verimini artırma, sanayiyi geliştirme ve temiz üretim amacıyla gerçekleştirilen projeler üretir ve bunları 
destekler. 

 Sosyal gelişme, ekonomik kalkınma, ve milli güvenlik hedefleri çerçevesinde bilim, teknoloji ve 

yenilikçilik politikalarını belirler. 

 Sanayi ve teknolojiyi birleştirerek teknoloji odaklı, etkin, verimli, çağa uygun üretim esaslı bir 

politika izler. 

 Ulusal ve uluslararası arenada analizler yaparak entegre ve iş birliği içinde çalışmalar yürütür. 

 Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlar ve ajanslarla ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

 Bilişim sektöründeki rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yürütür (Kalite 

standartlarının belirlenmesi, güvenlik ve yeterlilik standartlarının oluşturulması vb.)”.  
Dijital dünyayı yakalama, yüksek refah seviyesine sahip olma, kalkınan bir ülke olma gibi birçok 

yönden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli bir rol oynamaktadır. Belirlediği politika ve stratejiler, 

uygulamadaki faaliyetleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkenin geleceği, ülke kalkınması, bölgesel 
kalkınma ve istihdamda dijital çağı yakalamamız açısından etkin bir kurumdur. Cumhurbaşkanı 

Hükümet Sistemi ile bakanlık yapılanması içinde bir takım değişiklikler, yenilikler meydana gelmiş ve 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’da yeni hükümet sistemine eklemlenmiştir.  

 

SONUÇ 

16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi serüveni 24 

Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle fiili olarak başlamıştır. Konuya dair kapsamlı bir araştırma 
yapıldığında aslında bu değişim sürecinin alt yapısının uzun yıllar içinde oluşturulduğu söylenebilir. 

Yürürlükte olan yeni hükümet sisteminde, halk tarafından seçilen bir devlet başkanına ve üniter devlet 

yapısı esasına dayalı bir hükümet sisteminin olduğu söylenebilir. Bu sistem ile birlikte Cumhurbaşkanı 
devletin yürütücü kolunun simgesi olmuştur.  

Yeni hükümet sistemi ile yaşanan en büyük değişikliklerden birisi de Başbakanlık ve Bakanlar 

Kurulunun kaldırılmasıdır. Bakanlar bu noktada eski sistemden farklı bir konumdadır. Parlamenter 
sistemde politikaların yapım süreci, politikaların uygulanması gibi konularda sorumlu tek kanat olan 

bakanlar kurulunun kaldırılmasıyla bu sorumluluk alanı Cumhurbaşkanına geçmiş ve bakanlıklar 

politika tasarımı rollerini geride bırakarak politika uygulayıcı birimlerine dönüşmüşlerdir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlık sayılarında azalmaya gidilirken, bakanlık yapısı 
içinde de bir takım değişiklikler yaşanmıştır. Bu yaşanan değişikliklerden birisi de müsteşarlık 

makamının kaldırılıp bu makamın görevlerinin bakan yardımcılarına aktarılması ile yaşanmıştır.  
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Çalışmanın değerlendirme noktası ise yeni nesil bakanlıklardan birisi olan Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’dır.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yaşanan genel değişmeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
içinde de yankı bulmuştur. Bakanlığın adında yaşanan değişimler, yönetim teşkilatı içindeki eklemeler 

ve yapılan revizeler yaşanan değişimlerden bazılarıdır. Bakanlık içindeki yeni bakan yardımcıları, 

bakanlık bünyesinde kurulan birçok genel müdürlük, daire başkanlığı, ofisler ve bağlı ve ilgili kuruluşlar 
ile bakanlık güçlendirilmiş ve yeni nesil bir bakanlık oluşturulmuştur.  

“Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonuyla faaliyet yürüten bakanlık; akıllı teknolojilerde lider, 

yüksek teknolojiyle birlikte prestijli ve küresel markalar üreterek yapay zekâda öncü, bilgiyi üretmede 

merkez olarak kalkınan bir ülke hedeflemektedir. Bu doğrultuda yeni hükümet sistemiyle birlikte 
bakanlığın teşkilat yapısında Strateji, Veri Analizi ve Proje Yönetimi Ofisleri kurulması bakanlık 

açısından büyük önem arz etmektedir. Tüm bu gelişmeler ile bakanlığın yatırım, hizmet ve faaliyet 

kalitesi arttırılırken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de eklemlenmesi sağlanmıştır. Ancak 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü kurularak kalkınma ajanslarının koordinasyonu görevinin de 

bakanlığa verilmesi daha önemli ve öncü proje ve faaliyetlerinin arasında bakanlığa külfet getirebileceği 

sonucunu da ortaya çıkarabilir.  
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ÖZET: Küreselleşme ile birlikte 1980’li yıllarda kamu yönetiminde bir takım değişikler meydana gelmiştir. 
Geleneksel kamu yönetimi anlayışından yeni kamu yönetimi anlayışına geçilmiştir. Esnek yapı, piyasa ve müşteri odaklılık, 
yeni kamu yönetimi anlayışının temel özellikleri olmuştur. Bu anlayış ile hizmetlerin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir 
anlayış ile gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra gelişen teknolojiye paralel olarak vatandaşlara sunulan 
hizmetlerin daha hızlı sunulduğu ve bürokratik oligarşinin azaltıldığı bir yapı kurulması için çeşitli adımlar atılmıştır. 
Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren internet kullanım oranının artmaya başlamasıyla, devlet tarafından sunulan 
hizmetler internet üzerindeki platformlardan gerçekleşmeye başlamıştır. Dijital çağ olarak adlandırılan çağa geçilmesiyle, 

dijital teknolojilerle, tüm analog kayıtların dijital ortama kaydı sağlanmış ve dijital dönüşüm başlamıştır. Devlet tarafından 
sunulan pek çok hizmetin dijital ortamdan sağlanmaya başlamasıyla elektronik devlet (e-devlet) söyleminden, Dijital devlet 
söylemine geçilmiştir. 2018 yılında değişen hükümet sistemiyle oluşturulan dijital dönüşüm ofisi ile bu söylem 
somutlaştırılmıştır. Dijital dönüşüm ofisi, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak belirlenen amaç, politika ve stratejiler 
çerçevesinde kamunun dijital dönüşümünde öncülük etmek, kurumlar arasındaki işbirliğinde koordinasyonu ve verilerin 
üretimi, toplaması, depolanması ve analizini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye’nin 
dijitalleşme politikası çerçevesinde dijital dönüşüm ofisinin rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda literatür taraması 
yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Dijitalleşme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Dijital Dönüşüm 
Ofisi. 

ABSTRACT: Along with globalization, certain changes encountered with public administration in 1980s. A 
transition process took place from conventional public administration understanding to the new public administration 
understanding. Flexible structure, market and consumer-centeredness stood as essential characteristics of the new public 
administration understanding. The objective of this understanding was to make service provision in clear, accountable and 
participative understanding. Furthermore in parallel with advancing technology, several steps have been taken in order to 
establish a framework providing faster service to citizens, which reducing bureaucratic oligarchy. Especially accompanied 

by expansion of internet usage afterwards of 2000’s Turkey, public services have started to be given over the government 
internet platforms. Together with transition into the new digital era, digital technologies have come forward and all analogue 
records transited into digital format under this transformation. Upon increasing numbers of government services provided 
through digital platforms, electronic government concept evolved into digital government discourse. The office of digital 
transformation founded with the conversion of the government system in 2018 could be regarded as tangible reflection of 
aforesaid discourse. The office of digital transformation was founded under presidency in order to lead digital transformation 
of public administration within determined objectives, policies, and strategies for ensuring cooperation, coordination, data 
production, collection, storage and analysis among public bodies. This study aims to reveal role of the office of digital 

transformation within the boundary of digitalization policy. In this scope, the relevant literature research will be reported.  

Keywords: New Public administration, Digitalization, Presidency Government System, The Office of Digital 
Transformation. 
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GİRİŞ 

1980’li yıllarda küreselleşmenin etkisi ile tüm dünya’da bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 

Özellikle kamu yönetimi alanında ortaya çıkan bu değişiklikler, devletler üzerinde önemli etkiler 
yaratmıştır. Bu tarihten itibaren bir anlayış değişikliği yaşanarak geleneksel kamu yönetimi 

anlayışından yeni kamu yönetimi anlayışına geçilmiştir. Yeni kamu yönetimi olarak adlandırılan bu 

anlayış, devleti katı hiyerarşik, merkeziyetçi ve hantal yapısından kurtararak vatandaş odaklı etkin, 

verimli ve çağın teknolojik yenilikleri ile hizmet sunan bir yapıya kavuşturmayı amaçlamıştır.  

Türkiye’de 24 Ocak 1980’de özelleştirmeye gidilmesi yeni kamu yönetimi anlayışının bir 

göstergesidir. Ancak ilgili dönemin istikrarsız oluşu özelleştirmenin yavaş ilerlemesine neden 

olmuştur. Yaklaşık 20 yıl kadar bu şekilde devam eden süreç, 2000’den sonra çözüm odaklı adımlara 
yönelmiştir. 2000’li yıllardan sonra özellikle yeni kamu yönetimi anlayışının ön ayak olduğu hizmete 

katılım, vatandaş odaklılık ve hizmetlerin hızlılığı gibi kavramlarına somut olarak ilk adımı, 

internetin gündelik hayatımıza girmesiyle atılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojisi ile e-devlet 

platformunun oluşturulması bunun en önemli adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonraki süreçte 
farklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından dijitalleşme konusunda çeşitli adımlar atılmıştır. 

Örneğin, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Yargı Ağı Projesı (UYAP) ile yargı 

sistemi dijital bir boyut kazanarak daha hızlı ve etkin bir hizmet sunumu gerçekleştirilmiştir.   

2018’de değişen hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatının içerisinde yer alan 

Dijital Dönüşüm Ofisi, atılan adımların en büyüğü olmuştur. Dijital dönüşüm ofisinin içerisinde, siber 

güvenlik, milli teknolojiler, büyük veri ve yapay zekâ gibi ayrı ayrı çalışma grupları yer almaktadır. 
Bu çalışma gruplarının içerisinde yer alan yapay zekâ yeni kamu yönetimi anlayışının özelliklerinin 

çoğunu hayata geçirmeye başlamıştır. Ülkemizde özellikle yapay zekâ alanında yapılan ve yapılacak 

olan birçok projenin, vatandaşların hizmet kullanımını kolaylaştıracağı ve hızlandıracağı 

öngörülmektedir. Türkiye’de henüz yeni olan dijital dönüşüm ofisine ilişkin literatürde pek çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi anlayışının bir yansıması olarak 

adlandırılabilecek olan dijital dönüşüm ofisinin ortaya çıkış süreci ile yapı ve özellikleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

1. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI 
Geleneksel kamu yönetimi anlayışının vatandaşa sunulan tüm hizmetleri devlet tarafından 

sunulması anlayışı çerçevesinde hareket etmesi nedeniyle verimsiz, hantal ve kaliteli hizmet sunmada 
başarısız bir devletin ortaya çıkması değişim zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yeni Kamu yönetimi 

anlayışının ortaya çıkması sadece bu nedenlerden ötürü olmamıştır. Şekil 1’de yaşanan değişimin 

nedenlerine yer verilmiştir.  

Yeni kamu yönetimi anlayışı, 1980’li yıllarda küreselleşmenin etkisiyle devletlerde meydana 
gelen değişimi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Yeni kamu yönetimi anlayışının literatürde 

net bir tanımı söz konusu değildir. Yeni kamu yönetimi anlayışını ifade etmek için işletmeci ya da 

girişimci devlet, Pazar odaklı kamu yönetimi gibi kavramlar kullanılmıştır (Gözel, 2003: 196).  
Eryılmaz (2017: 96), yeni kamu yönetimi anlayışının, kamu yönetiminde doğru işlemeyen 

hususların düzeltilmesi gerektiği anlayışından ortaya çıkan bir yaklaşım olduğunu ifade etmiştir. 

Parlak ve Sobacı, 2012: 225) ise, refah devlet anlayışı ile devletlerin tüm kamusal mal ve hizmetleri 

karşılamaya çalışması neticesinde harcamaların artmasıyla devletin işlevleri değişmiştir. Birde 
üzerine ekonomik anlamda durgunluk yaşanması ile birlikte bu sorunların önüne geçmek için yeni 

kamu yönetiminin ortaya çıktığını belirtmiştir. Aşağıdaki Şekil 1’de kamu yönetiminde yaşanan bu 

değişimin altında yatan dinamikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 1: Kamu Yönetiminde Değişim Dinamikleri 

Kaynak: Ekşi, 2009: 543.  

Türk kamu yönetimi sisteminin yeni kamu yönetimi anlayışı ile tanışması, 24 Ocak 1980 (24 

Ocak kararları) yılına dayanmaktadır. Ancak dönemin şartları gereği istikrarsız bir seyir izlemiştir. 

Bundan dolayı yeni kamu yönetimi anlayışı ülkemizde çok yavaş bir şekilde bütünleşme sağlamıştır. 
Kavramsal olarak, ülkemizde 2000’li yıllarda yazında popüler hale gelmiştir. 2000’li yıllardan önce 

ülkemizde sorun teşkil eden birçok problem, 2000’den sonra çözülmeye başlamıştır. Bu yıldan sonra 

birçok kanun tasarısı, sempozyumlar, akademik çalışmalar ve projeler yapılarak Türk kamu yönetimi 

yapılandırılmıştır. Günümüzde ise Türk Kamu yönetimi verimlilik, şeffaflık, hizmetin hızlılığı ve 
vatandaşın memnuniyeti gibi yeni kamu yönetimi anlayışının getirdiği özellikleri karşılamak 

amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır (Parlak ve Sobacı,2012:100). 

Özellikle devletlerin kamu yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı aşırı ilgi 
göstermesi elektronik devlet (e-devlet) olarak adlandırılan kavramın ortaya çıkmasını sağlamıştır 

(Parlak ve Sobacı, 2012: 245). E-devlet kavramının yeni kamu yönetimi anlayışının içerisinde yer 

alması, daha fazla girişimciliği, esnekliği ve devletin hizmetleri özel sektör gibi müşteri odaklı bir 
biçiminde vatandaşa sunması ayrıca performans hedeflerinin belirlenmesi ve bunun denetimi 

açısından kamu sektörü alanında önemli bir adımdır (Yıldırım, 2011: 99). Çağın gerekleri itibari ile 

günümüzde kamusal hizmetlerin çoğunun dijital platformda sağlanması için çeşitli adımlar atılmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de elektronik ortamda sunulan ve e-devlet olarak adlandırılan 
platformun ötesine geçerek ‘‘Dijital Türkiye’’ye doğru bir dönüşüm başlamış ve buna yönelik çeşitli 

yasal ve altyapısal hazırlıklar yapılmaktadır. Aşağıda dijitalleşme konusunda atılan adımlar ele 

alınmıştır.  
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2. DİJİTALLEŞME 
En genel ifade ile analogdan dijital forma geçiş olarak ifade edilen dijitalleşmeye ilişkin 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan günümüze değin kaydedilen aşamalar aşağıda ele alınmıştır. 

2.1. Türkiye’de Dijitalleşme  

Dünya’da yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de bilgi toplumu oluşumunda 1990’lı 

yılların ikinci yarısından itibaren bazı adımlar atılmıştır. Karkın (2015: 674), bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin bir lokomotif olarak ifade edildiğinde internetin Türkiye’de gelişiminin 1990’lı 
yıllara denk geldiğini ve ilk internetinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nin kullandığını 

ifade etmiştir. 

Şekil 2: Türkiye’de Dijitalleşme Konusunda Atılan Adımlar 

1.  Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu 1993 yılında hazırlanmıştır. 

2.  Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Planı  

(TUENA) 

TÜBİTAK ve Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından 1999 yılında 

tamamlanmıştır. 

3.  e-Ticaret Koordinasyon Kurulu (1998-2002) 1998 yılında oluşturulmuştur. 

4.  KamuNET (1998-2002) Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net 

Teknik Kurulu oluşturulmuştur. 

5.  e-Türkiye Girişimi (2001) 2001 tarihli ve 352 Sayılı Genelge ile 

oluşturulmuştur. 

6.  e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2002-…) 2003 yılında Kalkınma Bakanlığın 

bünyesinde Bilgi Toplumu Kurulu 

oluşturulmuştur. 

7.  2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı 

Kalkınma Bakanlığının yaptığı son 
eylem planıdır. 

Kaynak: Tablo yazara ait olup, bilgiler www.bilgitoplumu.gov.tr ve TBD, E-Devlet Üstyapısı, 2011, Kamu 

Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu Bilişim Platformu XIII TBD belge no: TBD/Kamu-BIB/2011-

ÇG1 s.27-28 alınmıştır ( https://eski.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib17/raporlarPDF/RP1-2011.pdf ) 

Yukarıdaki şekilde Türkiye’de bilgi toplumundan dijitalleşmeye geçiş süreçlerine yer 

verilmiştir. İlk olarak 1993 yılında “Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu” oluşturulmuştur. 
Türkiye ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’de bilgi toplumu alt yapısını 

ölçümlemeye yönelik hazırlanmıştır. Rapora bakıldığında Türkiye’de ki bilgisayar kullanım düzeyi, 

yazılıma ilişkin Pazar durumu, insan kaynağının durumu, yasal alt yapı gibi temel hususların tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Ancak Dünya Bankası ile kredi anlaşması tamamlanamadığı için rapor 

uygulanmamıştır (Özata ve Sevinç, 2011: 64). 

1997 yılında ise, Türkiye Enformasyon Plan ve Politikalarının üst düzey çalışmaları 
başlamıştır. 1999 yılında Ulaştırma Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından Türkiye Ulusal Enformasyon 

Altyapısı Ana Planı (TUENA) hazırlığı tamamlanmıştır. Bu plan ile Türkiye’deki enformasyon 

politikalarının oluşturulması amaçlanmış ve altyapısının oluşturulması açısından düzenlemelere 

gidilmiştir (Gül, 2002: 37-39). 

E-Ticaret Koordinasyon Kurulu ise TUENA ile aynı yıllar içerisinde (1998-2002) faaliyete 

geçmiştir. Ülkemizde elektronik ticaret ağının arttırılması amacıyla 1997 yılında Bilim ve Teknoloji 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
https://eski.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib17/raporlarPDF/RP1-2011.pdf
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Yüksek Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda bir çalışma grubunun oluşturulması kararı alınmıştır 

(Karadeniz ve Yılmaz, 2016: 63).  

1998 yılında Başbakanlık genelgesi ile kamu bilgisayarlarının kullanımı, yapısı, faaliyetleri 
ve koordinasyonunun sağlanması amacı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ve 

Başbakanlık Müsteşarlığının onayı ile Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net Teknik Kurulu 

oluşturulmuştur (Yılmaz ve Karadeniz, 2016: 63-64). Kamu-Net Teknik Kurulu, bilgi toplumuna 

geçiş aşamasında tüm imkânlardan yararlanarak, devletin daha etkin, hızlı ve verimli bir hizmet 
sunumunun sağlamasının yanında kesintisiz ve online olarak hizmet sunmada da yardımcı olma 

görevi taşımaktadır. Özellikle elektronik platformda vatandaşların hizmetlerini daha hızlı ve etkin 

sağlaması açısından e-devlet’in oluşturulmasında önemli adımlar atmıştır. E-devlet kapısı isminin 
oluşturulmasında KamuNet’in, web sayfasında bir anket oluşturulmuştur ve bu ankette vatandaşların 

katılımı ile çeşitli isimler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu isimler ile de devletin e-kapısına ulaşım 

sağlanmaktadır (www.bilgitoplumu.gov.tr) 

Yaşanan dönüşüme ayak uydurulması amacıyla e-Avrupa + Eylem Planı Türkiye’ye 
uyarlanmış ve bunun neticesinde “e-Türkiye Girişimi” başlatılmıştır (TBD, 2011: 28). Oluşturulan 

eylem planı dönemin siyasi ve ekonomik sorunlarından ötürü uygulamaya geçemediği için “e-

Türkiye Girişimi” rafa kaldırılmıştır. E-Türkiye Girişiminin rafa kaldırılmasından çok kısa süre sonra 
e-Dönüşüm Türkiye projesi ilan edilmiştir. Oluşturulan tüm projeler çalışmalarında amaç, eylemler 

ve girişimler ülkenin daha hızlı, etki ve bilgiye dayalı bir ekonomisinin oluşması ve vatandaşlara daha 

hızlı, etkin ve etkili hizmet sunulmasıdır. 
58 Hükümet e-dönüşüm Türkiye projesi için bir genelge yayınlayarak, tüm amaçları ve 

hedeflerinin katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip bir devlet anlayışı oluşturmak 

olduğunu ifade etmiştir(Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2003/12 Genelgesi). 

Ayrıca -Dönüşüm Türkiye Projesi için Kalkınma Bakanlığı içerisinde Bilgi Toplumu Dairesi 
kurulmuştur. Bunun yanı sıra bu projenin gerçekleştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar 

hazırlanmıştır (Naralan, 2009: 4). 

2014-2018 yıllarını kapsayan “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” ise Kalkınma 
Bakanlığı tarafından hazırlanan son eylem planı olmuştur. Bu eylem planı, Bilgi Teknolojileri 

Sektörü, Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet, Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam Toplumsal 

Dönüşüm, Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler, İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret ile Kamu 

Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik gibi sekiz farklı alanda yürütülmüştür 

(www.bilgitoplum.gov.tr). Bu alanlar ele alındığında toplumsal yaşamın tamamını içerisine alan bir 

şekilde tasarlandığı görülmektedir. 2018 yılı itibari ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçilmiştir. Bu sisteme geçiş ile birlikte bilgi toplumu ve dijitalleşmeye ilişkin yetki, görev ve 

sorumluluklarda da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Aşağıda bu hususlara değinilecektir. 

 

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ  
 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze değin Türkiye’de hükümet sistemine ilişkin 

tartışmalar ve değişiklikler süre gelmiştir. Türkiye’de hükümet sisteminde yapılan değişikliklere 
bakıldığında, 1921 Anayasası ile Meclis Hükümeti sistemi, 1924 Anayasası ile Parlamenter ve Meclis 

Hükümeti sistemi karışımı, 1961 Anayasası ile saf parlamenter sistem ve son olarak 1982 Anayasası 

ile rasyonelleştirilmiş parlamentarizme geçilmiştir. Özellikle 1960’ların sonundan itibaren başkanlık 
sistemi ile ilgili tartışmalar başlamış ve 2017 yılına kadar devam etmiştir. 2017 yılında referandum 

yoluyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilerek başkanlık sistemine benzer yeni bir yönetim 

sistemi ortaya konulmuş, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri ile uygulanmaya başlamıştır (Akman, 
2019: 660).  

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
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Yeni sistem ile birlikte birçok değişiklik ve yeni kuruluşlar meydana gelmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatının içerisinde ofisler, kurullar, bakanlıklar, cumhurbaşkanı yardımcıları, 

özel kalem ve idari işler başkanlığı bulunmaktadır. 01 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
(CBK)’nin 525. Maddesine göre ‘‘Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, 

idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım 

Ofisi’’ (01 Nolu CBK, 525.madde) oluşturulmuştur. Aşağıda konu kapsamında dijital dönüşüm 

ofisine yer verilmiştir.  

3.1. Dijital Dönüşüm Ofisi  

Dijital Dönüşüm Ofisinden önce dijital dönüşümün tanımını yapacak olursak, ‘‘Dijital 

teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik 
insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm’’(48 Nolu CBK, 

2019) olarak ifade edilebilir. Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelen 

yeni bir birimdir. Bu birim 01 Nolu CBK ile kurulmuştur. 24.10.2019 tarihinde  30928 sayılı 48 Nolu 

CBK ile dijital dönüşüm ofisinin görevleri, yetkileri ve amaçları belirtilmiştir. Dijital dönüşüm 
ofisinin görevleri şunlardır (01 Nolu CBK, 527. Madde); 

 Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek 
 Milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan 

projeler geliştirmek, 

 Büyük veri analizi yapmak, öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük 

etmek, 

 Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini arttırıcı projeler geliştirmek, 

Kamu yönetiminin ana problemlerinden biri olan bürokrasinin ortadan kaldırılması amacıyla 

ofisler ortaya çıkmıştır. Özellikle Dijital Dönüşüm Ofisi ile hizmetlerin daha etkin ve verimli hale 

getirilmesi için yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde piyasa temelli bir anlayış hâkim olmuş ve 
bu anlayış ile çalışanların devlet memuru olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dijital dönüşüm ofisi 

çalışanları da bu kapsamda yer almaktadır. Ülkemizde hizmetlerin elektronik ortamda sunulması 

açısından 100 günlük icraat programları oluşturulmuştur. Bu icraat programları 3 Ağustos 2018 ve 

13 Aralık 2018 tarihlerinde birinci ve ikinci icraat programları şeklinde ortaya çıkmıştır. 100 günlük 
icraat programlarında, Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yer alan Dijital Dönüşüm Ofisi ve 16 

bakanlığın hizmetlerinin dijitalleşmesi açısından yapılacaklara yer verilmiştir. Üçüncü icraat 

programı ise henüz hazırlanmamıştır ve 100 günlük periyotlar halinde hazırlanmasının çok kısa 
olacağı düşüncesi ile 6 aya çıkarılması kararı verilmiştir. 

48 Sayılı CBK ile Dijital Dönüşüm Ofisinin yapısı da oluşturulmuştur. Dijital Dönüşüm 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı, Dijital Uzmanlık, İzleme ve DeğerIendirme Dairesi Başkanlığı, Siber Güvenlik Dairesi 

Başkanlığı, Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı olmak üzere altı başkanlıktan 

oluşmaktadır.  

Dijital Dönüşüm Ofisi’nin başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideri’dir. Kamu Dijital Dönüşüm 

Lideri, ‘‘24 Ekim 2019 tarihli 30928 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 48 Sayılı 

CBK kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisinin görev ve teşkilat yapısı detaylandırılarak, Dijital 
Dönüşüm Ofisinin Başkanı…’’ (https://cbddo.gov.tr/) olarak ifade edilmiştir. Kamu dijital dönüşüm 

liderinin genel bir tanımı yapılacak olursa, ‘‘kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin 

verimliliğini arttırmak ve kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kamuda dijital 
dönüşüm stratejilerinin oluşturulması ve uygulama süreçleri başta olma olmak üzere dijital dönüşüm 

yol haritalarının hazırlanmasından sorumludur’’ (https://cbddo.gov.tr) şeklinde ifade edilebilir. 

Türkiye, yeni hükümet sistemi ile dünya’da kamu dijital dönüşüm lideri olan ülkeler sınıfına girmiştir. 

Türkiye’de kamu dijital dönüşüm lideri Ali Taha KOÇ’tur. Koç, dijital dönüşümün ülkelerin geleceği 

https://cbddo.gov.tr/
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için önemli olduğunu, ‘‘ülkelerin mevcut verileri ve siber hâkimiyet alanları o ülkelerin dijital 

topraklarıdır’’ (hürriyet.com,2019) sözleriyle ifade etmiştir. Ali Taha Koç’un twitter hesabı 

incelenmiş olup, gerek ulusal gerekse uluslararası platformda dijitalleşme, yapay zekâ ve siber 
güvenlik gibi faaliyetlere katılmış olduğu sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. 

Dijital Dönüşüm Ofisinin içerisinde yer alan yapay zekâ, dijital dönüşüm ofisinin veri toplama, 

analizi ve değerlendirme vd. birçok özelliğini sistematik olarak sunumunu sağlamaktadır. Bu açıdan 

yapay zekâ kamuda en çok hizmetlerin dağıtım yükünü azaltacak olandır. 

Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde kurulan 48 sayılı CBK ile kurulan Büyük Veri ve Yapay 

Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı ülkelerin yarış içerisinde olduğu Sanayi Devriminden sonraki 

en büyük devrim olan yapay zekâ devrimi açısından önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. 
Özellikle Türkiye Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesinin Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 

hazırlandığı da göz önüne alındığında önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu başkanlığın 

görevleri şu şekildedir;  

 Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamaya 

yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve 
koordinasyonu sağlamak. 

 Kamuda büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında gerekli proje ve faaliyetleri 

desteklemek. 

 Öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek. 

 Büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürütmek. 

 Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini 

oluşturmak amacıyla kamu veri sözlüğü hazırlık çalışmalarını koordine etmek. 

 Ulusal düzeyde açık veri konusunda strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak. 

 Kamu verisinin paylaşılması amacıyla ulusal Açık Veri Portalını kurmak ve işletmek, kamu 

kurumlarının Portale veri aktarımına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek.  

 Türkiye’nin veri depolama, işleme ve İletimi faaliyetleri için bölgesel bir merkez olarak 

konumlandırılmasına yönelik politika ve strateji önerilerinde bulunmak. 

 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Oxford Insights tarafından hazırlanan “Government Artificial Intelligence Readiness Index 
2019-Ülkelerin Yapay Zeka Hazırlık İndeksi-2019”a göre ilk beş sırada Singapur, Birleşik Krallık, 

Almanya, ABD ve Finlandiya gibi ülkeler yer almaktadır. Türkiye ise, bu ülkelerin içerisinde 46. 

sırada yer almaktadır (Oxford Insights, https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness2019). 

Ülkemizde yapay zekânın kullanımı, yeni olmasına rağmen dünya ülkelerinin yapay zekâ sıralaması 
içerisindeki konumu açısından azımsanmayacak kadar önemlidir.  

SONUÇ 

1980’li yıllarda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının hantal, merkeziyetçi ve katı hiyerarşik 
yapısından yeni kamu anlayışına geçilmiştir. Yeni kamu anlayışının etkin ve hızlı devlet anlayışı ile 

bilgi ve iletişim teknolojileri kamu yönetimine dâhil edilmiştir. Günümüzde ise, yeni kamu yönetimi 

anlayışının bir yansıması olarak dijital dönüşüm ofisleri (her devlette farklı olarak 
isimlendirilmektedir) hayat bulmuştur. Türkiye’de Dijital Dönüşüm Ofisi, 2018’de değişen hükümet 

sistemi ile yönetim sistemimize dâhil olmuştur.  

Dijital dönüşüm ofisinin başkanı olarak kamu dijital dönüşüm lideri başkanlık etmektedir. 

Dijital dönüşüm ofisinin içerisinde birçok çalışma yer almaktadır. Bunlar; büyük veri ver yapay zekâ, 
milli teknolojiler, siber güvenlik ve dijital dönüşümdür. Vatandaşların kamu hizmetlerini daha hızlı, 

etkin ve kolay yollardan sağlanması açısından bu çalışmaların içerisinden yapay zekâ daha çok 

https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness2019
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yardımcı olmaktadır. Yapay zekâ ülkemizde, Dünya’daki yapay zekâ kullanım oranlarına 

karşılaştırıldığında azımsanmayacak kadar iyidir. Yapay zekânın hizmetleri kolay sağlanmasından 

dolayı üzerinde durulması gerekmektedir.  

Yapay zekâ alanında önemli adımlar atılması gerekmektedir. Bu adımlar daha çok yapay zekâ 

alanında bir ulusal yapay zekâ stratejisinin hazırlanması, yapay zekâ konseyi ve enstitüsünün 

kurulmasıdır. Yapay zekânın eğitim, sağlık, sosyal refah, enerji vd. birçok alanda yatırım yapılması 

gerekmektedir. Yapay zekânın özel sektörde de hızla gelişmesi açısından şirketlere destek olunması 
gerekmektedir. Son olarak da yapay zekâ alanında gelecekte ortaya çıkacak meslekler veya beceriler 

alanında eğitim verilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET: Günümüzde sosyal belediyecilik anlayışı belediyelerin gelişmesi, vatandaşlara en yakın birimler 
olması ve vatandaşların artan ve çeşitlenen talepleri nedeniyle giderek gelişmektedir. Belediyeler klasik belediyecilik 
hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerin yanı sıra eğitim, sağlık, kültür, refah gibi alanlarda da önemli hizmetler 
sunmaktadırlar. Bunun sonucunda belediyeler yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hem sosyal yardımlarda 
bulunmakta hem de vatandaşların iş ve sosyal yaşama katılabilmesini sağlayacak faaliyetler yapmaktadırlar. Bu açıdan 
bakıldığında sosyal belediyecilik anlayışı desteğe ihtiyacı olanlara yardım etmenin yanı sıra bu desteğe ihtiyacın 

ortadan kalkması amacıyla çalışmalar yapılmasını kapsamaktadır. Türkiye’de gün geçtikçe gelişen ve önem kazanan 
sosyal belediyecilik anlayışı neticesinde pek çok önemli proje hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada, 2017 yılında Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sosyal belediyecilik kategorisinde ödül 
alan projelerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Belediyelerin gerçekleştirmiş oldukları iyi  uygulamaların 
ödüllendirilmesi hem belediyelerin yeni projeler yapmasını teşvik etmekte hem de diğer belediyeler için örnek 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede sosyal belediyecilik kavramının tanımı ve gelişimi açıklanacak ve ödül alan sosyal 
belediyecilik projeleri amaç, kapsam ve etkileri açısından incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sosyal Belediyecilik, Dezavantajlı Gruplar. 

 

ABSTRACT: In our contemporary world, social municipalism understanding has been developing in parallel 
with developments in municipalities as the closest bodies to the citizens as well as their increasing and diversifying 
demands. In addition to conventional municipal services, municipalities provide substantial services in education, 
health, culture and social welfare domains. Consequently, municipalities maintain social-aid campaigns and various 
activities to enhance life quality of citizens and to ensure their participation into labor and social life. In this regard, 
social municipalism understanding includes provision of social aids to the one in need and to implement activities to 
eliminate such needs. As a result of developing social municipalism in Turkey, numbers of important projects have 
been initiated. In the present study, it was aimed to study the projects awarded prizes under the category of social 

municipalism of the Altın Karınca Municipalism Contest in 2017 organized by the Marmara Union of Municipalities. 
In this organization, it was aimed to reward good municipal practices and to encourage municipalities to onset new 
projects as good example for others. In this regard, it will be tried to define social municipalism concept together with 
its development; award-winning social municipalism projects will be evaluated in terms of their objective, scope and 
ultimate effects.  

Keywords: Local Administrations, Social Municipalism, Disadvantaged Groups. 

 

GİRİŞ 

Dünyada yaşanan yerelleşme ve küreselleşme siyasal gücün merkezden çevreye 
aktarılmasını öngörmektedir. Yerelleşme ile aynı zamanda hizmetlerin en yakın yönetim 

biriminden sağlanması, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine neden olmuştur. Her ne kadar 

ülkeden ülkeye göre farklı yönetim sistemleri benimsense de yerel yönetimlerin üstlendiği 

görevler de sürekli olarak artmaktadır (Ekici ve Toker, 2005, s. 5). Yerel yönetimler ise sosyal 
hizmet ve politikalarında mahalli bir sorumluluğa sahip olarak bu alandaki uygulamaları yerine 

getiren, topluma en yakın olan kamu yönetimi birimidir. Sosyal devlet anlayışının yerel düzeydeki 

yansıması olan sosyal belediyecilik ise, sunduğu hizmetlerle hemşehrilere daha iyi bir hayat 
sunmayı hedefleyen, sosyal adaleti sağlayacak şekilde katkı yapan bir belediyeciliği ifade 
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etmektedir (Batal, 2015, s. 231). Türkiye’de de belediyeler son yıllarda sosyal alandaki 

politikalarla önemli bir aktör durumuna geldiği görülmektedir. Belediyeler sosyal belediyecilik 

kapsamında geliştirdikleri sosyal projeler ile kent halkının refahının, toplumda esenliğin 
arttırılmasında ve yerel ölçekte sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli rol 

üstlenmektedir. 

Bu çalışmada sosyal belediyeciliğin teorik tanımı ile birlikte Türkiye’deki gelişimi ele 

alınmış ve belediyelerin sosyal belediyecilikle ile ilgili sorumluluklarına yer verilmiştir. Ardından 
bu sorumluluk doğrultusunda belediyeler tarafından geliştirilen projelerin önemi ve 2017 yılında 

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde sosyal belediyecilik kategorisinde ödül alan projeler ele 

alınmıştır. 

1. Sosyal Belediyecilik Kavramı 

Sosyal belediyecilik, Sanayi Devriminde muhtaç durumdaki kişilere olan yardımlarla 

başlamış, dünya savaşlarından sonra ise yerel yönetimler, toplumsal sorunları çözebilmek için 

önemli bir sorumluluk üstlenmiştir (Ersöz, 2006, s. 768). Yeni değişimlerle birlikte yerel 
yönetimlerin toplum yararı için yapmış olduğu sosyal alandaki çalışmalar daha da gelişmiştir. Bu 

gelişmeler neticesinde de sosyal belediyecilik kavramı ön plana çıkmıştır. Kamusal harcamaların 

bir kısmı ile belediyeler sosyal amaçlı hizmet ve yardımlar vererek toplumsal dayanışmayı ve 
entegrasyonu sosyal belediyecilik hizmetleri ile sağlamaktadır (Sezer ve Önder, 2012, s. 257). 

Sosyal belediyecilik kavramı, genel ifadeyle yerel olan sosyal politikalar, özel anlamda ise 

yerel refah ve sosyal hizmetler ile özdeşleşmektedir (Yavuz, 2013, s. 16). Bu anlayışta desteğe 
ihtiyacı olanlara yardım etme, sosyal sorunları önleme ve bireylerin refah ortamında yaşamaları 

planlanmaktadır. Bu noktada ise sosyal belediyecilik kalıplaşmış belediyecilik anlayışından farklı 

bir kavram olduğunu göstermektedir (Bayraktar, 2013, s. 77). Sosyal belediye, toplumsal 

sorunları çözen belediyeler olarak da tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda toplumsal kopmaları 
önleyen, ayrımcılık yapmayan, üretim alanları oluşturacak şekilde görevleri olan belediye olarak 

da ifade edilmektedir (Keleş, 2006, s. 455). Eryılmaz’ın tanımında ise, sadece dezavantajlı 

bireylere sağlanan maddi desteğin doğru olmayacağını vurgulamış ve belediyelerin toplumla 
ilişkilerinde liderlik görevi ile bireylere rehberlik etmeyi ve yönlendirmeyi unutmaması 

gerektiğini ifade etmiştir (Eryılmaz, 2010, s. 88). 

2. Türkiye’de Sosyal Belediyeciliğin Gelişimi 

Sosyal belediyecilik uygulamaları 1970’lı yıllarla birlikte kısmen de olsa yaygınlaşarak 

kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu dönemde belediyelerin birlikler, şirketler ve kooperatifler ile 

katılımları arttırmıştır. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları, sendika ve meslek kuruluşlarını da 

yönetime dâhil edilerek sosyal belediyecilik alanındaki uygulamaları hayata geçirmeye 
başlamışlardır (Kesgin, 2008, s. 97).  

Belediye halk ortaklığı ile kurulan ilk şirket olan Kartal Halk Ekmek A.Ş. ile Yeni-İz A.Ş. 

halka ucuz ekmek dağıtmaya başlamıştır. Mahalle kurulları ile de halkın yönetime katılımı 
sağlanmaya çalışılarak meslek kuruluşları ve sendikalarla ortak çaba oluşturulmaya çalışılmıştır 

(Yıldırım, 2013: 132, s. 133). 1979-1980 yıllarında Fatsa Belediyesi’nde üç ile yedi kişi arasında 

değişim gösteren halk komiteleri kurulmuştur. Bu komiteler Fatsa’nın toplumsal sorunlarının 

tartışılarak çözüme kavuşturulması için önemli bir yer haline gelmiştir (Çolakoğlu, 2012, s. 6). 

1990’lı yıllarda ise büyükşehir belediyelerinde sosyal yardım ve hizmetler genişlemiştir. 

Bilindiği üzere 1980’li yıllarla birlikte kamu harcamalarının küçültülmesi ve özelleştirme ile 

kamu mekanizmasının küçültülmesi olarak söylenilen liberal politikalarla yerel yönetimler bu 
uygulamalardan fazlasıyla etkilenmiştir. Yine bu dönemde yerel yönetimler büyük ölçekli 

projeler gerçekleştirebilmek için kaynaklar temin etmeye başlamıştır (Güler, 1994, s. 25-28). 

Yerelleşmeyle birlikte 1994 yılından itibaren belediyeler yerel kalkınmadan yoksullukla 
mücadeleye kadar olan ayrıcalıklarını kullanmaya başlamışlardır. Kalkınma çabaları bu yıllarla 
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birlikte merkezi yönetimden belediyelere doğru yönelmiş ve belediyelerin vasıtası ile yerel 

kalkınma projeleri hayata geçirilmeye başlanmıştır (Kesgin, 2008, s. 1). 

1990’lı yılların ilk başlarında yiyecek, ilaç, yakacak yardımları ve öğrencilere bursların 
verilmesi ile başlayan hizmetler zamanla daha kapsamlı hale gelerek çocuk bakım ve kadın 

sığınma evleri, huzurevi, engelliler merkezi, meslek-beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi, 

kapsamlı sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması gibi çeşitli alandaki hizmetler belediyelerin 

temel hizmetleri arasına girmiştir (Ersöz, 2006, s. 141). Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Türk 
Kamu Yönetimi Reformu ile, 2004 yılında “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu” 2005 

yılında “5393 sayılı Belediye Kanunu” yürürlüğe girmiş ve belediyelere sosyal politika 

alanlarında geniş sorumluluklar yüklenerek sosyal içerikli hizmetler daha kapsamlı bir hale 
dönüştürülmüştür (Öz, 2010, s. 44). 

3. Sosyal Belediyeciliğin Hukuksal Çerçevesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda sosyal belediyecilik kapsamında belediyelere yüklenen 

görevler şunlardır: 

 “Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 

bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. 

Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.” 

(Md.13/1), 

 “Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel 

değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda 

üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil 

toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.” (Md.13/3), 

 “Belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın olan yerlerde en uygun yöntemlerle 

sunulması sağlanmalıdır. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı dar ve düşkün gelirlerinin 

durumlarına göre uygun yöntemler uygular” (Md. 14), 

 “Belediyeler, mahalli müşterek nitelikte olmak şartı ile sosyal yardım, sosyal hizmet ve 

meslek beceri kazandırma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak ile görevlidirler” (Md. 

14/a), 

 “Belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartı ile sağlıkla ilgili her türlü tesisler 

açabilir veya işletebilirler” (Md.14/b), 

 “Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verme, spor 

kulüplerine yardımlar yapma ve amatör spor karşılaşmaları düzenlemekle görevlidirler” 

(Md. 14/b), 

 “İl sınırları içerisinde nüfusu 10.000’i geçen belediyeler meclis kararları ile; eğitim, 

sağlık ve sosyal hizmetleri gerçekleştirecek projeler için İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla 

düşük bedel veya ücretsiz olarak amacı dışında kullanmamak şartıyla taşınmaz tahsis 

edebilirler” (Md. 15), 

 “Belde sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü faaliyet ve girişimlerde 

bulunmak” (Md. 15/a), 

 “Belediyeler, yoksul, kimsesiz, dar gelirli, muhtaç ve engellilere yapılacak olan sosyal 

yardım ve hizmetler konusunda harcama yapma ve bütçeye ödenek koyabilirler” (Md. 

60/i), 

 “Belediyeler afete maruz kalanlar ve dar gelirli kişiler için arsa tahsis edebilirler” (Md. 

69), 

 “Belediyeler, çevre, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile kadın, çocuk, 

düşkün, yoksul ve yaşlılara yönelik olan hizmetlerin yapımında beldede katılım ve 

dayanışmayı sağlamak, hizmetlerde tasarruf, verimlilik ve etkinliği sağlamak 

doğrultusunda gönüllü kişilerin katılmasına yönelik programlar uygulamakla 
yükümlüdürler” (Md. 77/1), 
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5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda büyükşehir belediyeleri ve ilçe 

belediyelerine yüklenen sosyal belediyecilik kapsamındaki görevler ise şu şekildedir: 

 “Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, spor ve eğlence vb. 
gibi yerler yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi ve 

malzeme destekleri sağlamakla görevlidirler” (Md. 7/m), 

 “Gerektiğinde eğitim, sağlık ve kültür hizmetleri için tesisler yapmakla sorumludurlar” 

(Md. 7/n), 

 “Genç, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik olarak sosyal ve kültürel hizmetler 
sunmak, mesleki eğitim kursları açmak ve bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, meslek 

liseleri, yüksekokullar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmakla 

görevlidirler” (Md, 7/v). 

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun sosyal 

belediyecilik alanında getirdiği yenilikler ise şunlardır: 

 “5393 sayılı Kanun’da belirtilen çocuk ve kadınlar için açılması zorunlu olan 
konukevleri; Büyükşehir belediyeleri nüfusu 100.000’i geçen yerlerde çocuklar ve 

kadınlar için konukevi açmakla yükümlü olmuş ve diğer belediyeler de hizmet öncelikleri 
ve mali durumlarını değerlendirerek konukevleri açabilirler şeklinde değiştirilmiştir” 

(Md. 17), 

 5393 sayılı Yasa’da belirtilen “…Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine 
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara 
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” Hükmü, “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek 

amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım 

yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi 
ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, 

sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. 

Gıda bankacılığı yapabilir. Olarak düzenlenmiştir.” (Md. 17), 

  5393 sayılı Kanunu’nun 75. Maddesinde açıklanan “Mahallî idareler ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz 
üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” hükmü yerine 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 

ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek 

ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması 

gerekir.” (Md. 19) olarak değiştirilmiştir. 

Bu kanunlar ile belediyelerin sorumluluk, görev ve yetkileri artmış ve Türkiye’de sosyal 

belediyeciliğin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Belediyeler de böylelikle artan 

sorumluluklarından dolayı sosyal belediyecilik ile ilgili yeni sosyal projeler üretme çabasına 
girmişlerdir. 

4. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 

Belediyeler karşılaştıkları sorunları birlikte çözebilmek, kentler arasındaki dengeyi sağlamak 

için ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de belediyeler ortaklaşa çalışma yürütmek için 
birçok belediye birliği kurmuş fakat bölgesel belediye birliği olarak sadece Akdeniz Belediyeler 

Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği arasında proje yarışmalarının gerçekleştiği tespit edilmiştir 

(Şengün, 2019, s. 91). 
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Sosyal belediyecilik alanında; Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, Akdeniz Belediyecilik 

Proje Yarışmaları, Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, Yılın Yerel Yöneticileri ve 

Yaşayan Şehirler olmak üzere beş tane yarışmanın düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu kuruluşlar 
tarafından düzenlenen yarışmalardan 100 tanesi incelendiğinde engelli bireylere yönelik 15 proje, 

kültür ve sanata yönelik 15 proje, çocuklara yönelik 14 proje gerçekleştirildiği görülmüştür 

(Şengün, 2019, s. 92). 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, 
Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olan belediyeler arasında düzenlenmektedir. Altın Karınca 

Belediyecilik Ödülleri, hem yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkı sağlamayı 

amaçlamakta hem de başarılı projelerin ödüllendirilmesiyle iyi uygulama örneklerinin tanıtılması 
ve yaygınlaştırılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Projeler ise belediyecilik alanında 

pratik ve teorik tecrübeye ve uzmanlığa sahip olan akademisyenler, uygulamacılar ve 

bürokratlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir (MBB, 2019). 

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde belediyeler her bir kategoriye en fazla 2 proje ile 
başvuru yapabilmektedir. Projelerini anlatan 5 ile 10 dakika arasında sesli video hazırlamaları 

gerekmektedir. Projelere dair şu bilgilere yer verilmesi gereklidir (MBB, 2016, s. 7): 

 “Belediyenin adı”,  

 “Projenin adı”, 

 “Projenin başlama tarihi”, 

 “Projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarihi”, 

 “Projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları”, 

 “Projenin tamamlanma oranı”, 

 “Projenin amacı ve önemi”, 

 “Projenin bölgeye, belediyeciliğe katkısı ve diğer kurumlarca uygulanabilirliği”, 

 “Projenin özgünlüğü”,  

 “Projenin neden ödül alması gerektiği”. 

Bu doğrultuda hazırlanan video ön değerlendirme aşamasında jüri açısından en önemli 
materyal olmaktadır. Yarışmaya katılacak olan projelerin uygulamaya konulmuş başlanmış ya da 

tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu anlamda Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri; toplum ve 

kent düzenine katkının sağlanması, kentlilik bilincinin oluşturulması ve toplum yararı için 
projelerin oluşturulmasından dolayı sosyal belediyecilik alanında önemli bir yarışmadır (MBB, 

2016, s. 11). Çalışmada 2017 yılında Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde sosyal 

belediyecilik kategorisinde ödül kazanan belediyeler incelenmiştir. Bunlar ise Tablo 1’de ayrıntılı 

olarak gösterilmiştir. 
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Tablo-1. 2017 Yılında Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Sosyal Belediyecilik Kategorisinde 

Ödül Kazanan Belediyeler ve Projeleri1 

Ödül Alan 

Belediye 

Proje Adı Proje Amacı 

Yalova-

Çınarcık 

Belediyesi 

Sokak 

Hayvanlarının Da 

Yaşama Hakkı Var! 

“Sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon merkezi kurma ve 

şehrin belirli noktalarına otomatik yiyecek ve su üniteleri inşa 

etme” 

Yalova-

Çiftlikköy 

Belediyesi 

“Yoksul ve İşsiz 

Dezavantajlıların 
İstihdam ve 

Entegrasyonlarının 

Güçlendirilmesi” 

“Öncelikli 16-44 yaş arası yoksul ve işsiz dezavantaj yaşayan 

400 kişilik hedef grubuna dönük çalışmalar yürütülerek, bu 
grupların dezavantaj nedeniyle yaşadıkları sorunlara çözüm 

üretilmesine katkı sağlama” 

Sakarya 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Yaşlı Destek ve 

Koordinasyon 

Merkezi 

“65 yaş üstü bireylerin hak ettikleri yaşam alanlarına 

kavuşmaları, ihtiyaç duydukları psiko-sosyal desteğe 

ulaşmalarını sağlama” 

İstanbul-

Sultangazi 

Belediyesi 

Sultangazi’de 

Gençlik ve Spor 

“Gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerle yaşam kalitesini arttırmayı, topluma aktif bireyler 

olarak katılmalarını sağlamak” 

İstanbul- 

Tuzla 

Belediyesi 

Gönül Hanem “Yaşlılar Merkezi ve Tuzla Belediyesi Kadın İstihdamı ve 

Kariyer Merkezi’nin toplumun her kesimini kucaklayan 

hizmetleri oluşturma” 

İstanbul- 

Üsküdar 

Belediyesi 

Değer Sensin “Üsküdar’da alkol ve madde bağımlısı gençler ve aileleriyle 

psikososyal çalışmalar yapılarak bölgede bağımlılıkla 

mücadele edilmesi” 

Yalova 

Belediyesi 

Engelli ve Çölyak 
Dostu Yalova 

“Engelsiz Cafe içerisinde çölyak mutfağı ve glütensiz menü ile 
hizmet verme” 

İstanbul-

Zeytinburnu 

Belediyesi 

Göçmen Kadınlar 

Kulübü/ Kar 

Serçesi 

“Çeşitli sebeplerle ülkelerinden göç ederek Türkiye'ye gelen 

Suriyeli, Kırgız, Afgan, Kazak ve Özbek kadınların, 

Zeytinburnu Göçmen Kadınlar Kulübü’nde eğitim aldıktan 

sonra hazırladıkları ürünler, "Kar Serçesi" adıyla satışa sunma” 

Bursa- 

Yıldırım 

Belediyesi 

Müzik Akademisi “Roman vatandaşlar, engelliler, yetimler, yoksullar ve 

kimsesizler gibi dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı 

amaçlamak, alanında uzman eğitmenler tarafından keman, 

gitar, klarnet, piyano vb dersleri vermek” 

 

2017 yılında düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında toplam 47 ödül 
verilmiştir. Bu ödüllerden 2 tanesi afet yönetimi alanında, 14 tanesi kültür ve sanat alanında, 2 

tanesi ulaşım alanında, 3 tanesi sürdürülebilir çevre yönetimi alanında, 1 tanesi kurumsal gelişim 

alanında, 7 tanesi şehircilik altyapısı alanında, 2 tanesi şehir teknolojileri alanında ve 7 tanesi 
yerel kalkınma ve iş birliği alanında verilmiştir. Görüldüğü üzere sosyal belediyecilik alanında 

ise 9 adet proje ödüllendirilmiştir. Bu anlamda sosyal belediyecilik konusuna özel bir önem 

verildiği söylenebilir. 

                                                
1 Kuruluşun resmî web sitesinden edinilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur. 
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Tablo 1 incelendiğinde Çınarcık ve Çiftlikköy Belediyesi (Yalova), Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi, Sultangazi, Üsküdar, Tuzla ve Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul), Yalova Belediyesi 

ile Yıldırım Belediyesi (Bursa) sosyal belediyecilik kategorisinde çeşitli projeleri ile Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde ödül aldığı tespit edilmiştir. Ödül alan belediyeler sokak 

hayvanlarına, yoksul ve işsizlere, yaşlılara, gençlere, madde bağımlısı olan bireylere, engellilere, 

çölyak hastalarına ve göçmenlere yönelik projeler üretmiştir.  

Sosyal projeler ile dezavantajlı gruplardaki bireylerin güçlendirilmeye ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu anlamda ödül yarışmaları düzenlenerek 

gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmeye çalışılan sosyal belediyecilik projelerinin tanıtılması 

oldukça önemlidir. Bu sayede, ödül alan sosyal belediyecilik projeleri diğer belediyeler tarafından 
uygulanabilir ya da geliştirilebilir. 

SONUÇ 

Türkiye’de belediyelerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve 6360 sayılı Kanun ile sosyal belediyecilik kapsamındaki sorumluluk ve görevlerinde 
önemli bir artış meydana geldiği görülmektedir. Sosyal belediyecilik kapsamında belediyeler; 

kadın sığınma evleri, huzurevleri, engelli bakım merkezleri kurmak ve sosyal ve kültürel 

hizmetler gerçekleştirmek gibi pek çok önemli hizmet sunar hale gelmiştir. Belediyelere 
kanunlarla yüklenen sosyal belediyecilik kapsamındaki sorumluluklar zorunlu bir görev olarak 

görülmemeli aksine toplumun refahı için belediyeler tarafından gönüllü olarak yerine 

getirilmelidir. 

Belediyeler karşılaştıkları sorunları çözmek, diğer belediyelere de örnek olmak ve 

vatandaşlarına kaliteli bir hizmet sunabilmek için çeşitli alanlarda projeler üretmeye 

başlamışlardır. Bu projelerle belediyeler engellilere, kadınlara, gençlere, yoksullara ve yaşlılara 

olmak üzere toplumdaki tüm dezavantajlı bireyleri kapsayacak ve bu gruptaki bireylerin 
sorunlarını çözüme kavuşturacak projeler üretmeyi başarabilmişlerdir. 

Son yıllarda giderek artan, çeşitlenen ve olumlu etki yaratan sosyal belediyecilik projeleri 

düzenlenen yarışmalar ile ödüllendirilmektedir. Bu da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projelerinin gelişmesine ve uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Bu amaçla düzenlenen “Altın 

Karınca Belediyecilik Ödülleri” ödül alan projelerin duyurulmasında, bu alandaki projelerin 

yaygınlaşmasında ve diğer belediyeler tarafından görülmesinde önemli bir rehber olmaktadır. 
Sosyal belediyecilik alanında verilen ödüller incelendiğinde pek çok dezavantajlı gruba yönelik 

projeler üretildiği görülmektedir. Ancak kentlerin gelişmesi, toplum içerisindeki eşitsizliklerin 

azaltılması ve sürdürülebilir bir sosyal ve modern kentlerin oluşturulması için daha çok proje 

üretilmesine ve özendirici araçların oluşturulmasına ihtiyaç vardır.  
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ÖZET: Dünya nüfusunun giderek yaşlanması yaşlıların rahat yaşamaları ve bakımları konusunu ön plana 
çıkarmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya özellikle de gelişmekte olan ülkeler çok hızlı bir şekilde 

yaşlanmaktadır. 60 yaş ve üstü insanların sayısının toplam nüfusa oranı 2006 yılında %11 iken 2050 yılında %22 yani 
iki katı olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye açısından bakıldığında ortalama yaşam süresinin dolayısıyla da yaşlı 
nüfusun artığı görülmektedir. TUİK verilerine göre, yaşlı nüfus 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda 
%17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Bu değişim neticesinde, pek çok ülkede “yaşlı dostu 
toplum” ve “yaşlı dostu kentler” gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye’deki yaşlı dostu 
kentlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, öncelikle “yaşlı dostu kent” kavramının ne anlama geldiği, ardından 
yaşlı dostu kent olabilmek için neler yapılması gerektiği ve Türkiye’deki yaşlı dostu kentler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Yaşlı Dostu Kent, Yaşam Kalitesi. 

 

ABSTRACT: Aging world population puts provision of comfortable life and care to elderly people into the 
forefront. According to World Health Organization, developing countries have been aging with a great pace. While 
proportion of the people aged 60 and older was 11% in 2006, it is assumed to reach 22% by doubling the rate until 
2050. In terms of Turkey, it is possible observe similar situation accompanied by extending average expected life and 
thus aging population. According to TUİK, while population of elderly people was 5.68 million in 2012, it has increased 
by 17.1% in five years until 2016 and reached to 6.65 million people. As consequence of this change, concepts such as 
“aged-friendly society” and “aged-friendly city” have gained importance in numbers of countries. In this view, the 
present study aims to evaluate age-friendly cities. First, the concept of “aged-friendly city” will be explained and this 

will be followed by description of requirements of what is required to be done to be an aged-friendly city. Then, aged-
friendly cities in Turkey will be introduced. 

Keywords: City, Age-Friendly City, Life Quality. 

 

GİRİŞ 

İnsanların ortalama yaşam süresinin uzamasına karşın yaşlandıklarında gelirlerinin 
düşmesi, bakıma ihtiyaç duyması gibi birçok sosyolojik ve fiziksel değişim yaşlılık konusunu 

önemli hale getirmektedir. Yaşlı bireylerin hem kendi yaşam alanlarında hem de kent 

yaşamlarında kaliteli bir şekilde yaşayabilmeleri için karşılaşabilecekleri güçlükleri önleyici 

politikaların merkezi ve yerel düzeyde oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda özellikle yerel 
yönetimlere büyük ve önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Yaşlılık, yalnızca kronolojik olarak değerlendirilmesi yetersiz kalan sosyolojik, psikolojik, 

kültürel vb. birçok boyutta ele alınması gereken toplumsal hayatı derinden etkileyen bir olgu 
haline gelmiştir. Yaşlılığın öneminin artması, kent yaşamının yaşlılara uygun olup olmadığı 

konusunu ortaya çıkarmış ve yaşlı bireyler için sağlık hizmetleri, sosyal faaliyet ve ulaşım gibi 

olanakların yeterliliği tartışılmaya başlanmıştır (Köroğlu ve Köroğlu, 2015, s. 812). Mevcut 

durum incelendiğinde belediyelerin, kentlerin yaşlılar için yaşanabilir hale gelebilmesi için özgün 

mailto:cigdemakman@sdu.edu.tr
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projeler hayata geçirmeye çalıştıkları görülmektedir. Fakat her belediye tarafından yaşlılara özgü 

projeler üretilmemesi bazı eşitsizliklere neden olabilmektedir. Ülkeler de bu eşitsizliklerin 

engellenmesi için farklı model ve yaklaşımlar denemektedir. “Yaşlı Dostu Kent” yaklaşımı ile de 
yaşanan olumsuzluklar önlenmeye çalışılmaktadır (Aslan ve Basan, 2013, s. 1).  

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre dünyada yaşlılık hızla artmakta ve 2050 yılında 

mevcut yaşlılık oranının iki kat artacağı öngörülmektedir. Türkiye açısından bakıldığında 

ortalama yaşam süresinin dolayısıyla da yaşlı nüfusun artığı görülmektedir. Yaşlı nüfus (65 ve 
daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda %17,1 artarak 2016 

yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 

yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükselmiştir. Ayrıca, yaşlı bağımlılık oranı 2012 yılında 
%11,1 iken bu oran 2016 yılında %12,3’e ve yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2011 yılında %17 

iken 2015 yılında %18,3’e yükselmiştir (TUİK, 2017).  

Mevcut durum konunun Türkiye açısından da önemli olduğunu göstermektir. Bu 

doğrultuda çalışmada, öncelikle yaşlı ve yaşlı dostu kent kavramları ele alınarak kavramsal 
çerçeve ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ardından kentlerin yaşlılar için daha yaşanabilir hale 

gelmesi için yerel yönetimlere düşen sorumluluklar ele alınmıştır. Son olarak, Türkiye’de 

büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik yapmış olduğu çalışmalar tespit edilerek mevcut 
durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

1.Yaşlı ve Yaşlı Dostu Kent Kavramları 

UNESCO’ya göre yaşlılık: “Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa yaşlıdır. Diğer 
bir ifade ile yeni şeyler öğrenmiyorsa, artık şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa 

yaşlıdır. Merak etmiyorsa, keşfetmiyorsa yaşlıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Yaşlılık, hangi 

disiplinde nasıl tanımlanırsa tanımlansın, hangi yaş gruplarını içine alırsa alsın, nerede ve nasıl 

yaşanırsa yaşansın yaşam alanının kısıtlandığı bir süreci açıklamaktadır. Bu süreçte kendini 
gösteren eksiklikler yaşlıların hem günlük aktivitelerini, hareket alanlarını ve sosyal ilişkilerini 

hem de iletişim kurdukları çevreyi kısıtlamaktadır (Tutal ve Üstün, 2009, s. 1). 

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması yaşlıların rahat yaşamaları ve bakımları konusunu 
ön plana çıkarmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı çevreye uyumun azalması ya da büyük 

oranda kaybolması olarak tanımlamaktadır. Yaşlanma ise, insanın doğumundan itibaren başlayan 

ve ölümüne kadar devam eden bir süreç olarak ifade edilebilir (Ersoy, Ergen ve Dede, 2011, s. 
18). Yaşlanmanın diğer bir tanımı ise, 65 yaş ve üzerinde olan yaşlarda bedensel, fizyolojik, 

ruhsal ve zihinsel açılardan belirli oranlarda fonksiyon kayıplarına uğrayan insanlar şeklinde 

yapılabilir (Seyyar ve Genç, 2010, s. 840).  

Yaşlılığın tanımı yapılırken yalnızca kronolojik bir tanım yapmak doğru olmayacağı gibi 
tek belirleyicisi de bulunmamaktadır. Bu dönemde bireylerin, zamanın koşullarına göre çevreye 

uyum sağlama oranının azaldığı görülmektedir (Türkan ve Sezer, 2017, s. 38). Yaşlılık dönemini 

etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; sağlık sorunları, yaşlılığa olan bakış açısı ve 
yaşam şartlarıdır. Yaşlılık döneminde ise yaşlı sağlığını etkileyen belirleyici etkenler 

bulunmaktadır. Bunlar; davranışsal, biyolojik ve sosyal faktörlerdir. Değişen dünya düzeni ile 

ihtiyaçlara göre hazırlanan sağlık sistemleri, ekonomik koşullar ve fiziksel çevrenin yaşlılık 

üzerinde etkisi oldukça büyüktür (Koç, 2009, s. 32). Yaşlılık, bireylerin toplum içerisindeki 
fonksiyon ve rollerini kaybetmesine de neden olabilmektedir. Bu dönemde toplumla ilişkilerini 

sürdürmede güçlük çeken bireylerin karşılaştıkları güçlükleri aşmasına yardımcı olmak, toplumla 

iletişimini iyileştirmek ve yaşamlarını daha doyumlu hale getirmek gerekmektedir (Danış, 2004, 
s. 19). 

Yaşlı dostu kent kavramı, bu anlamda, dünya nüfusu içerisinde yaşlılık oranının ve yaşlı 

nüfusun giderek artması, yaşlı bireylerin toplumda önemli roller oynaması ve yaşlı bireylerin 
yaşadığı değişimlere bağlı olarak etkin politikalar üretmeye çalışan bir kent olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yaşlı dostu kent aynı zamanda erişebilir kentsel bir çevre ve aktif yaşlanmayı 
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destekleyen bir kenti de ifade etmektedir. Bu kentler, yaşlıların rahat bir şekilde toplumun diğer 

kesimleri ile uyumlu hayat sürdürebilecekleri ortamların ve imkânların oluşturulduğu, güvenli, 

temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel bir çevreyi ifade etmektedir. Bu özellikleri ile de 
aslında yaşlı dostu kentler sadece yaşlılara yönelik değil, başta engelli ve çocuk olmak üzere 

kentteki tüm yaşayanlar için tedbirlerin alındığı ve düzenlemelerin yapıldığı kentsel yaşam 

çevresini kapsamaktadır (Aslan ve Basan, 2013, s. 9). 

2006 yılında 24 ülkeden 33 kent bir araya gelerek “Küresel Yaşlı Dostlu Kentler Rehberi” 
oluşturmuş ve “Yaşlı Dostu Kentler Küresel Ağı’nı kurmuştur. Dünya üzerindeki tüm ülkelerdeki 

kentler bu ağa üye olabilmektedir. Kentleri yaşlanmak için iyi bir yer haline getirme ortak vizyonu 

ile nüfusun yaşlanması ve hızlı kentleşmeye cevap olarak yaşlıların hayata katılımını, sağlıklı ve 
aktif bir şekilde yaşlanmalarını teşvik eden yerel düzeyde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

2006’da 33 kent ile başlayan Ağ, 2019 verilerine göre dünyada 41 ülkede 1000 kenti ve 240 

milyonun üzerinde insanı kapsamaktadır (AFW, About the Global Network, 2019). 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlı dostu kent olabilmek için belirlen ölçütler sekiz 
başlık altında toplamıştır. Bunlar (WHO, 2007): 

1. Dış Mekânlar ve Binalar  

2. Ulaşım  

3. Konut  

4. Sosyal Katılım  

5. Toplumsal Yaşama Dâhil Olma ve Toplumun Yaşlıya Saygısı 

 6. Vatandaşlık Görevini Yerine Getirme ve İşgücüne Katılım 

7. Bilgi Edinme ve İletişim  

8. Toplum Desteği ve Sağlık Hizmetleri 

Türkiye’den ise, Yaşlı Dostu Kent Ağı’na üç belediyenin üyeliği bulunmaktadır. 2014 
yılında ilk üyeliği Muratpaşa Belediyesi (Antalya) almış, 2016’da Kadıköy Belediyesi (İstanbul) 

ve 2018 yılında da Mersin Büyükşehir Belediyesi almıştır. Şu anda ise Beşiktaş Belediyesinin 

(İstanbul) üyelik başvurusu değerlendirme aşamasındadır. Toplam nüfusunun %13’ü yaşlı olan 
Muratpaşa Belediyesi tarafından yaşlı dostu kent olarak; yaşlıların sosyalleşebileceği emekli 

kahvehaneleri oluşturulmuş, Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi kurulmuş, ambulans hizmeti ile 

yaşlıların hastane ile ev arasındaki ulaşımları ve evde bakım hizmetleri sağlanmaya başlanmıştır. 
İleriki yıllarda ise, yaşlı bakımevi sayısını arttırmak, Acil Durum Düğmesi projesi ile yaşlıların 

evlerinden yardım merkezine ulaşmalarını sağlamak için çalışmaları devam etmektedir. Toplam 

nüfusunun %12’si yaşlı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ise, belirlenen sekiz kriter 

çerçevesinde durum raporu hazırlamış ve bu rapor doğrultusunda faaliyetler planlamıştır. Toplam 
nüfusunun %17’si yaşlı olan Kadıköy Belediyesi ise yaşlıların aktif katılımıyla program ve 

projeler geliştirme ve karar alma süreçlerine dahil olabilmeleri için yaşlılık politikaları 

oluşturmaya çalışmaktadır (AFW, Countries, 2019). 

2. Yaşlı Dostu Kent Oluşturulmasında Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya özellikle de gelişmekte olan ülkeler çok hızlı bir 

şekilde yaşlanmaktadır. 60 yaş ve üstü insanların sayısının toplam nüfusa oranı 2006 yılında %11 

iken 2050 yılında %22 yani iki katı olacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş 
ülkelere göre çok daha hızlı yaşlanmaktadır. 2005 yılında dünyadaki yaşlıların %60’ı gelişmiş 

ülkelerde yaşarken bu oranın 2050 yılında %80’den fazla olması beklenmektedir (WHO, 2007, s. 

3). Özellikle gelişmiş ülkelerin ana gündem konularından biri haline gelen yaşlı nüfus konusunda 
başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere önemli çalışmalar yapılmaktadır.  
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Gelecek yıllarda dünyadaki pek çok ülkede en önemli sosyal sorun nüfusun yaşlanması 

olacak gibi görünmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde ve Japonya’da bu durum etkisini 

göstermektedir. Dünyadaki tüm ülkeler yaşlanma ile ilgili eğitim, araştırma, sosyal ve politik 
yapılanma gibi alanlarda projeler gerçekleştirmektedir. Demografik değişim neticesinde ülkeler 

yaşlılara yönelik bir örgütlenme şekli geliştirmektedir ve geliştirmek zorundadır. Bu doğrultuda, 

“Yaşlı Dostu Toplum” ve “Yaşlı Dostu Kent” gibi kavramlar giderek daha önemli olmaktadır 

(Ersoy, Ergen ve Dede, 2011, s. 19-21). 

Yaşlı Dostu Kentler Küresel Ağı da yerel yönetimlerin yaşlılık konusunda neler 

yapabileceklerini gösteren yol haritası oluşturma, şehirler arasında deneyim ve bilgi paylaşımını 

kolaylaştırma, sorunlara uygun çözümler üretme misyonu ile hareket etmektedir. Ayrıca bu Ağ’da 
yaşlanan nüfusun ihtiyacını dinleme, yerel öncelikli eylem planları tasarlama, yaşlılara uygun 

politikaları değerlendirmek, yerel uygulamalar ve araştırmalardan elde edilen raporları 

sentezlemek yerel yönetimlerin hedefleri arasında yer almaktadır (AFW, Practice, 2019). 

 DSÖ tarafından belirlenen şartları yerine getiren her kent ayrım yapılmaksızın Yaşlı 
Dostu Kent olabilmektedir. Yerel yönetimlerin bu kapsamda yerine getirmesi gerekenler şunlardır 

(Aslan ve Basan, 2013, s. 9-10): 

1. Planlama (1-2 Yıl): Bu bölüm de kendi içerisinde dört aşamadan oluşmaktadır: 

 Yaşlı dostu kentler yaşlılara yönelik katılım mekanizmalarının oluşturulması, 

 Kentin yaşlı dostu kent olup olmadığının değerlendirilmesi, 

 Değerlendirme sonucuna göre üç yıllık kent planlamasının yapılması,  

 İlerlemelerinin izlenmesi için göstergelerin tanımlanması, 

2. Uygulama (3-5 Yıl): İlk aşama tamamlanmasından itibaren kentler planlarını iki yıl 

içerisinde gözden geçirerek ve onaylanması için Dünya Sağlık Örgütüne sunması 

gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nce onaylandıktan sonra kentlere bu planları 
uygulamaya geçmeleri için üç yıl süre verilmektedir. 

3. İlerlemenin Değerlendirilmesi (5. Yılın Sonu): Uygulamanın ilk aşamasının sonunda, ilk 

aşamada belirlenen göstergelerin gelişim raporunda kentler tarafından Dünya Sağlık 

Örgütü’ne sunulmalıdır.  
4. Sürekli İyileştirme: Eylem planındaki gelişmelerin kanıtları var ise, kentler sürekli 

iyileştirme aşamasına geçerler. Kentler göstergeleri ile birlikte yeni planlar (5 yıla kadar) 

geliştirilmek üzere davet edilmektedirler. Yeni planlar ile ilgili gelişmeler ikinci 
uygulama aşamasında değerlendirilir. Kentler daha çok uygulama döngüsüne dâhil olarak 

küresel ağdaki üyeliklerini devam ettirebilmektedirler. 

Yerel yönetimler yaşlı dostu uygulamalar gerçekleştirirken pek çok hususu göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Bunlar: yaşlanma ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, yaşlı insanların seçim 

tarzlarına saygı duyan projeler geliştirmek, yaşlılar arasındaki eşitsizlikleri azaltmak, savunmasız 

olanları korumak ve yaşlı insanların toplum yaşamının tüm alanlarına dâhil edilmesini 

sağlamaktır (AFW, Practice, 2019). Yapılacak çalışmaların etkinliği açısından da bu hususların 
dikkate alınarak projelerin oluşturulması ve uygulanması oldukça önemlidir. 

Yerel yönetimlerin bu doğrultuda sosyal belediyecilik yaklaşımı ile her bölgede yaşlı dostu 

kentlerin yaygınlaştırılması ve yaşlı bireylerin hizmetlere ulaşımlarını kolaylaştırmak için 
topluma katılımlarını desteklemek için çalışmaların yaygınlaştırılmasını teşvik etmesi 

gerekmektedir (YAŞ, 2019, s. 5). Yerel yönetimler, yaşlı dostu kent olabilmek için yukarıda 

belirtilen ölçütlerle dış mekan ve binaların yaşlıların güvenliği ve erişilebilirliği açısından 

düzenlemeli, ulaşım ve konutta ise indirimli ya da ücretsiz otobüs ulaşımları ve barınmaları 
sağlanmalı, topluma kolayca dâhil olabilmelerini sağlamak için sosyal etkinlikler organize etmeli, 

toplumun yaşama olan saygısına dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları düzenlemeli ve yaşlı 

bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık merkezleri inşa etmelidir. 

http://www.agefriendlyworld.com/
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3. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yaşlılık ile İlgili Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

Yaşlılıkla ilgili gelişmeler neticesinde yaşlıların rahat yaşayabilecekleri, gezebilecekleri, 

sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilecekleri yerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
doğrultuda üzerine önemli sorumluluklar düşen yerel yönetim birimlerinin yaşlılık ile ilgili 

yaptığı çalışmaların ortaya konulması önemlidir. Bu nedenle çalışmanın bu kısmında büyükşehir 

belediyelerinin yaşlılara yönelik yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalara yer verilerek mevcut 

durum ortaya konulmaya çalışılmıştır (Tablo 1). 

Tablo-1: Büyükşehir Belediyelerinin Yaşlılara Yönelik Hizmetleri 

BELEDİYE YAPILAN/YAPILMASI PLANLANAN PROJELER 

Adana Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmeti 

-Ücretsiz ambulans 

 

 

 

Ankara Büyükşehir 

Belediyesi 

-Şefkat evleri ve yaşlı merkezi, 

-Yaşlılara hizmet merkezi 

- Evde bakım hizmetleri 

- Evde sağlık hizmeti 

-Psikolojik destek 

-Yaşlıyı ev ortamında destekleme, 

-Etkinlikler, geziler, Tatil kampları, 

-Yaşlı Hizmetleri Birimi 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

-Emekli Dostu Antalya Projesi (EDAP) ile Antalya'da ikamet eden 
emeklilerin yaşadıkları semtlerde toplantılar düzenlenmesi.  

-Toplantılar sayesinde kuşaklar arası dayanışma ve yakınlaşmayı sağlayarak 

problemlere etkin, çözümler üretilmesi. 

- Evde bakım hizmetleri 

-Yaşlı hizmetleri birimi 

Aydın Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım ve sağlık hizmetleri 

Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri 

-Yaşlı Bakım Hizmetleri birimi 

 

 

Bursa Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri,  

-Huzurevi,  

-Bakım destek ziyareti, 

-Psikolojik destek ziyareti, 

-Huzurevi Genel Hizmet Merkezi 

Çanakkale Büyükşehir 

Belediyesi 

-Kent konseyinde yaşlı meclisi,  
-Koruyucu engelleyici çalışmalar 

- Evde bakım hizmetleri 

 

 

 

Denizli Büyükşehir 

Belediyesi 

-Toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım,  

-Kent merkezideki tüm yollar ve kaldırım yükseklikleri yeniden düzenlemiş,  

-Yeşil alan miktarı 9m2 ye yükseltilmiş, 

-Çok sayıda park ve fitness alanları oluşturulmuş, 

-Kültür Evleri, 

-Tıbbi danışma hattı 

-Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 

 

 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Aktif Yaşlanma Merkezi, 

-Psikolojik Destek 

-Tespit edilen yaşlılara yönelik aynı zamanda refakat hizmeti de sunuluyor 

(fatura ödeme, devlet dairelerine yapılan başvurular vs.) 

Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri 

 

Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Tramvay duraklarında sesli anons,  

-Evde bakım hizmetleri, 

- Yol- kaldırım ilişkisinin rahat rampalarla sağlanması, 

- Hobi bahçeleri, 
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Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi 

 

- Evde bakım hizmetleri, 

-Aktif Yaşam Merkezi, 

- Yaşlı bakım ihtiyacının giderilebilmesi için çalışmalar, 

- Koruyucu, önleyici çalışmalar 

- Evde Yaşam Destek Birimi 

Hatay Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri, 

 

 

 

İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevi,  

-Yaşam evleri, sosyal aktivite merkezi, spor salonları, 

-Sanatçı yaşam evi, aktif yaşlılık programı, 

-Geçici konaklama,  

-Evde bakım hizmetleri, yaşlı danışma hattı, 

-Hobi bahçesi, çok amaçlı kompleks, kanuni temsilcilik hizmetleri, 
-Fizyoterapi hizmetleri, kalite ve uluslararası çalışmalar, 

- Psiko-sosyal hizmetler, hasta refakati, koruyucu sağlık hizmetleri, 

-Teşhis ve tedavi hizmetleri, hemşirelik hizmetleri 

-Yaşlı Hizmetleri Birimi 

 

 

İzmir Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Evde sağlık ve bakım hizmetleri, 

-Huzurevi, 

-Geçici erkek konukevi 

-Gezici yaşlı dayanışma merkezi,  

- Alzheimer ve Demans Hasta ve Aileleri Buluşma Danışma Merkezi,  

- Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi 

 

 

 

 

 

Kahramanmaraş 

Büyükşehir Belediyesi 

-Dinlenme ve okuma salonları,  

-Evde bakım hizmetleri, düzenli ev ziyaretleri, 

-Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkez, 

-Akıllı sistem ile yaşlı vatandaşların tansiyonunu, nabzını ve kalp atışlarını, 
şeker ölçümlerini uzaktan sağlanmakta ve tıbbi gereklilik durumunda sistem 

üzerinden çağrı merkezi ekranından yetkililere hızla ulaşılmakta, 

-Evlerinde akıllı sistemin kurulması ile yaşlıların evlerinde güven ile 

yaşamalarını sağlama, 

-Yaşlı destek hattı, yaşam alanlarında destekleme, 

- Şefkat Evleri,  

-Dermankart projesi, 

-Yaşlı hizmetleri birimi 

Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Yaşlıları yaşam alanlarında destekleme,  

-Sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılama (ilk etapta 65 yaş ve üzeri 300 

yaşlının yararlanması hedefleniyor), 

-Çağrı destek hattı, 
-Hasta nakil araçları, 

- Evde bakım hizmetleri, huzurevi, 

-Yaşlı destek ve koordinasyon merkezi. 

Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Engelli ve yaşlı hizmetleri birimi, 

Konya Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Yaşlı tespit ekibi, 

Malatya Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Yaşlıları yaşam alanında destekleme, 

Manisa Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Sağlıklı beslenme ve kaliteli yaşam desteği, 

-Bireyin ailesi ve diğer ilişkili kişilere bilgi desteği, 

-Hemşirelik hizmetleri, ambulans hizmetleri, 

-Çözüm merkezi, rehabilitasyon hizmetleri, 
-Geziler, sosyal aktiviteler, 

-Fiziksel aktivite olanaklarının sağlanması, 

-Evde bakım hizmet birimi 
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Mardin Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Toplu ulaşımda 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların ücretsiz yararlanması, 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Mardin masa birimi. 

 

Mersin Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Evde sağlık ve bakım hizmetleri, 

-Yaşlı destek hattı, 

-Gezici sağlık hizmeti, 

-Hasta nakil hizmetleri, 

 

Muğla Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Hasta nakil, 

-Sosyal yardımlar, 

-Yaşlı destek hattı., 

-Konukevi 

Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

- Evde bakım hizmetleri 

-Yaşlıları yaşam alanında destekleme, 

 

 

 

Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi 

-Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezi 
- Psikolojik destek,  

-Fizik tedavi hizmeti 

- Hemşire hizmeti ve doktor kontrolünde sağlık hizmeti,  

- Evde bakım hizmetleri,  

-Hobi kursları ve kulüpler, gezi, doğa yürüyüşü ve sağlık taramaları, 

-Hastane Refakat Hizmeti, yaşlı destek hattı, 

-Yaşlı hizmet birimi 

 

Samsun Büyükşehir 

Belediyesi 

 

- Evde bakım hizmetleri, 

-Psikolojik ve genel sağlık hizmetleri, 

-Huzurevi,  

-Kültürel ve Sosyal etkinlikler 

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Şanlıurfa merkezinde ve ilçelerinde 65 yaş üstü vatandaşlarının tespit 

çalışmaları başlamış,  

-Tespit çalışmasında belirlenenlere uygun hizmetler,  
- Evde bakım hizmetleri, 

-Yaşlıları yaşam alanında destekleme, 

-Gezi etkinlikleri programı, sinema ve tiyatro günleri. 

Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Evde bakım hizmetleri, 

-Yaşlı hizmetleri 

Trabzon Büyükşehir 

Belediyesi 

 

-Yaşlı Destek Merkezi, 

- Sosyal ve kültürel faaliyetler, 

-Yaşlıları yaşam alanında destekleme, 

Van Büyükşehir 

Belediyesi 

-Evde bakım ve sağlık hizmetleri, 

-Hasta nakil ve evde sağlık hizmeti 
Kaynak: Büyükşehir Belediyelerinin resmi internet sitelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur.  

Tablo 1 incelendiğinde büyükşehirlerin genellikle evde bakım hizmetleri ile kişisel 

bakımları, evin temizlik ihtiyaçları ve tadilat işleri konusunda yaşlılara yardım ettiği 
görülmektedir. Huzurevleri, bakım, konuk ve yaşlı merkezleri ile de yaşlıların konforlu bir şekilde 

konaklaması ve sosyalleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Sağlık hizmetleriyle de evlerinden 

dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlılara doktor, hemşire ve alanında uzman kişiler tarafından 
uygun tedaviler uygulanmaktadır.  

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise, kurduğu Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon 

Merkezi ile yaşlıların evlerine yerleştirdikleri takip ve çağrı sistemleri sayesinde yaşlıların 

uzaktan takip edilmesi ve gerektiğinde personellerle iletişim kurmaları sağlanarak büyükşehir 
belediyeleri arasında örnek olacak bir uygulama gerçekleştirdiği görülmüştür. Ayrıca büyükşehir 

belediyeleri hobi kursları, gezileri, tatil ve kamp hizmetleri ile yaşlı bireylerin topluma 

kaynaşması için çalışmalar yürüttüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaşlıların kent içerisinde kolayca ulaşmaları ve rahatça gezebilmeleri için yol ve 

kaldırımları uygun ölçülerde düzenlediği belirlenmiştir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise, 
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örnek bir çalışma yaparak Şanlıurfa merkezi ve ilçelerinde 65 yaş üstü vatandaşlarının tespiti için 

çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar sonucunda belirlenen yaşlılara en uygun hizmetleri 

sunmaya çalışmaktadır. 

SONUÇ 

Yaşlılığın bütün insanlar için kaçınılmaz bir son olduğu hareketi ile yaşlıların kentlerde 

yaşama daha aktif katılabilmeleri için konut, çevre düzenlemesi ve yaşamsal alanlarında 

desteklenmesi ile ilgili birçok düzenleme gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yaşlı dostu kentler 
programı kapsamı ile de kentlerin yaşlılar için rahat hareket edebilecekleri ve 

sosyalleşebilecekleri mekânlar haline dönüştürme çabası içine girilmiştir. Türkiye’de ise yaşlı 

dostu kent kavramı doğrultusunda incelenen büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik 
hizmetlerinin genellikle evde bakım hizmetlerinden oluştuğu görülmüştür. 

Belediyelerin yaşlılara yönelik etkin çalışmalar gerçekleştirebilmesi için; “Yaşlı Dostu 

Kent” ve kriterleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanmalı, belediyelerde yaşlılara yönelik özel 

bir hizmet birimi yer almalı ve kent konseyi meclislerinde etkin çalışmasına olanak sağlanan yaşlı 
meclisleri kurulmalıdır. 30 büyükşehir özelinde değerlendirme yapıldığında çoğunluğunda 

yaşlılara özel bir hizmet biriminin olmadığı ve yaşlı meclislerinin oluşturulmadığı görülmektedir. 

Ayrıca, Yaşlı dostu kent ağına Türkiye’den daha fazla belediye üye olarak ağdaki üye 
belediyelerin yaşlılara yönelik proje çalışmalarını takip etmeli, iyi uygulama örneklerini 

uygulamalı ve gerektiğinde diğer aktörler ile iş birliği yapmalıdır.  

Belediyeler yaşlılara yönelik projelerini gerçekleştirirken bütüncül bir bakış açısıyla 
gerçekleştirmelidir. 30 büyükşehir incelendiğinde pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir. 

Ancak belediyelerde bu hizmetlerin kaç kişiye ulaşacağı/ulaştığı belirtilmesine rağmen hizmete 

ihtiyacı olan yaşlıların ne kadarına ulaşıldığı bilinmemektedir. Etkin bir hizmet sunumu için 

öncelikli olarak ihtiyaç analizi yapılması ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmesi oldukça 
önemlidir.  
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ÖZET: Bu çalışma, ortaokul matematik ders kitaplarındaki çember ve daire ile ilgili öğretim materyallerinin 
Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında Burdur ilinde okutulan ortaokul matematik ders kitapları sınırlıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veri analizinde, öncelikle ders kitaplarındaki çember ve daire alt öğrenme 

alanlarına ait kazanımlar etkinlikler, örnekler ve soruların dağılımları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular 
çerçevesinde; ders kitaplarında çember ile ilgili öğretim materyallerinin genel olarak betimsel düzeye yönelik olarak 
hazırlandığı görülmektedir. Bu durum her bir sınıf (6, 7 ve 8. sınıf seviyeleri) seviyesi için geçerlidir. Sınıf bazındaki 
incelemeler 6. sınıfta görsel düzeyde materyallerin biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. Görsel düzeye yönelik 
materyallerin genel olarak giriş etkinliğinde yer aldığı tespit edilmiştir.  Öğrencilerin üst düzey düşünme düzeylerine 
çıkmaları için basit çıkarım düzeyine yönelik öğretim materyalinin sayısının artırılması önerilmektedir.  

  Anahtar kelimeler: Ortaokul,  Matematik Ders Kitabı, Çember,  Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyi 

ABSTRACT:  The aim of this study was to investigate the Van Hiele geometric thinking levels of teaching 
materials related to circle and circle in secondary school mathematics textbooks. The research is limited to the 

secondary school mathematics textbooks taught in the province of Burdur in the 2018-2019 academic year. In the 
research, document analysis method which is one of the qualitative research methods was used.  According to the 
findings; It is seen that the teaching materials used in the textbooks related to the circle are generally related to the 
descriptive level. Similar distribution was also observed in grades 6,7 and 8. Class-based examinations show that there 
is a little more visual material in grade 6. It was determined that visual materials were generally involved in the 
introduction activity.It is recommended to increase the number of teaching materials for informal deduction levels in 
order for the students to reach higher levels of thinking. 

           Keywords: Middle school, Mathematics textbook, Circle, Van Hiele Level of Geometric Thinking,  

GİRİŞ 
Matematik dersi öğretim programları incelendiğinde sayılar öğrenme alanından sonra en 

fazla öneme sahip öğrenme alanının geometri olduğu görülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı 

[MEB], 2018). Diğer öğrenme alanlarındaki problemlerin ve günlük hayata ilişkin problemlerin 
çözümünde geometri sıklıkla kullanılmaktadır. NCTM geometrinin önemi üzerinde durmakta ve 

geometrinin öğrencilerin akıl yürütme ve ispatlama becerilerini geliştirdiğinden bahsetmektedir 

(NCTM, 2000). Geometri öğrenme alanı ortaokul matematik dersi müfredatının tüm sınıf 
düzeylerinde yer aldığı görülmektedir. Dünya genelinde birçok öğretim programı van Hiele 

geometrik düşünce modeline göre geliştirilip, tasarlanmaktadır (NCTM, 2000; Tayvan Eğitim 

Bakanlığı [TAB], 2008). Matematik dersi öğretim programının geometriyle ilgili kazanımları 

incelendiğinde ilkokulda geometrik cisimler ve şekillerden başlayarak temel kavramlara doğru 
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ilerlediği ve ortaokul düzeyinde ise bu kavramların özellikleri ve kavramlar arası ilişkilerin ele 

alındığı görülmektedir (MEB, 2018).  
Van Hiele Geometrik düşünme modeli Pierre Marie van Hiele ve Dina van Hiele-Geldof’un 

öğrencilerde geometrik kavramların oluşması ve geometrik düşüncenin gelişimi ile ilgili 

yaptıkları çalışmalar sonucunda oluşturulmuş bir modeldir. Bu modele göre öğrenciler geometri 

öğrenirken görsel, betimsel, basit çıkarım, çıkarım ve sistematik düşünme olmak üzere 5 ardışık 
düzeyden geçerler. Bu modele göre düzeyler sıralıdır, yaşa bağlı değildir ve geometrik deneyim, 

düzeyler arasındaki ilerlemeyi etkileyen en büyük etkendir. Altun’unda belirtiği üzere her öğrenci 

aynı yaşlarda olmasa da bu düzeylerden sırasıyla geçmektedirler (Altun, 2013). Farklı çalışmalar 
düzeylere ilişkin farklı derecelendirmelerin kullanıldığı görülmektedir.  Bu düzeyler (düzey 1 ile 

düzey 5 arasında ya da düzey 0 ile düzey 4 arasında derecelendirilmektedir.  (Bu çalışmada düzey 

0 ile düzey 4 şeklinde kullanım tercih edilmiştir.) Görsel düzeyde öğrenciler geometrik cisim ve 
şekilleri bir bütün olarak algılamaktadırlar. Çember yuvarlak bir yapıya sahip olduğu için 

çemberdir. Çemberin özelliklerini tanımına bağlı olarak anlayamazlar. Öğrencilere çember ile 

ilgili tanım yapmak yerine örnek şekiller ile kavram öğretilmelidir. betimsel düzeydeki öğrenciler 

şekillerin özelliklerini açıklamaya başlarlar ve özelliklerini analiz edebilirler. Şekillere yönelik 
basit düzeyde genellemeler yapabilirler. Farklı şekiller arasında ilişki kuramazlar. 3. düzeyde yani 

yaşantıya bağlı çıkarım düzeyinde şekil sınıfları arasında bağlantı kurabilirler. Şekillerin 

karakteristik özelliklerini kullanarak sınıflara ayırabilirler.  Çıkarım düzeyinde öğrenciler kendi 
kendilerine ispat yapabilirler. Bir teoremin uygulamalarını görebilirler. En üst düzeyde ise 

öğrencileri iki farklı aksiyomatik sistem arasında farklılıkları inceleyerek ilişki kurabilir. Bu 

modele göre öğrencilerin düzeylerine uygun öğretim süreci tasarlanmadıkça öğrencilerin ileriki 

yıllarda 3,4 ve 5. düzeye ulaşma olasılıkları oldukça düşüktür.  Öğrenciler için alt düzeylerde 
verimli bir öğretim sürecini geçirmeleri onların ileriki yıllarda üst düzeye geçiş amacıyla 

tasarlanan etkinliklerde başarısız olmalarının bir nedeni olarak ifade edilmektedir (Hoffer, 1983). 

İlköğretim düzeyinde yaptıkları araştırmada Škrbec ve Čadež (2015) 1. ve 2. sınıf 
öğrencilerin çoğunun görsel düzeyde olduğunu belirtmiştir. Yine 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 

çoğunun ise ikinci seviyede betimsel düzeyde oldukları tespit edilmiştir. 5 ve 6. sınıf 

öğrencilerinin ise üçüncü seviyeye ulaştığını tespit etmişlerdir. Ulusal düzeyde yapılan 
çalışmalarda ise öğrencilerimizin geometrik düşünme düzeylerinin hedeflenen düzeyin altında 

kaldığı görülmektedir. Kılıç, Köse, Tanışlı ve Özdaş (2007) çalışmalarında 5. sınıf öğrencilerinin 

düzeylerinin çoğunlukla birinci ve ikinci düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir çalışmada 

Fidan ve Türnüklü (2010) 5. sınıf öğrencilerinin yarısının herhangi bir düzeyde yer alacak 
geometri bilgisine sahip olmadığını, sadece %22,8’inin 5 sınıf öğrencilerinin olması beklenen 

betimsel düzeyde yer aldıklarını belirlemişlerdir. Akkaya (2006)’da 6. sınıf öğrencileriyle yaptığı 

çalışmada öğrencilerin çoğunlukla betimsel ve basit çıkarım düzeyinde yer aldıklarını ortaya 
koymuşlardır. Halat (2006) 6. sınıf öğrencilerinin genellikle görsel ve betimsel düzeylerde 

bulunduğunu tespit etmiştir.  Yedinci sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmada da Ersoy, İlhan ve 

Sevgi (2019) öğrencilerin beklenen düzeyden daha düşük düzeylerde yer aldığını bulmuşlardır. 
Öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda geometrik düşünme düzeylerinin 

beklenenin altında olduğu belirlenmiştir (Çakmak ve Güler, 2014; Olkun, Toluk ve Durmuş, 

2002; Halat, 2008). Geometri konuları içerisinde önemli bir yere sahip olan çember ve daire 

konusunda yapılan çalışmalar katılımcıların başarılarının düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Sınıf 
öğretmeni adaylarıyla yapılan çalışmada Bekdemir (2012) öğretmen adaylarının çember ve daire 

konusundaki kavramları, bunlar arasındaki ilişkileri, formüllerin anlamlarını ya yanlış bildiklerini 

yada hiç bilmediklerini tespit etmiştir.   
Ders kitapları ile ilgili araştırmalar incelendiğinde genel olarak ders kitaplarının öğretmen 

ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirildiği görülmektedir.  Ulusal bazda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde ders kitapları ile öğretim programı arasında uyuşmazlıkların olduğuna yönelik 

çalışma bulgularına rastlanılabilmektedir (Artut ve Ildırı, 2013). 
Ortaokul öğrencilerinin beklenen geometrik düşünme düzeylerine ulaşmaları uygun bir 

öğretim sürecine bağlıdır. Modelde de belirtildiği üzere öğrencilerin bir düzeyde ilerleyebilmeleri 
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için kendi düzeyine uygun öğretim süreci içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca ders 

kitaplarının aynı zamanda her öğrencinin ulaşabildiği tek temel kaynak olduğu düşünüldüğünde 
ders kitaplarındaki öğretim materyallerinin öğrencilerin düzeylerine uygun olarak hazırlanması 

öğrencilerin istenilen düzeylere ulaşmaları noktasında büyük katkılar sunabilir. Tüm bu durumlar 

dikkate alındığında öğretim sürecinin etkili bir şekilde sürdürülmesi, istenilen hedeflere 

ulaşılabilmesi, öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin ilerlemesi ders kitaplarındaki 
öğretim materyallerinin öğrencilerin düzeylerine uygun olarak hazırlanmış olmasına bağlıdır. Bu 

noktada matematik ders kitaplarının incelenmesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi öğretim 

sürecini doğrudan etkileyebilir.  
Öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre ortaokul 6. sınıf ve 7. sınıfta öğrencilerin en çok 

zorlandıkları konuların belirlenmesine yönelik çalışmalarda öğrencilerin en fazla çember ile ilgili 

alt öğrenme alanında zorlandıkları tespit edilmiştir (Gürel ve Çağlar, 2019). Bu noktada çember 
ve daire ile ilgili ders kitaplarındaki bölümlerin van hiele düzeyleri açısından incelenmesi 

öğrencilerin zorlanmalarının nedenlerinin belirlenmesi açısından katkı sağlayabilir.  

 Bu tespitlerden bu araştırmada ortaokul ders kitaplarındaki çember ve daire ile ilgili 

öğretim materyallerinin (etkinliklerinin, çözümlü örneklerinin sorularının vb.) Van Hiele 
geometrik düşünme düzeylerine uygunluğu araştırılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında okutulan ortaokul matematik ders kitaplarının çember ve daire alt öğrenme alanı ve van 

Hiele geometrik düşünme düzeyleri ile sınırlı tutulmuştur. 

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Deseni 

Bu araştırma nitel bir araştırma olup, ortaokul matematik ders kitaplarındaki  çember ve 

daireye ait öğretim materyallerini van Hiele geometrik düşünme düzeylerine göre analiz etmek 
için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi araştırılacak konu ile ilgili var olan 

kayıt ve belgeleri (ortaokul matematik ders kitaplarındaki öğretim materyalleri) toplayıp belirli 

norm veya sisteme (van Hiele geometrik düşünme düzeyi) göre kodlayıp inceleme işlemidir 
(Çepni, 2012). Bu çalışmada 2018-2019 eğitim öğretim yılında Burdur’da okutulan ortaokul 

matematik dersi kitaplarının çember ve daire alt öğrenme alanının ilgili bölümleri doküman 

incelemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

2.2. Verilerin Analizi 

Veri analizinde, öncelikle ders kitaplarındaki çember ve daire alt öğrenme alanlarına ait 

bölümler belirlenmiştir. Kitapların bu bölümlerinde yer alan materyallerin türleri tespit edilmiştir. 

Belirlenen türler giriş etkinliği, bilgi köşesi, örnek soru, etkinlik, alıştırma sorusu, ünite 
değerlendirme, araştırma-problem sorusu şeklindedir. Sonraki aşamada her bir öğretim materyali 

ayrı ayrı kodlanmıştır. Bu süreçte her iki araştırmacı analizleri birbirinden bağımsız olarak 

gerçekleştirmiştir. Görüş birliği ve farklılıkları tespit edilmiştir.  Görüş farklılıklarının olduğu 
durumlar için üçüncü araştırmacı ile veri analizi tekrarlanmıştır. 5. öğretim programına bağlı 

olarak 5. sınıf ders kitaplarında çember ve daire alt öğrenme alanına ilişkin bir bölüm bulunmadı 

için kapsam dışında bırakılmıştır. 6. sınıf kitabı Berkay yayıncılık, 7. sınıf kitabı koza yayınlarına, 
8. sınıf kitabı ise Ekoyayınları tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitaplarının çember ve 

daire ile ilişkili bölümleri incelendiğinde 6. sınıf kitabının 15 sayfası, 7. sınıf kitabının 13 sayfası 

ve 8. sınıf kitabının 20 sayfası doküman analizi ile analiz edilmiştir.   

2.3.1. Örnek Kodlama  
Bu kısımda van Hiele geometrik düşünme düzeyine göre örnek kodlamalara yer verilmiştir. 

Her bir öğretim materyaline yönelik olarak aşağıdakine benzer kartlar ile analiz 

gerçekleştirilmiştir. 
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Kazanım Tür Van hiele 

düzeyi 

Terim ve 

kavram 

Çember çizerek merkezini, yarıçapını 
tanır. 

Giriş Etkinliği Düzey 0 Çember 

 
Giriş etkinliği, şekilleri isimlendirmeyi amaçladığından düzey 0’a karşılık gelmektedir. 

Yukarıda verilen materyal ders kitabından alınmıştır ve bu materyalin amacı öğrencinin bir 

çokgeni görüntüsüne bakarak tanımasını ve isimlendirmesini sağlamaktır. Bu iki materyal düzey 
0’a karşılık gelmektedir. Çünkü bir şekli özelliklerini dikkate almaksızın sadece görüntüsüne göre 

isimlendirmek, şekillerin birbirinden farklı olduğunu yine görüntüsüne göre ayırt edebilmek 

düzey 0’a ait bir özelliktir. 

Kazanım Tür Van hiele 
düzeyi 

Terim ve 
kavram 

Çember çizerek merkezini,yarıçapını ve çapını 

tanır. 

Bilgi Kutusu Düzey 1 Çember, 

daire 

 
Düzey 1de olan öğrenci, bir kavram veya şekille ilgili verilen bilgileri anlayabilir. 

Yukarıda verilen araştırma sorusu, öğrencinin geometrik şekil ile ilgili bilgilerini 
kullanmasını amaçladığından düzey 1’e karşılık gelmektedir. 

Kazanım Tür Van hiele 

düzeyi 

Terim ve 

kavram 

Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin 
uzunluğunu hesaplamayı gerektiren 

problemleri çözer. 

Alıştırma 
sorusu 

Düzey 1 Çevre 
uzunluğu 

 

 
Bilgilerini kullanarak problem çözen öğrenci düzey 1’e aittir.  

Örnek soruda dairenin alan formülünün ispatı verilmiştir. Bu nedenle düzey 2’e karşılık 

gelmektedir. 
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3. Bulgular 
Ders kitabında yer alan çember ve daire alt öğrenme alanına yönelik materyallerin 

düzeylere göre dağılımlarına ilişkin frekans tabloları kazanımlara göre ayrı ayrı sunulmuştur. ve 

bir alt öğrenme alanına ilişkin değerlendirmeler örnek görseller üzerinden sunulmuştur. 
Tablo 1. Altıncı Sınıf Ders Kitabına İlişkin Bulgular 

6. sınıf Çember çizerek 

merkezini, yarıçapını ve 

çapını tanır. 

Bir çemberin 

uzunluğunun çapına 

oranının sabit bir değer 

olduğunu ölçme yaparak 

belirler. 

Çapı veya yarıçapı 

verilen bir çemberin 

uzunluğunu hesaplamayı 

gerektiren problemleri 

çözer. 

0.düzey 1.düzey 2.düzey 0.düzey 1.düzey 2.düzey 0.düzey 1.düzey 2.düzey 

Giriş etkinliği 1      1        

bilgi köşesi   2     1        

örnek soru 1 6     4   2    

etkinlik   1      1      

alıştırma sorusu 1 10 1   10     9   

bölüm 

değerlendirme 

  2 1   1     7   

ünite 

değerlendirme 

1 3     1     4   

TOPLAM 4 24 2 0 18 1 2 20 0 

Yüzde 13,3 80,0 6,7 0,0 94,7 5,3 9,1 90,9 0,0 

Tablo 1 incelendiğinde 6.sınıfta yer alan materyallerin genel olarak betimsel düzeye 

yönelik olarak hazırlandığı görülmektedir. “Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını 
tanır.” kazanımına ait toplam 4 öğretim materyali görsel düzeyde, 24 öğretim materyali betimsel 

düzeyde, 2 öğretim materyali ise basit çıkarım düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. “Bir çemberin 

uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler” kazanımına ait 18 

öğretim materyalinin betimsel düzeyde olduğu ve 1 etkinliğin sadece basit çıkarıma yönelik 
olduğu tespit edilmiştir.  Bu kazanıma ilişkin görsel düzeyde bir materyale rastlanmamıştır. 

Kazanım incelendiğinde bu durumun uygun olduğu görülmektedir. Ancak etkinliğin düzeyinin 

basit çıkarıma yönelik olmasına rağmen başka öğretim materyallerinde basit çıkarım düzeyine 
uygun bir içerik verilmemesi öğrencilerin üst düzeylere ulaşması açısından yeterli değildir.  “Çapı 

veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.” 

kazanımına ait 2 örnek sorunun görsel düzeyde olduğu görülmektedir. Alıştırma soruları ve 

bölüm ve ünite değerlendirme türlerine ilişkin toplam 20 materyalin betimsel düzeye uygun 
olarak hazırlandığı görülmektedir. Ortaokul ders kitaplarına baktığımızda 5.sınıf kitaplarında 

çember ve daireye yönelik bir kazanım bulunmamaktadır. Fakat öğrencinin, ilkokulda çember ve 

daire ile ilgili temel bilgileri kazanması beklenir ve bu nedenle 6.sınıfta düzey 0’dan düzey 1’e 
ulaşması beklenilir. 6.sınıfta ağırlıklı olarak betimsel düzeye yönelik öğretim materyalleri 

bulunduğu görülmektedir.  
Tablo 2. Yedinci Sınıf Ders Kitabına İlişkin Bulgular 

7. sınıf 

Çemberde merkez açıları, 

gördüğü yayları ve açı ölçüleri 

arasındaki ilişkileri belirler 

Çemberin ve çember 

parçasının uzunluğunu 

hesaplar 

Dairenin ve daire diliminin 

alanını hesaplar. 

0.düzey 1.düzey 2.düzey 0.düzey 1.düzey 2.düzey 0.düzey 1.düzey 2.düzey 

Giriş etkinliği   1    1     1   

bilgi köşesi              

örnek soru   3    5    7 1 

etkinlik   1    1    1   

alıştırma sorusu   3    4    13   

bölüm 

değerlendirme              

ünite 

değerlendirme   1     1 2   2 1 

TOPLAM 0 9 0 0 12 2 0 24 2 

Yüzde 0,0 100,0 0,0 0,0 85,7 14,3 0,0 92,3 7,7 
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Tablo incelendiğinde her üç kazanımda da genel olarak materyallerin betimsel düzeyde 

olduğu görülmektedir. “Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki 
ilişkileri belirler.” kazanımında öğretim materyallerinin tamamının betimsel düzeye ait olduğu 

görülmektedir.  Bu kazanım için hedeflenen beceriler düşünüldüğünde bu durumun uygun olduğu 

söylenebilir. “Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.” kazanımında ait öğretim 

materyallerinin 12’si betimsel düzeyine 2’si ise basit çıkarım düzeyine yöneliktir. Bu kazanıma 
ilişkin öğretim materyallerinin türlerinin dağılımı incelendiğinde sadece ünite değerlendirme 

bölümünde basit çıkarıma yönelik olması uygun değildir. Öğrencilerin bu düzeye uygun bir 

öğretim süreci içinde bulunmadan ünite sonunda yer alan bölümde basit çıkarım düzeyine uygun 
ünite değerlendirme bölümünün öğrenciler için uygun olmadığı görülmektedir. “Dairenin ve daire 

diliminin alanını hesaplar” kazanımına ait 24 farklı öğretim materyalinin betimsel düzeye, 2 

öğretim materyalinin ise basit çıkarım düzeyine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir.  Ancak 
bu kazanıma ilişkin görsel düzeyde bir öğretim materyaline rastlanmamıştır. Tabloya genel olarak 

baktığımızda 7.sınıfta olan öğrencinin çember ve daire konusunda betimsel düzeyde olması 

amaçlanmaktadır ve öğrencinin yavaş yavaş basit çıkarım düzeyine ulaşması beklenmektedir.  
Tablo 3. Sekizinci Sınıf Ders Kitabına İlişkin Bulgular 

8. sınıf 

Dik dairesel silindirin 

temel elemanlarını belirler, 

inşa eder ve açınımını çizer. 

Dik dairesel silindirin 

yüzey alanı bağıntısını 

oluşturur, ilgili problemleri 

çözer. 

Dik dairesel silindirin 

hacim bağıntısını oluşturur; 

ilgili problemleri çözer. 

0.düzey 1.düzey 2.düzey 0.düzey 1.düzey 2.düzey 0.düzey 1.düzey 2.düzey 

Giriş etkinliği 1 1            

bilgi köşesi  1    1    1   

örnek soru  4    4    5   

etkinlik           1   

alıştırma sorusu              

bölüm 

değerlendirme   5    6    12   

ünite 

değerlendirme   2    1    3   

TOPLAM 1 13 0 0 12 0 0 22 0 

Yüzde 7,1 92,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Tablo 3’e göre 8.sınıf kazanımların doğrudan çember ve daire ile ilgili kazanım 

bulunmadığı görülmektedir. Ancak silindir ile ilgili kazanımların doğrudan çember ile ilişkili 
olması nedeni ile bu kazanımlara ilişin öğretim materyalleri de doküman analizine dahil 

edilmiştir. Kazanımlara ilişkin bulgular incelendiğinde sadece bir öğretim materyallinin görsel 

düzeyde olduğu görülmektedir. Dik dairesel silindirin temel elemanlarının belirlenmesine yönelik 
olan bu kazanım için görsel düzeyde bir giriş etkinliği materyalinin öğrenciler için uygun olduğu 

söylenebilir. Diğer öğretim materyallerine ilişkin inceleme sonucunda tamamının betimsel 

düzeye uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Her üç kazanım için de basit çıkarım düzeyinde 
bir öğretim materyaline rastlanılmamıştır.   

Tablo 4. Çember İle İlişkili Öğretim Materyallerinin Düzeyleri 

    Giriş 

etkinliği 

bilgi 

köşesi 

örnek 

soru 

etkinlik alıştırma 

sorusu 

bölüm 

değerlen. 

ünite 

değerlen. 

Toplam Yüzde 

6.sınıf 0 düzey 1 0 3 0 1 0 1 6 8,5 
1 düzey 1 3 10 1 29 10 8 62 87,3 
2 düzey 0 0 0 1 1 1 0 3 4,2 

7.sınıf 0 düzey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 düzey 3 0 15 3 20 0 4 45 91,8 
2 düzey 0 0 1 0 0 0 3 4 8,2 

8.sınıf 0 düzey 1 0 0 0 0 0 0 1 2,1 

1 düzey 1 3 13 1 0 23 6 47 97,9 
2 düzey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

toplam 0 düzey 2 0 3 0 1 0 1 7 4,2 
1 düzey 5 6 38 5 49 33 18 154 91,7 

2 düzey 0 0 1 1 1 1 3 7 4,2 
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Çember ve daire kavramlarına ilişkin ders kitapları incelendiğinde tabloya göre öğretim 

materyallerinin büyük bir bölümünün betimsel düzeyde olduğu görülmektedir. Toplamda 168 
materyalin 154’ünün betimsel düzeye uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğretim 

materyallerinin %91,7’sinin betimsel düzeyde %4,2’sinin görsel düzeyde ve yine %4,2’sinin basit 

çıkarım düzeyine uygun olduğu tespit edilmiştir.   6 sınıfa ilişkin bulgular incelendiğinde toplam 

6 materyalin görsel düzeye yönelik olarak hazırlandığı, 62 materyalin betimsel düzeyde ve 3 
materyalin basit çıkarım düzeyine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu yönüyle sınıf 

düzeylerine göre yapılan incelemede en fazla görsel düzeydeki materyalin 6. sınıfta yer aldığı ve 

bu sınıf seviyesinde öğretim materyallerinin %8,5’inin görsel düzeyde olduğu görülmektedir. 7. 
sınıf ders kitabında yer alan materyaller içinde %8,2 oranında materyalin basit çıkarım düzeyinde 

olduğu tespit edilmiştir. 8. sınıftaki kazanımlara ilişkin öğretim materyalleri incelendiğinde basit 

çıkarım düzeyine uygun bir öğretim materyaline rastalnmadığı görülmektedir. farklı öğretim 
materyallerine yönelik inceleme yapıldığında genel olarak büyük çoğunluğun betimsel düzeye 

yönelik olduğu görülmektedir. Giriş etkinliğinde bu durumun biraz farklılaştığı ve 7 giriş 

etkinliğinin 2 tanesinin görsel düzeye uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Basit çıkarım 

düzeyine ilişkin materyal oranının en fazla olduğu öğretim materyal türünün ünite 
değerlendirmesi olduğu görülmektedir.  

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçlarına göre ders kitaplarında çember ile ilgili öğretim materyallerinin genel 
olarak betimsel düzeye yönelik olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu durum her bir sınıf (6, 7 ve 

8. sınıf seviyeleri) seviyesi için geçerlidir. Sınıf bazındaki incelemeler 6. sınıfta görsel düzeyde 

materyallerin biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. Ortaokul matematik dersi 1-8 sınıflar 

öğretim programı incelendiğinde çember ile ilişkili bir kazanımın temel eğitim düzeyinde yer 
almadığı görülmektedir(MEB, 2018). Sadece birinci sınıfta çemberi adlandırmasına, tanımasına 

ve model oluşturmasına yönelik bir açıklama yer almaktadır. Bu yönüyle öğrencilerin çember 

kavramıyla ortaokul düzeyinde karşılaştığı söylenebilir. Çember kavramına ilişkin hiçbir öğretim 
süreci içerisinde bulunmayan öğrenciler için altıncı sınıfta görsel düzeyde daha fazla materyalin 

bulunması öğrencilerin bu düzeyin gerektirdiği becerilere sahip olarak bir üst düzey olan betimsel 

düzeye geçmeleri için uygun olacaktır. Van Hiele modelinin düzeylerinin hiyerarşik oluşu ve 
geometrik deneyimin düzeyler arasındaki ilerlemeyi etkileyen en büyük etken oluşu dikkate 

alındığında betimsel düzeye öğrencilerin ulaşmaları görsel düzeyde uygun bir öğretim süreci ile 

mümkündür.  

Öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmaların sonuçları öğretim sürecinin 
tasarlanmasından birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerin geometrik düşünme düzeylerinin 

istenilen seviyede olmadığını göstermektedir (Duatepe, 2000; Durmuş, Toluk & Olkun, 2002; 

Erdoğan, 2006; Oral ve İlhan, 2012). İlköğretim ve ortaöğretim öğretmen adaylarının geometrik 
düşünme düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışmada öğretmen adaylarının % 50 sinin 

betimsel düzey yada altında yer aldığı tespit edilmiştir(Oral ve İlhan, 2012). Ayrıca katılımcıların 

%43’ü basit çıkarım düzeyinde bulunmaktadırlar. Farklı çalışma bulguları öğretmenler 
adaylarının geometri ile ilgili alan bilgilerini yeterli olmadığını göstermektedir. Bu durum 

geometri öğretimi için bir engel niteliğindedir. Bu durum dikkate alındığında öğretmenler için 

kılavuz niteliğindeki ders kitaplarının istenilen düzeyde olması ayrıca önemlidir. Bu nedenle 

öğrencilerin istenilen düzeylere ulaşmalarını sağlayacak öğretim sürecinin tasarlanması 
noktasında ders kitaplarının uygun şekilde hazırlanması ve öğretmenlere rehberlik etmesi büyük 

önem taşımaktadır. Topbaş’ın (2008) belirttiği üzere öğretmenler ders kitaplarını temel kaynak 

olarak kullanmakta ve dersi planlarken ders kitabının dışına çıkmamaktadırlar.  
Ortaöğretim seviyesinde öğrencilerin çıkarım düzeyine ulaşmaları beklenmektedir. 

Öğrencilerin alt düzeylerde uygun bir öğretim süreci geçirmemeleri onların üst düzeylere 

ulaşmaları açısından önemli bir engel teşkil etmektedir(Hoffer, 1983). Ortaokul yılları 

öğrencilerin bu seviyelere ulaşmaları için kritik bir noktadadır. Öğrencilerin uygun öğrenme 
sürecinde bulunarak basit çıkarım düzeyine ulaşmış olmaları gerekmektedir. Ancak yapılan 

inceleme sonucunda ders kitaplarında çember ile ilgili materyallerin düzeylerinin büyük 
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çoğunluğunun betimsel düzeyde olduğu görülmektedir. bu noktada ders kitaplarında basit çıkarım 

düzeyinde farklı materyallere yer vererek öğretmenlerin bu düzeye uygun bir öğretim süreci 
tasarlamaları noktasında onlara destek olunması gerekmektedir.  

Bu çalışmada matematik ders kitaplarındaki çember ve daire ile ilişkili öğretim materyalleri 

incelenmiştir. Bu çalışmanın devamı niteliğinde sınıf ortamlarındaki öğretim sürecinin van Hiele 

düzeyi açısından incelenmesi tavsiye edilmektedir. Bu çalışmada van Hiele tarafından önerilen 
beş öğretim aşamasının(Görüşme-Yöneltme-Netleştirme-Serbest Çalışma-Bütünleme) 

incelenmesi (Olkun ve Toluk, 2007) ve ders kitaplarının bu aşamalara yönelik dersin 

planlanmasındaki rolü incelenebilir.  
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ÖZET: 20 inci yüzyılın sonlarından itibaren sermayeye dayalı ekonomi düzenin yanı sıra bilgi teknolojilerine 

dayalı ekonomik düzen söz konusu olmuştur. Sanayi sonrası toplumu anlatan bilgi toplumu daha çok internet 
teknolojilerine dayalı toplum modelini anlatır. Bilgi ekonomisi adı verilen bilgi teknolojilerine dayalı yeni ekonomi 
sistem modelinin yararlandığı platform dijitalleşme ve insanın yapacağı işi teknoloji ile birlikte gerçekleştirmesini ifade 
eden otomasyondur.  Dijital dünyanın sunduğu kolay, pratik sanal hizmet modelleri yeni ekonomi sisteminin işleyişini 
kolaylaştırmıştır.  

İnsan-makine birlikteliğinin günümüzdeki örnekleri yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut depolama ve dijital 

dünyanın yeni ekonomi teknolojisinin en tipik örneğini oluşturan blokzincir uygulamaları oluşturmaktadır. Blokzincir 
teknolojisi ile birlikte para alış verişini düzenleyen merkezlere (devlet gibi), kurumlara (banka gibi) ya da kişilere gerek 
olmadan hızlı, şeffaf ve şifreli sistem ile para alışverişi/transferi gerçekleştirilmektedir.  

Dijital dünyanın yeni ekonomi pratiğine karşılık gelen blokzincir uygulaması, ekonomik sistem 
uygulamalarında dönüşüme tip bir örnek olmakla birlikte uygulamanın sunduğu özellikler, yeni kamu yönetimi 
anlayışındaki temel hedefler için örnek olma potansiyelini taşımaktadır. Bu çalışmada blokzincir uygulamalarının yeni 
kamu yönetimi anlayışında orta ve uzun vadede yaratacağı etkiler üzerinde durulacak ve bilgi ekonomisinin özgün 
örneği olan blok zincir uygulamalarının yeni kamu yönetimi anlayışı ile ilişkisi değerlendirilecektir.  

 
 Anahtar kelimeler: Kamu Yönetimi, Kamu Yönetiminde Değişim, Blokzincir 
 

 
ABSTRACT: Since the end of the 20th century, the economic order based on information technologies has 

been in addition to the capital based economic order. The information society, which describes the post-industrial 
society, describes a society model based on the internet technologies. The platform that the new economy system model 
based on information technologies called information economy is benefiting from is digitalization and automation that 

expresses the realization of the work of human beings together with technology. The easy and practical virtual service 
models offered by the digital world have facilitated the operation of the new economy system. 

Artificial intelligence, the Internet of Things, cloud storage and block chain applications that are the most 
typical examples of the new economic technology of the digital world are the recent examples of human-machine 
collaboration. The blockchain technology enables money exchange/transfer in a fast, transparent and encrypted way 
without the need of centers (such as government) or institutions (such as banks) or persons who regulating the exchange 
of money. 

Even though the blockchain application, which corresponds to the new economic practices of the digital world, 
is a type of transformation in economic system applications, the features of the application have the potential to be an 

example for the main objectives in the new public management approach. In this study, the effects of blockchain 
applications on the new public management approach will be emphasized in the medium and long term. The 
relationship between block chain applications which are unique examples of knowledge economy and new public 
management understanding will also be evaluated. 

 
          Keywords: Public Administration, Change in Public Administration, Blockchain. 
 
 
 

 GİRİŞ 
 Son çeyrek yüzyılda ekonomiden siyasal hayata, yönetimden sosyo kültürel değerlere, 

bilim ve teknoloji alanından iletişime birçok alanda hızlı değişime tanık olmaktayız. İletişim ve 

bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan dijitalleşme ile birlikte 

mekân ve zaman boyutu önemini yitirmiştir.  
Blokzincir konusu, ortaya çıktığı alan itibariyle finans sektöründeki dijitalleşmenin en güncel 

örneklerinden biridir. ,Blokzincirin öncelikle ekonomi alanında uygulanabilirliği konusunda 

şirketler tarafından başlatılan çalışmalar, gün geçtikçe diğer sektörlerde de gündeme gelmiştir.     
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Dijitalleşmenin ekonomideki en güncel uygulama örneklerinden biri olan blokzincirin 

ortaya koyduğu özellikler, hiyerarşik ve katı bürokratik yönetim anlayışına sahip devlete 

yöneltilen eleştirilere karşılık öne sürülen piyasa koşullarına odaklı yeni kamu yönetimi anlayışı 

için oldukça kullanışlı zemin oluşturmaktadır.  

 

 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 
 1970 li yılların sonlarından itibaren, devlete hantal, işlevlerinin gereksiz derecede fazla 

olduğu yönündeki eleştirilerin bir kısmına bir kısım cevap kamu yönetiminde değişimde 

bulmuştur. Kamu Yönetiminin klasik katı hiyerarşik bürokratik yapısının değişmesi, bu yönetim 
anlayışı yerini esnek, piyasa koşullarına göre belirlenen bir yönetim anlayışına bırakmıştır. 

Devlete yöneltilen eleştiriler ve yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte devletin ve vatandaşların 

rollerinin yeniden tanımlanmasını getirmiştir.  
Sanayi toplumu dikey olarak bütünleşmiş iletişim, bilgi ve ulaşım teknolojileri ile ve yüksek 

maliyetlerle yapılandırılmışken bilgi çağı dediğimiz çağ yatay ağlar boyunca rekabetçi ve daha 

az maliyetle yapılanmış bir sistemi anlatır. Bu yeni ağlar, hub'larla kıtaları aşar: Silikon Vadisi 

(Amerika Birleşik Devletleri) ile Sao Paulo arasında Gauteng (Güney Afrika) ile Bangalore 
(Rondinelli, (Rondinelli, 2007:12). 

Devletin ve vatandaşların rollerinin yeniden tanımlanması klasik kamu yönetimi 

anlayışının getirdiği yönetim süreçlerinin hepsinde değişime yol açmıştır. Klasik kamu yönetimi 

anlayışının halkın beklentilerine karşılık verebilecek kapasitede ve hızda olmadığı, gereğinden 

fazla yaz yazçizciliğin zaman kaybına yol açtığı; bu nedenle devlette ve kamu yönetiminde reform 

teoride ve pratikte gündeme oturmuştur. Reform çalışmalarının özünü, özel sektör anlayış ve 

pratiklerinin kamu yönetimi alanına uygulanabilirliği oluşturur.  

Özel sektöre egemen olan serbest piyasa ekonomisi anlayışı kamu yönetiminde değişim 

için kilit rol oynar. 1990 yılında yayınlanan OECD Raporunda “ tüm üye ülkelerin yönetimleri 

kamu yönetiminin geliştirilmesinin değişen küresel ortamda daha iyi bir ekonomik performans 

için gerekli yapısal ayarlamaların içsel bir parçası olduğunu anlar ve kabul ederler” (Hughes’dan 

aktaran Gözel: 197) ifadesi devletin ve kamu yönetiminin küresel dünyanın koşullarına 

uyumunda ekonomik göstergelerin başat olduğunu anlatır.   

Küresel sistem içinde ekonominin belirleyiciliğinin yanında, bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler de kamu yönetiminde değişim konusunda belirleyici faktör 

olmuştur. Bilgisayar teknolojilerinin kamu yönetiminin etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesinde 

kullanılmasının önemli olduğu; arşivlemede de alınacak önlemlerin ve hazırlanacak mevzuatla 

yeni ve kompakt sistemlerin kullanılabileceği söylenmiştir (DPT 2000:69-70). Bilgi 

teknolojilerindeki gelişmelere güncel bir örnek olan blokzincir uygulamalarının finans sektöründe 

uygulanmaya başlanması ve blokzincir mantığının diğer hizmet alanlarında kullanılabilirliği 

tartışılmaya başlanmıştır.  

 Teknoloji tarihinden, insanların kültürleri, toplumsal örgütlenmeleri, kurumsal ortamları 
ve kişilik yapılarına bağlı olarak yeni teknolojileri kendi ihtiyaçları ve arzularına uygun biçimde 

benimsediklerini,  kullandıklarını ve değiştirdikleri söylenir  (Castells, 2016: 8). Bu süreçte yeni 

kamu yönetimi anlayışının ortaya çıktığı söylenir. Yeni kamu öynetimi anlayışı da bu özellikler 
doğrultusunda şekillenir. Bilgi toplumuna dayanan yeni kamu yönetimi anlayışı kamu 

hizmetlerinde bilgisayar ağları ve bu ağlara göre işletilen bilgi işleme ve akışı söz konusu oldu.  

Yeni teknolojik yapı geleneksel katı bürokratik  yapı yerini daha esnek ve merkeziyetçiliğin 

zayıfladığı ortam yaratmış oldu.  
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 BLOKZİNCİR  

 Günümüzde, içinde bulunduğumuz toplumsal yapı anlatılırken bilgi toplumu, ağ toplumu 

gibi ifadeler kullanılmaktadır. Ağ toplumunu Castells (2016: 59) toplumsal yapısı 
mikroelektroniğe dayalı, dijital olarak işlenen enformasyon ve iletişim teknolojilerinin harekete 

geçirdiği ağlar etrafında örgütlenmiş bir toplum olarak tanımlamaktadır.  

Bilgi toplumunda bilginin birikerek devinimle yeni bir hal alması, günümüzde ne kadar önemli 

olduğuna işaret eder. Bilginin kullanılacağı her alanda kişilerin küresel sisteme uyum sağlamaları 
her geçen gün zorlaşmaktadır. Kişilerin dinamik bir işleme süreci olan bilgiyi alma, kavrama, 

geliştirme, saklama ve aktarma yönündeki çabaları, içinde bulundukları çağa uyum için gerekli 

bir süreçtir.   
 Dijital ağlar küreseldir. Ağlar, programcılarının yönlendirdiği biçimde, iletişim içindeki 

bilgisayar ağları sayesinde ülkesel ve kurumsal sınırları aşarak kendi kendilerini yeniden 

şekillendirme yetisine sahiptir.  Herkes toplumsal yapıyı oluşturan küresel ağlarda gerçekleşen 

süreçlerden etkilenir. İnsan hayatını şekillendiren ve kontrol eden kilit faaliyetler küresel ağlarda 
şekillenir: finans piyasaları, mallar ve hizmetlerin ulus aşırı üretimi, yönetimi ve dağıtımı vb. 

Castells (2016: 59). 

 Günümüzde İnternet, dünyadaki milyarlarca insanı birbirine bağlar ve kesinlikle çevrimiçi 
iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için mükemmeldir. Ancak, değer yerine bilgi taşımak ve 

depolamak için oluşturulduğundan, iş yapma biçimimizi değiştirmek için çok az şey yaptı. Bu 

yüzden bilgi interneti ile değerli şeyleri değiş tokuş etmek için güçlü aracılara güvenmek 
zorundayız. Hükümetler, bankalar, dijital platformlar ve kolejler ve üniversiteler kimliğimizi 

oluşturma, güvenilirliğimizi garanti altına alma ve varlıkları edinme ve devretme ve işlemleri 

yapma konusunda bize yardımcı olmaktadır (Tapscott&Tapscott:2017).  

 
Blokzincir, adını verdiği bilgi içeren bloklardan oluşur ve dağıtık kayıt defteri olarak 

kullanılır. Bu sistem aslında bir grup araştırmacı tarafından 1991 yılında dijital belgelere zaman 

damgası vurulması sayesinde onlara eski bir tarih atılarak müdahale edilmesinin önüne geçilmesi 

amacıyla planlanmıştı Ancak blokzincir teknolojisine dayanan kripto para birimi Bitcoin’in 

yaratıcısı olup açık kimliği/kimlikleri tam olarak bilinmeyen Satoshi Nakomato tarafından 2009 

yılında Bitcoine adapte edilmesine kadar neredeyse hiç kullanılmamıştı (Kılıç, 2018). 

 

 Blokzincir, bilgi alışverişinde bulunmak için bir dizi genel amaçlı teknolojiyi ve dağıtılmış 
ağlarda dijital varlıklar arasında işlem yapma; bilgi alışverişinde bulunmak ve dijital varlıkları 

dağıtık ağlarda aktarmak için kullanılan genel amaçlı teknolojiler anlamına gelir (Olnes, Svein,  

Ubacht, Jolien; Janssen, Marijn :2017). Blokzincir, gerçekleşmiş tüm bitcoin işlemlerinin kaydını 
tutan ve işlemlerin yer aldığı bloklar birbirine eklendikçe büyüyen genel bir defter-i kebirdir. 

Bloklar blokzincire doğrusal ve kronolojik bir sırayla eklenmektedir (Üzer, 2018). 

Blokzincir ilk kez merkezsiz ve şifreli sanal para birimi olan bitchoin ile kullanılmaya 

başlanmıştır. Temelde para transferi gerçekleştirmek üzere finans sektöründe kullanılmakla 

birlikte noter işlemleri, değerli belgelerin yaratılması ve saklanması amacıyla da kullanılmaktadır.  

Blokzinciri, birbirine bağlanmış bloklardan oluşur. Tüm veriler bu bloklar içinde 

tutulmaktadır. Bloklar belli sayılarda işlemi barındırırlar ve her blok kendisinden önceki bloğa 

bağlanarak blok zincirine eklenmiş olur. Zincirin başlangıcı olan bloğa genesis block ismi verilir. 

İlk blok herhangi bir bloğa bağlı değildir. Blokların bağlantıları bilgisayar yazılım eğitimlerinde 

anlatılan veri yapıları konu başlığındaki bağlı liste (linked list) veri yapısına benzer tek farkı 

tersine bağlıdır (back-linked list). Yani bir blok kendisinden önce gelen bloğun adresini kendi 

içinde saklar. Blokzincir birbirine kronolojik olarak bağlı ve tüm işlemlerin tutulduğu yapılar olan 

bloklardan oluşur. Bu bloklar madenciler(miner) tarafından bir dizi kriptografik ve matematiksel 

işlemle onaylanır, paketlenir ve zincire eklenir. (Ünal, 2018). 
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Saklama ve transfer fonksiyonları sanal cüzdanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 

sanal cüzdanlar şifresel anahtarlarla ilişkilendirilmiştir. Kişi, adresini kullanarak işlemleri 

imzalamak ve mülkiyeti ispatlamak için bu anahtara ihtiyaç duymaktadır. Anahtar şifrelemesi, bir 

özel anahtar bir de genel anahtar olmak üzere iki ayrı fakat matematiksel olarak birbirine bağlı 

anahtar üzerine kuruludur (Üzer, 2018). 

Bitcoinlerin ortaya çıkartılması, "Madenci" ismiyle anılan bir grup insanın güçlü 

bilgisayarlarla gerçekleştirdikleri hesaplama gücü ile önceki tüm bloklarda yer alan verileri de 

içeren yeni blokların oluşturulması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Madencilik bir işlem kayıt 

hizmetidir. Madenciler yeni yayımlanan işlemleri toplayarak blok haline getirmek ve sürekli 

olarak doğrulamak suretiyle blok zincirin tutarlılığını, tamlığını ve değiştirilemez olmasını 

sağlamaktadırlar. İşlemlerin doğrulanması, Bitcoin ağının bilgisayar gücünü sağlayan birçok 

madenci tarafından gerçekleştirilmektedir. Madenciler doğrulama sürecinin bir parçası olarak 

şifresel bir bulmacayı çözmekte; kullanılan SHA-256 çıkarım algoritmasıyla, her bir bloğun bir 

önceki bloğun şifresel çıkarımını içermesini sağlamaktadırlar. Böylece bloklar birbirine 

bağlanmakta ve bir zincir oluşturarak blok zincir ismini almaktadır.  Madencilik denilen bu işlem, 

tarafların Bitcoin ile yaptıkları işlem verilerini içeren blokların güçlü hesaplama yöntemleriyle 

bulunurak yeni bitcoinler üretilmesi işidir. Madenciler sadece yeni bitcoinler üretmekle kalmaz 

aynı zamanda sistem ağının güvenli bir şekilde korunması ve sistemdeki her kullanıcının 

senkronize hale getirilmesinde rol oynamaktadır. (Üzer, 2018). Veri üstündeki tüm değişiklikler 

bağlı bilgisayarlara iletilir ve senkronizasyon sağlanır. Diğer deyişle blokzincirde merkez yoktur. 

Dünyanın bir bölgesindeki bilgisayarların aynı anda çökmesi söz konusu olsa bile bu yapı 

nedeniyle ayakta kalan bilgisayarlar işlemlerin devam etmesini sağlayacaklardır (Ünal, 2018). 

Ağdaki kullanıcılar ve madenciler, işlem bloklarını bir araya getirmek suretiyle işlemleri 

doğrulamak için, birbirleriyle rekabet etmektedirler. DDK kullanıcıları tarafından iletilen bir dizi 

işlem, ağdaki sınırlı sayıdaki katılımcı tarafından doğrulandığında diğer kullanıcılar bu 

güncellemeyi edinmiş olmakta ve kendilerindeki kayıtları aynı doğrultuda güncellemektedirler. 

Doğrulayıcılar bir işlem sonucu transfer edilecek varlıkların o işlemi başlatan kişide bulunup 

bulunmadığını en güncel kayıtlara göre kontrol etmektedirler. İşlem doğrulama sonucunda yeni 

para birimleri yaratılmaktadır (Üzer, 2018). 

 

BLOKZİNCİR UYGULAMALARININ KAMU YÖNETİMİNE YANSIMASI 

 Birleşmiş Milletler günümüz yönetim anlayışını yansıtan iyi yönetişimin temel unsurlarını 

şöyle sıralamaktadır: katılım, hukuk kuralına dayanma, şeffaflık, bütün paydaşlara hizmet etmeye 

hevesli olma, politikaların ve prosedürlerin belirlenmesi ve herkes için en uygun olanı konusunda 
geniş bir fikir birliği sağlama, eşitlik, etkinlik ve etkililik, hesap verebilirlik ve stratejik vizyon 

(Rondinelli, 2007:7-8). Günümüz yönetim anlayışını anlatan bu özellikler, blokzincir 

teknolojisinin günümüzde yalnızca para transferinde değil, diğer iş sahalarında ve hatta kamu 

sektöründe de kullanılabileceği üzerinden yürütülen tartışmalarını yansıtmaktadır. O kadar ki 
blokzincir teknolojisinin hükümetler için çok ilgi çekici olduğu sölenmektedir (Palfreyman, John, 

2015). 

 Palfreyman’ın, (2015), blokzincirin hükümetler için bahsettiği 4 yarar: maliyetleri ve 
karmaşıklığı azaltır, güven sürecini paylaşır, keşfedilebilirliği geliştirir, güvenli kayıt 

tutulmasının sağlanması, Birleşmiş Milletler’in iyi yönetişim özelliklerini karşılamasına işaret 

eder ve bu özellikleri işaret ettiği bazı örnekler şunlardır: açık tedarik zincirinde Avrupa 
Birliği’nin kurumsal tedarik zinciri hakkında daha fazla bilgi talep ettiği ve uyumsuzluk cezaları 

uyguladığı, tüketicilerin de ürünlerin nerede ve nasıl yapıldıklarını bilmek istediklerini vurgular. 
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bu noktada, blokzincirin uçtan uca tedarik zincirinde güvenli dijital mülk transferini mümkün 

kılarak katılımcılara, son kullanıcılara ve düzenleyici otoritelere şeffaflık sağlayabileceğini iddia 

eder. Palfreyman diğer bir örnekle, kimlik yönetimi konusunda, etkili kimlik yönetimi 
çözümlerinin, vatandaşların gizlilik kaygılarını kimlik bilgilerini kimlerin görebileceği etrafında 

oluşan sorunları hafifleteceğinden bahseder ve blokzincirin, bir vatandaşın kimlik belgesinin 

kriptografik olarak işaretlenmiş bileşenlerini saklamak için kullanılabileceğini söyler. İlgili kamu 

kurumu tarafından onaylandıktan sonra, vatandaşın ağda kimin kimlik belgesine erişebileceğine 
karar verebileceğini söyler.  

 Blokzincir teknolojisinin kamu hizmeti sektöründe kullanılmasına örnek olarak Knight  

(2017),  kan elmaslarını izlemek, sağlık kayıtlarını doğrulamak ve tedarik zincirlerini güvence 
altına almak için kullanıldığından ve blokzincirin, karbon salımı ticaretinden sağlık kayıtlarının 

tutulmasına kadar her konuda yardım sunan, önemli toplumsal sorunlara çözüm bulmak için hazır 

olabileceğine vurgu yapar. Fakat bunun şirketler ve geliştiricilerin aynı fikirde olmalarıyla 

mümkün olabileceğini söyler.  Diğer bir deyişle, blokzincirin kullanılacağı sektör, alanda var olan 
paydaşların da bu teknoloji konusunda hemfikir olması önem taşımaktadır.  

 Geleceğin IP yaşam döngüsünün, varlıkların yaratılması üzerine atfedilebilir olmasını, 

dolandırıcılığa karşı korunmasını ve operasyonel verimliliği ve ürün inovasyonunu destekleyen 
bir ağ üzerinde çalışmasını sağlayacağı söylenir (Forman, 2019). Ayrıca blokzincirin, küresel 

finansal eşitsizliğin giderilmesinden startuplar için finansman sağlanmasına, mültecilerin 

kimlikliklendirilmesinden, tedarik zinciri sorunlarına ve bir emlakçıya ihtiyaç duymadan 
gayrimenkul satmaya kadar farklı sektörlerde yaşanan problemleri çözme potansiyeline sahip 

olduğuna inanılmaktadır (World Economic Forum’dan aktaran Kılıç, 2018). Devlet işlerinde 

başında kimlik, pasaport, doğum belgesi, evlilik cüzdanı, tapu kaydı gibi değerli evrakların ve 

resmi sertifikaların şifrelenmesi ve yönetimi gibi pek çok farklı uygulama için blokzinciri 
teknolojisinden faydalanılabilir. Blockzinciri teknolojisi bu belgelerin şifrelenerek ve 

vatandaşları bu bilgilere erişebilmek için yetkilendirerek kayıt tutmayı daha güvenilir hale 

getirebilir (Kırbaş’dan aktaran Kılıç, 2018). 

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi girişimiyle hazırlanan Kripto 

Para Raporu’nda Bitcoin'le beraber gündeme gelen Blokzincir teknolojisinin, güvenilir bir aracıya 

ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerde kullanılabilecek bir teknolojik çözüm olduğu; blokzincir 

teknolojisinin, Bitcoin'in başarısına da endeksli olmadığı; Bitcoin ve onun getirdiği teknolojilerin, 

kullanım alanı ve yaygınlığı gün geçtikçe arttığı ve bunun karşısında hükümetlerin Bitcoin’e karşı 

olumlu bir yaklaşım içerisine girdiği; ülkemizin de, tüm dünya devletleriyle birlikte, Bitcoin’i 

olumlu bir yaklaşımla izlemesinin uygun olacağı ve tüm risklerinin değerlendirilerek, teşvik edici 

düzenlemelerin yapılması durumunda, Bitcoin pazarından, gelir elde etmemizin de mümkün 

olduğu ifade edilmiştir (Kılıç, 2018). 

 Bitcoin ile birlikte adı duyulan blokzincirin, son yıllarda finans sektörü yanında birçok 

hizmet alanında yaygınlaştırılıp kullanılabileceği konusuna temkinli yaklaşanlar söz konusudur. 
Bu teknolojinin hükümete ve topluma fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu ve bir sonraki 

adımı sunabileceği, e-devlet uygulamalarının maliyetleri ve karmaşayı azalttığı için güvenilir 

süreç yarattığı,  güvenilir kayıt tutma sağlandığı belirtilmiştir. Çoğu çalışmanın bu konuda daha 
çok teknoloji kullanımına odaklandığı ve kullanımın teknolojik zorluklarını ele aldığı 

belirtilmiştir. Buna karşın, neredeyse hiç bir araştırmanın bilgisayar teknolojilerinin toplumsal 

ihtiyaçlara cevap verebilme becerisine odaklanmadığı ve hatta bilgisayar teknolojilerine dayanan 
hükümetler için yapılan uygulamaların da sistematik bir şekilde araştırılması potansiyelinin 

olmadığı yönünde eleştiriler söz konusudur (Olnes, Svein; Ubacht, Jolien; Janssen, Marijn, 2017). 

 Bilişim teknolojilerinin dijital kimliği içerir, adli kararların saklanması, okul finansmanı 

binalar ve para izleme, medeni hal, e-oylama, işletme ruhsatı, pasaport, sabıka kaydı ve hatta vergi 
kayıtları vb hizmetlerle hükümetler için çok çeşitli hizmetler sağladığı söylenmektedir. Fakat bu 
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çabaların çeşitliliğinin karşılaştırılmasının ve faydaların kaynağının iyi analiz edilmesinin önemli 

olduğuna dikkat çekilmektedir (Olnes, Svein; Ubacht, Jolien; Janssen, Marijn, 2017). 

 Knight (2017) gibi Olnes, Svein; Ubacht, Jolien; Janssen, Marijn (2017) de bilişim 
teknolojisinin kullanılacağı hizmetlerde yer alan bütün tarafların aynı işlemde yer almaları 

gereğine vurgu yaparlar.  Bu duruma birkaç örnek verirler:  belediye, polis, itfaiye ve sağlık 

kuruluşlarının bu teknolojileri birlikte kabul ettiklerini ve kitle ile ilgilenmeye hazır olup 

olmadıklarını temin etmelerini gerektiren konserler ve gösteriler gibi kitle etkinlik 
organizatörlerine izin konusunda birlikte hareket etmelerine dikkat çekerler. Bu konuda verilen 

diğer bir örnek de araç mülkiyetinin devridir. Aracın alım satımında araç satan kişinin aracı 

sattığını onaylamasının, aracı alacak kişinin aracı alacağını onaylamasını ve banka (veya başka 
bir taraf) mülk devri için ödemeyi onaylaması gerektiğidir. Yani bu örnekteki tarafların hepsinin 

bu teknolojinin sınırları içinde yer alması gerekmektedir.  

 Bazı yazarların bilişim teknolojisini kapitalizmin diğer ekonomik kurumları, yani şirketler, 

pazarlar, ağlar ve hatta hükümetler ile rekabet eden kurumsal bir yönetim teknolojisi” olduğunu 
iddia ederek bir adım daha ileri gittiklerini (Davidson, De Filippi Potts, Atzori); bilişim 

teknolojisinin hükümetin toplumdaki rolüyle rekabet eden bir teknoloji olarak görülebileceğini 

bile belirttikleri söylenir.  Bir kurumla rekabet eden teknoloji, teknoloji itici, çok zorlu ve naif 
olarak kabul edilebilir olduğu; ancak yine de, bu tür tekliflerin göz ardı edilmemesi gerektiği, 

bunu hem teknik hem de kurumsal unsurları dikkate alan daha gerçekçi bir bakış açısına 

yerleştirmek için araştırma yapılması gerektiği üzerinde durulur. Bilişim teknolojilerinin sunduğu 
şeyin, doğrudan devlet örgütleri tarafından işlemlerin yerine getirilmesi yerine, devlet kurumları 

tarafından etkinleştirilen ve kolaylaştırılan muhasebe teknolojisi ile ele alınabilmesi üzerinde 

durulur. Bütün bunların, hükümetin rolü olacak olan mimarileri kimin kuracağı, uygulayacağı ve 

sürdüreceği ile ilgili sorular ortaya çıkardığı ancak gerçek işlemlerin hükümet olmadan da 
yapılabileceği söylenir (Olnes, Svein; Ubacht, Jolien; Janssen, Marijn (2017). 

 

 SONUÇ 
 Blokzincir teknolojisi, önümüzdeki yıllarda gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe 

toplumsal yaşantının süreçlerini etkileyecek gibi görünmektedir.  Blokzincir teknolojisinin kamu 

sektöründe kullanımı konusunda gündeme gelen tartışmalar henüz çok yenidir.  
Blokzincir ve aslında diğer bilişim teknolojilerinin kamu hizmetlerinde kullanımı yönündeki 

çabaların, bu teknolojilerin özelliklerinin kamu sektörünün var olan idari yapısı ile uyumu ciddi 

bir çalışma yapılması yönünde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bilişim teknolojilerinin tipik 

örneğini oluşturan blokzincir teknolojisine ve diğer bilişim teknolojilerinin hizmet sektörüne 
uyumlaştırılmasında geliştirilen teknolojilerin hizmetler sektörüne etkileri ve uyumlaştırılması 

yönünde çabalara odaklandığı gözlenmektedir.  

Blokzincir teknolojileri üzerinden yürütülen bilişim teknoloijlerinin kamu sektöründe 
uygulanabilirliği tartışmalarının yukarıda ele alındığı gibi, hizmetler sektörüne etkisi ve 

uyumlaştırılmasından daha çok, bu teknolojilerin hizmetler sektörünün ihtiyaçlarına 

beklentilerine göre dönüştürülmesinin daha önemli ve yararlı olacağı düşünülmektedir. Bilişim 

teknolojilerinin kamu sektörünü dönüştürmesi değil; kamu sektörünün geliştirilmesi gereken 
sğreçlerinin analizinin yapılması gereklidir. Bu süreçte gerçekleştirilecek analizlerin kamu 

sektörünün kendi ilkeleri ve değerleri çerçevesinde olması uygundur.   
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 ÖZET: Kişilerin mobil cihazlarına (akıllı telefon, tablet vb.) ulaşamama veya mobil cihaz üzerinden 

haberleşme sağlayamama durumunda hissettiği istemsiz korku nomofobi (Mobil Telefon Yoksunluğu) olarak 
tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı ön lisans düzeyinde ki öğrencilerin nomofobi seviyelerinin demografik 
değişkenler ve akıllı telefon kullanım alışkanlıkları açısından incelenmesidir. nomofobi düzeyi, akıllı telefon kullanım 
alışkanlığı ve demografik veriler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı iki Meslek Yüksekokulu’nda ki 9 
farklı bölümden 331 öğrenciye uygulanan bir anketle toplanmıştır. Verilerin analizinde ölçeğin geçerliliği, ortalamalar 
ve T- testi gibi testler uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen ortalama puanlara göre bölümlerin nomofobi düzeyleri 
çoğunlukla “orta” düzey çıkmıştır. Kadınların nomofobi düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 
Toplam dört boyuttan oluşan ölçeğin bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme ve çevrimiçi bağlantıyı kaybetme 

boyutlarında kadın erkek arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen iletişim kuramama boyutunda anlamlı bir 
fark bulunmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Nomofobi, akıllı telefon kullanımı, önlisans öğrencileri 

 

 ABSTRACT: The involuntary fear that people feel when they are unable to access or communicate via 
mobile devices (smart phone, tablet etc.) is defined as Nomophobia(No Mobile Phone Phobia). The aim of this study 
was to examinate Nomophobia levels of Associate degree students in terms of demographic variables and smartphone 
usage habits. Nomophobia levels, smartphone usage habits and demographic data were collected by a survey applied 
to 331 students from 9 different departments in two Vocational Schools of Isparta University of Applied Sciences.  In 

the analysis of the data, tests such as validity of the scale, averages and independent T-test were applied. According to 
the average scores obtained from the scale, Nomophobia levels of the departments were mostly “intermediate”. 
According to the survey was observed that Nomophobia levels of women higher than men. Although there was no 
significant difference between men and women in terms of Inability to Access Information, waiving from Comfort and 
Losing Online Connection, there was a significant difference in the Inability to Communicate dimension of the scale 
which consisted of four dimensions. 

 Keywords: Nomophobia, smart phone use, Associate degree students 

 

 

1. GİRİŞ  

 

Gelişen dünyada internet ve bilişim teknolojilerinin önlenemez gelişimi sonucu iletişim 
teknolojileri de aynı hızla gelişmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte en yaygın iletişim aracı 

olan klasik cep telefonlarının yerini akıllı cep telefonları almıştır (Liu vd., 2017: 108). TÜİK Hane 

Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre Türkiye’de cep telefonu veya 
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akıllı telefon bulundurma oranı %98,7 olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 2019). Bu oran içerisinde 

teknolojiye olan yatkınlıkları nedeniyle gençlerin oranı daha yüksektir (Karaaslan ve Budak, 

2012:4549). İnternet ve Bilişim teknolojilerini bünyesinde bulunduran akıllı telefonlar boyut 
olarak da oldukça küçülmüş ve avuç içine sığacak boyutlara gelmiştir. Akıllı telefonlar, yalnızca 

iletişim kurmak için kullanılan klasik telefonlardan farklı olarak sosyal ağlara ulaşma, internete 

bağlanma, müzik dinleme, oyun oynama, navigasyon ve fotoğraf çekme gibi fonksiyonları da 

barındırmaktadır (Sırakaya 2018:714). Her geçen gün yenileri eklenen uygulamalar sayesinde 
akıllı telefonlar insanlar için zaman alıcı ve zahmetli işleri kolaylaştırarak insanların hayatını 

olumlu şekilde değiştirmiştir.  Zaman ve emek tasarrufu sağlaması nedeniyle günümüzde insanlar 

için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir (Gezgin ve Çakır, 2016:2504; Han vd., 2017:419). 
Fakat hayatımızı bu kadar kolaylaştıran akıllı telefonların bilinçsiz ve aşırı şekilde kullanımı yeni 

sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Minaz ve Çetinkaya Bozkurt, 2017:270). 

Akıllı cep telefonlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı insanlar üzerinde psikolojik ve fiziksel 

sorunlara yol açmaktadır. Parmak ve boyun eklemlerinde görülen fiziksel, uyku öncesi yoğun 
kullanıma bağlı olarak yaşanan uyku düzeninin bozulması sonucu ortaya çıkan depresyon gibi 

psikolojik sorunlar örnek olarak verilebilir (Burucuoğlu, 2017:483). Akıllı telefonların kullanımı 

sonucunda ortaya çıkan sorunlar ile ilgili olarak birçok araştırma yapılmış olup araştırmalar aşırı 
telefon kullanımı, telefon bağımlılığı ve problemli mobil telefon kullanımı üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu sorunları kapsayan akıllı telefon yoksunluğu olarak da bilinen nomofobi 

kavramı son yıllarda oldukça dikkat çekmeye başlamıştır (Sırakaya 2018:715). 
21. yüzyılın en yeni korkulardan birisi olan nomofobi, İngilizce NO MObile PHOBIA 

kelimelerinin kısaltılması sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Bu kavram kişilerin akıllı 

telefonlara ulaşamadığında ya da akıllı telefonlarla iletişim sağlayamadığında hissettiği korku ve 

kaygı durumu olarak ifade edilmektedir (King vd., 2013: 141; Yıldırım ve Correia, 2015: 131). 
Anlamsız korkular ve bu korkuların ortaya çıkardığı psikolojik ve fiziksel durumlara örnek olan 

nomofobi, bağımlılıklar sonucu ortaya çıkan korkular sınıfında değerlendirilmektedir (Erdem vd., 

2016: 924). Bireylerin kesintisiz olarak iletişim kurma istekleri sonucu olarak hissettikleri sürekli 
ulaşılabilir olma durumlarının kaybolması kaygısı nomofobi kavramını ortaya çıkarmıştır 

(Sırakaya 2018:715). Çok yeni bir kavram olmasına rağmen nomofobi, insanların gündelik 

hayatını olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Nomofobi 
düzeyi yüksek olan bireyler bataryaları bittiğinde, mobil şebekelerinin kapsama alanı dışında 

kaldıklarında veya akıllı telefonlarını yanlarında bulundurmadıklarında ciddi şekilde kaygı 

duyarlar ve bu kaygılar insanların verimliliğini düşürmektedir. (Adnan ve Gezgin, 2016:87; 

Gezgin ve Çakır, 2016:2504). Nomofobinin kabul görmüş başlıca belirtileri aşağıda sıralanmıştır 
(Bragazzi ve Del Puente, 2014). 

 Bir veya birden fazla akıllı telefona sahip olmak. 

 Akıllı telefonun bataryasının bitmesi, mobil şebekesinin çekmemesi, telefonu 

kaybetme gibi sebepler nedeniyle bireyin iletişiminin kesilmesinden korkması. 

 Akıllı telefon kullanımının yasak olduğu ya da kullanımın mümkün olmadığı 

ortamlardan uzak durmak.  

 Sürekli olarak telefonu kontrol etmek. 

 Telefonu sürekli açık tutmak. 

 Geceleri akıllı telefonu uyuduğu ortamda bulundurmak. 

 Şahsen iletişim yerine sanal iletişim kullanmak. 

 Akıllı telefon temini için gereksiz borçlanmak.  

2. YÖNTEM 

 

2.1. Araştırmanın Amacı, Araştırma Soruları ve Hipotezleri  

 

Ön Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin demografik bilgileri ve akıllı telefon 

kullanım alışkanlıklarını tespit ederek öğrencilerin nomofobi düzeylerinin bazı değişkenlere göre 
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Konuyla 

ilgili literatür taraması kapsamında aşağıda sıralanan araştırma sorularına cevap aranmıştır.   

Araştırma Sorusu 1: Öğrencilerin nomofobi düzeyi nedir?   
Araştırma Sorusu 2: Öğrencilerin nomofobi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?  

Araştırma Sorusu 3: Öğrencilerin nomofobi düzeyleri şarj cihazı taşıma durumuna göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Araştırma Sorusu 4: Öğrencilerin nomofobi düzeyleri uyanır uyanmaz telefon kontrol etme 
durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırma Sorusu 5: Öğrencilerin nomofobi düzeyleri uyumadan önce telefon kontrol etme 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 
Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise şu şekildedir:  

Hipotez 1: Cinsiyet nomofobi düzeyini anlamlı bir şekilde farklılaştırır. 

Hipotez 2: Şarj Cihazı taşıma durumu nomofobi düzeyini anlamlı bir şekilde farklılaştırır. 

Hipotez 3: Uyanır uyanmaz telefon kontrol etme durumu nomofobi düzeyini anlamlı bir şekilde 
farklılaştırır. 

Hipotez 4: Uyumadan önce telefon kontrol etme durumu nomofobi düzeyini anlamlı bir şekilde 

farklılaştırır. 
 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evreni Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yer alan iki 
Meslek Yüksekokulu ön lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. İki Meslek Yüksekokulunda 

bulunan dokuz farklı bölümde öğrenim gören toplam 550 öğrenciye çevrimiçi anket (Google 

Forms) formu ulaştırılmıştır. Toplam 331 öğrenciden geri dönüş alışmıştır. Anketler 2019 yılı 

Kasım ayında katılımda gönüllülük esası dikkate alınarak toplanmıştır. Araştırmanın temel 
amaçlarından olan akıllı telefon kullanımı dikkate alındığından akıllı telefon kullanmayan 

katılımcılara anket uygulanmamıştır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde %67’si 

(n:223) Erkek, %33’ü (n:108) kadın öğrenci olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçüm Aracı 

 
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri içinde yer alan anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Demografik bilgiler ve akıllı telefon kullanım 

alışkanlıklarının belirlenmeye çalışıldığı ilk iki bölüm konuyla ilgili literatürde yer alan 

sorulardan oluşmaktadır.  
Anket formunun üçüncü bölümünde katılımcıların nomofobi düzeylerinin ölçülmesi için 

Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım ve arkadaşları (2016) tarafından 

Türkçe ’ye uyarlanan nomofobi Ölçeği (NMP-Q-Nomophobia Questionnaire)  kullanılmıştır. Söz 
konusu ölçek “Bilgiye erişememe” ( 4 soru), “Rahatlıktan feragat etme” (5 soru), “İletişim 

kuramama” (6 soru), “Çevrimiçi bağlantıyı kaybetme” (5 soru) boyutlarından oluşan 7’li likert 

tipi (7:Kesinlikle Katılıyorum – 1: Kesinlikle Katılmıyorum) toplam 20 ifadeden oluşmaktadır. 
Ayrıca her bir soru için puan değeri hesaplanmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 20, 
maksimum puan 140 olup, 21-60 puan aralığı düşük düzey nomofobi, 61-100 puan aralığı orta 

düzey nomofobi, 101-140 puan aralığı yüksek düzeyde nomofobi olduğunu göstermektedir. 
(Gezgin, Şahin ve Yıldırım, 2017: 8). Verilerin analizinde SPSS 25 ve AMOS 22 programları 
kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 

alınmıştır. Belirlenen amaca uygun olarak verilerin analizi aşamasında betimsel istatistikler, T 

Testi, güvenilirlik analizi ve faktör analizleri yapılmıştır. 

3. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde katılımcılara ilişkin demografik veriler, güvenilirlik ve 

geçerlilik analizleri ile T testi sonuçları verilmiştir. 

3.1 Tanımlayıcı İstatistikler, Normal Dağılım Testi ve Güvenilirlik-Geçerlilik 

Analizleri 



269 
 

Öncelikle verilerin normal dağılımını incelemek için Kolmogorov-Smirnov testi 

uygulanmıştır. Normallik testi sonucu verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

Ancak verilerin çarpıklık ve basıklık (Skewness ve Kurtosis) değerlerine bakıldığında, bu 
değerlerin -1,50 ve +1,50 Aralığında kaldığı görülmüştür. Bu durumda verilerin normal dağıldığı 

kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).Ölçeğin güvenilirliğini ölçmede Cronbach Alpha 

Katsayısı kullanılmıştır. Nomofobi ölçeğinin toplam olarak ve alt boyutlarına ait ortalama, 

standart sapma değerleri, Cronbach Alpha Katsayısı, basıklık ve çarpıklık değerleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık Basıklık Değerleri ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyutlar 
İfade  

Sayısı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Cronbach 

Alpha 
Basıklık Çarpıklık 

Bilgiye erişememe 4 4,072 1,60 0,764 0,000 -0,691 

Rahatlıktan feragat etme  5 3,0834 1,48 0,775 0,512 -0,678 

İletişim kuramama  6 4,0282 1,76 0,920 0,042 -1,058 

Çevrimiçi bağlantıyı 

kaybetme  
5 2,4828 1,52 0,898 1,083 0,386 

NMP-Q (Toplam) 20 3,41 1,23 0,913 0,360 -0,400 

 

Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. KMO değeri 0,50’yi geçtiğinden ve Bartlett’s testinde Sig. Değeri anlamlı 

olduğundan veri seti faktör analizi için uygun bulunmuştur (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 
2012). Doğrulayıcı faktör analizinin değerlendirilmesinde X2/sd, GFI, CFI, RMSEA uyum 

indeksleri kullanılmıştır. X2/df iyi uyum, GFI, CFI ve RMSEA indeksleri kabul edilebilir 

değerlerde çıkmıştır (Joreskog ve Sorbom, 1993; Kline, 1998; Anderson ve Gerbing, 1984). 
Analiz sonucunda elde edilen değerler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Geçerlilik Analizi Sonuçları 

İndeks Adı 

Eşik Değer Bulgular 

İyi Uyum 
Kabul 

Edilebilir 

Araştırma 

Değerleri 
Uyum Değerleri 

X2/df ≤ 3 ≤ 4-5 2,558 İyi Uyum 

GFI ≥ 0,90 0,89-0,85 0,888 Kabul Edilebilir 

CFI ≥ 0,97 ≥ 0,90 0,930 Kabul Edilebilir 

RMSEA ≤ 0,05 0,06-0,08 0,069 Kabul Edilebilir 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere nomofobi ölçeğinde yer alan ifadelere ilişkin faktör yükleri 
istenilen düzeydedir. Ölçek maddeleri aynen korunmuştur ve herhangi bir hata terimi birleştirme 

işlemi yapılmamıştır.   
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Şekil 1. Nomofobi Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

    

3.2. Katılımcılara İlişkin Bulgular 

 Araştırmaya katılım sağlayan öğrencilere ilişkin demografik veriler Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Buna göre Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı (%67,4) erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık olarak %41’i günde 4-6 saat arasında akıllı telefon 
kullanmakta olup, şarj cihazını yanında taşıyanların oranı oldukça düşüktür (%26,3). Araştırmaya 

katılan öğrencilerin çok büyük bir kısmı (%71) uyanır uyanmaz ve uyumadan önce (% 90,9) 

telefon kontrolü yapmaktadır. Öğrencilerin nomofobi düzeyleri okudukları bölümlere göre 
bakıldığında ise genel olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir. Toplam olarak incelendiğinde 

ise öğrencilerin % 13,3’ünün nomofobi düzeyi yüksek bulunmuştur.  

Tablo 3. Demografik Veriler 

CİNSİYET f %  NOMOFOBİ DÜZEYİ f % 

Erkek 223 67,4%  DÜŞÜK 132 39,9% 

Kadın 108 32,6%  ORTA 155 46,8% 

GÜNLÜK AKILLI 
TELEFON KULLANIM 
SÜRESİ f %  YÜKSEK 44 13% 

0-1 saat 12 3,6%     

1-3 saat 96 29,0%  BÖLÜMLERE AİT NOMOFOBİ ORTALAMALARI 

4-6 saat 135 40,8%  BÖLÜM 
Puan 
Ortalaması Düzey 

6 + saat 88 26,6%  
Büro Yönet. Ve Yönetici 
Asist. Programı 78,89 ORTA 

ŞARJ CİHAZI TAŞIMA 
DURUMU f %  Bitki Koruma Programı 75,53 ORTA 

Evet 87 26,3%  Fidan Yetiştiriciliği Programı 75,17 ORTA 

Hayır 244 73,7%  Ormancılık Programı 70,33 ORTA 

UYANIR UYANMAZ 
TELEFON KONTROLÜ f %  

Bilgisayar Programcılığı 
Programı 65,84 ORTA 

Evet 235 71,0%  
Sivil Havacılık ve Kabin 
Hizmetleri Programı 65,16 ORTA 

Hayır 96 29,0%  
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Programı 61,55 ORTA 

UYUMADAN ÖNCE 
TELEFON KONTROLÜ f %  Uçak Teknolojisi Programı 61,14 ORTA 

Evet 301 90,9%  Makine Teknolojisi Programı 54,33 DÜŞÜK 

Hayır 30 9,1%     
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3.3. Nomofobi Genel Düzeyinin ve Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre T-Testi 

Sonuçları  

Tablo 4’de araştırmaya katılan öğrencilerinin bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme, 
iletişim kuramama, çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutlarına göre ve nomofobi genel puanları 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan T-testi sonuçları bulunmaktadır. Buna göre, nomofobi genel düzeyi, bilgiye 

erişememe, rahatlıktan feragat etme ve çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutlarında öğrencilerin 
cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığı bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sadece iletişim kuramama boyutunda cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 4. Cinsiyete göre Nomofobi Düzeyinin Farklılığına İlişkin Bağımsız t-testi Sonuçları 

Boyutlar Grup N Ort. Ss. t p Kabul-Ret 

NMP-Q Genel 
Kadın 108 3,5708 1,23307 

1,62 0,11 H1 Ret Erkek 223 3,3381 1,22448 

Bilgiye 

erişememe 

Kadın 108 4,1273 1,50369 
0,45 0,65 H1a Ret 

Erkek 223 4,0426 1,63674 

Rahatlıktan 

feragat etme  

Kadın 108 3,2352 1,52801 
1,30 0,19 H1b Ret 

Erkek 223 3,0099 1,44873 

İletişim 

kuramama  

Kadın 108 4,4105 1,73226 
2,78 0,005 H1c Kabul 

Erkek 223 3,8430 1,74967 

Çevrimiçi 

bağlantıyı 

kaybetme  

Kadın 108 2,4537 1,49456 

-0,24 0,81 H1d Ret 
Erkek 223 2,4969 1,54242 

 

Tablo 5’de araştırmaya katılan öğrencilerinin bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme, 

iletişim kuramama, çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutları ve nomofobi genel puanları 
ortalamalarının şarj cihazı taşıma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan T-testi sonuçları bulunmaktadır. Buna göre, nomofobi genel düzeyi,  

rahatlıktan feragat etme ve çevrimiçi bağlantıyı kaybetme ve iletişim kuramama boyutlarında 

öğrencilerin şarj cihazı taşıma durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığı 
bulunmaktadır (p>0,05). Sadece bilgiye erişememe boyutunda şarj cihazı taşıma değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 5. Şarj Cihazı taşıma durumuna göre Nomofobi Düzeyinin Farklılığına İlişkin Bağımsız t-

testi Sonuçları 

Boyutlar Grup N Ort. Ss. t p Kabul-Ret 

NMP-Q Genel 

Evet 87 3,8546 1,28173 

3,98 0,00 H2 Kabul 
Hayır 

244 3,2570 1,17466 

Bilgiye erişememe 
Evet 87 4,1092 1,40323 

0,27 0,79 H2a Ret 
Hayır 244 4,0564 1,65758 

Rahatlıktan feragat 

etme  

Evet 87 3,7494 1,58429 

5,08 0,00 H2b Kabul 
Hayır 244 2,8459 1,36271 

İletişim kuramama  
Evet 87 4,5115 1,78238 

3,02 0,00 H2c Kabul 
Hayır 244 3,8559 1,72532 

Çevrimiçi 

bağlantıyı 

kaybetme  

Evet 87 2,9678 1,69098 

3,51 0,00 H2d Kabul 

Hayır 
244 2,3098 1,42525 

 

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğrencilerinin bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme, 

iletişim kuramama, çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutları ve nomofobi genel puanları 

ortalamalarının uyanır uyanmaz telefon kontrol etme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan T-testi sonuçları bulunmaktadır. Buna göre, 

nomofobi genel düzeyi ve tüm alt boyutlarda öğrencilerin uyanır uyanmaz telefon kontrol etme 

durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p>0,05).  

Tablo 6. Uyanır Uyanmaz Telefon Kontrol Etme durumuna göre Nomofobi Düzeyinin Farklılığına 

İlişkin Bağımsız t-testi Sonuçları 

Boyutlar Grup N Ort. Ss. t p Kabul-Ret 

NMP-Q Genel 
Evet 235 3,6821 1,20108 

6,59 0,00 H3 Kabul 
Hayır 96 2,7578 1,04474 

Bilgiye erişememe 
Evet 235 4,2128 1,53414 

2,57 0,01 H3a Kabul 
Hayır 96 3,7214 1,68580 

Rahatlıktan 

feragat etme  

Evet 235 3,4579 1,46517 
7,86 0,00 H3b Kabul 

Hayır 96 2,1667 1,04374 

İletişim kuramama  
Evet 235 4,2610 1,69189 

3,84 0,00 H3c Kabul 
Hayır 96 3,4583 1,80755 

Çevrimiçi 

bağlantıyı 

kaybetme  

Evet 235 2,7872 1,59251 

5,97 0,00 H3d Kabul 
Hayır 96 1,7375 1,01952 
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Tablo 7’de araştırmaya katılan öğrencilerinin bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme, 

iletişim kuramama, çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutları ve nomofobi genel puanları 

ortalamalarının uyumadan önce telefon kontrol etme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan T-testi sonuçları bulunmaktadır. Buna göre, 

nomofobi genel düzeyi, bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme ve çevrimiçi bağlantıyı 

kaybetme boyutlarında öğrencilerin uyumadan önce telefon kontrol etme durumuna göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığı bulunmaktadır (p>0,05). Sadece iletişim kuramama 
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

Tablo 7. Uyumadan Önce Telefon Kontrol Etme durumuna göre Nomofobi Düzeyinin Farklılığına 

İlişkin Bağımsız t-testi Sonuçları 

Boyutlar Grup N Ort. Ss. t p Kabul-Ret 

NMP-Q Genel 
Evet 301 3,4636 1,23714 

2,34 0,02 H4 Kabul Hayır 30 2,9167 1,05327 

Bilgiye erişememe 
Evet 301 4,1238 1,59330 

1,94 0,05 H4a Kabul 
Hayır 30 3,5333 1,50964 

Rahatlıktan feragat 

etme  

Evet 301 3,1429 1,49307 
2,34 0,00 H4a Kabul 

Hayır 30 2,4867 1,15870 

İletişim kuramama  
Evet 301 4,0742 1,75051 

1,51 0,13 H4a Ret 
Hayır 30 3,5667 1,83652 

Çevrimiçi 

bağlantıyı 

kaybetme  

Evet 301 2,5236 1,55379 

1,55 0,05 H4a Kabul 
Hayır 30 2,0733 1,13682 

 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırma ile 331 ön lisans öğrencisinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım 
alışkanlıkları ve bazı demografik bilgilere göre nasıl değişiklik gösterdiği belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Cinsiyet açısından çalışmanın bulguları analiz edildiğinde, öğrencilerin nomofobi 
düzeyleri açısından kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Tablo 5’e 

göre kız öğrencilerin nomofobi ortalamaları erkeklere göre daha yüksek çıkmıştır. Araştırma 

bulgularına göre cinsiyete göre nomofobi düzeyinin farklılık göstermediği anlaşılsa da, Yıldırım 

ve diğerleri (2015)  ve Burucuoğlu (2017) yaptıkları çalışmalarda kadın öğrencilerin nomofobi 
düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır.   

Araştırmanın bir diğer sonucunda şarj aleti taşıyan öğrencilerin nomofobi düzeylerinin 

taşımayanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Hoşgör, Tandoğan ve Gündüz-
Hoşgör (2017) ve Sırakaya (2018) çalışmalarında elde ettikleri sonuç bu sonuçla paralellik 

göstermektedir. Uyanır Uyanmaz Telefon Kontrol Etme alışkanlığı olan öğrencilerin nomofobi 

düzeyleri kontrol etmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 
Elde edilen bu sonuç yürütülen benzer çalışmalar (Hoşgör, Tandoğan ve Gündüz- Hoşgör, 2017; 

Kaplan-Akıllı ve Gezgin, 2016) tarafından desteklenmektedir. Benzer olarak gece uyumadan 

önce akıllı telefonunu kontrol eden öğrencilerin nomofobi düzeylerinin daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Sırakaya’nın (2018) çalışması ile benzerlik göstermektedir.  
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Bu araştırmanın da birtakım kısıtları vardır. Araştırmanın zaman darlığı ve maliyet 

unsurları nedeniyle nispeten küçük bir örneklem üzerinde yapılmış olması en önemli kısıtıdır. Bu 

sebeple sonuçların genellenemeyeceği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, araştırmada sadece nicel 
yöntemin kullanılması, nitel araştırma yöntemleri ile desteklenmemesi bir diğer kısıtını 

oluşturmaktadır.  

Teknolojinin hızlıca hayatımıza girmesi, istenilen pek çok şeye kolay ulaşabilme rahatlığı 

ve özellikle mobil telefonların sahip olma,  yanında taşıma, kullanma kolaylıkları nomofobinin 
de insan hayatının değişmez bir parçası olmasını sağlamıştır. Şarj cihazı taşıma, uyumadan hemen 

önce ve uyandıktan hemen sonra telefonu kontrol etme alışkanlıklarından vazgeçmek; bir korku 

ve bağımlılık türü olarak tanımlanan nomofobinin azalmasında önemli derecede faydalı olacaktır. 
Araştırma sonuçları incelendiğinde; nomofobi düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermemesi, ebeveynlerin hem erkek hem kız öğrenciler için önlem almaları gerektiğini 

göstermektedir. Bu bağlamda ailelere ve öğrencilere yönelik olarak okullarda nomofobi hakkında 

bilinçlendirilme faaliyetleri düzenlenebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda konuyla ilgili 
olarak nomofobiyi tetikleyen etkenlerin araştırılması önerilebilir. Konuyla ilgili olarak değişik 

üniversitelerde farklı ya da benzer veri toplama araçlarıyla yapılacak çalışmalarda daha ayrıntılı 

ve genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir.  
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ÖZET: İletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bağlamında Web 2.0  ile beraber yaşamımızda var 
olan sosyal medya, etkileşime açık ve her yaştan bireyin erişebildiği bir platform olarak değişiklikleri beraberinde 
getirmiştir. Bu gelişme gündelik yaşamdan, eğlence kültürüne kadar pek çok alışkanlığın da değişmesine neden 
olmuştur. Böylelikle internet siteleri, uygulamalar ve sosyal medya mecraları günlük yaşantımızın ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. Günümüzün bu yeni medya olgusu içinde televizyon dizileri de değişime uğramış, izlemeye 
alıştığımız dizilerin yerini yeni nesil diziler olan “sosyal medya/internet dizileri” olarak adlandırılan diziler almıştır. 
Sosyal medya dizilerinde, hem yapımcı hem de izleyici özgürdür. Verilmek istenen mesaj herhangi bir denetimden 
bağımsız olarak iletilmektedir. Televizyon dizilerine oranla süreler daha kısadır. Bu araştırma, sosyal medya 
dizilerinin izleyiciler tarafından tercih edilmesinin nedenlerini tespite yöneliktir. Bu çerçevede, popüler olan 
“Adana01” isimli dizinin, belirlenen altı kategori temelinde -teknik, süre, dil, müzik, izlenme oranları ve senaryo- 
içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, dizinin her izleyicinin erişimine açık olduğu ilk iki sezonu dâhil 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Adana 01, Sosyal Medya Dizisi, Eğlence Kültürü, İçerik Analizi 

ABSTRACT: In the context of developments in communication and information technologies, social 
media, which came into our lifes together with Web 2.0, brought changes as a platform which has high interactivity 
and accessible to individuals of all ages. This alteration has caused tomany kind of change, from daily habits to 
entertainment culture. Thus, ınternet sites, applications and social media channels have become an integral part of our 
daily lifes. In this new media period, the television series have change;  the series which called “social media series” 
have replaced the series which we used to watch on TV. Both producer and viewer are free in social media/internet 
series. The message to be conveyed  is transmitted without any control. The period of social media series are shorter 
than television series. This research aim to determining the reasons behind the popularity of social media series. In 

this framework,   "Adana01"  which  is popular series that  based on six categories - technical, duration, language, 
music, rating and script-  has been realised content analysis. The research included the two seasons in which the 
series were open to the access of every viewer. 

Keywords: Adana01, Social Media Series, Entertainment Culture, Content Analysis, 

  

          GİRİŞ 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte iletişim araçlarının çeşitlenmesi, bu araçların kullanım 

şeklini de değiştirmiştir. Bu anlamda yeni enformasyon teknolojileri kullanıcıları, teknolojinin 

kontrolünü ele alabilmektedirler (Kalay, 2016). Geleneksel kitle iletişim araçlarıyla iletişim 

pasif bir konumdayken, internet ve web 2.0 teknolojisi ile birlikte aktif bir konuma geçmiştir 
(Ateşalp ve Başlar, 2015). Web 2.0, içerikleri tüketen kitlenin aynı zamanda üretici konumuna 

geçmesine imkân sağlamıştır. Tüketim ve üretimin bir arada gerçekleşmesine sosyal medya 

platformları aracılık etmektedir (Özutku vd., 2014: 59). Web 2.0 kavramı sayesinde sosyal 
medya ile her yaştan bireyler, gündemi sosyal medya ile takip edebilmekte, sosyal medya 

yoluyla başka kişilerle iletişim kurabilmektedir. Eğlence kültürü ve bunun bir parçası olan dizi 

olgusu da bu değişimden etkilenmiştir. Televizyonda prime-time zaman dilimlerinde izlemeye 

alışılan dizilerin yanında televizyon dizilerinden daha farklı formatlarda üretilen “sosyal medya 
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dizisi” olarak adlandırılan diziler sosyal medya ortamlarında izlerkitle ile buluşmaya başlamış; 

izleyici ilgisi ile birlikte TV kanalı sahipleri, yapımcılar, markalar ve bireyler sosyal medya 

ortamları için dizi formatında içerik üretmeye yönelmişlerdir. Bu araştırma, sosyal medya 
araçları vasıtasıyla geniş izleyici kitlesiyle buluşan “Adana 01” “Sıfır Bir Adana”, “Sıfır Bir- 

Bir Zamanlar Adana’da” gibi isimlerle anılan dizinin, elde ettiği başarının dinamiklerinin neler 

olduğunun tespitini amaçlamaktadır. Araştırmanın ilerleyen kısımlarında diziden “Adana 01” 

olarak bahsedilecektir. Amatör bir kadronun eseri olan dizinin popüler kültür ürünü olarak 
izleyiciler açısından çok beğeni kazanmasının altında yatan faktörler, tüm izleyicilere açık olan 

ilk iki sezon bağlamında incelenmiştir. 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

İletişim çalışmaları ile ilgili 1970 yılı öncesinde medya karşısında izleyicilerin 

pasif konumda olduğu kabul edilmekteydi. Ancak 1970’li yıllar ve sonrasındaki 

dönemlerde dilbilim, kodlama, göstergebilim gibi daha çok izleyicinin mesajı 

anlamlandırması üzerine odaklanan, izleyicilere aktiflik atfeden yaklaşımlar olmuştur 
(Tekinalp ve Uzun, 2013:120). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile aktiflik atfedilen 

izleyici, kararını kendi verir. İçinde yaşadığı toplumdan ya da gruptan edindiği eğitim, 

kültür, ekonomik yaşam gibi pek çok kıstasa göre ortaya çıkmış seçenekler doğrultusunda 
tercih yapar. İzleyicinin medyayı kullanımı amaç taşımaktadır (Tokgöz,2015: 287). 

İzleyiciler medya içeriklerinden çok farklı anlamlar çıkarıp, medya tarafından verilmek 

istenen mesajın dışında kendi mantığı ve öznelliği ile yorumlar yapar (Yaylagül, 2010: 
72). Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının güçlü etkileri, kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımı ile sınırlı etkilere dönüşmüştür.  

Medya çalışmalarının insanlara ne yaptığı ile ilgilendiğini belirten Elihu Katz (akt. 

Tekinalp ve Uzun,2013:118) asıl sorulması gereken sorunun “İnsanlar medya ile ne 
yapıyor ve insanlar medyayı neden tüketiyor?” sorusudur (Yaylagül, 2010:70). Buna göre 

Elihu Katz, Michael Gurevitch ve Hadassah Haas medyanın bilişsel, duygusal, bireysel 

bütünleştirici ve toplumsal bütünleştirici gereksinmelerini karşılayan bir işleve sahip 
olduğunu ifade etmişlerdir (Katz, Gurevitch, Haas,1973’ten akt. Tokgöz, 2015:286). 

Medya kullanımının giderdiği bu ihtiyaçlar yeni medya teknolojileri ile hem beklentiyi 

daha da arttırmakta hem de interaktif ve hızlı şekilde doyumlarını gerçekleştirmektedir. 
Bu bağlamda internet, içerik olarak çok daha fazla bilgiye ve doyumu arttıracak veriye 

sahip olduğu için bu çalışma, medya içeriklerini tüketenlerin, neden bu içerikleri 

tükettiklerine dair anlamlı verilere ulaşılmasına imkân sağlayacaktır. 

2. POPÜLER KÜLTÜR VE EĞLENCE KÜLTÜRÜ 

Popüler kültür kavramı hayatımızı çevrelemiş olmasına rağmen tek bir tanımı 

yapılamamıştır. Ancak iki farklı görüş liteatürde baskınlığını korumaktadır. İlk görüş popüler 

kültürü kitle kültürü ile ele almakta; ikincisi halk kültürü ile bir tutmaktadır ( Arık, 2004: 328). 
Popüler kültürü halk kültürü ile paralel tutan düşünürler yukarıdan dayatılan bir kültür olarak 

değil, içinde direnişin yaşandığı mücadele alanı olarak görmüşlerdir. Popüler kültürü kitle 

kültürü kategorisinde ele alıp yorumlayanlar ise, kültür ürünlerinin de diğer endüstri ürünleri 

gibi sermaye sürecinde işlediğini ifade etmektedirler. Bu nedenle kültürel ürünlerde 
standartlaşma oluşmakta ve endüstriyel üretim hiç bir direnişle karşılaşmadan kabul görmeyi 

başarmaktadır (Adorno ve Horkheimer, 2014: 164). Popüler kültüre bağlı olarak gelişen eğlence 

kavramı günümüzde bir tüketim şekline bürünmüştür. Hegemonik sermaye sahipleri eğlence 
olgusunu pazarlama stratejisi olarak kullanmaktadır (Aydar, 2014: 806). Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte eğlence kavramı özünü kaybetmemiş; sadece biçimsel olarak farklı 

mecralarda kendini yeniden üretmeye devam etmiştir. 

Geleneksel medyadaki, mesaj alan-veren arasındaki keskin sınır iletişim teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte ortadan kalkmış; internet ve web 2.0 teknolojisi ile birlikte etkileşimsel bir 

ortam olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Video içeriği oluşturmak, fotoğraf 
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paylaşımlarında bulunmak, olay veya olgulara karşı düşünceleri ifade edebilmek ve en önemlisi 

eğlenebilmek sosyal medya ortamlarının haz alanlarını oluşturmaktadır (Kırık ve Altun, 2018: 

117). Video içerikli görsel paylaşımlara imkân tanıyan YouTube gibi ortamlar ve bunların 
üretimine aracılık rolünü üstlenen mobil teknolojilerdeki gelişimlerle birlikte görsel içerik 

üretimi artmış ve çeşitlenmiştir. Öte yandan, bu ortamlarda herhangi bir kısıtlamanın (sansür) 

olmaması içerik üreticilerine özgür bir alan sunmaktadır (Sanlav,2014: 38). Özellikle bireysel 

kullanıcıların çektikleri videoları Youtube aracılığıyla tüm dünyaya açık  şekilde 
paylaşabilmeleri, sadece eğlence amacına hizmet eden değil, pek çok toplumsal olayı 

şekillendiren etkiler de ortaya çıkartmaktadır (Özutku vd., 2011:144). 

3. TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA EĞLENCE KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA 

DİZİLER 

Popüler kültürün sergilendiği ve yeniden üretildiği alan televizyondur. Postman 

(1994:154) televizyonla kafamızı süreksiz, tutunumsuz bir şimdiki zamana gömdüğümüzü 

belirtmektedir. Mutlu’nun (2005: 79) da belirttiği gibi televizyon karşısında insan birbirinden 
kopuk, ama kendi içerisinde dramatik bir kurguya sahip gerçekliği ile aptallaşması durumunu 

ortaya çıkarmaktadır. Böylece medya içeriği tüketim kültürünün yani popüler kültürün bir 

nesnesi haline gelmektedir.  

“Televizyon yeni epistemolojinin kumanda merkezidir. En ufak çocuklar bile televizyon izlemekten 
men edilmezler. En berbat yoksulluk bile televizyondan vazgeçmeyi gerektirmez” ( Postman, 

1994:91). 

 Televizyon dizileri eğlence anlayışının merkezine yerleşmiş ve eğlence anlayışı içinde 
günden güne önem kazanmıştır. Aynı zamanda dizinin üretildiği ülke için kilit ekonomik öneme 

sahiptir (Pınarbaşı, 2016:182).  Bu anlamda eğlence kültürünün en önemli basamağını diziler 

oluşturmaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon aracılığıyla 

izlerkitleye ulaşan diziler de teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla 
geleneksel medya içerikleri içinde evrilmiş, sosyal medya/internet dizileri olarak tüketilmeye 

başlanmıştır. Sosyal medya, sansürsüz özgür ortamı, hızlı olması, içerik üretimi ve değişimine 

imkân vermesi, düşük maliyetler gibi özellikleri nedeniyle dizileri yalnızca profesyoneller ve 
büyük bütçe kısıtlamalarının altından çıkartarak, herkesin üretebilmesine imkan sağlayacak 

uygun bir zemin oluşturmaktadır (Özutku vd., 2014:82-83). 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırma, 21.yy’da değişen eğlence kültürü içinde yer alan sosyal medya dizilerinin, 

geniş izleyici kitlesiyle buluşan “Adana 01” isimli dizisi özelinde izlerkitle tarafından 

beğenilmesinin altında yatan nedenlerin neler olduğunun tespitini amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda dizinin erişime açık olarak yayımlanan bölümleri “İçerik Analizi” bağlamında 

değerlendirilmiş, araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. Bu araştırmada dizi ile birlikte 

izleyici yorumları ve dizi ekibi ile yapılan röportajlar da dikkate alınmıştır. Araştırma verileri, 
dizinin herkesin erişimine açık olan “Youtube” platformundan elde edilmiştir. Dizinin herhangi 

bir kısıtlama olmaksızın erişime açık olan ilk iki sezon bölümleri araştırmanın ana kütlesini 

oluşturmuş; araştırma için bu iki sezondan tesadüfi olarak 4 bölüm seçilerek örneklem 

belirlenmiştir. Örneklem,1. sezonun birinci ve üçüncü bölümü; 2. sezonun üçüncü ve son 
bölümünden oluşmaktadır. Dizinin, 3 ve 4. sezonun çalışmaya dâhil edilmemesinin nedeni, 

herkesin erişimine açık olmayan BluTv üzerinden yayınlanmaya başlamasıdır.  Dizinin ilk 

bölümü 1 Haziran 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Her bir bölümü 5- 6 milyondan fazla izleyici 
sayısına ulaşmıştır. 1. ve 2. sezonu Youtube platformunda herkesin erişimine açık olan dizinin, 

9 Kasım 2017 itibariyle 3. sezonu ise aylık belli bir ücret karşılığı izleyicinin erişim yapabildiği 

BluTv’ de yayınlanmaya başlanmıştır.   

Çalışma 1 Mayıs-27 Haziran 2017 tarihleri arasında, Adana 01 sosyal medya dizisinin 
Youtube kanalından izleyici yorumları doğrudan çalışmaya eklenerek oluşturulmuştur. 

Yorumlar üzerinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeyip, olduğu gibi aktarılmıştır. Sosyal medya 
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dizilerini televizyon dizilerinden farklı kılması bakımından senaryo, kullanılan dil, kullanılan 

teknik, süre ve yayın periyodu, kullanılan müzik ve beğeni oranları kategorilendirmesi yapılarak 

6 başlıkta analiz gerçekleştirilmiştir.  Bu araştırmada“Sosyal medya dizilerinde izleyicileri 
cezbeden faktörler nelerdir?” sorusunun aydınlatacağı varsayılmaktadır.  Araştırma sonuçları, 

giderek değişen eğlence kültürü bağlamında sosyal medya dizilerinin tercih nedenlerini izleyici 

kitle yorumlarının da analize dâhil edilerek dinamiklerini ortaya çıkartması açısından önem 

taşımaktadır. Ayrıca araştırma profesyonel yapımlar, amatör yapımlar ve ana akım medya 
dizileri bağlamında yeni araştırmalarla geliştirilmeye açıktır.   

5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmada, izleyici yorumları da dikkate alınarak 6 kategoride; hikaye anlatım akışı: 
senaryo, söz birliği evreni: dil, dramatikleştirmenin yolu: teknik, süre ve yayın periyodu, 

duyguları aktarmanın yolu: kullanılan müzik, beğeni oranları açısından içerik analizi yapılan 

Adana 01 sosyal medya dizisine ilişkin ulaşılan bulgular şöyledir:  

5.1. Hikâye Anlatım Akışı: Senaryo 

Gerçek mekân olan Hürriyet Mahallesi’nde çekilen dizi, anlatılan hikâyeler ile 

mahallenin gerçeklik algısını pekiştirmektedir.  İlk iki sezonunda, Hürriyet 

Mahallesi’nde yaşayan Savaş, Cio, Özgür, Cihat Sarsılmaz ve Anafor’un uyuşturucu 

satanlara ve kullananlara, mahallede düzeni bozanlara ve kadın ticareti yapanlara karşı 

giriştikleri mücadele anlatılmaktadır. Dizi boyunca sokak kültürünü yansıtan rap müziği 

çalmakta ve çeşitli yerlere yaplımış grafiti sanatı gösterilmektedir (Hürriyet, 2018).  

   “Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu şehir olan Adana'nın Hürriyet Mahallesi gibi bir yerinde 

büyüyen bir çocuk için fazla seçenek yoktur. Hayatları bir şekilde yasadışı yollara girmiştir. Hırsızlık, 
gasp, yaralama gibi suçlardan farklı zamanlarda cezaevine girip çıkmışlardır.” (Aykanat, 2016). 

Burada önemli olan ve özellikle bu dizinin izlenmesini sağlayan durum, senaryonun kurgusal 

değil gerçeklere dayanıyor olmasıdır. İzleyici yorumlarına bakıldığında bu gerçeklik algısının 

başarılı bir şekilde aktarıldığı görülmektedir.  

Dizinin senaryosu ile ilgili izleyici yorumlarından bazı örnekler şöyledir:  

-A: “…Türkiye’de şimdiye kadar bu kadar gerçekçi ve bu kadar kaliteli bir ürün çıkmamıştır”. 

-B: “Arada bu tur filmler çekin şimdiki filmler hepsi aşk aşk gına geldi”. 

-C: Türkiye’de bu diziyi taklit eden çok lakin siz bir numara olmaya devam ediyorsunuz kurtlar 

vadisindeki izlenim oranları bile sizinki kadar yüksek degil tüm kadroyu tbr ediyorum”. 

5.2. Söz Birliği Evreni: Dil 

Dil ortak anlamların oluşmasında ve aktarılmasındaki en temel ögedir. Bireysel bir 
olaydan ziyade toplumsal bir özelliğe sahip olan dil bu anlamda birey üstü niteliğe 

sahiptir.(Fırat,1990: 16). Bu bağlamda incelenen sosyal medya dizisinde doğal bir dil 

kullanıldığı görülmektedir. Adana şivesinin kullanıldığı dizide, herkes Adanalıdır ve bu ortak 
dili kullanma durumu, hem oyuncularda hem de izleyicilerde samimiyet duygusunu 

pekiştirmektedir. Çünkü kullanılan o dil gerçektir. Dizi boyunca çok fazla argo ve küfre 

rastlamak da mümkündür. İzleyiciler bununla ilgili pek çok olumsuz geri bildirim yapsa da, 
izleyenlerin büyük çoğunluğu “Sokakta hayat böyle, kullanılan dil böyle” diyerek, dizinin 

gerçek hayatı ve samimiyeti yansıttığını dile getirmektedir. Sosyal medyanın özgürlük sunan bir 

mecra olması,  dizide sahnelerin sansürlenmesinin önüne geçmekte; herhangi bir cezai yaptırıma 

neden olabilecek denetim sorununun bulunmaması esnek bir hareket ortamı oluşturmaktadır.  
Böylece, dizi için hem senaryo hem de oyuncular açısından özgürlük alanı oluşmuş, 

oyuncuların gerçek hayatta olduğu gibi konuşmaları ve davranmaları, diziye doğallık ve 

gerçekçilik özelliğini kazandırmıştır.  Dizinin dili  ile ilgili izleyici yorumlarından bazı örnekler 
şöyledir: 



280 
 

-A: 1.si bu internet dizisi olarak başladı. 2.si tv ye düşerse küfürler biplencek tadı kalmıcak. 3.sü 

izlenme düşcek ve kısa sürede final yapmak zorunda kalıcak.  

-B: Rtük yüzünden ülkede güzel dizi çekilemiyor. Ulan … küfür seven izler sanane. 

-C: Bax hələ ğardeş bunların şivesi çok güzel. 

-D: Dizinin bölümlerine İngilizce altyazı eklerseniz global olarak da gelişebilirsiniz. 

 

5.3. Dramatikleştirmenin Yolu: Teknik 

Dizinin kamera açıları, mekân, dekor, aksesuar ve kostüm bakımından teknik 

çözümlemesi yapıldığında, ilk olarak çekimlerin gerçekleştirildiği mekanlar, çekimi yapan 

teknik ekip, teknik malzeme, aydınlatma, dekor gibi tüm teknik unsurların profesyonel 
olmamasının gerçeklik ve samimiyet algısını ön plana çıkardığı görülmektedir. Çekimlerin üst 

açı ile çekilmesi olaya ya da nesneye hâkimiyeti arttırmakta, görüntüye psikolojik, estetik bir 

görünüm katmaktadır. Kameranın göz hizasında çekilmesi, izleyiciyi olaya dâhil etmektedir. 

Böylelikle olayın içindeki kesit, izleyiciye gerçek gibi yansımaktadır.  Dizide sezon boyunca 
soğuk renkler işlenmiştir. Hürriyet Mahallesi’nin karanlık sokakları, illegal unsurları barındıran 

olayları, karanlık ve kasvetli bir kamera çekimiyle desteklenmektedir. Çekimin yapıldığı 

mekânlar olaya gerçeklik hissiyatı vermektedir. Duyguları şekillendirdiği gibi, suçlu ile 
suçsuzun ayırt edilebilmesinde renklerden faydalanılmaktadır. Dizi boyunca kullanılan dekor 

gerçeklikten uzak kurgusal bir dekordan ziyade, hayatın içinde var olan doğal mekânlar ve 

dekorlardan oluşmaktadır. Oyuncuların kostüm ve aksesuarları konunun içeriğini, sınıfsal 
yapıyı, kişilikleri, geleneksel ve modern yaşam tarzlarını gözler önüne sermektedir. İzleyiciler, 

ticari kaygı olmadığı dönemler (1 ve 2. Sezon) için beğenilerini belirtirken, amatörlükten çıkıp 

ticari kaygıların etkilediği daha profesyonel yaklaşımla üretilen bölümler için eleştirilerde 

bulunmaktadır. Dizinin tekniğine yönelik izleyici yorumlarından bazı örnekler şöyledir: 

- A: Dizi blutv e geçtikten sonra maaf rezil oldu hayırdır, pembe dizi mi çekionuz boş beleş 50 

dakika dolduracam diye garip gurup değişik değişik hareketler para işte adamı böyle bozuyor! 

-B: İlk sezon daha lezzetliydi 2. Sezon 5. Bölüm hariç muhteşemdi 3. Sezon para geldi tadı 
düştü 4. Sezon beklenti çok yüksekti ama karşılamıyor beklentiyi zaten yazıyorsunuz 

istediğinizi de çekiyorsunuz biraz cesaret düşmüş özgün olmak bu dizinin en büyük özelliği. 

-C: Bu programın, dizinin en büyük amatörlüğü; bilgi verilmemesi, insanları aydınlatmamaları, 
tarih vermemeleri sürekli takipte kalın demeleri. 

-D: Amatör ve doğal daha güzeldi zevk alıyorduk izlerken. Prof. Olunca işin b* çıktı benden 

söylemesi. 

5.4. Süre ve Yayın Periyodu 

   Prime- time dizilerinin süre olarak uzunluğuna karşı, sosyal medya dizilerinin süresi oldukça 

kısadır.   

Tablo 1. Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana’da Dizisi Bölüm Yayın Süre ve Tarihleri 

Sezon Bölüm Süre (dk) Yayın Tarihi 

 

 

 

Sezon1 

1 15.11 01/06/2016 

2 21.30 15/06/2016 

3 33.10 01/07/2016 

4 38.31 15/07/2016 

5 35.05 01/08/2016 

 1 30.50 01/12/2016 
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Sezon 2 2 39.05 15/12/2016 

3 40.00 01/01/2017 

4 42.17 15/01/2017 

5 57.40 01/02/2017 

Kaynak: Youtube’da Adana 01 Dizi Kanalı’ndan (https://www.youtube.com/channel/UCPy8l1I_lSGSGyNZ2Zf2xrg 
)yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 1’de yer alan verilere bakıldığında, dizinin iki sezonundaki bölümlerde süre 

açısından belirgin bir süre kısıtlaması yoktur. Dizinin süre olarak en kısa olduğu sezon birinci 

sezondur ve ilk bölüm 15 dakikadır. Bu süre bölümler ilerledikçe uzamıştır. En uzun bölüm 
ikinci sezonun beşinci bölümüdür ve 57dakika 40 saniyedir. Adana 01’e süre açısından 

bakıldığında, televizyondaki prime-time dizilerine göre sürelerinde dikkate değer bir farklılık 

görülmektedir. Bu süreler prime time dizi sürelerine göre önemli derecede düşüktür. İzleyici 

yorumları da göz önünde bulundurulduğunda, sürelerde görülen artışın beğeni oranıyla birlikte 
artış gösterdiği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Sosyal medyanın bir avantajı olarak, 

üzerinde çalışılan sosyal medya dizisinde de izleyicilerin bizzat katılımı interaktif bir ortam 

sağlaması ve dizinin popülerliğinin artmasından dolayı dizinin ilerleyen bölümlerinde sürelerin 
uzatılması izleyici yorumlarının dikkate alındığını göstermektedir. Burada izleyicilerin prime-

time dizilerinden uzun sürelere alıştıkları ve süre açısından sosyal medya dizilerinde de aynı 

beklentiyi sürdürdükleri belirtilebilir. Ancak, sosyal medya dizilerini farklı kılan yanlardan biri 

de aslında süredeki farklılıktır.  Burada dikkat çeken diğer bir ayrıntı da dizinin oldukça sistemli 
bir şekilde sezon ve sezonluk bölüm planlamalarının yapılmış olmasıdır. Dizi ilk sezonunda 15 

günlük aralarla 5 bölüm yayınlamış ve üç aylık aradan sonra ikinci sezon başlamış ve aynı 

sistemde bölümlerin yayını devam etmiştir. Dizinin süresine yönelik izleyici yorumlarından bazı 
örnekler şöyledir: 

-A: Aman sezon finali demeyin, yüreğimize iner. 

-B: Süre çok kısa babba. 

-C: Böyle bölümler istiyoruz, harbi harbi olsun, uzun olsun. 

-D: Filmin süreleri uzun olsa efsane olur. 

-E: Süre çok kısa 1 saat olmalı. 

 

5.5. Duyguları Aktarmanın Yolu: Kullanılan Müzik 

Müzik, tarihler boyu en bağlayıcı toplumsal güç olarak bilinmektedir. Kilisede, orduda, 

ulusal marşlarda müziğin kolektif deneyimi onu tüm kitlelerde birleştirebilmektedir (Blomster, 
2015:498). Müzik, toplumsal gerçeklik ve toplumsal yapıda, ahlâki davranışlar, kültürel 

değerler, toplumsal sınıf yapıları gibi pek çok kavramın tanımlanmasında ve algılanmasında 

önemli bir yere sahiptir  (Sağır ve Öztürk, 2015: 151). Bu da müziğin kullanımındaki önemi ve 
etkisini bir kez daha göstermektedir. Rap müzik, isyan, karşı duruş ve direniş müziği olarak 

bilinmektedir. Grafiti ve rap kenarda yaşayanların öfkesini aktaran hiphop kültürünün bir 

eklentisidir. Grafitinin doğuşunun böylesi bir isyanın kelime ve harf stiline uyarlanmış olduğu 

belirtilmektedir (Örgen, 2015: 256). 1970’lerde New York’ta başlayan hiphop müziği ile 
Türkiye 1995 yılında Cartel aracılığıyla tanışmıştır. 2000’li yıllarda dizi ve film müzikleriyle 

sesini duyurmaya başlayan rap müzik, internet ve dijital platformlar sayesinde pop müziği 

tahtından indirmiştir (Habertürk, 2018). Adana 01 dizisinde daha çok rap müzik tercih 
edilmektedir. Dizinin tüm müziklerini Esat Bargun yapmaktadır. Hürriyet Mahallesi’nde illegal 

işlerle uğraşan kişi ya da kişilere karşı savaşan bir grup gencin hikâyesinin anlatıldığı bu dizide, 

toplumda kültürel bir yeri olan arabesk müzik yerine rap müziğinin kullanım gerekçesi ise rap 

müziğin mücadele ruhu taşıması arabesk müziğin ise kaderci bir dünya görüşünü benimsemesi 
olarak belirtilebilir. Arabesk kültürde toplumsal sorunlardan ekmek kavgasına kadar tüm 

https://www.youtube.com/channel/UCPy8l1I_lSGSGyNZ2Zf2xrg
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toplumsal çelişkilere karşın toplumsal yaşam devam etmekte, gündelik toplumsal etkileşim 

aksamamaktadır (Özbek, 2013:107-108).  Arabesk kültürünün toplumsal problemleri 

kabullenişi, bu problemler karşısında pasifize oluşu, düşünsellikten eyleme geçememesi gibi 
durumlar, dizinin toplumsal bir müzik türü olarak arabesk tarzı müziği tercih etmeme 

gerekçesini göstermektedir. Dizide kullanılan müziklere yönelik izleyici yorumlarından bazı 

örnekler şöyledir: 

- A: o nasi müzik öle ya hahahahah süperr olmuss. 

- B: Dizi müziklerinin olduğu bir albüm çıkarın ya. 

- C: Fragmandaki Ses efektleri güzel olmuş yapan kimse daha iyi düşünsün önemli bişey gerek 

fragmanda gerek izlerken önemli bir rol oynar. 

5.6. Popülerlik Göstergesi: İzlenme ve Beğeni Oranları 

Adana 01 dizisinin görüntülenme oranları, beğeni ve yapılan yorumlar bağlamında 

bakıldığında, izleyici kitlesinin oluşumu hakkında bilgi vermektedir. Tabloya göre izlenme 

oranının en yüksek olduğu sezon birinci sezonun birinci bölümü ve ikinci sezonun üçüncü 
bölümüdür. İzlenme oranları, prime-time gibi yalnızca belirli bir saatle sınırlı olmadığı, zaman 

kısıtının ötesinde her zaman erişime açık olduğu için ilk bölümün izlenme oranının yüksek 

olması doğaldır. İzlenme sayıları ile beğeni sayıları da benzer bir seyir izlemektedir. İkinci 
sezonun beşinci bölümünde beğeni oranının 58,128 ile en fazla değerde olduğu görülmektedir. 

Görüntülenme sayıları, beğeni sayıları ve yapılan yorum sayıları, bireyler arasında dizinin 

popüler bir iletişim konusu olduğunu göstermektedir.  

Tablo 2: Dizinin İzlenme, Beğeni ve Yorum Sayıları 

Kaynak:Youtube’da Adana01 DiziKanalı’ndan 

(https://www.youtube.com/channel/UCPy8l1I_lSGSGyNZ2Zf2xrg) yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Görüntülenmenin en çok olduğu ikinci sezonun beşinci bölümüdür, en az olduğu birinci 

sezonun beşinci bölümüdür. Aynı zamanda ikinci sezondaki görüntülenme oranları ile birinci 

sezon görüntülenme oranları arasındaki fark çok azdır. Bu ise dizinin kemik bir izleyici kitlesine 
sahip olduğunu göstermektedir.  Adana 01 sosyal medya dizisi ile ilgili izleyici yorumları, 

örneklem alınan bölümler çerçevesinde, 100’er tane izleyici yorumu alınarak kategoriler 

bazında değerlendirilmiştir.  Bu bağlamda, yorum yapanlar diziyi çok beğendiklerini 

belirtmektedir. Dizi içindeki şiddet sahneleri ve sansürsüz konuşmalar kimilerine göre gerçek 
hayatın barındırdığı unsurlar olarak kabul edilirken, kimilerine göre ise bu içerikler küfrü, silah 

 

Sezon 

 

Bölüm 

 

Görüntülenme 

Sayısı 

 

Beğenen 

Sayısı 

 

YapılanYorum 

Sayısı 

 

Yayın Tarihi 

 

 

Sezon 1 

1 7.813.602 46.939 5210 01/06/2016 

2 6.738.375 31.088 3496 15/06/2016 

3 6.830.155 31.399 3519 01/07/2016 

4 5.739.985 29.290 2741 15/07/2016 

5 5.568.034 26.973 3640 01/08/2016 

 

Sezon 2 

1 5.255.022 36.905 6107 01/12/2016 

2 4.909.423 31.854 3411 15/12/2016 

3 7.495.852 38.309 4289 01/01/2017 

4 6.588.282 39.322 6817 15/01/2017 

5 7.126.678 58.128 14.371 01/02/2017 

https://www.youtube.com/channel/UCPy8l1I_lSGSGyNZ2Zf2xrg
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kullanımını, kavgayı meşrulaştırmakta ve yaş olarak küçük pek çok izleyici açısından kötü 

örnek oluşturmaktadır.  

- A: Çok iyi çok güzel zevkle bütün bölümlerini izledim. Ama tek birşey söylemek istiyorum. 
Yaşım 21 benim kanın kaynıyo insanlar böyle şeyleri izleyince tribe giriyo. Ben aklı basında bi 

insanım bana sataşana eyvallah der geçerim ama kanı cok daha hızlı kaynayanlar var böyle 

şeyleri gördükçe gerçek dünyada da böyle olcak sanıyolar yanlışım varsa affola. 

- B: Dizinin iyimi kötü mü olduğuna karar veremedim komik mi ciddi mi olduğuna karar 
veremedim, insanlardan çok silahlar konuşuyor. 

Yorumların bazılarında da Adana 01 ile  “Tanrı Kent”, “ The Godfather”  filmleri 

karşılaştırılmış, “Sıfır Bir “ dizisinin bu filmler kadar kaliteli olduğu belirtilmiştir.  

- A: Hayatımda gördüğüm en iyi dizi baba, game of thronesi filan geçer, gercek bunlar gerceeek. 

-  B: Narcos'u izledim, pablo escobar hep bi planlar, organizasyonlar, adam tutmalar falan. Bir de 

bunu izledim, dedim ki işte bizim farkımız. Taktik maktik yok bam bam bam resmen. 

- C: Yahu helal olsun. Bu bütçeye bu kalite. Resmen breaking bad tadı aldım ve güzel yanı bu 
daha içimizden olayları yansıtıyor. Emeğinize sağlık. Umarım hakettiğiniz yerlere gelirsiniz. 

-  D: Valla kurtlar vadisinden daha gerçekçi. 

İzleyiciler sosyal medya platformlarında izledikleri diziler arasında, birinci olarak Behzat Ç, 
ikinci olarak da Adana 01’i sıraya koymuşlardır. Dizi ekibinin herhangi bir yapım şirketinden 

ya da kurumdan destek almayıp, düşük bütçelerle çekim yapılması, izleyici gözünde diziyi bir 

kez daha izlenme gerekçesi olarak sunmaktadır. Dizinin üçüncü sezonundan itibaren Blu Tv ‘de 
yayınlanacak olması nedeniyle geneli tepki içerikli izleyici yorumları yapılmıştır. Bunlardan 

bazıları aşağıda paylaşılmıştır. 

-  A: Blue tv ye gectiğinden beri izlemiyorum beğeni yorumda yok daha. Ne haliniz varsa 

görün.”. 

- B: … siz youtubede bence daha çok izleniceksiniz. kendi görüşüm. 

-  C: Blu tvye giderek herseyi rezil ettiniz!! Sizi firenlendiriyor, insan bekleye bekleye sonunda 

izlemiyesi geliyor. Ne güzel YouTubedan gidiyordunuz. Rahatlikmi batti noldu? 

- D: Hasılat yapalım derken tüm izleyıcılerı kaybettıler begen ustte kalsın blu tv'den ayrılsın. 

-  E: Şu diziyi youtube geri koyun. 

SONUÇ 

Dijital toplum, dijital kültür gibi kavramlardan bahsedilen günümüzde günlük 

yaşantımızın bir parçası olarak sosyal medya, eğlence kültürü açısından da değişiklikleri 

beraberinde getirmiş ve diziler bağlamında yarattığı değişimle kendini göstermektedir. 

Bunlardan biri olan Adana 01 dizisi, senaryo olarak gerçek yaşamdan örnekler sunmaktadır. 
Amatör bir kadrodan oluşan ve doğal mekânlarda yapılan çekimlerle gerçeklik etkisini 

izleyiciye sunmaktadır. Adana 01 dizisinin gerçek mekânlarda, gerçek ve amatör kişilerle, 

düşük bütçelerde gerçekçi senaryoları canlandırabilme yeteneğine sahip olması, dizinin tercih 
edilmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Dizi içerisinde dil açısından 

herhangi bir sansürün bulunmaması izleyiciler tarafından bu yönüyle beğeni kazandığını 

göstermektedir. Çekim teknikleri açısından tamamen amatör bir kadro ile ekipman eksikliğine 

rağmen çekim açıları ve kullanılan renklerle istenilen duygunun aktarımı sağlanabilmektedir.  
Dizide mücadeleci ruhu anlatan rap kültürü kullanılarak dizi senaryosu anlamsal olarak 

güçlendirilmektedir. İzleyici yorumlarında da dizi müziklerine ilişkin yoğun beğeni dile 

getirilmektedir. Dizinin her sezondaki bölüm süreleri farklı uzunluklardadır, ancak başlangıçtan 
ikinci sezon sonuna kadarki zamanda, bölüm sürelerinde artış gözlenmektedir. Bunun 
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sebeplerinden birinin de izleyici taleplerinin dikkate alındığını işaret etmektedir. Dizi pek çok 

beğeninin yanında, olumsuz davranışlara örnek oluşturabileceğinden dolayı, bazı izleyici 

eleştirilerine de maruz kalmıştır. Sosyal medyada ortamlarında, yeni nesil dizilerin izlenme 
oranlarındaki artış, profesyonel yapımcıların da ilgisini çekmiştir ve sosyal medya dizilerinin 

sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan araştırmanın özü olan eğlence incelemeleri 

bağlamında tüketilen içerik ve izleyicide haz ve tatmin duygusu oluşturması açısından sunduğu 

anlam haritası ile uygulayıcılara ve araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET: Bakım hizmeti alan engelli kişilere, huzurevlerinde kalan yaşlılara ve çocuk evlerinde kalan korunmaya 
muhtaç çocuklara bakım hizmeti veren personel, bakım elemanı olarak tanımlanmaktadır. Bakım elemanlarının hizmet 
verdikleri kişiler zor durumda olan stresli insanlardır. Böyle bir ortamda görev yapmanın belli bedelleri olabilmekte, 
çalışanların görevleri gereği yaşamış oldukları bazı duygular zamanla birikerek yaşamlarının neredeyse tamamını 
olumsuz etkileyebilecek hale gelebilmektedir. Merhamet yorgunluğu da bu olumsuz etkilenmenin bir sonucudur. Bu 

çalışmanın amacı,  bakım elemanlarının yaşamış oldukları merhamet yorgunluğu, yaşam doyumu ve işten ayrılma 
niyeti arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda çalışmada bakım elemanı, merhamet yorgunluğu, yaşam 
doyumu ve işten ayrılma niyeti kavramları ilgili literatür çerçevesinde araştırılmış, ardından ilişkilere yönelik hipotezler 
geliştirilmiştir. Tam sayım yönteminin kullanıldığı çalışmada, örneklem Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
bünyesinde farklı birimlerde görev yapmakta olan toplam 216 bakım elemanından oluşmaktadır. Bu çalışma merhamet 
yorgunluğunun Türkiye’de bakım elemanları örnekleminde yapılan ilk çalışma olması bakımından önem arz 
etmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre;  merhamet yorgunluğu boyutlarının yaşam doyumu ve işten ayrılma 
niyeti değişkeni ile istatistiki yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu saptanmıştır.  

 Anahtar kelimeler: Merhamet Yorgunluğu, Yaşam Doyumu, İşten Ayrılma Niyeti, Bakım Elemanı. 

 

ABSTRACT:  Personnel providing care services to disabled people who receive care services, elderly people 
in nursing homes and children in need of protection in children's homes are defined as care staff.  The caregivers are 
stressed people in difficult situations. Working in such an environment may have certain costs, and some of the 
emotions experienced by the employees due to their duties may accumulate over time and become negatively affecting 
almost all of their lives. Compassion fatigue is also a result of this negative impact. The aim of this study is to determine 
the relationship between compassion fatigue, life satisfaction and intention to leave. In this context care staff, 

compassion fatigue, life satisfaction and intention to leave were investigated within the framework of the related 
literature and then hypotheses were developed. In the study using the full count method, the sample consists of a total 
of 216 care personnel working in different units within the Isparta Provincial Directorate of Family and Social Policies. 
This study is the first study in terms of compassion fatigue in the sample of nursing staff in Turkey is of great 
importance. According to the results of correlation analysis; compassion fatigue dimensions were found to have a 
statistically significant relationship with life satisfaction and intention to leave.  

          Keywords: Compassion Fatigue, Life Satisfaction, Intention To Leave, Care Staff. 

 

 

GİRİŞ 

Bakım hizmeti alan engelli kişilere, huzurevlerinde kalan yaşlılara ve çocuk evlerinde kalan 
korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti veren personel bakım elemanı olarak tanımlanabilir. 

Bakım elemanlarının hizmet verdikleri kişiler zor durumda olan stresli insanlardır. Böyle bir 
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ortamda görev yapmanın belli bedelleri olabilir. Çalışanların görevleri gereği yaşamış oldukları 

duygular (üzüntü, endişe, stres vb.) zamanla birikerek yaşamlarının neredeyse tamamını olumsuz 

etkileyebilecek hale gelebilmektedir. Merhamet yorgunluğu da bu olumsuz etkilenmenin bir 
sonucudur.  

Merhamet yorgunluğu, bakım hizmeti sağlayan kişinin başkalarına karşı empati kurma ve 

bakım verme isteği ile becerisi ve enerjisinde yaygın azalmaya neden olan fiziksel, duygusal, 

sosyal ve ruhsal anlamda tükenme olarak tanımlanmaktadır (Alan, 2018: 141). Özellikle uzun 
süre acı çeken bireylerle çalışan kişilerin beklenmedik bir şekilde kendilerini acı çekmiş bir halde 

bulmaları mümkündür (Dikmen ve Aydın, 2016: 14). 

Merhamet yorgunluğu, bakım hizmeti veren kişinin içinde bulunduğu durumunu 
sorgulamasına ya da yaşamı konusunda yorgun, bunalmış, çaresiz ve umutsuz hissetmesine yol 

açabilir. Bu durum işten alınan doyumu azalttığından, işten ayrılma niyetinin oluşmasına ya da 

artmasına zemin hazırlayabilir. 

Bu çalışmanın amacı Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapan, bakıma ve korunmaya muhtaç insanlara hizmet veren, bakım elemanlarının yaşamış 

oldukları merhamet yorgunluğu, yaşam doyumu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. 

 

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

1.1.  Bakım Elemanları 

Bakım, hayat yardımıdır ve toplum için zarurî bir sosyal hizmettir. Bakım hizmetleri 

konusunda insanoğlunun deneyiminin ilk insanın yaratılışı ile başladığı kabul edilmektedir 

(Karataş, 2011: 16). Gündelik hayatta rutin olarak yapılması gereken basit fiziksel eylemleri 

başkalarının yardımı olmadan gerçekleştiremeyecek kişiler bakıma muhtaç olarak 
tanımlanmaktadır.  Bir başka ifadeyle, hayatın idamesi için yapılması gereken temel iş ve 

görevleri, kendi kendine yapma kabiliyetine ve gücüne sahip olmayan bir birey bakıma muhtaçtır 

(Seyyar, 2002: 54-56).  

5 Ekim 2008 tarihinde 27015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikte belirtilen tanıma göre bakım elemanı; çocuk evlerinde çocukların 
gelişiminden ve bakımından sorumlu personeldir.  

1.2. Yaşam Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti 

Literatürde ilk kez Neugarten ve arkadaşları (1961) tarafından ele alınan yaşam doyumu, 

kişinin beklentileri ile gerçek durumunu kıyaslaması ile oluşan, tek bir duruma özgü olmaktan 
ziyade tüm yaşantılarına dair öz-değerlendirmeleridir. Bireyin kendisi için belirlediği hayat 

standartları ile içerisinde bulunduğu koşulları kıyaslayarak ulaştığı bir yargıdır ve başkaları 

tarafından belirlenen kriterlere bağlı değildir. Sağlık, enerji, başarı gibi durumlar herkes 
tarafından arzulanan unsurlar olarak görülse de hayat standardı olarak önem derecesi kişiden 

kişiye değişiklik göstermektedir (Akgündüz, 2013: 182).  

İşten ayrılma niyeti ise, çalışanın işi bırakma ve organizasyonu kendi iradesi ile terk etme 

ihtimalini ifade etmektedir. Çalışanın işten ayrılmasının örgüt açısından ciddi sonuçlar doğurması 
nedeniyle işten ayrılma niyeti birçok bilimsel disiplin tarafından araştırılan bir konudur. 

Çalışanların işten ayrılma niyetinin artması, iş devir oranında ve devamsızlıkta bir artış meydana 

getirir (Karabay Erdilek, 2015: 115).   
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1.3. Merhamet ve Merhamet Yorgunluğu  

Merhamet; dinlerin, öğretilerin ve insana değer veren yaklaşımların önem verdiği evrensel 

bir değerdir. Bu konuda gerek felsefi gerek psikolojik çerçevede pek çok tanım yapılmıştır. 

Merhamet etimolojik olarak incelenirse “rahim”den türediği görülmüştür. Rahman, rahim, 

rahmet, merhamet ve rahim kelimeleri aynı köke sahiptir. Rahim, ötekini içinde 

barındırmak anlamına gelir, bu bağlamda başka birini “içeriyor” olmakla ilgilidir 

denilebilir (Atilla Gök, 2015: 301). Batı dilinde ise kökeni Latince olan “compassion” 

kelimesinin karşılığıdır; “derdini paylaşmak” anlamına gelir (Dalgalı ve Gürses, 2018: 184). 

Merhamet yorgunluğu kavramı kendisi de bir hemşire olan C. Joinson (1992) tarafından 

acil serviste çalışan hemşirelerin yaşamış oldukları tükenmişliğin araştırılması sonucunda ortaya 

konulmuştur (Polat, 2016: 8). Merhamet yorgunluğu bakım hizmeti veren mesleklerdeki 
insanların duyarlılığına bağlı gelişen “tükenmişliğin özel bir formu” olarak tanımlanmıştır. 

Başkalarının acı çekişlerini duyumsamak, onlarla birlikte acı çekmek, bu acı ile karşılaşmak ve 

acıyı dindirmek için motive hissetmek şeklinde ifade edilmektedir (Gülay ve Üstün, 2018: 206).  

 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

2.1.  Amaç 

Günümüzde merhamet yorgunluğu üzerine yapılan çalışmaların büyük bir bölümü sağlık 
kurumlarında hizmet veren çalışanlar üzerinedir. Bu araştırmada, farklı bir örneklem olması 

amacıyla bakım elemanları tercih edilmiştir. Bu çalışma merhamet yorgunluğunun Türkiye’de 

bakım elemanları örnekleminde yapılan ilk çalışma olması bakımından önem arz etmektedir. 
Bakım elemanlarının yaşamış oldukları merhamet yorgunluğu, yaşam doyumu ve işten ayrılma 

niyeti arasındaki ilişkiyi saptayarak bakım elemanlarının verimliliğinin geliştirilmesine yönelik 

katkı sağlamak amaçlanmıştır.   

2.2.  Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evreni, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde görev 

yapmakta olan bakım elemanlarıdır. Isparta İlinde farklı birimlerde görev yapmakta olan toplam 

216 bakım elemanı bulunmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılarak “tam sayım 
yöntemi” kullanılmıştır.  

2.3.  Araştırma Modeli 

Araştırmanın modelinde merhamet yorgunluğu boyutları olan sevecenlik, umursamazlık, 
paylaşımların bilincinde olma, bağlantısızlık, bilinçli farkındalık ve ilişki kesmenin yaşam 

doyumu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki ifade edilmiştir. Merhamet yorgunluğu boyutu 

bağımsız değişken, yaşam doyumu ve işten ayrılma niyeti boyutları bağımlı değişken şeklinde 
sunulmuştur.   

2.4.  Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın temel hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir: 

H1: Sevecenliğin yaşam doyumu ile ilişkisi vardır. 
H2: Umursamazlığın yaşam doyumu ile ilişkisi vardır. 

H3: Paylaşımların bilincinde olmanın yaşam doyumu ile ilişkisi vardır. 

H4: Bağlantısızlığın yaşam doyumu ile ilişkisi vardır. 
H5: Bilinçli farkındalığın yaşam doyumu ile ilişkisi vardır. 

H6: İlişki kesmenin yaşam doyumu ile ilişkisi vardır. 

H7: Sevecenliğin işten ayrılma niyeti ile ilişkisi vardır. 

H8: Umursamazlığın işten ayrılma niyeti ile ilişkisi vardır. 
H9: Paylaşımların bilincinde olmanın işten ayrılma niyeti ile ilişkisi vardır. 

H10: Bağlantısızlığın işten ayrılma niyeti ile ilişkisi vardır. 



289 
 

H11: Bilinçli farkındalığın işten ayrılma niyeti ile ilişkisi vardır. 

H12: İlişki kesmenin işten ayrılma niyeti ile ilişkisi vardır. 

2.5.  Araştırmanın Yöntemi  
Bakım elemanlarının merhamet yorgunluğu düzeyini ölçmek amacıyla, Pommier (2011) 

tarafından geliştirilen Merhamet Yorgunluğu Ölçeği kullanılmıştır. Akdeniz ve Deniz (2016) 

tarafından Türkçeye uyarlanan ve 24 maddeden oluşan Merhamet Yorgunluğu Ölçeği 6 boyuttan 

oluşmaktadır. Bu boyutlar sevecenlik, umursamazlık, paylaşımların bilincinde olma, 
bağlantısızlık, bilinçli farkındalık ve ilişki kesmedir. 

 Yaşam doyumunu ölçmek için Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen Dağlı ve Baysal 

(2016) tarafından Türkçeye uyarlanan ve 5 maddeden oluşan Yaşam Doyumu Ölçeği 
kullanılmıştır.  

İşten ayrılma niyetini ölçmek üzere Lichtenstein vd. (2004) tarafından geliştirilen ve Okan 

ve Özbek (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan 3 maddelik İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 

kullanılmıştır. Katılımcılardan her bir ifadeyi 5’li Likert ölçeği kullanarak derecelendirmeleri 
istenmiştir. Buna göre “5=Kesinlikle Katılıyorum”; “4=Katılıyorum”; “3=Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”; “2=Katılmıyorum”;  “1=Kesinlikle Katılmıyorum”u ifade etmektedir. 

Araştırmada soru formu aracılığı ile toplanan veriler SPSS 21.0 veri analizi paket programıyla 
analiz edilmiştir. 

 

3. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR  

3.1.  Demografik ve Diğer Bulgular 

Araştırmaya katılan bakım elemanlarına ilişkin demografik bulgular Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Bakım Elemanlarına İlişkin Demografik ve Diğer Bulgular 

 

 

Yapılan anket çalışmasına toplam 216 bakım elemanı katılmıştır. Bunların %73,6’sını 

kadın,  %26,4’ünü erkek oluşturmaktadır. Yaş dağılımı incelendiğinde en yüksek grubu %47,7’lik 

oran ile 36-45 yaş aralığı oluşturmaktadır. Medeni duruma bakıldığında ankete katılanların 
%78,7’sinin evli olduğu geriye kalan %21,3’ünün evli olmadığı ortaya konmuştur. 

Katılımcılarından en az bir çocuk sahibi olan bakım elemanı oranı %79,6 hiç çocuk sahibi 
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olmayanların oranı ise %20,4’tür. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında lisans mezunu 

bakım elemanı sayılarının %11,1 oranla en düşük oranda olduğu, çoğunluğunun bariz şekilde lise 

mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Bakım elemanlarına yöneltilen “Aylık geliriniz sizi tatmin 
ediyor mu?” sorusuna %49,5’i evet %50,5’i hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların bakım 

elemanı olarak görev yaptığı süre incelendiğinde %55,6’sının on yıllık çalışan olduğu, bunun 

sonucu olarak genç bir yaş ortalamasına sahip olunduğu anlaşılmaktadır. Bakım elemanı olarak 

görev yapan personelin %58,3’ü şehir merkezinde geriye kalan 41,7’si ilçelerde görev 
yapmaktadır.    

3.2.  Merhamet Yorgunluğu, Yaşam Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeklerinin 

Güvenirlik Analizi 

Güvenirlik analizi ölçmede kullanılan testlerin, anketlerin ya da ölçeklerin özelliklerini ve 

güvenirliklerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir (Kalaycı, 2018: 403). 

Araştırmada bakım elemanlarının merhamet yorgunluğu davranışları 6 boyut, yaşam doyumu 1 

boyut ve işten ayrılma niyeti 1 boyut çerçevesinde değerlendirilmiş ve her bir boyutun aldığı 
değerler Tablo 2'de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Merhamet Yorgunluğu, İşten Ayrılma Niyeti ve İşten Ayrılma Niyeti Boyutlarının 
Psikometrik Özellikleri 

 
 

Merhamet yorgunluğu boyutlarından sevecenliğin Cronbach α değeri 0.701, paylaşımların 

bilincinde olmanın Cronbach α değeri 0.548’dir. İlk yapılan güvenirlik analiz sonucunda 

sevecenliğin ve paylaşımların bilincinde olma boyutlarında yer alan birer maddesi ölçeğin 
güvenirliğini düşürdüğünden dolayı analizden çıkartılarak tekrar güvenirlik ölçülmüştür ve 

sevecenlik boyutu ölçek oldukça güvenilir aralıkta, paylaşımların bilincinde olma boyutu ise 

oldukça güvenilir derecesine yakın bir aralıkta yer almıştır. Umursamazlık boyutunun Cronbach 

α değeri 0.629 oldukça güvenilir, bağlantısızlık boyutunun Cronbach α değeri 0.542 oldukça 
güvenilir derecesine yakın bir aralıkta, bilinçli farkındalık boyutu Cronbach α değeri 0.840 yüksek 

derecede güvenilir, ilişki kesme boyutu Cronbach α değeri 0.631 ölçek oldukça güvenilir aralıkta 

yer almaktadır. İşten ayrılma niyeti Cronbach α değeri 0.893 ve yaşam doyumu Cronbach α değeri 
0.834 ölçek yüksek derecede güvenilir şeklinde derecelenmiştir. 
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3.3.  Normallik Analizleri 

Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını ortaya koymak 

amacıyla normallik testlerinden yararlanılmaktadır. Normallik testi için veri sayısı 29 ve 29’dan 
fazla ise Kolmogrov-Smirnov, 29’dan az ise Shapiro-Wilk testi kullanılmaktadır. Verilerin SPSS 

programı ile analiz edilerek, Shapiro-Wilk veya Kolmogrov-Smirnov testleri için elde edilen 

significance (p) değeri 0.005 değerinden büyükse veriler normal dağılmış, significance (p) değeri 

0.005 değerinden küçükse veriler normal dağılmamış demektir (Karagöz, 2017: 104).  

 

Tablo 3. Normallik Analizi Sonuçları 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere bütün değişkenlerin p değeri 0.005’den büyük çıkmamıştır. Bu 

değişkenlerin normal dağılmadığının göstergesidir.  

3.4.  Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki veya 
daha fazla değişken ile olan ilişkisini tespit etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için 

kullanılan istatistiksel bir yöntemdir (Kalaycı, 2018: 115). Veriler normal dağılmadığı için 

Spearman sıra korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; sevecenlik korelasyon katsayısı incelendiğinde yaşam doyumu 

(0.272) ile istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı (p<0.001) ve işten ayrılma niyeti (-0.280) ile 

istatistiki olarak negatif yönde anlamlı (p<0.001) bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. 
Umursamazlık korelasyon katsayısı incelendiğinde yaşam doyumu (-0.176) ile istatistiki olarak 

negatif yönde anlamlı (p<0.001) ve işten ayrılma niyeti (0.324) ile istatistiki olarak pozitif yönde 

anlamlı (p<0.001) bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Paylaşımların bilincinde olma 

korelasyon katsayısı incelendiğinde işten ayrılma niyeti (0.265) ile istatistiki olarak pozitif yönde 
anlamlı (p<0.001) bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Bağlantısızlık korelasyon katsayısı 

incelendiğinde yaşam doyumu (-0.191) ile istatistiki olarak negatif yönde anlamlı (p<0.005) ve 

işten ayrılma niyeti (0.265) ile istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı (p<0.001) bir ilişki 
içerisinde olduğu görülmektedir. Bilinçli farkındalık korelasyon katsayısı incelendiğinde yaşam 

doyumu (-0.138) negatif yönde anlamlı (p<0.005) bir ilişki olduğu görülmektedir. İlişki kesme 

korelasyon katsayısı incelendiğinde yaşam doyumu (-0.148) ile istatistiki olarak negatif yönde 

anlamlı (p<0.005) ve işten ayrılma niyeti (0.316)  ile istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı 
(p<0.001) bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Yaşam doyumu ile işten ayrılma niyeti (-

0.456) arasında zayıf derecede negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4. Korelasyon Analizi Sonuçları

 

Bu doğrultuda H1, H2, H4,  H5, H6, H7, H8, H10, H11 ve H12 kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Yapılan araştırmalar bakım hizmeti verenlerin karşılaştıkları temel sorunların başında stres, 

depresyon, anksiyete, moral bozukluğu, yorgunluk, bezginlik, tükenmişliğin geldiğini ortaya 
koymaktadır. Tüm bunlarla birlikte bakıma gereksinim duyan bireylerin yaşam kalitesinin 

arttırılmasında bakım elemanlarının sahip oldukları profilin geliştirilmesi ve yaşadıkları 

sorunların azaltılmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Bakım elemanları görev yaptıkları 
birimlerde, bakıma muhtaç insanlarla uzun süre beraber yaşamalarının bir sonucu olarak, zamanla 

onların davranışlarını göstermek gibi sonuçlara yol açan davranış bozuklukları 

yaşayabilmektedirler (Danış ve Genç 2011:175). 

Bu çalışmada bakım elemanlarının yaşamış oldukları merhamet yorgunluğu, yaşam 
doyumu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır. 

Araştırma sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Yapılan anket çalışmasına toplam 216 bakım elemanı katılmıştır. Bunların %73,6’sını 
kadın,  %47,7’lik oran ile 36-45 yaş aralığı oluşturmaktadır. Katılımcıların %78,7’si evli ve 

%79,6’sı en az bir çocuk sahibidir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında çoğunluğunun 

bariz şekilde lise mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Bakım elemanlarına yöneltilen “Aylık 
geliriniz sizi tatmin ediyor mu?” sorusuna %50,5’i hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların bakım 

elemanı olarak görev yaptığı süre %55,6’sının on yıllık çalışan olduğu, bundan dolayı da genç bir 

yaş ortalamasına sahip olunduğu gözlemlenmiştir. Bakım elemanı olarak görev yapan personelin 

%58,3’ü şehir merkezinde yaşamaktadır.  

Korelasyon analizi sonuçlarına göre sevecenlik ile yaşam doyumu arasında istatistiki 

olarak pozitif yönde anlamlı ve işten ayrılma niyeti ile istatistiki olarak negatif yönde anlamlı bir 

ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Umursamazlık ile yaşam doyumu arasında istatistiki 
olarak negatif yönde anlamlı ve işten ayrılma niyeti ile istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı bir 
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ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Paylaşımların bilincinde olma ile işten ayrılma niyeti 

arasında istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. 

Bağlantısızlık ile yaşam doyumu arasında istatistiki olarak negatif yönde anlamlı ve işten ayrılma 
niyeti ile istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki içerisinde ortaya konmuştur. Bilinçli 

farkındalık ile yaşam doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

İlişki kesme ile yaşam doyumu arasında istatistiki olarak negatif yönde anlamlı ve işten ayrılma 

niyeti ile istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki içerisinde tespit edilmiştir. 
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ÖZET: Teknoloji kullanımının en üst seviyede olduğu sektörlerden olan bankacılık sektörü, internetin keşfi ve 

yaygınlaşmasıyla etki alanını artırmıştır. İnternet üzerinden yapılan uygulamalarla mobil bankacılık kullanımı artmış, 
bankalar da bunu genelleştirmek için farklı arayışlara girmiştir. Mobil bankacılık hem müşteriye hem de bankaya 
zaman, maliyet tasarrufu ve kolaylık sağlamaktadır. Bankalar, hizmet çeşitlerinin hemen tamamını mobil ortamlara 

aktarmaya çalışmaktadır. Sistemin genelleşmesi kullanıcıların aşina olması ve kabullenmesiyle mümkündür. Kullanıcı 
dostu arayüzler geliştirerek katılımcı sayısının artırılması bankanın operasyonel maliyetlerini azaltarak daha fazla kar 
elde etmesine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla son kullanıcıların mobil bankacılığa bakış açısı ve kullanma 
alışkanlıklarının analizi önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı bilgisayar teknolojileri ve internet alanında 
yaşanan gelişmelere paralel olarak önemi daha da artan elektronik bankacılık kanallarından biri olan mobil bankacılığın 
kullanımını etkileyen faktörleri Isparta ili özelinde incelemektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmada anket yöntemi 
kullanılmıştır. Anket, 2019 yılı Mayıs ayında Isparta Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üstü 400 bireye 
uygulanmıştır. Bu anketlerden analiz etmeye uygun 338 anket kullanılarak betimleyici istatistiksel analizler ve logit 

analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %84.9’u mobil bankacılığı kullanmaktadır. Logit analizi 
sonuçlarına göre ise eğitim, gelir, kredi kartına sahip olma ve mobil bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmanın 
mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilediği bulunmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Logit Modeli 

 

ABSTRACT:  The banking sector, which is one of the sectors where the use of technology is at the highest 
level, has increased its sphere of influence with the invention and dissemination of the internet. The use of mobile 
banking has increased with applications made over the internet, and the banks have also seek for different ways to 
generalize mobile banking. Mobile banking provides time, cost savings and convenience to both the customers and the 
bank. Banks are trying to transfer almost all kinds of services to mobile environments. Generalization of the system is 

possible only with familiarity and acceptance of the users. Increasing the number of participants by developing user-
friendly interfaces enables bank to make profit by reducing operational costs. Therefore, it is important to analyze the 
end users’ perspective and usage habits on mobile banking. In this context, the main aim of this study is to examine the 
factors affecting the use of mobile banking, which is one of the electronic banking channels that has increased in 
importance with the developments in the field of computer technologies and the internet, in the province of Isparta. 
Within the framework of this aim, survey method was used in the study. The survey was applied to 400 individuals 
aged 18 and over living within the borders of Isparta Municipality in May 2019. Descriptive statistical analysis and 
logit analysis were performed with 338 questionnaires that are suitable for analysis. According to the research results, 
84,9% of respondents use mobile banking. The logit analysis showed that education, income, credit card ownership 

and having information about mobile banking services affected the likelihood of using mobile banking. 

          Keywords: Mobile Banking, Internet Banking, Electronic Banking, Logit Model 

 

 

GİRİŞ 

Ekonominin ve gelişmenin en önemli ayaklarından biri bankalardır. İşlevi itibariyle 

bankalar, ufak birikimleri birleştirerek büyük fonlar haline getirir ve gerek yatırım gerekse kişisel 
talepleri fonlayarak üretime ve gelişime katkıda bulunur. Finansal aracılık hizmeti sağlayarak 

imalata, sermayeye ulaşıma ve gelişmeye katkı verirler. Bu sebeple ülkelerin kalkınması, 

gelişmesi ve büyümesi düzgün işleyen, organize edilmiş bankacılık sistemine bağlıdır. 

mailto:gokhanozkul@sdu.edu.tr
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Bankalar ticari müesseselerdir ve kendi piyasasında ciddi bir rekabet söz konusudur. Ticari 

yapısı anonim şirket olduğundan çok ortaklı, şeffaf ve denetlenebilir konumdadır. Diğer 

sektörlere nazaran kârlı bir iş haddi olduğundan piyasa oyuncuları arasında sektörel konumlanma 
çok değerlidir. Birçok risk ile karşı karşıya olan bankalar mevduat toplama ve kredi verme 

vazifelerini yapabilmelerinde konumlanmaları önemlidir. Ticari, perakende, zirai, yatırım gibi 

özel alanlara yönelenler olduğu gibi genele hitap eden bankalar da mevcuttur. Fakat ister niş bir 

alan hedeflesin ister genele hitap etsin, sektörde rekabet sert ve acımasızdır. Bu nedenle bankalar 
bulundukları zaman ve zeminde teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanmak durumundadır. 

Piyasadan önde olmak, en azından geride kalmamak adına günceli bilmek ve yakın gelecekteki 

değişikliklerde öncü olmak bu rekabetin öncelikli zorunluluklarındandır. 
Elektronik bankacılık, özellikle internetin kullanımıyla, hayatımıza girmiştir. 1990’lı yıllarda 

internet üzerinden klasik usullerle yapılan bankacılık hizmetleri (Gup, 2003) çeşitli evrelerden hızla 

geçerek günümüzde anlık yapılabilir hale gelmiştir. ATMler, kiosklar ve/veya belirli noktalardan 

yapılan sınırlı işlemlerden sıyrılıp her yerden, her zaman, hemen her türlü işlemi yapmaya imkân 
tanıyan sistemlere dönüşmüştür. Artık kavramsal olarak elektronik bankacılık yerini internet 

bankacılığa veya mobil bankacılığa bırakmıştır. Mobil bankacılığın yapılabilmesi için internet 

zorunlu olduğundan – bu iki kavram farklı gibi görünse de – işleyiş ve özü itibariyle internet 
bankacılığı ve mobil bankacılık aynı kurguyu işaret etmektedir. Nitekim literatür incelendiğinde 

mobil bankacılık ve internet bankacılığı başlığında yapılan çalışmalar benzer çerçevede işlenmiştir. 

Günümüzde sadece insanlar değil kurumlar, ürünler ve hizmetler de mobilize olmuş 
durumdadır. Alışveriş için mağazaya, haber için gazeteye, taksi için durağa, yemek için lokantaya (bu 

örnekler artırılabilir) ihtiyaç duyulmadığı gibi banka işlemleri için de bankaya ihtiyaç yoktur. Bu 

cümlenin bir yönünde bankasız bankacılık, diğer ifadeyle neo-bankalar yer almaktadır. Bu çalışmanın 

konusu olmadığı için neo-bankalara değinilmeyecektir. Cümlenin diğer tarafında ise şubesiz 
bankacılık yer almaktadır. Bir şubenin sunduğu hemen her hizmet mobil olarak sağlanmaktadır 

(Nalbant ve Tunca, 2019). Mobil internet ortamında her türlü bankacılık işleminin yapılabilmesi, 

şubelere olan ihtiyacı kaldırmakta, buna bağlı olarak eleman ve altyapı ihtiyacını azaltmaktadır.  
Mobil bankacılık, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber, küçük bir aplikasyonla cep 

telefonundan ve/veya mobil aletlerle (tablet, taşınabilir bilgisayar vb.) bankacılık işlemlerini 

yapmaya olanak tanıyan uygulamalara verilen genel bir isimlendirmedir. Bu kapsamda para 
alma/gönderme, vergi ve diğer ödemeleri yapma, yatırım, hisse senedi işlemleri gibi geniş skalada 

hizmet sunan uygulamalar son olarak kredi talebi ve onayı gibi öznel başvuruları yapmaya da 

zemin hazırlamıştır. Online olarak verilen hizmetlerin çeşitliliği ve kullanışlı olması aplikasyonun 

verimliliğini ölçen temel kıstaslardandır. Ayrıca kullanıcı dostu olması, basit, eğlenceli, 
ulaşılabilir olması müşterilerin aradığı özelliklerdir (Nalbant ve Tunca, 2019).  

Mobil uygulamaların hem müşteriye hem de bankaya bakan yönü bulunmaktadır (Doğan 

ve Burucuoğlu, 2018). Müşteri açısından; hız, zamandan tasarruf, bürokrasinin azaltılması, 24 
saat erişim, gereksiz prosedürlerin aradan kaldırılması ve en önemlisi maliyetlerin azalması 

öncelikli etkenlerdendir. Banka açısından ise; operasyonel maliyetlerin azaltılması, şubeleşme 

maliyetinin azaltılması, personel giderlerinden tasarruf, yeni müşterilere ulaşma imkânı, müşteri 

iletişimine katkı, yeni ürünlerin hedef kitleye duyurulması gibi faydaları mevcuttur (Aytar vd., 
2012). Görüldüğü üzere mobil bankacılığın kullanımı iki taraf için pozitif etki yapmaktadır. 

Bununla birlikte mobil uygulamaların bazı handikapları da mevcuttur. Örneğin müşteri daha 

avantajlı ve/veya kârlı gördüğü bankaya kolaylıkla geçiş yapabilir. Müşteri aidiyetini kaybetmek 
çok basit olduğundan müşteri ilişkileri yönetimi büyük önem kazanmaktadır (Jun ve Cai, 2001). 

Uygulamalarda meydana gelecek aksaklıklar yine müşterilerin banka değiştirmesine sebep 

olabilir. Yeniliklere adaptasyonda geç kalan bankalar, müşteri portföyünde kayıplar yaşayabilir. 
Günümüzde ürünler ve hizmetler bireyselleşmeye başlamıştır. Müşteriler, kendine özel 

bireysel çözümler talep etmektedir. Gerekli esnekliği sağlamak müşteriden ziyade bankaların 

görevi olmuştur. Bu yarışta ön plana çıkmak için var olan taktiklerin dışına çıkmak gerekmektedir. 

Diğer yandan müşteri portföyünü genişletmek için küçük yatırımcılara, henüz bankacılık sistemine 
girmemiş yeni nesle, parasal hareketliliği az olan gençlere yönelmek bankaların uyguladığı 

yöntemler arasındadır. Teknolojiye aşina olan Z-kuşağı mobil bankacılığı kullanmakta tereddüt 
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etmeyecektir. Geleneksel, şubeli bankacılık için bu grup maliyetli iken mobil bankacılık açısından 

bu maliyet çok azdır ve geleceğe yatırım olarak düşünülmektedir (Parasız, 2007). 

Türkiye’de 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında peş peşe yaşanan krizlerin 
ardından 2003’de BDDK’nın kurulmasıyla bankacılık sistemi bir düzene kavuşmuştur. Gerekli 

regülasyonların yapılması ve kuralların netleşmesiyle bankalar daha doğru işler hale geldiğinden 

elektronik bankacılığın uygulanması da çabuk olmuştur. Nitekim dünyada kredi kartı ve benzeri 

kartlarla ilgili mevzuatı ilk yayınlayan ülke Türkiye’dir. 2014’de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Resmi 

Gazete, 2014) uygulanmaya başlanmıştır. Yapılan düzenlemeler rekabeti daha şeffaf, net ve açık 

hale getirmiştir. Mobil dönüşümde Türk bankaları etkin bir performans göstermiş ve gelişmiş 
ülkelerle rekabet edebilir hale gelmiştir. Fakat bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan eleman sıkıntısı 

bankalar için de geçerlidir. Geleceğin bankacılığının tamamen mobil sistemler ve yapay zekâ, sanal 

gerçeklik, giyilebilir teknoloji gibi yeniliklerin üzerinden uygulanacağı düşünüldüğünde yarışın 

henüz yeni başladığı görülecektir. Özellikle sanal paralar ve mobil ödeme sistemlerinin 
yaygınlaşmasıyla rekabete sadece bankalar değil AliPay, WePay, AmazonPay gibi teknoloji 

firmalarının da katılacağını görmek zor değildir. Sınırların kalktığı, güncel teknolojiye her yerden 

ulaşmanın kolaylaştığı yakın gelecekte rakipler hem ulusal hem de uluslararası oyuncular olacaktır. 
Bu sebeple yapılan çalışma, banka müşterilerinin mobil bankacılık kullanma algısını açıklamak ve 

bankaların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak için önem arz etmektedir. Bu çerçevede 

çalışmada mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler Isparta ili özelinde anket yöntemi 
kullanılarak logit modeli yardımıyla incelenecektir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak literaür 

taramasına yer verilecektir. Ardından araştırmanın amacı, yöntemi ve sınırlılıklarına değinilecektir. 

Daha sonra ise araştırma bulguları ortaya konulacak ve çalışma sonuç kısmıyla son bulacaktır. 

 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Mobil bankacılığın kullanımı ülkeye ve bölgeye göre farklılık arz etse de kullanıcı sayısını 

etkileyen ana faktörün internet olduğu açıktır. İnternete ulaşım yaygınlaştıkça ve kolaylaştıkça 
mobil banka kullanıcılarında da artış gözlemlenmektedir. Geçmiş yıllara oranla internete ulaşım 

kolay ve ucuz hale geldiğinden internet veya mobil bankacılığın kullanımı da artmıştır. Nitekim 

literatürde daha eski tarihli anket çalışmalarında kullanım düzeyi ve kullanılmama sebepleri 
araştırılırken yakın tarihli çalışmalarda soruların kisvesi değişmiş ve kullanım alışkanlığı, sıklığı, 

tercihleri gibi sorular daha anlamlı olmuştur.  

Zhou (2011) tarafından yapılan çalışma mobil bankacılık kullanımının benimsenmesi 

üzerine odaklanırken, Cruz vd. (2010) Brezilya’da banka müşterilerine uygulanan anketle mobil 
bankacılığın kullanılmasına etki eden faktörleri araştırmışlardır. Katılımcılar %55,5 oranında 

avantajlı olmadığını, %17,3 oranında cihazlarının uygun olmadığını, %16’lık oran ile cihazların 

pahalı olduğunu belirtmişlerdir. Sathye (1999) internet bankacılığı kullanımına engel olan ana 
sebepler olarak güvensizlik ve bilgi eksikliğini göstermiştir. Durer vd. (2009) mobil bankacılığı 

kullanmamaya etki eden faktörler olarak; kullanım zorluğu, güvenlik, teknolojik ürünlere 

yabancılık ve alışkanlıkların değişimini tespit etmişlerdir. 

Çalışmaların büyük bir kısmı internet bankacılığının kullanılmasında güvensizliğin önemli bir 
bileşen olduğunu kanıtlamıştır. Yapraklı ve Yılmaz (2008) araştırmasında erişim, güven ve 

güvensizlik boyutlarının internet bankacılığı hizmetinden duyulan tatmini pozitif etkilediğini 

belirlemiştir. Yang vd. (2004) hizmet kalitesi, kişisel bilgilerin korunması ve düşük risk seviyesi 
arasında güçlü ilişki olduğunu tespit etmiştir. Al-Jabri ve Sohail (2012) Suudi Arabistan’da 330 

kişiye yaptıkları ankette algılanan riskin büyüklüğünün mobil bankacılığın kullanımında olumsuz 

etkiye sahip olduğunu görmüştür. Cheah vd. (2011) Malezya’da mobil bankacılık kullanımında etkili 
faktör olan kişisel yenilikçilik ve algılanan risk arasında negatif bir ilişki saptamıştır. Noor (2011) da 

yine Malezya’da 300 kişiyle yaptığı ankette algılanan yararlılık düzeyi, güvenilirlik ve farkındalığın 

kullanıcının tutumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirlemiştir. Hanafizadeh vd. (2014) 

İran’da mobil bankacılığın benimsenmesi ile ilgili yaptıkları ankette yaşam tarzı, ihtiyaçlara 
uyumluluk ve güvenin mobil bankacılığın benimsenmesini belirleyen önemli faktörler olduğunu 

tespit etmiştir. Türkiye’de Bilecik özelinde bireysel müşterilerin şubesiz bankacılık hizmetlerini 
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kullanma kararına etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan anket çalışmasında Akın ve 

Karaboğa (2011) güvenilirlik ve yeterliliğin belirleyici etkenler olduğunu saptamıştır.  

Yakın tarihli çalışmalar güvenlik ve kabullenme konularına anketlerde yer verse de 
araştırmalar farklı etkenlere ve açıklayıcı değişkenlere odaklanmıştır. Chaouali vd. (2017) 

Tunus’ta 557 banka müşterisinin mobil bankacılığı benimsemesi üzerine yaptığı çalışmada ana 

faktörler olarak kendini koruma ve kinizmi tespit etmiştir. Sharma vd. (2017) kullanımı etkileyen 

faktörlerin tespiti için Umman’da yaptığı çalışmada algılanan yararlılık, mobil cihaza uyum ve 
sosyal etkiyi anlamlı faktörler olarak belirlemiştir. Yurttadur ve Süzen (2016) bankalar açısından 

mobil bankacılığın faydalarını belirlemiştir. Müşteri odaklılığı, düşük maliyet, ürün hizmet ve 

çeşitlerinin artması, hızlı ve kolay pazarlama, operasyonel giderlerin azaltılması başlıca avantajlar 
olarak bulunmuştur. Malaquias ve Hwang (2016) mobil bankacılığın insani yaşam kalitesini 

artırdığını, bankaların verimliliğini etkilediğini, kullanımın artırılması için ise güvenin belirleyici 

olduğunu tespit etmiştir. Doğan ve Burucuoğlu (2018) mobil bankacılık adaptasyonlarını 

incelediği çalışmasında müşteri memnuniyetinin tekrar kullanma niyetinde güçlü bir etkiye sahip 
olduğu, ayrıca etkinlik, gizlilik ve yerine getirmenin de memnuniyeti etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Kaya ve Arslan (2016) kamu çalışanlarına uyguladığı anketle internetten 

yararlanma düzeylerini ölçmüş ve 6 faktörün etkisini gözlemlemiştir. Uzun ve Berberoğlu (2018) 
Türkiye’deki bankaların internet ve mobil bankacılık istatistiklerini analiz etmiştir. Analiz 

neticesinde aktif kullanıcı sayısı, işlem hacmi ve likiditeyle toplam gelir arasında pozitif bir etki 

tespit etmiştir. Korkulu vd. (2018) internet bankacılığı kullanımı ile cinsiyet, gelir, bireysel kredi 
ve mevduat sahipliği arasında anlamlı bir ilişki saptamıştır. Yavuz ve Babuşcu (2018) 2011-2016 

arasında internet ve mobil bankacılığın kullanımının kabullenilmesiyle ilgili yaptıkları 

araştırmada para transferi, ödemeler, kredi kartı işlemleri öncülüğünde kullanım oranında ciddi 

artışlar belirlemiştir. Nalbant ve Tunca (2019) internet bankacılığı teknolojisi kullanım niyetini; 
algılanan kolaylık, fayda, kişisellik, güvenlik ve eğlencenin belirlediğini göstermiştir. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Bilgisayar teknolojileri ve internet alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak önemi daha 

da artan elektronik bankacılık kanallarından biri de mobil bankacılıktır. Bu bağlamda araştırmanın 

amacı Isparta ilinde mobil bankacılığın kullanımını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır.  
Araştırmada bu amaç çerçevesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 

anket Oktay ve Orçanlı (2014), Yurttadur ve Süzen (2016), Özkan ve İpekten (2017) ve Korkulu 

vd. (2018) çalışmalarından yararlanılarak geliştirilmiştir. Anket, Mayıs 2019 döneminde Isparta 

Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üstü bireylere uygulanmıştır. Dolaysıyla 
araştırmanın anakütlesini Isparta Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üstü nüfus 

oluşturmaktadır. Buna göre Isparta Belediyesi sınırları içerisinde adrese dayalı nüfus kayıt 

sistemine göre 2018 yılı itibariyle 18 yaş ve üstü 180.844 kişi yaşamaktadır (TÜİK, 2019). 

Araştırmada hedef kitledeki birey sayısı bilindiği için 𝑛 = 𝑁𝑡2𝑝 𝑞 𝑑2⁄ (𝑁 − 1) + 𝑡2𝑝 𝑞 formülü 

kullanılarak örneklem hesaplanmaya çalışılmıştır. Formülde N: hedef kitledeki birey sayısı, n: 

örnekleme alınacak birey sayısı, p: incelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı), q: 

incelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı), t: belirli bir anlamlılık düzeyinde, 
t tablosuna göre bulunan teorik değer, d: olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen ± örnekleme 

hatasıdır (Salant ve Dillman, 1994: 55). Yapılan hesaplamaya göre % 95 güven aralığında, ± % 5 

örnekleme hatası ile örneklem büyüklüğü 384 bulunmuştur. Araştırmada örnekleme yöntemi 
olarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmak suretiyle 400 bireye ulaşılmıştır. Böylelikle 

% 95 güven aralığında % 5 örneklem hatası ile hesaplanan örneklem büyüklüğüne fazlasıyla 

ulaşılmıştır. Fakat yapılan anketlerden 52 tanesinde birçok sorunun cevaplanmadığı tespit edilmiş 

ve analiz dışında tutulmuştur. Dolayısıyla araştırmanın örneklemi 338 bireyden oluşmuştur. 
 Anketlerin uygulanmasından sonra elde edilen verilerin analizlerinde STATA programından 

yararlanılmıştır. Araştırmada analiz yöntemi olarak betimleyici istatistiksel analizler ve logit modeli 

kullanılmıştır. Logit modeli, bağımlı değişkenin sürekli veya nicel bir değişken olmadığı, bir diğer 
ifadeyle kategorik ya da sınıflamalı olduğu durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu bağlamda logit 

analizinin temel odağı, bireylerin hangi grubun üyesi olduğunu kestirmede kullanılacak bir 
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regresyon denklemi oluşturmaktır. Logit modeli, çoklu doğrusal regresyon modellerindeki temel 

varsayımların (normallik varsayımı gibi) karşılanmasını gerektirmemektedir. Bu nedenle kategorik 

veri analizlerinde - diğer analizlere göre - daha kullanışlıdır (Çokluk vd., 2012: 49-50). 
Araştırmada logit modeli çerçevesinde mobil bankacılığı kullanma olasılığını etkileyen 

faktörler incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 

 
 Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Bağımlı Değişkenler Ortalama N 

Mobil Bankacılık Mobil bankacılık kullanıyorsa=1, diğer=0 0,84 338 

Bağımsız Değişkenler   

Cinsiyet Erkek=1, diğer=0 0,45 338 

Yaş 18-36 yaş aralığında ise=1, diğer=0 0,70 338 

Eğitim Üniversite mezunu=1, diğer=0 0,61 338 

Gelir Asgari ücret düzeyinin üstünde gelire sahip ise=1, diğer=0 0,63 338 

Kredi Kartı Kredi kartı var ise=1, diğer=0 0,70 338 

Bilgi Seviyesi Mobil bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi ise=1, diğer=0 0,89 338 

Sıklık  İnterneti kullanma sıklığı haftalık 10 saatin üzerinde ise=1, diğer=0 0,61 338 

Meslek Kamu sektöründe çalışıyor ise=1, diğer=0 0,31 338 

 

Araştırmada mevcut amaç çerçevesinde Tablo 2’de gösterilen hipotezler oluşturulmuş ve 

bu hipotezler test edilmiştir. 
 

Tablo 2. Araştırmanın Hipotezleri 

Hipotez No Hipotezler 

Hipotez 1 Cinsiyet, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Hipotez 2 Yaş, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Hipotez 3 Eğitim, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Hipotez 4 Gelir, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Hipotez 5 Kredi kartına sahip olma, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Hipotez 6 
Mobil bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma, mobil bankacılık kullanma olasılığını 
etkilemektedir. 

Hipotez 7 İnterneti kullanma sıklığı, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Hipotez 8 Kamu sektöründe çalışıyor olma, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

 

4. ARAŞTIMANIN BULGULARI 
Araştırmada öncelikle ankete katılanlara ilişkin demografik bulgular ele alınmıştır. Tablo 

3’de de görüldüğü üzere ankete katılanların %54.7’si erkek, %42.6’sı 25-36 yaş aralığında, %61.8’i 

üniversite mezunu, %56.8’i özel sektör çalışanı ve %25.1’i 1001-2020 TL arasında bir gelire 
sahiptir. Katılımcıların %46.7’sinin internet kullanma sıklığı haftada 15 saatten fazladır. Yine 

katılımcıların %70.7’sinin kredi kartı var iken, %29.3’ünün kredi kartı yoktur. Katılımcıların mobil 

bankacılık bilgisi incelendiğinde %89.6’sının mobil bankacılık hakkında bir bilgisi var iken, 

%10.4’ünün herhangi bir bilgisi yoktur. Mobil bankacılık kullanımına bakıldığında ise 
katılımcıların %84.9’u mobil bankacılık kullanırken, %15.1’inin kullanmadığı görülmektedir. 
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Tablo 3. Demografik Bulgular 

Değişken  Sayı % Değişken  Sayı % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

153 

185 

45.3 

54.7 
Eğitim 

İlköğretim 
Lise 

Üniversite 

45 
84 

209 

13.3 
24.9 
61.8 

Yaş 

18-24 yaş 
25-36 yaş 
37-49 yaş 

50 yaş ve üstü 

95 
144 
90 
 9 

28.1 
42.6 
26.6 

2.7 

Meslek 

Özel Sektör 
Kamu Sektörü 

Ev Hanımı 
Emekli 

Öğrenci 

192 
106 

9 
5 

26 

56.8 
31.4 

2.7 
1.5 
7.7 

Gelir 

0-1000 TL 
1001-2020 TL 
2021-3000 TL 
3001-4000 TL 

4001-5000 TL 
5001 TL ve üstü 

37 
85 
77 
57 

47 
35 

10.9 
25.1 
22.8 
16.9 

13.9 
10.4 

İnternet 

Kullanma 

Sıklığı 

Haftada 1 saatten az 
Haftada 2-5 saat 

Haftada 6-10 saat 
Haftada 11-15 saat 

Haftada 15 saatten fazla 

 25 
49 
57 
49 

158 

7.4 
14.5 
16.9 
14.5 
46.7 

Mobil Bankacılık 

Kullanımı 

Evet 
Hayır 

287 
51 

84.9 
15.1 

Mobil Bankacılık 

Hakkında Bilgi 

Var 
Yok 

303 
35 

89.6 
10.4 

Kredi Kartı 
Var 
Yok 

239 
99 

70.7 
29.3 

    

 
Mobil bankacılık kullanmayan katılımcıların gelecekte kullanıp kullanmama isteği 

incelendiğinde katılımcıların %58.8’i mobil bankacılık hakkında bilgisi olmadığı için 

kullanmadığını, kullanmayı da düşünmediğini belirtmiştir. Bu konuda bilgisi olup da kullanmak 
istemeyenler ise %19.6’lık kısmı oluşturmaktadır. Mobil bankacılık hakkında bilgisi olduğu halde 

kullanmayan, fakat kullanmak isteyenlerin oranı ise %11.8’dir. Bununla beraber mobil bankacılık 

bilgisi olmadığı için kullanmayanlar ve kullanmak istediklerini belirtenlerin oranı ise %9.8’dir. 

 
Tablo 4. Mobil Bankacılık Kullanmayanların Gelecekte Kullanıp/Kullanmama İsteği 

Değişken Sayı % 

Hakkında bilgim olmadığı için kullanmıyorum. kullanmayı da düşünmüyorum 30 58,8 

Hakkında bilgim olmadığı için kullanmıyorum. fakat kullanmak isterim 5 9,8 

Hakkında bilgim olduğu halde kullanmıyorum. kullanmayı da düşünmüyorum 10 19,6 

Hakkında bilgim olduğu halde kullanmıyorum. fakat kullanmak isterim 6 11,8 

Toplam 51 100 

 

Araştırmada mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler logit analizi ile incelenmeden 
önce bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olup olmadığını incelemek 

için öncelikle korelasyon analizi yapılmıştır Tablo 5.’de de gösterilen korelasyon analizi sonuçlarına 

göre bağımsız değişkenler arasında 0.80 ve üzerinde bir korelasyon olmadığı için çoklu doğrusal 

bağlantı sorununa yol açacak bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır (Kalaycı, 2010: 267). 
 

Tablo 5. Korelasyon Analizi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cinsiyet 1.000        

2 Yaş 0.010 1.000       

3 Eğitim 0.029 0.230 1.000      

4 Gelir -0.195 -0.172 0.271 1.000     

5 Kredi Kartı -0.041 -0.014 0.243 0.287 1.000    

6 Bilgi Seviyesi -0.022 0.101 0.332 0.310 0.421 1.000   

7 Sıklık  -0.045 0.168 0.062 -0.016 0.101 0.247 1.000  

8 Meslek -0.025 -0.055 0.347 0.388 0.252 0.229 -0.012 1.000 
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Çoklu doğrusal bağlantı problemi olup olmadığını incelemek için değişkenlerin varyans 

büyütme faktörü (VIF) değerlerine de bakılabilir. Tablo 6’da yer alan VIF değerleri incelendiğinde 

tüm değişkenlerin VIF değerlerinin 5’in altında olduğu görülmektedir. Bu sonuç da bağımsız 
değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olmadığını ortaya koymaktadır. 

 
Tablo 6. Varyans Büyütme Faktörü 

Değişken VIF 1/VIF 

Bilgi Seviyesi 1.44 0.696350 

Gelir 1.43 0.701736 

Eğitim 1.36 0.735967 

Meslek 1.30 0.769334 

Kredi Kartı 1.29 0.777977 

Yaş 1.17 0.855128 

Sıklık 1.10 0.907467 

Cinsiyet 1.06 0.947758 

Ortalama VIF 1.27  

 

Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olmadığı tespit edildikten sonra logit 
analizine geçilmiştir. Tablo 7’de yer alan logit analizine göre eğitim, gelir, kredi kartı ve bilgi seviyesi 

değişkenleri mobil bankacılık kullanımı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu değişkenlerden 

eğitim, gelir ve kredi kartı değişkenleri %5 düzeyinde, bilgi seviyesi değişkeni ise % 1 düzeyinde 
anlamlıdır. Cinsiyet, yaş, sıklık ve meslek değişkenlerinin ise mobil bankacılık kullanımı üzerinde 

anlamlı bir etkisi yoktur. Buna göre hipotez 1, hipotez 2, hipotez 7 ve hipotez 8 reddedilmiştir. 

Modelde sabit terime bakıldığında ise %1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Modelin uyum 

iyiliği LR(p) 0.0000<0.05 olduğu için modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 7. Mobil Bankacılık Kullanımını Etkileyen Faktörler (Logit Analizi) 

Değişken Odds Ratio Katsayı Z P>z 

Cinsiyet .7313754 -.3128285 -0.58 0.564 

Yaş 2.392863 0.8724905 1.47 0.142 

Eğitim 3.296396 1.19283 2.04 0.041** 

Gelir 3.718761 1.313391 2.03 0.042** 

Kredi Kartı 2.97602 1.090587 2.01 0.045** 

Bilgi Seviyesi 209.1764 5.343178 4.91 0.000*** 

Sıklık  1.312316 .2717936 0.50 0.616 

Meslek .5708024 -.5607121 -0.80 0.424 

C  -4.969225 -1.86 0.000*** 

Log likelihood -58.772727 LR chi2(8) 169.24 Prob > chi2 0.0000 

Gözlem Sayısı 338   
Pseudo R2 0.5901 

* % 10 düzeyinde. ** % 5 düzeyinde. *** % 1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 

Mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler tek tek incelendiğinde anlamlı etkiye sahip 

olan ilk değişken eğitimdir. Buna göre katılımcının eğitim seviyesinin üniversite olması mobil 
bankacılık kullanımını pozitif etkilemektedir. Eğitim seviyesinin üniversite olmasının etki genişliğini 

değerlendirmek için odds oranına bakıldığında eğitim seviyesi üniversite olan katılımcıların 

diğerlerine göre mobil bankacılık kullanma olasılığı 3.29 kat daha fazladır. Dolayısıyla “eğitim, 

mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir.” şeklinde kurulan hipotez 3 kabul edilmektedir. 
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Mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler arasında anlamlı etkiye sahip olan ikinci 

değişken gelirdir. Buna göre katılımcının asgari ücret seviyesinin üstünde bir gelire sahip olması 

mobil bankacılık kullanımını pozitif etkilemektedir. Etki genişliğini değerlendirmek için odds 
oranına bakıldığında geliri asgari ücret düzeyinin üstünde olan katılımcıların diğerlerine göre 

mobil bankacılık kullanma olasılığı 3.71 kat daha fazladır. Dolayısıyla “gelir, mobil bankacılık 

kullanma olasılığını etkilemektedir.” şeklinde kurulan hipotez 4 kabul edilmektedir. 

Mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler arasında anlamlı etkiye sahip olan üçüncü 
değişken kredi kartıdır. Buna göre katılımcının kredi kartına sahip olması mobil bankacılık 

kullanımını pozitif etkilemektedir. Kredi kartına sahip olmanın odds oranına bakıldığında kredi 

kartına sahip olan katılımcıların diğerlerine göre mobil bankacılık kullanma olasılığı 2.97 kat 
daha fazladır. Dolayısıyla “kredi kartına sahip olma, mobil bankacılık kullanma olasılığını 

etkilemektedir.” şeklinde kurulan hipotez 5 kabul edilmektedir. 

Mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler arasında anlamlı etkiye sahip olan son 

değişken bilgi seviyesidir. Buna göre katılımcının mobil bankacılık hizmetleri hakkında bilgi 
sahibi olması mobil bankacılık kullanımını pozitif etkilemektedir. Mobil bankacılık hizmetleri 

hakkında bilgi sahibi olmanın odds oranına bakıldığında mobil bankacılık hizmetleri hakkında 

bilgi sahibi olan katılımcıların diğerlerine göre mobil bankacılık kullanma olasılığı 209.17 kat 
daha fazladır. Dolayısıyla “Mobil bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma, mobil 

bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir.” şeklinde kurulan hipotez 6 kabul edilmektedir. 

Araştırmada incelenen tüm hipotezlere ilişkin özet tablo aşağıdaki Tablo 8’de verilmiştir. 
 

Tablo 8. Hipotez Test Sonuçları 

Hipotez No Hipotezler Test Sonucu Kabul / Red 

Hipotez 1 Cinsiyet, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 
Anlamsız 
Negatif 

Red 

Hipotez 2 Yaş, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 
Anlamsız 

Pozitif 
Red 

Hipotez 3 Eğitim, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 
Anlamlı 

Pozitif 
Kabul 

Hipotez 4 Gelir, mobil bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 
Anlamlı 
Pozitif 

Kabul 

Hipotez 5 
Kredi kartına sahip olma, mobil bankacılık kullanma olasılığını 
etkilemektedir. 

Anlamlı 
Pozitif 

Kabul 

Hipotez 6 
Mobil bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma, mobil 
bankacılık kullanma olasılığını etkilemektedir. 

Anlamlı 
Pozitif 

Kabul 

Hipotez 7 
İnterneti kullanma sıklığı, mobil bankacılık kullanma olasılığını 
etkilemektedir. 

Anlamsız 
Pozitif 

Red 

Hipotez 8 
Kamu sektöründe çalışıyor olma, mobil bankacılık kullanma 
olasılığını etkilemektedir. 

Anlamsız 
Negatig 

Red 

 

SONUÇ 

Bankada hesabı olan ve bankalarla iş yapan hemen herkes, yoğun reklam faaliyetlerinin de 

etkisiyle, mobil bankacılıktan haberdardır. Orta yaş ve altındakiler tarafından daha kolay 
kabullenilen bu kavram bankaların sunduğu kolaylıklar ve yönlendirmeleriyle artık uygulanabilir 

hale gelmiştir. Nitekim 5 yıl ve daha önceki anket çalışmalarında mobil bankacılığın ya da internet 

bankacılığının bilinirliği sorulurken günümüzde bu soruya gerek kalmamıştır. Kullanıcıların 
adaptasyonu sağlanmış, müşterilere sunulan hizmetler ve kolaylıklarla kullanım oranı artırılmıştır. 

Bu yarışta geri kalmamak için hemen her banka kendi mobil aplikasyonunu üreterek müşterilerin 

hizmetine sunmuştur. Hızı, zaman ve mekân kısıtını ortadan kaldırması, süreçlerin kolaylaşması 

gibi sağladığı faydaların yanında özellikle maliyetlerde getirdiği avantajlarla da tercih edilir 
olmuştur. En önemli tereddüt ise güvenlik ile ilgili problemlerden kaynaklanmaktadır. Hesapların 

korunması ve güvenliğin sağlanması konusunda kullanıcıların bir kısmı – banka gözetmeksizin hala 

– ikna olmamıştır. Bankalar, tutundurma faaliyetlerinde yeni ve kolay ulaşılabilir ürünler tasarlarken 
güvenlik konusunda da müşterilerini ikna etmek durumundadır. Oluşabilecek açıklar ve 
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dolandırıcılık, sahtekârlık, hesapların boşaltılması gibi bir hususun basına yansıması itibar riskini 

doğuracak ve – zaten kaçması kolay olan – müşterilerin farklı arayışlara girmesine sebep olacaktır. 

Mobil bankacılık hem müşteriye hem de bankaya zaman, maliyet tasarrufu ve kolaylık 
sağlamaktadır. Dolayısıyla son kullanıcıların mobil bankacılığa bakış açısı ve kullanma 

alışkanlıklarının analizi sektörün gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmada 

mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler Isparta ili özelinde incelenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre katılımcıların %84,9’u mobil bankacılık kullanırken, %15,1’i 
kullanmamaktadır. Buna göre Isparta ilinde katılımcıların üniversite mezunu olması, asgari 

ücretin üzerinde bir gelire sahip olması, kredi kartına sahip olması ve mobil bankacılık hizmetleri 

hakkında bilgi sahibi olması mobil bankacılık kullanma olasılığını arttırmaktadır. Dolayısıyla 
mobil bankacılık kullanımının daha da artması için özellikle hem eğitim hem de gelir açısından 

düşük seviyede olan bireylere mobil bankacılığın kullanımı, kolaylığı, avantajları daha net bir 

şekilde anlatılması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise güvenlik 

meselesidir. Hemen her gün basına yansıyan güvenlik açıkları, hackerler ve kandırılan insanlar, 
sanal uygulamalara duyulan güveni sarsmaktadır. Bankalar mobil sistemlerin güncel ve işler 

olmasına verdiği önemi güvenlik ve güvenlik açıklarının kapatılmasına da vermek durumundadır. 

Aksi takdirde banka müşterileri mobil bankacılık dışında farklı arayışlara girecek ve hem 
müşteriler hem de bankalar mobil bankacılığın getirdiği avantajlardan yeterince 

yararlanamayacaktır. 

Sonuç olarak yoğun rekabet ortamında bankalar mobil sistemlerle elini güçlendirecek 
argümanları üretmek zorundadır. Geleceğin finans teknolojisi mobil sistemlerle şekillenecektir. 

İnternet bankacılığı bunun teknolojik olarak ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu seviyede geride 

kurumlar daha başlangıçta bu yarışı kaybetmiş sayılır. 
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ÖZET: Edebiyatın temelini oluşturan dil, her edebi eserin vazgeçilmez unsurudur. Her yazarın metnini 

yazarken kendine has bir dili ve sunuş biçimi vardır. Dili açık ve seçik olarak kullanmayı başaran, okuyucuda her 
zaman bir merak duygusu uyandıran yazar kalıcılığı sağlayabilmiştir. Tabii bir metnin oluşum sürecinde büyük rol 
oynayan sadece yazar değil, okurdur aynı zamanda. Çünkü metin bittikten sonra eser tamamen okuyucu ile baş başa 
kalmıştır. 

Burada ele alınacak olan konu; 20. yüzyılın önemli bir yazar, düşünür, eleştirmeni olarak karşımıza çıkan 
Umberto Eco'nun eserlerini kaleme alırken hangi hususlara dikkat ettiği ve onu diğer yazarlardan ayıranın ne 
olduğudur. Umberto Eco, eserlerinde metin-yazar-okur üçlüsüne dair bilgiler vermekte ve eserlerini buna göre 

şekillendirmekteydi. İyi bir göstergebilim ustası olan Eco, bunu eserlerine yansıtmış, çok katmanlı düşünce sistemiyle 
okurlarına bir eserde birden fazla mesaj vermeyi başarmıştır. Eserlerinde yazdığı dönemin politik, soysal, felsefi 
düşüncelerine bağlı kalmış bunların yanında okurunu eğlendirmeyi kendine bir amaç edinmiştir. Çok satan Gülün Adı 
adlı romanı başta olmak üzere edebiyatın hemen her alanında kaleme aldığı eserlerinin her birini ustalıkla yazmış  ve 
eserlerinde zenginliğe ulaşmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Umberto Eco, Hikaye, Edebiyat, Dil 

 

ABSTRACT: Lıterary based on the language, indispansable element of every literary work. When the writer, 

writing each outhors text and they have own language, they have own presentation. Who has use understandable, all 
readers when they read, ıf they wondering who will happened next that time the writer can be permonent. And also the 
text formation proces not only writer, also reader in some time. Because when the text finish the text stoy with reader 
all the time. 

In this text important process; 20th centry's important writer, firsth the writer thing and they will show their 
self critic Umberto Eco's work like while looking. Which thing to be carefull and seporates her from the other. Umberto 
Eco's work, text-writer-readers give us work are shaped accordingly one of the best semiotics Eco show us in the his 
text, and he multi-layered thinking system in some text he show more then one mesaj. When he write his own text 
politics, social, philosophy preoccupied their thoughts and also he make them to entertain in this text purposeful. The 
best has purchased "Gülün Adı" and almost every branch of literature show write a text has reached riches in his works. 

Keywords : UmbertoEco, Story, Literature, Language 

 

 

UMBERTO ECO'DA HİKÂYECİLİK 

Edebiyatta, günlük hayatta kullanılan biçimin dışına çıkan dil, her edebi eserin temel 

belirleyenidir. Günlük hayatta, haber almak, haber vermek, iletişim kurabilmek, kendimizi ifade 
edebilmek için kullandığımız dil, edebi eserlerde hem okurla açık bir iletişim kurmak hem de 

metinde anlam bütünlüğünü sağlamaya yönelik kullanılmayı amaçlar. Okurla iletişim kurmak 

fikri, ilk etapta işteş bir eylem gibi görünür. Ancak bu tip metinler geri dönüş imkânı olmayan 
metinler olduğu için okurla kurulan iletişim, aktarım düzeyinden çok öteye taşınmaz. Ancak 

modern dünyanın yayılmacı ve pazarlamacı stratejisi, edebi ürünün ardından, tüm okuyucuların 



305 
 

ilgi, istek, ihtiyaç ve beklentilerini ölçebilmek adına Pazar stratejisi geliştirmiştir. Bu sebeple 

modern edebi metinler, daha psiko-sosyal zeminde seyreden metinlerdir. İş bu sebeple Umberto 

Eco’nun metinlerinde, yazdığı konuları her ne kadar pre-modern olsa da, modern bir üslup göze 
çarpmaktadır. 

Edebi dil günlük dilden farklı olarak sanatsaldır, mecazî öğelere yer verir, okuru 

düşündürür, okurda farklı duygular uyandırır. Benzerliklerden hareket eder, analojik akıl yürütme 

biçimine sahiptir. Zaten analojik akıl yürütme de, benzerliklerin tespiti üzerine gerçekleşen akıl 
yürütmedir ki, edebi sanatların birçok biçiminin alt yapısında bu benzerliklerin farklı kullanımının 

oluşturduğu sanatlar göze çarpar. Mesela teşbih-i beliğ doğrudan güzel benzetme, açık ve kapalı 

istiareler bir şeyin herhangi bir başka şeye benzemesi manasında benzetme türleri olarak 
değerlendirilirken, telmih, günümüzdeki bir kavramın geçmişteki bir olayın benzerliğini 

anıştırması gibi anlamlanabilmektedir. Bunun altındaki nedenlerden bir tanesi de muhtemelen, 

edebi akıl yürütme biçiminin ağırlıklı olarak analojik olması ile birlikte düşünülebilir. Bu ise 

edebi malzememiz olan kavramların karşılıklarını yani kelimeleri temel konu haline 
getirmektedir. Her kelimenin kendine göre bir anlamı vardır ve bu kelimeler bir cümle 

oluşturulduğunda farklı anlamlara bürünür. O cümlelerinde bir paragrafa ve en son anlamlı bir 

metne dönüşmesi de dil ile mümkündür. Yazar, vermek istediğini, dış dünya ile bağlantısını ancak 
dil yoluyla yapabilir. O nedenle bir yazar aynı zamanda dil felsefesinin temel alanları olan sentaks 

ve semantiğin ne anlama geldiğini bağlantılarıyla birlikte iyi bilmelidir (İnan, 2016; 9-10). 

Her edebi türün kendine has bir dili vardır. Her yazar eserini kaleme alırken, türe göre dil 
seçimi yapmalıdır ki metinde anlam bütünlüğü oluşabilsin. Aslında metinde anlam bütünlüğünün 

kelime yerine cümleden ve cümleyi oluşturan vurgulardan oluştuğunu bilmek de önemli bir 

detaydır ki, bu detaylarla anlam meselesinin kelimeden ziyade cümlede belirleyici olmasını 

bağlam olarak ele almaktayız. Bağlam ise dilin konu ile alakasını ortaya koyduğu kadar biçim ile 
anlam arasındaki ilişkinin de anahtarına dönüşmektedir. Biçimin anlamı desteklediği veya 

biçimsel zıtlığın, aynı zamanda anlamsal zıtlığa dönüştüğü her perspektif sanat olarak tezahür 

eder ki, sanatın biçimini de biz bu şekilde üslubundan anlamak durumunda oluruz. Hikâyenin 
biçimsel özellikleri arasında bir kişinin üçüncü kişiye şahit olduğu konuyu aktarması tanım gereği 

bir detaydır ve bu sebeple –di’li geçmiş zaman eki ile anlatılmaktadır. Masalın anlatımı ise bu 

meyanda bir kişinin şahit olmaksızın başkasından duyduğu bir meseleyi aktarımı olarak 
tanımlanmaktadır. O sebeple –miş’li rivayet eki, temel meselesidir. Örneğin, masalda kullanılan 

duyulan geçmiş zamanıalıp bir romana uyguladığımız anda, roman tüm derinliğini kaybedecektir. 

Bütünlüğü sağlamak açısından diğer önemli nokta, kullanılan dilin, eser konusunun geçtiği 

dönem ile bağlantılı olmasıdır. 18.yüzyıl dönemini anlatan bir eserde, Antik Çağa özgü kelimeler 
kullanılmamalıdır. Sözlüklerde tarih yanılgısı olarak geçen anakronizm tam da söyleneni tanımlar 

niteliktedir. Her ne kadar tarih kitaplarında anakronizme düşülse de bunun edebi eserlerde de 

karşımıza çıkması olasıdır. Metinde konunun geçtiği dönemin sosyal, siyasi, hukuki olaylarından 
bağımsız ele alınamayacak olması kadar dönemin diline de bağlı kalınması çok önemlidir.Dönem 

özelliklerine bağlı kalınarak yazılan bir eser aynı zamanda tarihi nitelik taşır. Kaldı ki bu mesele 

daha sonra sinema kuramlarından tiyatro kuramlarına kadar, görsel dil meselesini oluşturacak 

kadar özen gerektirecektir ki, bu manada dekorların da dönemsel olması anlam kazanacaktır. 
Hatta sıklıkla, bizim sinemamızda Kara Murat tiplemesinin çekildiği sinema sahasında gökten 

uçak geçiyor oluşu veya Kara Murat’ın kolunda saat görünüyor oluşu, filmi hafifseten sebeplere 

dönüşmüştür. B konular önemlidir. Film gerçeklerin ortaya dökümü olsa bile, bu gibi ayrıntılar 
sebebiyle, konusunu gerçek dışı olarak algılatma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak yazılan bir eser açık, anlaşılır olacaktır. Fakat bunun 

yanı sıra kalıcı olması da gerekir. Kalıcılık da eserdeki süreklilikle ilişkilidir. Nasıl ki günlük 
yaşantımızda öğrendiğimiz her yeni bilgi bizde merak uyandırıyorsa ya da hayatta kalmamıza 

sebep olanların varlığıyla biz yaşamımızı sürdürüyorsak bir romanda aynen böyle olmalıdır. 

Sayfayı her çevirdiğimizde acaba şimdi ne olacak diye bizi düşündüren bir roman ancak 

kalıcılığını sürdürebilir. Yani okuyucu, romandan merak uyandırmasını ve ona bir şeyler 
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katmasını ister. Merak uyandırmalı okurun heyecanı azalmasın. Hayatına yenilikler katmalı ki 

okuyucu romana bağlı kalsın. Yaşamımızda sadece merak uyandıran değil aynı zamanda bizi 

eğlendiren şeylerin de peşinden koşarız. O halde bir roman aynı zamanda eğlendirmelidir de. 

"Aristoteles sanat kuramının büyük hayranı olan ben, her şeye karşın bir romanın -üstelik her şeyden 

önce konu aracılığıyla- eğlendirmesi gerektiğini düşünmüşümdür"(Eco, 2017; 720). 

Umberto Eco şu ana kadar bahsedilen birçok meselenin sıkı takipçisi ve işleyicisidir. 
Romanlarında anakronizme düşmemek adına, seyirciye sıkı bir dönem betimlemesi yapmayı 

hiçbir satırda atlamaz. Devamlı betimleyerek anlattığı olay örgüsünde olay ve dekoru bir arada 

canlı tutar. 

“Niketas ve Baudolino üç yana açılan iki kanatlı pencereleri olan küçük bir kulenin odasında karşılıklı 
oturmuşlardı. Pencerelerin birinden Haliç ile kenar semtlerin ve küçük evlerin arasında yükselen 
Galata kulesiyle, Pera’nın karşı kıyısı görünüyordu; öbüründen san Giorgio boğazına akan liman 
kanalı görünüyordu; ve üçüncüsü Batıya bakıyordu, oradan Tüm Konstantinopolis görülebilirdi. Ama 
o sabah gökyüzünün hoş rengi, alevlerin yiyip bitirdiği binalardan ve kiliselerden çıkan yoğun dumanla 
kararmıştı.” (Eco, 2003;21) 

Görüldüğü üzere dönemsel bir yangını anlatabilmek ve konumu belirleyebilmek adına 

verdiği tarif son derece açıktır. İstanbul’un üçüncü yangını en feci yangınlardandır ve bunu 

betimleyebilmek adına hem büyüklüğünü vurgulamak için gökyüzünü kararttığından bahsetmiş, 
hem de bu kadar büyük bir yangının sadece bir yaz gerçekleştiğini betimlemek için gökyüzünün 

hoş renginden bahsetmiştir. Bu onda anakronizme geçit vermeyecek bir betimleme taktiği olarak 

düşünülmelidir. 

 İşte tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yazarın metnini nasıl oluşturması gerektiği 

aslında açıktır. Yazarın yapması gereken okuyucu kitlesine ne vermek istediğini bilmesidir. 

Çünkü eser okura sunulduğu anda artık eserin yazarla olan ilişkisi kesilmiştir. Okur ile metin baş 

başa kalmıştır. Bu nedenle yazar metnini, bir insanın yaşantısından -insanın neye eğlendiğini, 
neyin insanı heyecanlandırdığını- yola çıkarak kaleme almalıdır. Eco, ritmin, soluğun, kefaretin 

okuyucu için olduğunu söyler.  

"İnsan bir okuyucuyu düşünerek yazar.Tıpkı bir ressamın resme bakacak kişiyi düşünerek resim yapması gibi. 
Bir fırça vurduktan sonra, iki-üç adım uzaklaşır, sonucu inceler; yani resme, uygun ışıkta, duvara asıldığında seyircinin 
ona bakacağı gibi bakar"(Eco, 2017;714). 

Peki, yukarıda bahsedilen gerçek hayattaki canlılık, hayatta kalma çabası eserlere nasıl 

yansıtılacaktır? Umberto Eco'nun eserlerini sadece bir imgeyle başlattığı gibi. Yani tamamen 
kurgudan ibaret olan bir eser gerçeklikten bağımsızdır. Yalnızca yazarın hayal dünyasına 

kalmıştır. Ama gerçek hayattan alınan bir imge ve etrafında şekillenen gezegen düşünceler eserde 

devamlılığı sağlayacak ve hayatta kalmayı başaracaktır. “Gülün Adı” adlı romanında bu konuyla 

ilgili şunları söyler: 

"İnsan doğuştan uyduran bir yaratıktır. Mart 1978'de bir çekirdek düşünceden yola çıkarak yazmaya 
başladım. Bir rahip zehirlemek istiyordum. Sanırım roman bu tür bir düşünceden doğar; geri kalan, 

yol aldıkça eklenen etli kısımdır"(Eco, 2017; 697).  

Böyle akışına bırakılarak yazılan bir eser, bittikten sonra büyük çoğunlukla okurun 
beğenisini kazanacaktır. Çünkü olay örgüsü kendiliğinden oluşmuştur. Durum böyle olduğu 

takdirde eser ile okur baş başa kaldığında her şey açık seçik ortada olacaktır. Okuyucu, metnin 

akışına kendini kaptıracaktır. 

Umberto Eco, eserlerini kaleme alırken yukarıda bahsedilen tüm unsurları göz önünde 

bulundurmuştur. Eserlerinde olayları tutarlılığını denetlediği açık olan bir mantık örgüsüyle 

kurmuş, her sayfada okurunun dikkatini çekmeyi başarmış, yazdığı dönemin sosyal, siyasi, felsefi 

ortamına bağlı kalmıştır, dili ustalıkla kullanmayı başarmıştır. Ama tüm bunlar elbette bir anda 
ortaya çıkmamıştır. Bunu 6-7 sene aralıklarla çıkan romanlarından anlamak da mümkündür.  
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Ona göre bir eseri yazarken en önemli ve eğlenceli kısım, hikayeyi oluşturma sürecidir. Bu 

süreçte, öncelikle ne yazmak istediğini belirlediğini ve daha sonra yazmaya koyulmak için uzun 

bir zaman dilimine ihtiyacı olduğunu söyler. Ona göre  

"Deha, yüzde yirmi esin, yüzde seksen alın teridir"(Eco, 2017;696).  

Kitap yazmak ona göre bir senede yapılabilecek bir iş değildir. Üzerinde yoğunlaşmaya, 
ilgi göstermeye ihtiyaç vardır. Tıpkı bir çocuğu büyütmek gibi…Bir çocuk sevgiyle, özenle 

yetişir. Onu yetiştirmek emek ister. Kitap yazmak da böyledir. Önce konu seçilmelidir, sonra 

kelimeler özenle seçilerek anlamlı cümleler daha sonra da anlamlı paragraflar oluşturularak metin 
bir bütün haline getirilmelidir. Bunları yapabilmek için sadece ilhama değil aynı zamanda yüklü 

bir bilgi birikimine, tecrübeye ihtiyaç vardır. 
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ÖZET:Kalkınma ajansları, ülkedeki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğini 
geliştirmek, fiili kaynakların yerinde ve daha aktif olarak kullanılmasını temin etmek, mahalli potansiyeli ortaya 
çıkarmak yoluyla, bölgesel gelişmişliğin hızlı bir biçimde sağlanması, bu gelişimin sürekli devam edebilir bir hal alması 
ve bölgeler arası ile bölgelerin kendi iç gelişmişlik düzeylerindeki farkların azaltılması amacına ulaşabilmek için 
kurulan bölgesel örgütlerdir. Ülke sınırları içinde ve coğrafi kesimler arasında uyumlu bir gelişme gözlemlenmesi ve 
bu gözlem doğrultusunda alınması gereken tedbir ve uygulanacak proje ile politikaların sosyo-ekonomik dağılım 
deseniyle bir denge içerisinde olması gerekir. Kamunun yapacağı yatırım projelerinin dağılımında mekân ve sosyal 

yapı bütünlüğünün sağlanması önemli rol oynamaktadır. 

Hükümetler, hangi bölgeye nasıl ve ne kadar yatırım yapılması gerektiğini ve bu bölgelerdeki illerden 
hangisinin ilk ve daha çok kalkındırılması gerektiğini tespit edebilmek için ileri gelişmişlik düzeyine göre sınıflandırma 
yapmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Burdur, Isparta ve Antalya illerini kapsayan TR61 bölgesinin Türkiye ekonomisinde yeri, 
önemi ve geleceğinin saptanmasıdır. Bu amaçla BAKA ve TÜİK veri tabanlarından temin edilen, TR61 bölgesinde 
bulunan illerin gelişmişlik düzeyini açıklayan ithalat ve ihracat değerleri, iktisadi sektörlerin payı, istihdam ve işsizlik 
oranları, kişi başı GSYİH, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu, sağlık ve eğitim göstergeleri gibi sosyo-ekonomik veriler 
kullanılacaktır. Bunu takiben, TR61 bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye geneli ve başlıca 

bölgeler itibari ile karşılaştırılacak ve ayrıca TR61 bölgesinin geleceğine yönelik saptamalarda da bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bölgesel gelişmişlik, TR61 Bölgesi 

ABSTRACT: Development agencies, public sector, private sector and non-governmental organizations in the 
country to develop cooperation, to ensure the use of actual resources in place and more actively, local patentimle 
through the rapid development of regional development, this development will continue to become a sustainable state 
and regions  These are the regional organizations established to achieve the aim of reducing the differences between 
the regions' internal development levels. 

A harmonious development should be observed within the borders of the country and between the geographical 

segments and the measures and projects to be taken in line with this observation should be in balance with the socio-
economic distribution pattern.  Ensuring the integrity of space and social structure plays an important role in the 
distribution of public investment projects. 

Governments are categorized according to advanced level in order to determine how and how much investment 
should be made in which region and which of these provinces should be developed first and more. 

The purpose of this study, Burdur, Isparta and Antalya province of Turkey covering TR61 place in the economy 
is to determine the importance and future.  For this purpose, the import and export values of the provinces in TR61 
region, the share of economic sectors, employment and unemployment rates, GDP per capita, population growth rate, 

population density, health and education indicators obtained from BAKA and TURKSTAT databases are explained.  
data will be subjected to factor analysis.  Subsequently, the location of the TR61 in Turkey's economy and the 
importance of Turkey in general and the major regions and will also be compared with a nominal also made 
determinations regarding the future of the TR61. 

Keywords: Regional development, TR61 Region 
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 GİRİŞ  

Bölgelerarası farkların oluşumu sanayi devrimi ile ekonomik gelişmenin başlaması sonucu 

daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünya ekonomisinde bahsedilen gelişmiş ve az 
gelişmiş ülke söylemleri ile betimlenen gelişmişlik biçimi ülke ekonomilerinin türlü bölge ve 

şehirlerinde de görülmektedir. Hareketli bir yapısı olan, gelişme aşamasında yön gösterici 

ekonomik göstergelerin ülke üzerinde değişik yoğunluklardaki bölüşüm bölgeler ve iller arası 

gelişmişlik düzeylerinde farklılıkların oluşumuna sebep olmaktadır.  

Bölgesel farklılıklar yalnızca az gelişmiş ülke ya da bölgelere ait olmamakla beraber 

gelişmenin her aşamasında değişik etkilerle hissedilen bir sorun olmaktadır. Bir ülkedeki gelişme 

genel olarak bölgelerden başlayarak yayılmakta ve hatta bölgelerden birinde göreceli bir gerileme 
oluştuğunda ülkedeki diğer bölgeleri ile o bölge arasında türlü sosyo-ekonomik farklılıklar 

gözlemlenmektedir. Bölgesel farklılıklar gelişmiş bölgelerde de eğitim ve sağlık hizmetindeki 

eksiklik, gelir dağılımındaki olumsuzluk ve dış ticaretteki etkinliğin bozulması şeklinde de 

kendini gösterebilmektedir.  

Türkiye’deki bölgeler arasında ekonomik ve sosyal ölçütler bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak amacı ile çeşitli stratejiler uygulanmaktadır. Bu 

bağlamda, T.C Kalkınma Bakanlığı’nın “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” bölgesel 
kalkınmanın amaçlarını ve ilkelerini belirlemektedir. Bu stratejinin sağgörüsü “sosyo-ekonomik 

olarak bütünleşmiş, refah düzeyi yüksek bölgeleri ile dengeli ve kalkınmış bir Türkiye’dir”. 

Stratejinin başlıca amaçları; bölgesel gelişmişlik farklılıklarının minimum düzeye indirilmesi, 
bölgelerarası rekabet gücünün yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal olarak beraberliğin 

güçlendirilmesi ve ülkede istikrarlı yerleşim sistemi oluşturulmasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek 

amacı ile bölgelerde kendi içinde gruplara ayrılmaktadır. Bu yerleşim gruplarının hedefleri ise 

bölgelerarası işbirliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin desteklenmesi, kamu yatırım ve destek 
projelerinin bölgesel gelişim amaçları ile uyum içinde yürütülmesi olarak sayılabilmektedir(Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2018). 

Bölgelerarası eşitsizliğin ve kalkınma sorunlarının halledilebilmesinde umumi politika 
uygulamaları ile birlikte bölgelerin kendilerine ait kalkınma politikaları durumunda sorunun 

bölgesel yeterlilik bağdaştırılması ehemmiyet kazanmaktadır. Bununla beraber bölgesel kalkınma 

kavramını öne süren politik tavsiyelere yer verilmektedir.  

Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak gayesi altında bölgesel kalkınma politikalarından 

ilk defa 1929 büyük buhranda bahsedilmiştir. İlk münakaşa ekonomik bunalımın sebep olduğu 

dengesizlikler ve yoksulluk etkileri üzerine gerçekleşmiştir. Günümüze bakıldığında bölgeler 

arasındaki ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak için uygulamaya konulan politikalar, bölgesel 
kalkınmayı hedefleyen politikaların gelişiminde oldukça önemli rol oynamaktadır.  

Bölgesel kalkınma politikaları, uygulanacak olan bölgenin potansiyel yapısına göre 

belirlenmektedir. Bölgesel olarak illerin gelişmişlik düzeyleri farklılık gösterdiği için her bölgede 
aynı politikaların uygulanması mümkün olmamaktadır. Her ilin kültür ve gelenek göreneği gibi 

sosyo-ekonomik göstergeleri de farklılık göstermektedir. Bu bağlamda bölgelerin 

gereksinimlerine yanıt verebilecek uygun politikaların oluşturulması oldukça önemlidir.  

Merkezi hükümetin bölge içindeki illere yeterli kaynak ve hizmet aktarımı sunamaması da 
bölgesel farklılıkların bir nedeni olarak görülmektedir. Bu farklılıkları azaltmak amacı ile 

bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur. Kalkınma ajansları 2006 tarihli 5449 sayılı kanunla; 

kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgesel 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal 

kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu bir şekilde bölgesel 

gelişimi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını minimum düzeye 
indirgemek ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile kurulmuşlardır (Eren & Cidecigiller, 

2011). 
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Bu çalışmanın amacı, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan TR61 bölgesinin 

Türkiye ekonomisinde yeri, önemi ve geleceğinin saptanmasıdır. Bu amaçla TÜİK ve BAKA veri 

tabanlarından temin edilen, TR61 bölgesinde bulunan illerin gelişmişlik düzeyini açıklayan 
GSYİH, kişi başı GSYİH, istihdam ve işsizlik oranları, iktisadi sektörlerin payı, ithalat ve ihracat 

değerleri, toplam nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu gibi sosyo-ekonomik veriler 

kullanılacaktır. Bunu takiben, TR61 bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye 

geneli itibari ile karşılaştırılacak ve ayrıca TR61 bölgesinin geleceğine yönelik saptamalarda da 
bulunulacaktır. Çalışmanın amaçları dikkate alındığında TR61 bölgesinin Türkiye 

ekonomisindeki yeri, önemi ve geleceği kapsamında elde edilen ikincil veriler kullanılarak 2010 

ve 2018 dönemi için incelenmiş ve karşılaştırma yapılmıştır.  

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Konu ile ilgili olarak literatürde özellikle bölgesel gelişmişlik düzeyleri ve farklılıklarını 

ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan başlıcaları aşağıda özlüce 

açıklanmıştır.  

Recepoğlu ve Değer (2016), Türkiye’de bölgesel ekonomik büyüme ile bölgesel yatırım 

teşviklerinin bağlantısını incelediği çalışmasında kullandığı veri analizi ile az gelişmiş bölgelerde 

özendirmelerin kısa dönemde zayıf büyümeye yol açmasına karşın uzun dönemde bu bölgelerin 
ekonomik kalkınmalarına daha fazla yarar sağladığı sonucuna ulaşmıştır. 

Dinçer ve Demir (2018), çalışmasında Türkiye’de bölgesel bazlı olarak illerin sosyo 

gelişmişlik seviyelerini Vikor metodu ile analizini yaparak istihdamın ve yükseköğrenim başarı 
oranının yüksek olmasının aynı ildeki vergi tahakkuk değerini yükseltmiş ve sosyo gelişmişlik 

düzeyi beklentisinden uzaklaştırmış olduğu sonucunu saptamıştır.  

Çetin ve Sevüktekin (2016), çalışmalarında ülkemizdeki gelişmişlik seviyesi farklılıklarını 

analize tabi tuttuğu bazı göstergeler ile değerlendirmiş ve göstergelerin ölçülerinin yüksek olduğu 
batı bölgesi şehirlerinin gelişmişlik seviyelerinin de yüksek fakat doğu bölgesi şehirlerinin ise 

hem gösterge değerlerinin hem de gelişmişlik seviyelerinin düşük olduğunu tespit etmişlerdir.  

Yıldız, Sivri ve Berber (2012), ülkemizdeki şehirlerin sosyo-ekonomik gelişmelerini 
sıralayarak gerçekleştirdiği çalışmasında şehirlerin gelişmişlik düzeyleri ile coğrafi yerleri 

arasında bir bağ olduğu sonucuna ulaşmış ve Türkiye’de gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu 

illerin batı bölgesinde, düşük olduğu illerin ise doğu bölgesinde yer aldığını tespit etmiştir.  

Eren ve Cidecigiller (2011), bölgesel kalkınma ajanslarını incelediği çalışmalarında 

bölgesel ekonominin hareketlenmesi ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik amaçların 

gerçekleştirilmesi için kurulan kalkınma ajanslarının ülkemizde kendilerine öz yapıya sahip 

olması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Kızıl (2016), çalışmasında çeşitli göstergeler kullanıp 2001-2014 dönemini için uygulanan 

bölgesel kalkınma politika sonuçlarının bölgesel gelişime katkısını incelemiş ve 2001 Türkiye ve 

2008 Küresel Krizlerinin tesirlerinin, bölgelerin endeks ölçülerini etkilediğine ulaşmıştır. Bunun 
sonucunda da çoğu bölgelerde gerileme gözlendiğini ve doğu bölgelerine göre batı bölgelerinin 

daha çok gelişime yöneldiği sonucuna ulaşmıştır.  

Köse, Eser ve Konur (2012), ülkedeki bölgesel gelişmişlik farklarını düzey 2 bölgelerini 

örneklem almıştır. Çalışmasında veri zarflama analizi ile doğrusal regresyon kullanarak istihdam 
oranı, ortaokul mezunu sanayi ve hizmetlerde istihdam oranları, ihracat ve girişimcilik gibi 

göstergelerin kişi başı GSYİH üzerine etkilerinin olumlu olduğunu buna karşın yeni ürünler ile 

tasarımların ise kişi başı GSYİH üzerindeki etkisinin olumsuz yönde olduğunu tespit etmiştir. 
Ayrıca bu yenilik sonucu oluşan çalışmaların ve kamu yatırımlarının az gelişmiş bölgelerde işe 

yaradığı sonucunu da elde etmiştir.  

Öncel ve Şimşek (2011), Türkiye’de bölgelerarası etkin kaynak kullanımını veri zarflama 
analizi yöntemi ile incelemiştir. Bu inceleme sonucunda bölgeler için ihtiyaç duyulan potansiyel 



311 
 

düzenlemeler yapılabilirse ülke kaynaklarının kullanımında etkinliğin sağlanacağı ve bu sayede 

az gelişmiş bölgelerin daha etkin hale gelmesi ile beraber gelişmiş bölgelerinde daha yüksek 

büyüme oranına ve refah düzeyine sahip olacağı sonucuna ulaşmışlardır.  

2. BULGULAR  

Çalışmada TR61 bölgesinin Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi başlıca demografik 

ve ekonomik endekslere göre aşağıda açıklanmış ve tartışılmıştır. 

Tablo 1’deki demografik göstergelerden nüfus dağılımı incelendiğinde TR61 bölgesi 
nüfusunun Türkiye ekonomisi içindeki payının giderek arttığı görülmektedir. Nitekim Türkiye 

nüfusu 2010 yılında yaklaşık 74 milyon iken 8 yıl içerisinde ortalama %11 artarak 2018 yılında 

83 milyona ulaşmıştır. Aynı dönemde TR61 bölgesinin nüfusu da 2010 yılına göre yaklaşık %17 
artarak 2018 yılında 3.1 milyona ulaşmıştır. 

Belirtilen dönemde Türkiye’nin nüfus artış hızı ‰15,88 iken 2018 yılında ‰14,66 ya 

düşmüştür. TR61 bölgesi için nüfus artış hızını ele aldığımızda 2010 yılında yaklaşık  ‰35,41 

iken bu oran 2018 yılında yaklaşık ‰24,1’e kadar düşmüştür. 

Tablo 1: Türkiye ve TR61 Bölgesinde Nüfus ve Gelişimi 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

Aynı dönem için nüfus yoğunluğuna baktığımızda Türkiye için 2010 yılında yoğunluk 

‰96 iken 2018 yılında ‰107’e ulaşmıştır. TR61 bölgesinin nüfus yoğunluğunda ise Türkiye 

nüfus yoğunluğundaki gibi bir artış gerçekleşmiştir. Nitekim TR61 bölgesinde 2010 yılında ‰75 

olan yoğunluk oranı 2018 yılında ‰88’e ulaşmıştır. Görüldüğü üzere, nüfus yoğunluğu oranı da 

tıpkı toplam nüfus oranı gibi 8 yıl içinde bir artış göstermiştir. 

TR61 bölgesini il bazında ele aldığımızda Tablo 2’de incelenen dönem içerisinde nüfusun 

çoğunluğunun Antalya’ya ait olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim 2010 yılında Antalya’nın 
toplam nüfusu TR61 bölgesinin 2010 toplam nüfusunun yaklaşık %36’lık kısmını kapsamaktadır. 

Yıllık bazda illerin toplam nüfus oranlarına bakıldığında Antalya için 2010 yılı toplam nüfusu 

yaklaşık 2 milyon iken 2018 yılında yaklaşık %23 oranında artarak 2,5 milyona yaklaşan bir 
değere ulaşmıştır. Antalya ilinden sonra toplum nüfus sıralamasını sırası ile Burdur ve Isparta 

illeri takip etmektedir. Isparta ili için ele alınan 8 yıllık dönem incelendiğinde 2010 yılındaki 

toplam nüfusu yaklaşık 448.300 iken 2018 yılında % 1,5 azalarak yaklaşık 441.500’e düşmüştür. 
Buna takiben Burdur iline bakıldığında toplam nüfus 2010 yılı için yaklaşık 259.000 iken 2018 

yılında %4,2 artış göstermiş ve yaklaşık 270,000’e ulaşmıştır.  

Nüfus artış hızına bakıldığında Antalya için 2010 yılında ‰30.07 iken 2018 yılında 

‰25.87’ye düşerek 8 yıl içerisinde ‰0.42 azalmıştır. Burdur ilinde ise bu artış hızı 2010 yılında 
‰28.68 olarak tespit edilmişken 2018 yılında ‰19.25 ile incelenen dönemde yaklaşık 

‰0,943oranında azalma eğilimi göstermiştir. Bölge içerisinde son olarak Isparta’nın oranlarına 

değinecek olursak 2010 senesinde ‰63.31 iken 2018’de ‰17.33 oranını bulmuştur. 

 

 

 
TÜRKİYE TR61 BÖLGESİ 

2010 2018 2010 2018 

Toplam Nüfus                      

(Milyon Adet ) 

 
73,722 

 
82,004 

 
2,685 

 
3,137 

Nüfus Artış Hızı (‰) 
 

15,88 
 

14,66 
 

35,41 
 

24,09 

Nüfus Yoğunluğu (‰) 
 

96 
 

107 
 

75 
 

88 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
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Tablo 2: TR61 Bölgesi İl Bazında Nüfus ve Gelişimi 

 ANTALYA BURDUR ISPARTA TR61 BÖLGESİ 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

Toplam 

Nüfus(Adet) 

 

1978333 

 

2426356 

 

258868 

 

269926 

 

448298 

 

441412 

 

2685499 

 

3137694 

Nüfus Artış 

Hızı(‰) 
30,07 25,87 28,68 19,25 63,31 17,33 35,41 24,09 

Nüfus 

Yoğunluğu (‰) 
95 117 38 39 54 53 75 88 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

TR61 bölgesini il bazında nüfus yoğunluğuna göre değerlendirecek olursak incelenen 

dönem için Antalya ili ve Burdur illeri yoğunluk oranları sırasıyla ‰2,2 ve ‰0,1 artış gösterdiği 

Isparta için ise bu oranın ‰0,1 oranında azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 3’de ekonomik göstergelerden GSYİH ve kişi başı GSYİH incelendiğinde; GSYİH 
için 2010 yılında Türkiye içerisinde TR61 bölgesinin payı %22,53 iken, %4 den daha fazla artarak 

2017 yılında %26.91’e ulaşmıştır. Ülkemiz için incelenen 7 yıllık dönemde GSYİH oranında 

yaklaşık %167 artış gözlenmiştir. Ülkemizde için kişi başına düşen GSYİH ise incelenen 
dönemde %0,4 oranında artış göstermiştir. TR61 bölgesi dikkate alındığında 2010-2017 

döneminde GSYİH oranı yaklaşık %126 artmış olmasına karşın, kişi başına GSYİH oranında ise 

%24 azalış gerçekleşmiştir.  

Tablo 3: Türkiye ve TR61 Bölgesinde GSYİH Dağılımı ve Gelişimi 

 GSYİH (milyon TL) KB GSYİH ($) 

2010 2017 2010 2017 

TÜRKİYE 1160014 3106536 10560 10602 

TR61 BÖLGESİ 49281 111291 12435 10034 

*2009 baz yılı değerine göre 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

Tablo 4’de TR61 bölgesi il bazlı olarak incelendiğinde ise 2010 yılı GSYİH için 
Antalya’nın %80.68, Burdur’un %7.92 ve Isparta’nın ise %11.39’luk bir paya sahip olduğu 

görülmektedir. Bu paylar 2017 yılı için değerlendirildiğinde ise Antalya’nın%80.98, Burdur’un 

%7,49 ve Isparta’nın ise %11,53 olduğu saptanmıştır. İncelenen dönem için en büyük payı 
Antalya ili almış ve bu sıralamayı Burdur ile Isparta illeri sırası ile takip etmişlerdir. Kişi başı 

GSYİH oranlarına bakıldığında ise 2010-2017 yılları arası bölgede Antalya ili en yüksek kişi başı 

gelire sahip iken, Antalya ilini Burdur ve Isparta illeri takip etmişlerdir. 

        

 

 

 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
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Tablo 4: TR61 Bölgesi İl Bazında GSYİH Dağılımı ve Gelişimi 

*2009 baz yılı değerine göre 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

İstihdam ve işsizlik oranlarındaki değişimin incelendiği Tablo 5’te görüldüğü üzere,  

Türkiye’ de 2010–2018 döneminde istihdam oranında artış buna karşın işsizlik oranında ise azalış 

gerçekleşmiştir. Nitekim 2010 yılında Türkiye’de istihdam oranı %43 iken, %4,4 artarak 2018 
yılında %47,4 olarak gerçeklemiştir. Diğer taraftan işsizlik oranı ise 2010 yılında %11,9 iken, 

azalış eğilimi göstererek 2018 yılında %11 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam ve işsizliğin gelişimi 

TR61 bölgesi için incelendiğinde, ilgili dönemde istihdam oranı artarak 2018 yılında %50,3’e 
işsizlik oranı da artarak %11,6’ya ulaşmıştır.   

Tablo 5: Türkiye ve TR61 Bölgesi İstihdam ve İşsizlik Oranı 

 İSTİHDAM ORANI     

( % ) 

İŞSİZLİK ORANI       

 ( % ) 

2010 2018 2010 2018 

TÜRKİYE 43 47,4 11,9 11 

TR61 BÖLGESİ 51,4 50,3 10,7 11,6 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

Tablo 6’da ekonomik göstergeler arasında dış ticaret değerlerini irdelediğimizde; 

Türkiye’de 2010–2018 yılları arasında toplam ihracatta %47 oranında, toplam ithalatta da %20 
artış görülmektedir. TR61 bölgesine bakıldığında ise 2010- 2018 arası toplam ihracat yaklaşık 

%48 artış gösterirken toplam ithalatta daha az oranda artış söz konusudur. 

Tablo 6: Türkiye ve TR61 Bölgesi İthalat ve İhracat Değerleri 

 
TÜRKİYE TR61 BÖLGESİ YÜZDE 

2010 2018 2010 2018 2010- 2018 

Türkiye TR61 

TOPLAM 

İHRACAT (milyon  

$) 

113.883 167.920 1.188 1.767 0.47 0.20 

TOPLAM 

İTHALAT (milyon $ ) 

185.544 223.047 908 919 0.48 0.01 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

 

 

 

 

 

GSYİH (milyon TL) BÖLGEDEKİ PAY (%) KB GSYİH  ($) 

2010 2017 2010 2017 2010 2017 

TR61 BÖLGESİ 49281 111291 - - 12435 10034 

ANTALYA 39759 90123 80.68 80.98 13582 10528 

BURDUR 3906 8338 7.92 7.49 10191 8687 

ISPARTA 5616 12830 11.39 11.53 8606 8167 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
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Tablo 7’de TR61 bölgesinin kendi içindeki toplam ihracat ve toplam ithalat miktarlarına 

bakıldığında Antalya ilinin en yüksek miktara sahip olduğu gözlemlenmektedir. 2010–2018 

yılları arasında Antalya ilinde toplam ihracatta 504,30 $, toplam ithalatta ise 14,00 $ artış 
görülmüştür. Burdur  iline bakıldığında incelenen dönemde toplam ihracatta 195.09 $, toplam 

ithalatta ise 12.00 $ artış görülmüş iken, Isparta için bu miktarlar 2010-2018 yılında toplam 

ihracatta 127.80 $ artmış, toplam ithalat da 15.00 $ azalmıştır. 

Tablo 7: TR61 Bölgesinin İl Bazında İthalat ve İhracat Değerleri 

 TR61 BÖLGESİ ANTALYA BURDUR ISPARTA 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

TOPLAM 

İHRACAT 

(Milyon $) 

 

1.188 

 

1.767 

 

 

864.7 

 

1.369 

 

195.3 

 

0.201 

 

 

128 

 

 

0.197 

 

TOPLAM 

İTHALAT 

(Milyon $) 

 

908 

 

919 

 

 

816 

 

 

830 

 

26 

 

38 

 

66 

 

 

51 

 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

Tablo 8’de ekonomik göstergelerden girişim sayısı incelendiğinde Türkiye’de 2010 yılı 

toplam girişim sayısında imalat sanayi girişim sayısının %11, tarım sanayi girişim sayısının ise 

yaklaşık %0,74’lük bir paya sahip olduğu saptanmıştır. Aynı oranların 2018 yılında imalat sanayi 
girişim sayısı için %11,5, tarım sanayi girişim sayısı için ise yaklaşık %0,78 ile minimal bir artış 

gösterdiği saptanmıştır. 

Tablo 8: Türkiye ve TR61 Bölgesinin İl Bazlı İmalat Sanayi Göstergeleri 

 TOPLAM 

GİRİŞİM SAYISI 

İMALAT SANAYİ 

GİRİŞİM SAYISI 

TARIM SANAYİ 

GİRİŞİM SAYISI 

2010 2017 2010 2017 2010 2017 

TÜRKİYE 3287412 3696004 376868 428625 24290 28713 

TR61 BÖLGESİ 159826 180719 13493 15092 566 1766 

ANTALYA 127597 146064 10007 11308 1128 1208 

BURDUR 13966 14800 1510 1649 245 301 

ISPARTA 

 

18263 19855 1976 2135 193 257 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

TR61 bölgesini incelediğimizde ise 2010 yılı toplam girişim sayısında imalat sanayi girişim 

sayısının %8,44, tarım sanayi girişim sayısının ise yaklaşık %0,98’lik bir paya sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı oranların 2018 yılında imalat sanayi girişim sayısı için %8,35’ e düştüğü ve tarım 
sanayi girişim sayısının ise yaklaşık %0.98 oranı ile sabit kaldığı tespit edilmiştir.  

TR61 bölgesi il odaklı değerlendirildiğinde; 2010 yılında imalat sanayi girişim sayısında 

Antalya ilinin %74, Burdur’un %11 Isparta’nın ise yaklaşık %15 oranında paya sahip oldukları 
görülmektedir. Tarım sanayi girişim sayısında ise Antalya’nın %72, Burdur’un %15,6, Isparta’nın 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
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ise %12’lik payı kapsadığı belirlenmiştir. 2018 yılında ise imalat sanayi girişim sayısında 

Antalya’nın %75, Burdur’un %11, Isparta’nın ise %15 oransal paya sahip olduğu saptanmıştır. 

Aynı dönem için tarım sanayi girişim sayısında ise Antalya’nın %68, Burdur’un %17, Isparta’nın 
ise %14,5 paya sahip oldukları bulgusu saptanmıştır.  

Tablo 9’da ekonomik bir gösterge olarak tarımsal üretim ele alınmıştır. 2010 yılında 

bitkisel üretim değeri için TR61 bölgesinin Türkiye içerisindeki payı %11,6, canlı hayvanlar 

üretimindeki payı ise %3,44 olarak saptanmıştır. 2018 yılında ise bu paylar sırası ile yaklaşık 
%8,75 ve %3,55 olarak gerçekleşmiş ve bitkisel üretimde düşüş yaşanmasına rağmen hayvansal 

üretimde minimal bir artış sağlanmıştır.  

TR61 bölgesi il bazlı olarak incelendiğinde bitkisel üretim değerinde 2010 yılı için en 
büyük payın %83 oranında Antalya iline ait olduğu tespit edilmiştir. Burdur ve Isparta için bu 

oranlar sırasıyla %5.78 ve %11.58 olarak saptanmıştır. 

Tablo 9: Türkiye ve TR61 Bölgesinin İl Bazlı Tarımsal Üretim Değerleri 

 BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ 

(1000 TL) 

CANLI HAYVANLAR ÜRETİM 

DEĞERİ (1000 TL) 

 

2010 2018 2010 2018 

TÜRKİYE 80038126 159142178 46873045 146184051 

TR61 BÖLGESİ 9338752 13921658 1617045 5203818 

ANTALYA 7717584 10754311 624776 2095113 

BURDUR 539856 980337 661715 1931210 

ISPARTA  1081313 2187010 330555 1177494 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik 

Aynı dönem için canlı hayvanlar üretim değerinde ise en büyük payın %40.92 ile Burdur 

iline ait olduğu belirlenmiştir. Bu oran Antalya için %38.64, Isparta için ise %20.44 olarak 

hesaplanmıştır. 2018 dönemine gelindiğinde ise bitkisel üretim değerinde en büyük pay %77.25 
oranı ile tekrar Antalya iline aitken, Burdur %7.04, Isparta’da %15.71 olarak tespit 

edilmiştir.Aynı dönemde canlı hayvanlar üretim değerindeki en büyük payın da  %40.26 ile tekrar 

Antalya’ya ait olduğu saptanmıştır. Burdur ve Isparta illerinin pay oranları ise sırası ile %37.11 

ve %22.63’tür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

TR61 bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve öneminin ortaya konduğu bu çalışmanın 

başlıca bulguları aşağıda belirtilmiştir: 

 TR61 bölgesinin 2010 – 2018 dönemi için nüfus artış hızı %1.13 ile Türkiye ortalamasının 

(%1.01) üzerindedir.Öte yandan TR61 bölgesinin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının 

%0.2 üzerindedir. 2018 yılı nüfus oranları dikkate alındığında TR61 bölgesi içindeki 

Antalya ili bölge nüfusunun %77’sini oluşturmaktadır.  

 TR61 bölgesindeki gelir artışı %128 oranı ile Türkiye ortalamasının ( %170 ) oldukça 

altındadır. Kişi başı gelir Türkiye’ de neredeyse sabitken TR61 bölgesinde 12435 $’dan 

10034 $’a düşmüştür. Bu anlamda TR61 bölgesinde Türkiye geneli ortalama değerine göre 

kişi başına düşen gelirin azaldığı görülmektedir.  

 Toplam ithalat ve ihracat oranları dikkate alındığında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının 

(BAKA) TR61 bölgesinde dış ticarete yönelik uyguladığı politikaların etkin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik
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 Ancak, son yıllarda yaşanan yüksek büyüme oranlarına karşılık bölgede işsizlik oranının 

kısmen yüksek olduğu görülmektedir. Bu anlamda özellikle bölgenin kaynakları da dikkate 

alınarak istihdam üzerine olumlu katkılar sağlayacak teşviklerinartırılması önem arz 

etmektedir.  

 İncelenen dönemde Türkiye’de imalat ve tarım sanayi değerlerine bakıldığında tarım 

sanayi üzerine yapılan girişim politikaları üzerinde durulması ve uygulanan bu politikalara 

hız verilmesi gerekmektedir. Nitekim TR61 bölgesinin bütünü, tarım potansiyeli 

bakımından özel bir öneme sahip illerden oluşmaktadır. Bu anlamda, bölgenin mevcut 

tarım potansiyelinden daha fazla yararlanmak mümkün olup, özellikle BAKA aracılığı ile 
sağlanan teşviklerin artırılarak devam etmesi oldukça önemlidir.   

 Türkiye ve TR61 bölgesinde canlı hayvanlar üretim değerini artırmak için araştırmalar 

yapılmalıdır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda ise ülke ve bölgenin konum ve durumuna 

göre canlı hayvanlar üretim değerinde yüksek hedeflere ulaşmaya yönelik yatırım projeleri 
gerçekleştirilmelidir.  
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ÖZET: Döviz kurunda beklenmeyen değişimlerin işletmeleri olumsuz etkilemesine Kur Riski denmektedir. 

Turizm sektöründe rezervasyonların indirimlerden yararlanmak amacıyla sezondan çok önce yapılması ve Türkiye 

turizm sektörünün daha çok yabancı turistleri hedeflemesi, döviz kurundaki beklenmedik değişmelerin otellerin 

karlılığını ve geleceğe ilişkin planlarını etkilemesine neden olabilmektedir. Yerli paranın değer kaybetmesi gelirleri 

yabancı para cinsinden olan otel işletmelerini olumlu etkileyebilirken, kullandıkları malzemelerin çoğunluğun ithalat 

yoluyla sağlayan otellerin maliyetlerini artırabilmektedir. Yabancı paranın değer kaybetmesi ise otel işletmelerinin 

karlılığını olumsuz etkileyebilmektedir. 

Bu çalışmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren otel işletme yöneticilerinin döviz kuru riskinden korunma 

yöntemlerini ve bu yöntemlerin otellerin ve otel yöneticilerinin demografik özellikleri ile etkileşimi Anova, Welch testi 

yardımıyla incelenmiştir.  Sonuçta otel yöneticilerinin kur riskinden korunmak için vadeli işlemler piyasasını 

kullandıklarını, konuyla alakalı uzman kişiler kullandıklarını ve IMF, merkez bankası gibi kuruluşların yayınlarını takip 

ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Otel yöneticisinin yaşı ve işyerindeki statüsü döviz kuru riskinde korunmada vadeli 

işlemleri kullanmayı etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kur Riski, Welch Testi, Turizm, Antalya 

Jel Kodları: F31, L83 

ABSTRACT:Unexpected changes in the exchange rate will  affect businesses negativly called exchange rate 

risk. Reservations in the tourism sector should be made long before the expedition to benefit from discounts Turkey 

and more foreign tourists are targeting the tourism sector, unexpected changes in the exchange rate can affect the 

profitability of the hotels and their plans for the future. Develüation has positive affect to hotel businesses whose 

revenues are in foreign currency, can increase the costs of the hotels that import through the majority of the materials 

they use. Revelüation can negatively affect the profitability of hotel enterprises. 

 In this study, hotel business managers operating in the Antalya region, exchange rate hedging methods and 

the interaction of these methods with the demographics of hotels and hotel managers, examined by Anova and Welch 

test. As a result hotel managers to hedge exchange rate risk that they use the futures market, use relevant experts on the 

subject, and follow the publications of organizations such as the IMF, and central bank have been  detected. In addition, 

the age of the hotel manager and the status at the workplace affected the use of future markets to hedge against the 

exchange rate risk. 

Keywords: Exchange Rate Risk, Welch Test, Tourism, Antalya 

Jel Codes: F31, L83 
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GİRİŞ 

Bretton Wood sisteminin çöküşü ile birlikte ülkeler kendi paralarını yabancı paralar 

karşısında dalgalanmaya bırakmışlardır. Amerika Birleşik devletlerinin Bretton Wood sistemi 
döneminde, ülkelere kendi paralarını dolara sabitleyip, daha sonra kendi aralarındaki dış ticareti 

dolar ile yapmaları karşısında ellerinde kalan dolarları mala çeviremezlerse, karşılığında altın 

taahhüt etmesi dünyanın dolarize olmasına neden olmuştur.  Dolarizasyon küreselleşme ile 

birlikte hızlanan, ülkeleri kendi iç ve dış ekonomik  faaliyetlerinde yerli paralarının yerine itibari 
para olan Amerikan dolarını kullanmasıdır. Doların diğer yabancı paralara nazaran daha yaygın 

kullanılmasına da literatürde  finansal dolarizasyon denmektedir( Levy & Yeyati, 2003).  

Ülkelerin kendi iç ekonomik faaliyetlerinde yerli paranın yerine yabancı paraları kullanmalarının 
temel nedeni, yerli paraların enflasyon nedeniyle değerinin sürekli azalması (Gençay, 2007:1) 

iken dış ekonomik faaliyetlerde  en çok kullanılan paranın Amerikan  doları olmasının nedeni  ise 

Amerikan ekonomisinin ve Amerikan devletinin bir değer olarak yerli parasına yansımasından 
kaynaklanmaktadır.  

İç ve dış ekonomik faaliyetlerde doların bu kadar yaygın kullanılması gelişmekte olan 

ülkelerin büyüme süreçlerinde dış ticaret ve cari açık gibi ekonomik sorunlara neden olurken, 

çoğu zaman ülkelerin uyguladıkları iktisat politikalarında hassasiyet döviz kurundan yana 
gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme süreçlerinde ihtiyaç duydukları ara malı ve 

kaynakların büyük kısmını ithalat yoluyla karşılamaları ülkelerde döviz rezervini azaltırken, yerli 

paralarda dolar karşısında sürekli değer kayıpları görülmüştür. Bu durum ekonomilerde başta dış 
ticaret sektörü olmak üzere çoğu finansal işlemlerini yabancı paralarla yapan turizm sektörünü de 

olumlu yada olumsuz etkileyebilmektedir. 

Başta Amerikan doları olmak üzere yabancı paraların yerli paralar karşısında sürekli 
dalgalanması döviz kurunu riskli bir varlık haline dönüştürürken, sürekli değişen döviz kurunun 

ticari anlamda taraf olmayan kişilerinde ilgisini çekmesi, döviz kurunu bir değişim aracı olmaktan 

çıkartıp bir yatırım aracına dönüştürmüştür. Sadece ticari faaliyetlerle alakalı olmayan, getiri 

amacıyla da döviz talebinin artması, döviz kurunu gelecek değerlerini tahminini zorlaştırmıştır. 
Günümüz ekonomik koşullarında döviz kurunu başarılı tahmin edebilmek için 

 Döviz kurunun yerel ekonomik değişkenlerle olan ilişkisini 

 Döviz kurunun yabancı ekonomik değişkenlerle olan ilişkisini 

 Döviz kurunu yerli ve yabancı merkez bankaları kararları ile olan ilişkisini 

 Döviz kurunun ekonomik ve siyasi konjonktürle olan ilişkisini 

 Döviz kurunun teknik boyutta kendi geçmiş verileri ile olan ilişkisini 

 Döviz kurunun kişilerin beklenti ve amaçları ile olan ilişkisini 

doğru yorumlayıp, bu ilişkilere bir bütün olarak bakabilecek yeteneklere sahip olmak 

gerekmektedir. Bu çalışmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin 
yöneticilerinin kur riskinden hangi yöntemlerle işletmelerini korumaya çalıştıklarını ve bu 

yöntemlerin otellerin ve otellerde finansal yönetimle ilgi sorumlu yöneticilerinin demografik 

faktörlerle olan  istatistiksel etkileşimi  bir anket yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. 

 Turizm sektöründe rezervasyonların indirimlerden yararlanmak amacıyla sezondan çok önce 

yapılması ve Türkiye turizm sektörünün daha çok yabancı turistleri hedeflemesi, döviz kurundaki 

beklenmedik değişmelerin otellerin karlılığını ve geleceğe ilişkin planlarını etkilemesine neden 

olabilmektedir. Yerli paranın değer kaybetmesi gelirleri yabancı para cinsinden olan otel 
işletmelerini olumlu etkileyebilirken, kullandıkları malzemelerin çoğunluğun ithalat yoluyla 

sağlayan otellerin maliyetlerini artırabilmektedir. Yabancı paranın değer kaybetmesi ise otel 

işletmelerinin karlılığını olumsuz etkileyebilmektedir.  
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1-  DÖVİZ KURU RİSKİ KAVRAMI  

Yerli paranın yabancı para cinsinden değerine döviz kuru denmektedir. Döviz kuru bir 

değişim oranını göstermekle birlikte iki yabancı paranın birbirine değişim oranına da çapraz kur 
denmektedir. Döviz kuru, klasik bir piyasa anlayışıyla birim fiyattan dövizini satmak isteyenlerle 

aynı fiyat seviyesinden döviz almak isteyenlerin razı oldukları fiyat seviyesinde  

gerçekleşmektedir. Döviz talebindeki artış ya da döviz arzındaki azalış yerli paranın değer 

kaybetmesine(develüasyon) neden olurken,  döviz talebindeki azalış yada döviz arzındaki artış 
yabancı paranın değer kazanmasına(revelüasyon) neden olmaktadır. 

 Döviz kurunun önceden tahmin edilmeksizin değişmelerinin işletmelere beklenmeyen 

zararlar vermesine kur riski denmektedir. Döviz kurunda beklenmeyen değişme, işletmenin 
bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını olumsuz etkilemesine muhasebe riski(Aksu, 2016:152),  

döviz kurunda beklenmeyen değişmenin, bir sözleşme aracılığıyla gelecekte bir vade de ödenmesi 

planlanan döviz borcunu olumsuz etkileme ihtimaline işlem riski (Robock & Simmons, 

1989:554), döviz kurunda beklenmeyen değişme spot anlamda bugün işletmeyi olumsuz 
etkilemesine ise ekonomik risk denmektedir. Kur riskinin gelişmekte olan ekonomiler yüksek 

olmasının nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik büyüme ile ithalat arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olması, ülkelerin gelişme süreçlerinde sürekli cari açık vermelerine neden olmaktadır. Yüksek 

cari açık, yerli paranın değer kaybetmesine ve döviz kurunu tahmin etmeyi zorlaştırırken 

işletmeleri de olumsuz etkileyebilmektedir. 
 Gelişmekte olan ekonomilerde art arda yaşanan develüasyon krizleri kişilerde yerli paraya olan 

güveni azaltırken, yabancı para talebini artırmaktadır. Bu durum kurda beklenenden öte ve tahmin 

edilemeyen hareketlere neden olabilmektedir. 

 Gelişmekte olan ekonomiler de cari açık sorununu ihracat artışları ile çözülemediği durumlarda 
sermaye hareketleri aracılığıyla çözmeye çalışılmaktadır. Bu durum ülkeye sıcak para girişine 

artırırken, giriş dönemlerinde kurda sert düşüşler çıkış dönemlerinde ise sert çıkışlara neden 

olabilmektedir. Bu süreç kur tahminini zorlaştırırken, işletmelere zarar verebilmektedir. 
 Gelişmekte olan ekonomilerde yabancı paraların sürekli artış göstermesi, dövizi yatırım aracına 

dönüştürmektedir. Bu süreçte ticari anlamda taraf olmayan kişiler spekülatif döviz talebini 

artırmaktadır. Spekülatif döviz talebindeki artış döviz işlem hacmini artırırken kurda 
beklenmeyen sapmalara neden olabilmektedir. 

Kur riskinden korunmaya finans literatüründe Hedging olarak ifade edilmektedir. 

Firmalar döviz kurunu önceden tahmin etmekte zorlandıkları dönemlerde  riskten korunmak için 

alternatif finansal enstrümanları kullanabilmektedir. Firmaların döviz kuru riskinden korunmada 
en çok kullandıkları yöntem vadeli işlemlerdir. Vadeli işlemler organize olmuş piyasalarda 

sözleşmeler aracılığıyla gelecekte bir vadede gerçekleşmek üzere bugünden yapılan finansal alım-

satım işlemleridir. Diğer sözleşmelere nazaran örgüt yapısı zayıf olan ve vade dolmadan cayma 
hakkının kullanılamadığı vadeli işlemlere forward işlem denmektedir. (Kaygusuzoğlu, 

2011:140). Forward sözleşmelerinin standart hale geldiği ve belli mallarda ve belli miktarlara 

ilişkin kısıtların geldiği vadeli  işlemlere future işlemler ( Çömlekçi & Güngör, 2012:52), vade 

dolmadan alım satım yapabilme hakkı veren  işlemlere  opsiyon işlemleri denmektedir.  

Vadeli işlemlerde amaç çoğu zaman riski karşıya yüklemektir. Örneğin elinde döviz 

bulunduran yada rezervasyonunu önce doldurmuş oteller için risk kurda beklenmeyen 

düşüşlerdir. Böyle bir durumda gelecekte bir vadede gerçekleşmek üzere bugünden bir sözleşme 
aracılığıyla önceden belirlenen bir kurdan döviz satım işlemine, vadeli satım işlemi (put) denir. 

Yada bir otel işletmesi daha çok yerli müşterilere satış yapmış ve elinde bol miktarda yerli para 

mevcutken, döviz kurunun yükselme ihtimali korkusunda bir sözleşme aracılığıyla bugün 
belirlenen bir kurdan gelecekte bir vadede dolar alım işlemi yapmasına vadeli alım sözleşmesi 

denir (call). Türkiye’de 2005 yılında kurulan ve borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren 

VİOP’ da  (vadeli işlem opsiyon borsası) bu işlemler yapılabilmektedir.   
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2- DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ LİTERATÜR TARAMASI 

Turizm otel işletmelerinde finansal risklerden ve kur riskinden korunma yöntemlerine 
dair Türkiye’de ve dünyada bazı çalışmalar mevcuttur. Türkiye’de 2005 yılında Muğla bölgesinde 

bulunan 120 Otel işletmesine uygulanan anket yardımıyla 2001 yılından sonra firmaların 

gördükleri en önemli riskin kur riski olduğu ve ilgili dönemde otel işletmelerinin türev ürünler 

hususunda bir bilgiye sahip olmadıkları mevduatlarının çoğunu yabancı para cinsinden tuttukları 
saptanmıştır( Kutukız, 2005:207). 2009 yılında İstanbul bölgesinde 5 yıldızlı oteller üzerinde 

yapılan başka bir çalışmada ise otel yöneticilerinin sektörü etkileyecek en önemli kriz türünün 

ekonomik ve terör krizi olduğunu ifade etmişlerdir( Küçükaltan & Ergin, 2009:199). 2011 yılında 
yapılan çalışmaların birinde  5 yıldızlı otelllerin finansal rizk algısı içerisinde döviz kuru riskinin 

de olduğu ve risk algısının otellerin faaliyet dönemine, toplam gelirlerine ve giderlerine göre 

farklılık gösterdiği saptanırken( Çömlekçi & Güngör, 2014:1), diğer çalışma Marmaris 

bölgesinde yapılırken, sistematik risk ile karlılık oranları arasında  doğrusal bir ilişkiye rastlanmış 
olup kar seviyelerinin yaklaşık % 16’sının sistematik risk faktörleri tarafından açıklandığı tespit 

edilmiştir( Poyraz, 2011:74). 

 Beş yıldızlı otellerin finans yöneticileri üzerinde yapılan başka bir çalışmada otel 
işletmelerinin kur riskinden korunmada en çok forward sözleşmelerinden yararlandıkları tespit 

edilmiştir (Çömlekçi & Güngör, 2012:49). Afyon da 2013 yılında Termal Otel üzerinde yapılan 

başka bir çalışmada termal turizmde yaşanan  finansman sorunlarının swot analizi kapsamında 
otellerin zayıf yanlarından biri olduğu tespit edilmiştir. 

2015 yılında mersin ilinde otel işletmeleri üzerinde yapılan  yapılan başka bir çalışmada 

Otel işlemelerinin finansal risklerden korunma prensibine dayalı Basel-2 kriterleri hakkında bilgi 

sahibi olmadıkları ve finansal kararlarında bu kriterlere uymadıkları belirlenirken (Karadeniz, 
İskenderoğlu, vd., 2015:1) aynı yıl yapılan başka bir çalışmada temsilen seçilen bir otelin 

bilançosu incelenmiş ve kısa vadeli borçlanmalarındaki artışın finansal risklerden korunma 

fonunda bir artışa neden olmuştur( Şen, Zengin & Yusubov, 2015:82).  

2015 yılında BİST üzerinde faaliyet gösteren Turizm firmaları üzerinde yapılan başka bir 

çalışmada şirketlerin aktif büyüklükleri arttıkça şirket için tanımlanan sistematik risklerinde 

arttığı saptanmış olup aktif devir hızıyla sistematik risk düzeyi arasında ise ters yönlü bir ilişki 
tespit edilirken ( Karadeniz, Kandır & İskederoğlu: 2015:189), aynı yıl  yapılan başka bir 

çalışmada Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapıları incelenmiş ve Avrupa 

ortalamaları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada finansal riskleri ölçmek için Toplam Yabancı 

Kaynakların Öz kaynaklara Oranı kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde Avrupa ortalaması 
Türkiye ortalamasının iki katı çıkmış olup bu durum Avrupa’daki Otellerin Türkiye’deki otellere 

nazaran yüksek finansal risk düzeyine sahip olduklarını tespit edilmiştir( Kahiloğulları & 

Karadeniz, 2015:538). 2017 yılında yapılan bir çalışmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren 
15 otel yöneticisiyle yapılan nitel bir çalışmada Rusya ile gerçekleşen uçak krizinden sonra 

otellerin finansal krizlerin artabileceği vurgulanmıştır(Bulgan & Aktel, 2017:214). 

Konuyla alakalı yabancı ülkelerde de çok fazla çalışma mevcuttur. 2014 yılında OECD 

üyesi 27 ülkede yapılan bir çalışmada döviz kurunda sürekli rejim değişiklikleri yerine istikrarlı 
bir döviz rejimi tercih etmenin  yabancı turistlerin ilgili ülkeye olan  ilgisini artırırken( Galouco, 

2014:226),  Çin’in bir eyaleti olan Tayvan da yapılan bir çalışmada döviz kurundaki hareketliliğin 

otel işletmeciliği performansı üzerinde etkisi olduğu  ve döviz kuru dalgalanmalarından 
kaynaklanan maliyetleri azaltmak için kurumsal risk yönetim sisteminin kurulması gerektiği 

vurgulanmıştır(Hsiao & Zhang, vd., 2017:32). Çin’de yapılan başka bir çalışmada döviz kuru 

hareketliliğinin turizm talebinde bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır( Tang & Sriboonchitta & 
Ramos, vd., 2013:876). 2015 yılında Avrupa da konaklama işletmeleri üzerinde yapılan bir 

çalışmada ise döviz kuru hareketliliği riskini açıklayan bilgilerin diğer sektörlerle benzerlik 

gösterdiği saptanırken (Boz & Plans & Querrero, 2015:410), 2017 yılında 47 ülkede 6896 firmada 
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yapılan araştırmada finansal risklerden korunmak için vadeli piyasaların kullanıldığı, ülkeler de 

türev piyasa kullanılırken spekülatif etkilere dair bir kanıt olmadığı ve türev ürünlerin hazır 

olduğu ülkelerde riskten korunmanın fazla olduğu saptanmıştır(Söhnke, 2017:1).  

Bangladeş de kimya sektöründe yapılan bir çalışmada türev ürünler kullanmanın firmaları 

döviz kuru riskinden koruduğu tespit edilirken(Jahan, 2016:57). Amerika da yapılan başka bir 

çalışmada yabancı şirketlerin yerli şirketlere nazaran daha çok türev ürünler kullandığı (Aggarwal 

& Harper, 2010:1619) tespit edilmiştir. 2018 yılında Hırvatisan da yapılan başka bir çalışmada 
döviz kuru değişimlerinin bir risk olduğu tespit edilirken (Mikulic, Danijela & Holicek, vd., 

2018:38), İspanya da Otel işletmelerinde finansal risklerden biri olan kredi riski konusunda  

yapılan çalışmada, otelin konumunun kredi riskinin bir belirleyicisi olarak önemini 
vurgulamaktadır. Spesifik olarak, mevsimselliğin, pazar yoğunluğunun ve turistik merkeze olan 

mesafenin, otelin finansal istikrarı üzerinde önemli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir(Milagros, 

Ruben &  Luis, 2018:110). 

 

 

3- ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada Antalya ilinde faaliyet gösteren otel işletme yöneticilerinin döviz kuru 
riskinden korunma yöntemlerini incelemek amacıyla 63 adet otel işletmesinin ilgili yöneticilerine 

döviz kuru riskinden korunmak için uyguladıkları yöntemler hakkında likert ölçekte bazı sorular 

sorulmuştur. Antalya ilinde faaliyet gösteren 403 adet 5 yıldızlı otel bulunmaktadır. Bu otelleri 
temsilen 80 civarında otel yöneticiyle konu hakkında görüşme yapmak istenmiş fakat iş 

yoğunlukları nedeniyle 63 Otel yöneticisinden randevu alınabilmiştir. Yaklaşık olarak ana 

kütlenin % 15’ine ulaşılmıştır.  

Anket yapılan Otel yöneticileri seçilirken baştan Otelin finansal yönetim süreci kimin 
tarafından yönetildiği sorulmuş olup verilen cevaplar doğrultusunda kararlar alınmıştır. Ankete 

cevap verenlerin %50’si muhasebe departman sorumlusu, %27’si Otel müdürü ve geri kalan % 

23 ise konu ile alakalı müdür yardımcısı ve sorumlulardan oluşmaktadır. Ankete başlamadan önce 
yöneticilere  döviz kuru riski tanımlanmış olup daha sonra konuyla alakalı cevaplar alınmıştır. 

Anketin döviz kuru riski alan sorularına ilişkin Cronbach's Alpha değeri 0,85 çıkmış olup bu 

değer alan soruların oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir(Kalaycı, 2005: 405). 

Tablo:1 Otel ve Otel Yöneticilerine İlişkin Demografik Özellikler 

Cinsiyet F % 

Kadın 15 23 

Erkek 48 77 

Eğitim Durumu F % 

Lise  14 22 

Ön lisans/ Lisans 44 69,8 

Yükseklisans 5 7,9 

Otel Yatak Sayısı F % 

101-250 5 7,9 
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251-500 17 27,0 

501-750 19 30,2 

751-1000 9 14,3 

1001- 13 20,6 

Otel Personel Sayısı F % 

0-100 13 20,6 

101-300 32 50,8 

301-400 10 15,9 

401-500 3 4,8 

500- 5 7,9 

Otelin Çalışma Konsepti F % 

Tam Pansiyon 10 15,9 

Her şey Dahil  19 30,2 

Ultra Her şey Dahil 34 53,9 

 

Tablo:1 de anket yapılan Otel işletmelerinin ve işletme yöneticilerin demografik sonuçları 

verilmiştir. Ankete cevap veren otel işletme yöneticilerinin %77’si erkek ve %69’u ön lisans ya 

da lisans seviyesinde üniversiten mezunudur. Oteller incelendiğinde ise %34’ünde yatak sayısı 
750’nin üzerinde iken %71’inde 300 kişiye kadar personel çalışmaktadır. Ayrıca otellerin 

%53’ünde ultra her şey dahil konsepti mevcuttur. 

4-ARAŞTIRMANIN SONUCU VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında döviz kuru riskinden korunma yöntemleri hususunda sorulan 

soruların temel istatistik sonuçları verilmiştir. Cevap ölçeğinde 1 cevabının kesinlikle 

katılmıyorum, 5 cevabının ise kesinlikle katılıyorum olduğu kodlamada 3’ün üzerinde ortalama 

değere sahip olan yöntemlerin 63 otel yöneticisi tarafından kullanma eğiliminin yüksekliğini 
göstermektedir.  

Tablo:2 Temel İstatistik Sonuçları 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Skewness Kurtosis 

Vadeli İşlemler 

Piyasası 

kullanma 

63 3,05 1,170 ,155 -1,016 

Uzman Eleman 

Kullanma. 

63 3,13 1,225 -,087 -1,209 
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Uzman kişileri 

TV ve internet 

ortamından 

takip 

63 3,49 1,091 -,711 -,398 

İlgili Yöneticinin 

Finansal 

Okuryazarlık 

Eğitimi Alması 

63 3,03 1,092 ,166 -1,203 

IMF, Merkez 

Bankası gibi 

kuruluşların 

takibi 

63 3,79 1,166 -,906 -,094 

 

 3’ün üzerinde ortalamaya sahip değerler tablo 2’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

Antalya bölgesinde faaliyet gösteren otellerin döviz kuru riskinden korunmada IMF ve merkez 
bankası kuruluşların döviz kuruna ilişkin kararlarını takip ettikleri, döviz kuru konusunda uzman 

kişileri televizyon ve internet ortamından takip ettikleri, konuda uzmanlaşmış eleman 

kullandıkları ve vadeli işlemler piyasasında işlem yaptıkları gözükmektedir. Ayrıca tablo 
incelendiğinde ilgili değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin +- 1,5 aralığın da olması 

normale yakın bir dağılım sergilediklerini göstermektedir(Tabachnick & Fidell, 2013).  

Çalışmanın devamında otel ve otel yöneticilerine ilişkin bazı demografik özellikler ile 
döviz kuru riskinden korunmak için uygulanan yöntemler arasındaki etkileşim incelenmiştir. Bu 

etkileşim Anova testi yardımıyla incelenmiş olup bu testin iki varsayımı mevcuttur.  

Varsayımlardan birincisi,  değişkenlerin normal dağılması ikincisi ise bağımlı değişkene ilişkin 

varyansların homojen dağılmasıdır (Büyüköztürk, 2007: 47). Dağılımla ilgili sonuçlar tablo 2’de 
verilmiş olup varyansların homojenliği Levene testi yardımıyla analiz edilmiştir. 

Tablo:3 Varyansların Homojenliği Test Sonuçları 

Gruplar Arası Levene İstatiği Olasılık Değeri(Sig) 

Eğitim - Döviz Kurunu TV Ve İnternet Takibi 1,136 ,328 

İşyeri Görev Ve Statü - Vadeli İşlem Kullanma ,576 ,633 

İşyeri Görev Ve Statü - Uzman Eleman Kullanma ,731 ,538 

İşyeri Görev Ve Statü- Çalışanlara Finansal Okur 

Yazarlık Eğitimi Aldırma 

6,513 ,001 

Otelin Kapasitesi- Uzman Eleman Kullanma  3,541 ,012 

Yöneticinin Yaşı- Vadeli İşlem Kullanma ,817 ,490 

 

Tablo 3’de döviz kurunu yönetmede kullanılan yöntemlerle demografik özellikleler 

arasındaki etkileşimi ile alakalı Levene Testi sonuçları verilmiştir. Tablo incelendiğinde işyeri 
görev ve statü- çalışanlara finansal okuryazarlık eğitimi aldırma ile otelin kapasitesi- uzman 

eleman kullanma etkileşimi dışında olasılık değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinin üstünde çıkmıştır. 

Bu sonuçlar varyansların homojen dağıldığını göstermektedir(Kalaycı, 2005: 219). Varyansların 

homojen dağıldığı etkileşimler Anova testi yardımıyla varyansaların homojen dağılmadığı 
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etkileşimlerde ise anova testinin alternatifi olan Welch testi yardımıyla analizler yapılmıştır. 

Temel hipotezler aşağıdaki gibidir. 

Tablo:4 Varyans Test Sonuçları (Anova) 

Gruplar Arası F Değeri Olasılık Değeri(sig) 

Eğitim- Döviz Kurunu TV Ve İnternet Takibi 2,675 ,078 

İşyeri Görev Ve Statü- Vadeli İşlem Kullanma 3,298 ,026 

İşyeri Görev Ve Statü- Uzman Eleman 

Kullanma 

2,853 ,045 

Yöneticinin Yaşı- Vadeli İşlem Kullanma 3,052 ,024 

 

              H0(1) = Otel yöneticisinin eğitim seviyesi, döviz kuru riskinden korunmada uzman 
kişileri TV ve internet ortamından takip etmeyi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

H0(2)  = Otel yöneticisinin işyeri görev ve statüsü, döviz kuru riskinden korunmada 
vadeli işlemler kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

H0(3)  = Otel yöneticisinin işyeri görev ve statüsü, döviz kuru riskinden korunmada 

alanında uzman eleman kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

           H0(4)  = Otel yöneticisinin yaşı, döviz kuru riskinden korunmada vadeli işlemler 
kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

Tablo 4’de varyans test sonuçları incelendiğinde F değeri olasılık değeri ,05’den küçük 

çıktığı için, otel yöneticisinin eğitim seviyesi, döviz kuru riskinden korunmada uzman kişileri TV 
ve internet ortamından takip etmeyi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Otel 

yöneticisinin işyerindeki görev ve statüsü, döviz kuru riskinden korunmada vadeli işlemler 

kullanmayı ve uzman eleman kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 
Son olarak Otel yöneticisinin yaşı, döviz kuru riskinden korunmada vadeli işlemler kullanmayı 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

Tablo:5  Robust Ortalamanın Eşitliği Testi (Welch) 

 F 

istatistiği  

Olasılık 

Değeri(sig) 

İşyeri görev ve statü- Çalışanlara Finansal Okur 

Yazarlık Eğitimi aldırma 

8.871 ,001 

Otelin Kapasitesi- Uzman Eleman Kullanma 3,734 ,020 

P<,05 

H0(5) = Otelin kapasitesi döviz kuru riskinden korunmada alanında uzman eleman 

kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 
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H0(6)  = Otel yöneticisinin işyeri görev ve statüsü, döviz kuru riskinden korunmada 

çalışanlarına finansal okuryazarlık eğitimi aldırmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

 Tablo 5’dek Welch  test sonuçları incelendiğinde olasılık değerleri, 05’den küçük çıktığı 

için otel yöneticisinin işyerindeki görev ve statüsü, döviz kuru riskinden korunmada alanında 

uzman eleman kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilerken, otelin kapasitesi 

döviz kuru riskinden korunmada alanında uzman eleman kullanmayı istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde etkilemektedir(Atay, 2009:192). 

 

SONUÇ 

2001 yılında 7 milyar dolar olan yabancılardan elde edilen turizm gelirleri 2014 yılında 

27 milyar dolara çıkmış ve 2017 yılında ise 20 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılında 

0.6 tl olan dolar kuru 2017 yılı sonu itibariyle 3.85 tl’ye kadar yükselmiştir. 2001-2017 yılları 

arasında yabancılardan elde edilen turizm gelirleri 3 kat artarken döviz kuru ilgili dönemde 6 kat 
artmıştır. Bu verileri döviz kuru riskinin, Türkiye’de en çok yaşanan sektörlerden birinin, turizm 

sektörü olduğunu göstermektedir. Dolar kurunun bir kuruş değişmesi ülkedeki turizm tesislerinin 

gelirinin 200 milyon Türk lirası civarında gelirinin artması ya da azalmasına neden olabilirken,  
özellikle önceden rezervasyon sistemi ile çalışan sektör, kur riskinden beklenenden öte 

etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren otel yöneticilerinin kur 

riskinden korunma yöntemleri incelenmiştir. 

Döviz kuru riskinden korunmada etkili olan yöntemlerin başında vadeli işlemler piyasası 

gelmektedir. Otel yöneticilerinin çoğunluğu vadeli işlemleri kullandıklarını beyan ederken Otel 

yöneticisinin yaşı ve işyerindeki statüsü döviz kuru riskinde korunmada vadeli işlemleri 

kullanmayı etkilemiştir. Vadeli işlemler borsası Türkiye’de 2005 yılında kurulmuş olması yaşı 
ileri olan otel yöneticilerinin konuya hâkimiyetini azaltırken finans yönetimi ile ilgilenen 

yöneticinin işyerindeki statüsü muhasebe departmanın da olması konuya olan hâkimiyeti 

artırmıştır. 

Otel işletmelerinin döviz kuru riskinden korunmada kullandıkları yöntemlerden biride 

konuda uzmanlaşmış eleman kullanmaktır. Sektörün hizmet sektörü olması, hassas bir sektör 

olmasına neden olurken yöneticilerin alanda yoğunlaşmasını gerektirmektedir. Ayrıca oteller yeni 
eleman istihdamı yerine mevcut elemanlarını finansal okuryazarlık eğitimlerine göndererek 

riskten korunmaya çalışmaktadır. 

Günümüz ekonomik koşulları altında ekonomi ve finans haberciliği gelişmiştir. Son 

yıllarda çok fazla ekonomi kanalı açılmış olup, özellikle döviz kuru konusunda uzman kişiler 
sürekli yorumlar yapmaktadır. Çalışmada Otel işletmelerinin döviz kuru riskinden korunmada TV 

ve internet ortamından döviz konusunda uzman kişileri takip ettiklerini beyan ederlerken otel 

yöneticisinin eğitim seviyesi bu eğilimi etkilemiştir. Üniversite ve üst seviyelerde mezun olan 
otel yöneticilerinin daha çok döviz konusunda uzman kişileri TV ve internet ortamından takip 

ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim seviyesi yüksek olan otel yöneticilerinin döviz kuru 

riskinden korunmada, döviz piyasasında karar verici olan Merkez Bankası ve IMF gibi 

kuruluşların yayınlarını takip ettiklerini beyan etmişlerdir. 
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ARALIK TİP-2 BULANIK ARİTMETİK VE GEOMETRİK ORTALAMA 

HESAPLAMALARI  

Calculation of Arithmetic and Geometric Mean with Interval Type-2 Fuzzy Sets  
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ÖZET: İstatistik verilerin doğru şekilde işlenmesini sağlayan bilim dallarından biridir. Verilerin oluşturduğu örneklem 

saysesinde anakütle hakkında fikir sahibi olmayı sağlar. Bulanık kümeler son yıllarda pek çok alanda kullanılmakta olan bir 
sayı türüdür. Özellikle çok kriterli karar verme için tercih edilen bulanık kümeler, istatistiksel hesaplamalar için de 
kullanılabilir. Sıradan bulanık sayıların ardından bulanık sayılar tip-2, aralık tip-2, sezgisel, kararsız, pisagor, küre bulanık 
sayılar şeklinde çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Sıradan bulanık sayılar için istatistiksel hesaplamalar yapılabilmekte ve 
örneklerine rastlanmaktadır. Ancak sıradan bulanık sayıların uzantısı olan aralık tip-2 bulanık sayılar için ise kısıtlı örnek 

bulunmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında aralık tip-2 bulanık aritmetik ve geometrik ortalama hesaplamaları yapılmıştır. Ardından 
sayısal bir örnek ile hem aralık tip-2 bulanık kime ile kesin kümelerden elde edilen ortalama sonuçları kıyaslanacak ve 
yorumlanacaktır, hem de bulanık aritmetik ortalama ile bulanık geometrik ortalamanın arasındaki fark bir örnek ile 
incelenecektir. Bu çalışmanın amacı, istatistiksel hesaplamalardan biri olan ortalamalar için aralık tip-2 bulanık sayıları 
kullanarak verilerin kaybını azaltacak yeni bir hesaplamayı güncel örnekler ile literatüre kazandırmaktır.  

 Anahtar kelimeler: İstatistik, Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Aralık Tip-2 Bulanık Kümeler 

 

ABSTRACT: Statistics is one of the branches of science that provides accurate processing of data. It provides an idea 
about the population in the sample of the data. Fuzzy sets have been used in many fields in recent years. Fuzzy sets, which are 

particularly preferred for multi-criteria decision-making, can also be used for statistical calculations. After ordinary fuzzy sets, 
fuzzy sets began to show variability as type-2, interval type-2, intuitionistic, hesitant, pythagorean, and spherical fuzzy sets. 
Statistical calculations can be made for ordinary fuzzy numbers and examples are found. However, for the interval type-2 fuzzy 
numbers, which are the extension of ordinary fuzzy numbers, there is limited example. 

In this study, interval type-2 fuzzy arithmetic and geometric mean calculations are performed. A numerical example 
will be given, then be compared and interpreted both by means of interval type-2 fuzzy and by mean results obtained from crisp 
sets.  Difference between the fuzzy arithmetic mean and the fuzzy geometric mean will be explained with an example. The 
purpose of this study is to provide a new calculation that will reduce the loss of data by using interval type-2 fuzzy sets for the 

means, which is one of the statistical calculations, with real examples. 

Keywords: Statistics, Arithmetic Mean, Geometric Mean, Interval Type-2 Fuzzy Sets 

 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu merak duygusu ile birlikte yaşama tutunur. Belirli bir topluluğun yaşı, boyu, kilosu gibi 

bilgiler hem meraktan hem de bazı bilimsel gerçekleri desteklemek için öğrenilmek istenir. Bu nedenle 
istatistik biliminden yararlanılır. İstatistik, yığın veya ana kütle ile ilgili fikir sahibi olabilmek için daha 

küçük boyutta olan örneklemden yararlanarak hesaplamalar yapan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile 

örneklem sayesinde ana kütleyi tahmin ederiz.  
İstatistiksel işlemlerin başında ortalama hesaplamaları gelir. Ortalamalar, ana kütle verilerinin 

yaklaşık olarak ne ile temsil edildiğini gösterir. İstatistiğin veriler ile ilgilendiğinden bahsedildi. Bazı 

veriler için sayısal ifadeler kolay bir şekilde toplanabilirken, bazı veriler için verilerin kesin bir sayısal 

değer ile ifade edilmesi zordur. Hele ki veriler sözel veriler ise bunun sayısallaştırılması gerekebilir. Bu 
nedenle Zadeh (1965) tarafından ilk kez bulanık mantık kavramı ortaya atılmıştır. Bu çalışma ile, sayısal 

olmayan bir verinin sayısallaştırılarak işlemler yapılabileceği veya sayısal olan verinin de tam bir değer 

ile değil, ona yakın olan değerler ile de ifade edilebileceği belirtilmiştir.  
Örnek vermek gerekirse, uzun boyluluk olarak adlandırılan bir kümenin klasik küme mantığı ile 

bir kişi ya uzun boyludur ya da uzun boylu değildir. Sayısal olarak ise örnek 1,80 boyunda veya daha 
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büyük olanları uzun boylu ile tanımlarsak eğer, 1,799 cm boyundaki bir kişinin kısa olması gerekir. 

Bulanık mantık ile bu sayının da uzun boylu kümesine farklı üyelik derecesi ile dahil olacağı söylenir.  

Bulanık mantık kuramının ortaya atılmasının ardından, özellikle dilsel ifadeler için, pek çok 
alanda bulanık mantık kullanılmıştır. İlk kuram ortaya atıldıktan yaklaşık on yıl sonra Zadeh bu sefer 

de üyelik derecelerinin de bulanık sayı olabileceğini söyleyerek tip-2 bulanık sayıları literatüre 

kazandırmıştır (Zadeh, 1974).  
Bu çalışma kapsamında aralık tip-2 bulanık yamuk sayılar için aritmetik ve geometrik ortalama 

hesaplaması yapılarak aralık tip-2 bulanık istatistik alanında literatüre katkı sağlanacaktır.  

 

1. BULANIK İSTATİSTİK 

Bulanık sayılar literatüre geçtikten sonra pek çok alanda kullanılmıştır. Bunlardan birisi de 

istatistik alanıdır. Genellikle tip-1 bulanık sayılar için kullanılan bulanık istatistik ile ilgili çeşitli 

çalışmalar ve kitaplar, kitap bölümleri mevcuttur.  
Kruse ve diğ. (1999) yaptıkları çalışmalarında bazı öğelerin yanlışlıkla algılandığı, bildirildiği 

veya değerlendiği istatistiksel sorunların üstesinden gelmek için birçok kavramın bir arada kullanılması 

gerektiğinden bahseder. Diğer bir ifade ile istatistiksel işlemler için bulanık sayıların kullanılmasının 
yararlı olduğundan bahsetmektedir.  

Nasibov (2014), çalışmasında klasik küme anlayışındaki kesinliğin olasılık ve istatistik teorisi 

için esnetilmesi gerektiği ve bunun için bulanık kümelerden yararlanacağından bahsetmiştir. 

Bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan birçok problem, istatistiksel olmayan belirsizliği içeren 
veriler üretir. Bu gibi durumlarda, bu tür problemlerle uğraşmaya yönelik bulanık bir aksiyomatik yapı 

genellikle hem matematiksel izlenebilirliği hem de fiziksel gerçekçiliği arttırır. Bu yazıda, gerçek 

analize dayalı analitik kavramların bulanık kümeler teorisine genişletilmesi ile ilgileniyoruz (Kandel, 
1988). 

Kitap bulanık tahmin geliştirmekte ve çeşitli önemli ve özel varyans, ortalama ve dağılım 

fonksiyonları için bulanık tahmin edicilerin yapımını göstermektedir. Bulanık tahmin edicilerin hipotez 

testlerinde ve regresyonda nasıl kullanılacağı gösterilmiştir, bu da bulanık hipotez testlerinin ve bulanık 
regresyonun yanı sıra bulanık tahminin kapsamlı bir sunumunu sağlar (Buckley, 2004). 

Kitap, istatistikçilerin genel olarak istatistiklerin uygulanabilirlik alanını genişletmek için bulanık 

istatistikleri incelemelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Nguyen ve Wu, 2006). 
 

2. ARALIK TİP-2 BULANIK KÜMELER 

 Aralık tip-2 bulanık kümeler, tıpkı tip-1 bulanık kümeler gibi, en genel haliyle iki çeşittir. 
Bunlardan biri aralık tip-1 üçgen bulanık kümeler ve bir diğeri de aralık tip-2 yamuk bulanık kümelerdir.  

�̃�𝑖
𝐴 ve �̃�𝑖

Ü iki tane tip-1 bulanık kümeler ve �̃�𝑖
Ü üst üyelik fonksiyonu, �̃�𝑖

𝐴 ise alt üyelik fonksiyonu 

olacak şekilde aralık tip-2 üçgen bulanık kümesi şu şekilde gösterilir:   

𝐴�̃�
̃ = (�̃�𝑖

Ü, �̃�𝑖
𝐴) = ((𝑎𝑖1

Ü , 𝑎𝑖2
Ü , 𝑎𝑖3

Ü ;  H (𝐴𝑖
Ü̃)) , (𝑎𝑖1

𝐴 , 𝑎𝑖2
𝐴 , 𝑎𝑖3

𝐴 ;  H (𝐴𝑖
�̃�)) ) 

Aralık tip-2 üçgen bulanık kümenin grafiksel olarak gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Aralık tip-2 üçgen bulanık küme ve üyelik fonksiyonu 
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Aralık tip-2 yamuk bulanık kümeler tıpkı aralık tip-2 üçgen bulanık kümelere benzemektedir. 

Farklı olarak iki tane yamuk bulanık tip-1 kümenin birleşimi şeklinde olmasıdır. �̃�𝑖
𝐴 ve �̃�𝑖

Ü tip-1 bulanık 

yamuk kümeler olmak üzere aralık tip-2 yamuk bulanık 𝐴�̃�
̃  kümesinin alt üyelik fonksiyonu �̃�𝑖

𝐴, üst 

üyelik fonksiyonu �̃�𝑖
Üolmak üzere aşağıdaki gibi gösterilir.  

𝐴�̃�
̃ = ((𝑎𝑖1

Ü , 𝑎𝑖2
Ü , 𝑎𝑖3

Ü , 𝑎𝑖4
Ü ; 𝐻1 (𝐴𝑖

Ü̃) , 𝐻2 (𝐴𝑖
Ü̃)) , (𝑎𝑖1

𝐴 , 𝑎𝑖2
𝐴 , 𝑎𝑖3

𝐴 , 𝑎𝑖4
𝐴 ;  𝐻1 (𝐴𝑖

�̃�) , 𝐻2 (𝐴𝑖
�̃�)) ) 

𝑎𝑖1
Ü , 𝑎𝑖2

Ü , 𝑎𝑖3
Ü , 𝑎𝑖4

Ü  üst üyelik fonksiyonu için referans noktaları ve 𝑎𝑖1
𝐴 , 𝑎𝑖2

𝐴 , 𝑎𝑖3
𝐴 , 𝑎𝑖4

𝐴  de alt üyelik 

fonksiyonu için referans noktalarıdır. Aralık tip-2 yamuk bulanık sayı, 𝐴�̃�
̃ ,  Şekil 2’de gösterilmektedir: 

 

 
Şekil 2. Aralık tip-2 yamuk bulanık sayıların üyelik fonksiyonu 

 

Çalışma kapsamında yamuk bulanık sayılar kullanılacaktır. Tepe üyelik dereceleri birbirine eşit 
olunca yamuk bulanık üçgen sayılara dönüşür. Diğer bir ifade ile yamuk bulanık kümeler üçgen bulanık 

kümeleri kapsar.  

Çalışma kapsamında kullanılan aralık tip-2 yamuk kümeler ile ilgili bulanık aritmetik operatörler 

verilmiştir (Chen ve Lee, 2010). 𝐴1̃
̃  ve 𝐴2̃

̃ aralık tip-2 yamuk bulanık kümeler olmak üzere, 

Toplama işlemi: 

𝐴1̃
̃ + 𝐴2̃

̃ = (( 𝑎11
𝑈 + 𝑎21

𝑈 , 𝑎12
𝑈 + 𝑎22

𝑈 , 𝑎13
𝑈 + 𝑎23

𝑈 , 𝑎14
𝑈 + 𝑎24

𝑈 ; min (𝐻1 (𝐴1
�̃�) ; 𝐻1 (𝐴2

�̃�)) ,

min (𝐻2 (𝐴1
�̃�) ; 𝐻2 (𝐴2

�̃�))) , ( 𝑎11
𝐿 + 𝑎21

𝐿 , 𝑎12
𝐿 + 𝑎22

𝐿 , 𝑎13
𝐿 + 𝑎23

𝐿 , 𝑎14
𝐿 +

                       𝑎24
𝐿 ; min (𝐻1 (𝐴1

�̃�) ; 𝐻1 (𝐴2
�̃�)) ,min (𝐻2 (𝐴1

�̃�) ; 𝐻2 (𝐴2
�̃�))))   

 
 

 

 

Çarpma işlemi: 

𝐴1̃
̃ ∗ 𝐴2̃

̃ = (( 𝑎11
𝑈 ∗ 𝑎21

𝑈 , 𝑎12
𝑈 ∗ 𝑎22

𝑈 , 𝑎13
𝑈 ∗ 𝑎23

𝑈 , 𝑎14
𝑈 ∗ 𝑎24

𝑈 ;min (𝐻1 (𝐴1
�̃�) ;𝐻1 (𝐴2

�̃�)) ,

min (𝐻2 (𝐴1
�̃�) ; 𝐻2 (𝐴2

�̃�))) , ( 𝑎11
𝐿 ∗ 𝑎21

𝐿 , 𝑎12
𝐿 ∗ 𝑎22

𝐿 , 𝑎13
𝐿 ∗ 𝑎23

𝐿 , 𝑎14
𝐿 ∗

                               𝑎24
𝐿 ; min (𝐻1 (𝐴1

�̃�) ; 𝐻1 (𝐴2
�̃�)) ,min (𝐻2 (𝐴1

�̃�) ; 𝐻2 (𝐴2
�̃�))))   

Sabit k değeri ile çarpma:  

𝑘 ∗ 𝐴�̃�
̃ = ((𝑘 ∗ 𝑎𝑖1

𝑈 , 𝑘 ∗  𝑎𝑖2
𝑈 , 𝑘 ∗  𝑎𝑖3

𝑈 , 𝑘 ∗  𝑎𝑖4
𝑈 ; 𝐻1 (𝐴𝑖

�̃�) , 𝐻2 (𝐴𝑖
�̃�)) , (𝑘 ∗ 𝑎𝑖1

𝐿  , 𝑘 ∗  𝑎𝑖2
𝐿  , 𝑘 ∗

𝑎𝑖3
𝐿  , 𝑘 ∗ 𝑎𝑖4

𝐿 ; 𝐻1 (𝐴𝑖
�̃�) , 𝐻2 (𝐴𝑖

�̃�)) )   
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3. ARİTMETİK VE GEOMETRİK ORTALAMA 

Merkezi eğilim ölçülerinden biri olan aritmetik ortalama, en bilinen ve en sık kullanılan betimsel 

istatistik yöntemlerinden biridir. Genel bir ifade ile bir veri grubunun tüm verilerinin toplanıp, veri 
sayısına bölünmesi ile hesaplanır ve matematiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilir.  

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Diğer bir merkezi eğilim ölçüsü olan ve birbiriyle bağlantılı olarak değişen veriler için 
hesaplamaya olanak sağlayan betimsel istatistik yöntemi ise geometrik ortalamadır. Geometrik 

ortalama, veri grubundaki her bir verinin birbirleri ile çarpımının veri sayısı derecesinde kökünün 

alınması ile hesaplanır ve matematiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilir.  

√𝑥1 ∗ 𝑥2 ∗ … .∗ 𝑥𝑛
𝑛  

 

4. ARALIK TİP-2 BULANIK ARİTMETİK VE GEOMETRİK ORTALAMA 

Aralık tip-2 yamuk bulanık aritmetik ve geometrik ortalama için klasik aritmetik ve geometrik 
ortalama formüllerinden ve aralık tip-2 yamuk bulanık küme operatörlerinden yararlanılmıştır. İlk 

olarak aritmetik ortalama hesaplamaları aşağıdaki formül ile yapılabilir.  
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Aralık tip-2 yamuk bulanık kümeler için geometrik hesaplaması ise yine aritmetik bulanık 
operatörler kullanılarak bulunmuştur ve aşağıdaki gibidir.  

𝑋�̃� = ((√∏ 𝑥𝑖1
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𝑚𝑖𝑛 (𝐻2(𝐴𝑙
�̃�))))   

 

5. SAYISAL ÖRNEK 

Konunun anlaşılırlığını artırabilmek adına bu bölümde sayısal bir örnek verilmiştir. Öncelikle 

aritmetik ortalama için hem kesin veriler hem de aralık tip-2 yamuk bulanık veriler ile değerler elde 

edilmiştir. Çizelge 1’de kesin veriler görülmektedir. 
 

Çizelge 1. Aritmetik ortalama için kesin veriler 
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No Değer No Değer No Değer 

1 43,3 6 26,7 11 39,3 

2 44,7 7 35,6 12 42,7 

3 38,7 8 28,5 13 34,6 

4 39,5 9 29,3 14 39,6 

5 41,5 10 26,4 15 40,3 

Çizelge 1’de verilen değerlerin aritmetik ortalaması 36,7’dir. Bu değer tüm verilerin toplanıp on 

beş olan örneklem sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir.  

Çizelge 2’de ise aralık tip-2 veriler verilmiştir. Bu veriler kullanılarak elde edilen aralık tip-2 

yamuk bulanık aritmetik ortalama değeri ise şu şekilde hesaplanmıştır: �̃̅� =
((36.3, 36.5, 36.8, 37.1; 0.7, 0.7), (36.4, 36.6, 36.7, 36.9; 0.6, 0.6)). 

 

Çizelge 2. Aralık tip-2 bulanık aritmetik ortalama için veriler 

  Üst Üyelik Fonksiyonu Alt Üyelik Fonksiyonu 

1 43 43,2 43,5 43,7 0,91 0,91 43 43,2 43,3 43,5 0,69 0,69 

2 44,1 44,3 44,8 45 0,78 0,78 44,1 44,7 44,8 45,4 0,61 0,61 

3 38,2 38,6 38,7 39,1 0,68 0,68 38,5 38,6 38,6 38,7 0,59 0,59 

4 39,1 39,4 39,7 40 1 1 39,4 39,4 39,5 39,5 0,75 0,75 

5 41 41,2 41,7 41,9 1 1 41,1 41,3 41,5 41,7 0,75 0,75 

6 26,1 26,5 26,8 27,2 1 1 26,4 26,7 26,7 27 0,81 0,81 

7 35,2 35,5 35,6 35,9 1 1 35,3 35,5 35,6 35,8 0,88 0,88 

8 28 28,4 28,7 29,1 0,84 0,84 28,2 28,4 28,5 28,7 0,64 0,64 

9 29 29,1 29,5 29,6 1 1 29,1 29,2 29,4 29,5 0,75 0,75 

10 26 26,2 26,7 26,9 1 1 26 26,2 26,2 26,4 0,72 0,72 

11 39 39,1 39,5 39,6 1 1 39 39,2 39,4 39,6 0,85 0,85 

12 42,1 42,6 42,8 43,3 0,91 0,91 42,5 42,7 42,7 42,9 0,61 0,61 

13 34,1 34,4 34,7 35 0,8 0,8 34,2 34,5 34,5 34,8 0,65 0,65 

14 39 39,5 39,6 40,1 0,82 0,82 39,3 39,5 39,5 39,7 0,65 0,65 

15 40 40,1 40,4 40,5 1 1 40,1 40,1 40,3 40,3 0,71 0,71 

 

Bu veriler ile görülmektedir ki kesin sayılar ile yapılan hesaplama örneklemi tek bir değer ile 

temsil ederken, aralık tip-2 bulanık sayı ile daha geniş bir değer aralığında temsil edildiği söylenebilir 
ve bu sayede esnek bir sonuç elde edilir.  

Diğer yandan geometrik ortalama önceden de bahsedildiği gibi birbiriyle bağlantılı veriler için 

kullanılır. Örnek olarak bir yatırım yapıldığı ve bu yatırım için üç yıllık getirinin 0.2, 0.5 ve 0.15 olacağı 
düşünülürse ve bunun bir önceki yıldan bağımsız olduğu düşünülerek hesaplama yapılırsa aritmetik 

ortalama ile hesaplanır ve bu durumda ortalama yıllık kazanç 0,28 olarak bulunur. Ancak bu hesaplama 

doğru bir hesaplama değildir. Geometrik olarak hesaplandığında ise kazanç 0,27 olarak hesaplanır. Bu 

daha uzun soluklu hesaplamalarda daha fazla farka neden olabilir.  
Aynı örnek için yatırımın getirisinin tek bir değer olmayacağı ve bu tahminin önceden 

belirlenebilmesinin zor olduğu düşünülürse, bulanık sayıları kullanmak fayda sağlayacaktır. Çizelge 

3’te aralık tip-2 yamuk sayı olarak 3 yıllık yatırım getirisi verileri verilmektedir.  
Çizelge 3. Aralık tip-2 bulanık sayı olarak 3 yıllık yatırım getirisi verileri 

  Üst Üyelik Fonksiyonu Alt Üyelik Fonksiyonu 

1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 0,9 0,15 0,2 0,2 0,25 0,7 0,7 

2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,85 0,85 0,35 0,4 0,5 0,55 0,65 0,65 

3 0,05 0,1 0,2 0,25 0,8 0,8 0,1 0,15 0,15 0,2 0,6 0,6 

 

Bu değerler ile elde edilen geometrik ortalama değerinin aralık tip-2 bulanık sayı olarak 

hesaplama sonucu 𝑋�̃� = ((0.15, 0.23, 0.29, 0.38; 0.8, 0.8), (0.2, 0.25, 0.27, 0.32; 0.6, 0.6)) şeklinde 
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bulunmuştur. Kesin veriler ile elde edilen tek bir değer varken aralık tip-2 bulanık sayıda daha esnek bir 

sonuç çıkmıştır.  

 

6. SONUÇ 

Son zamanlarda pek çok alanda kullanılan bulanık mantık yaklaşımının istatistiksel hesaplamalar 

için kullanılması ile ilgili bir çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında sıradan bulanık sayıların 
uzantısı olan aralık tip-2 bulanık sayılar için aritmetik ve geometrik ortalama hesaplaması yapılmıştır. 

Bunun için aralık tip-2 bulanık operatörler kullanılmıştır. Ardından sayısal örnekler ile hem aritmetik 

ve geometrik ortalama hem de kesin veriler ile bulanık verilerin kıyaslanması sağlanmıştır.  

Sonuç olarak bulanık sayılar ile elde edilen sonuçların kesin sayılara göre daha esnek olduğu ve 
tek bir değer yerine olası değer aralığını verdiği görülmüştür.  

Bundan sonraki çalışmalarda farklı istatistiksel hesaplamalar aralık tip-2 bulanık sayılara 

uyarlanarak hesaplamalar yapılabilir.  
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ÖZET: Bilim ve teknolojideki yenilik ve değişimleri yakalayıp hayata aktarmada araştıran, sorgulayan bireylere 

gereksinim vardır. Bu açıdan eğitim önemli bir role sahiptir. Özellikle fen bilimleri dersleri içeriğinde hayatın içerisinden bir 
çok kavramı barındırmaktadır. Bu nedenle fen eğitiminde yer alan konularla gerçek yaşam bağlamının kurulması 
gerekmektedir. REACT ‘da bir bağlam temelli öğrenme stratejisidir. Bu çalışmanın amacı sekizinci sınıf fen bilimleri dersinde 
REACT stratejisinin uygulanmasının ortaokul öğrencilerinin araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlik algısına etkisini 

belirlemektir. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesinde yürütülen araştırmanın yöntemi yarı deneysel desendir. 
Araştırmanın çalışma grubunu 20 deney grubu öğrencisi, 17 kontrol grubu öğrencisi toplam 37 sekizinci sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 13 madde üç alt boyuttan oluşan Ozan, Korkmaz ve Karamustafaoğlu (2016) 
tarafından geliştirilen, Cronbach’s Alpha ölçüm güvenirlik katsayısı 0.83 olan Araştırma Sorgulamaya Dönük Öz yeterlik Algı 
Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubunda REACT stratejisine uygun etkinlikler kullanılırken, kontrol grubunda Fen Bilimleri 
dersi öğretim programına dayalı etkinliklerle dersler yürütülmüştür. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programından 
yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz ölçümler t-testi, ilişkili ölçümleri t-testi ve MANOVA kullanılmıştır. Deney ve 
kontrol grubunun araştırma sorgulamaya dayalı öz yeterlik algı ölçeği ön test puanlarında istatistiki olarak anlamlı bir fark 
yokken, son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun kendi içinde ön 

test ve son test puanları karşılaştırıldığında her iki grupta da istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deney ve kontrol 
grubunun son testlerinde ölçeğin alt boyutları açısından incelendiğinde araştırmayı sürdürme ve kişisel gelişim boyutta deney 
grubu lehine anlamlı bir fark varken kaçınma alt boyutunda anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fen bilimleri derslerinde araştırma 
sorgulamaya dönük öz yeterlik algılarını geliştirmek için REACT stratejisinden yararlanılabilir. Yapılacak araştırmalarda faklı 
değişkenler üzerine REACT stratejisinin etkisi araştırılabilir. Bu araştırma nicel verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yeni 
çalışmalarda nitel verilerde eklenip karma bir çalışmayla elde edilen sonuçlar tartışılabilir. 

 Anahtar kelimeler: araştırma sorgulamaya dönük özyeterlik algısı, fen eğitimi, REACT stratejisi 

  

 ABSTRACT:  There is a need for individuals who interrogate and question the innovations and changes in science and 
technology. Education has an important role to play in this respect. Especially science courses contain many concepts from 
life. Therefore, real life context should be established with the subjects in science education. REACT is a context-based learning 
strategy. The aim of this study is to determine the effect of the implementation of REACT strategy in the eighth grade science 
course on the self-efficacy perception of secondary school students. The method of the research carried out in the Electrical 
Loads and Electrical Energy unit is a quasi-experimental design. The study group consists of 20 experimental group students, 
17 control group students and 37 eighth grade students. As a data collection tool, Research Questionnaire Self-Efficacy 
Perception Questionnaire, which was developed by Ozan, Korkmaz and Karamustafaoğlu (2016), which consisted of 13 items 

and three sub-dimensions, was used with Cronbach’s Alpha reliability coefficient of 0.83. In the experimental group, activities 
in accordance with the REACT strategy were used, while in the control group, the lessons were conducted with activities based 
on the Science curriculum. SPSS 21 package program was used for data analysis. In the analysis of the data, unrelated 
measurements t-test, related measurements t-test and MANOVA were used. While there was no statistically significant 
difference in the pre-test scores of the self-efficacy perception scale based on the research and inquiry groups, there was a 
significant difference between the post-test scores in favor of the experimental group. When the pre-test and post-test scores of 
the experimental and control groups were compared, no statistically significant difference was found in both groups. When the 
sub-dimensions of the scale were examined in the post-tests of the experimental and control groups, there was a significant 

difference in favor of the experimental group in terms of continuation of research and personal dimension, but no significant 
difference was found in avoidance sub-dimension. In science courses, the REACT strategy can be used to develop self-efficacy 
perceptions of research inquiry. The effect of REACT strategy on different variables can be investigated in future researches. 
This research was conducted based on quantitative data. In new studies, qualitative data can be added and the results obtained 
in a mixed study can be discussed. 

          Keywords: self-efficacy perception towards research inquiry, science education, REACT strategy 

mailto:huriyedenis@mehmetakif.edu.tr
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 GİRİŞ 

 Günümüz bilgi toplumunda, yeni bilgilerin nasıl yorumlanacağını, aranacağını, iletileceğini ve 

paylaşılacağını bilmek başarılı bir vatandaş için anahtar becerilerdir (Mioto, Petri, Wangenheim, 
Borgatto & Pacheco, 2019). Öğrenme teknolojilerindeki ve öğrenme ortamlarındaki sık değişiklikler 

nedeniyle, 21.yüzyıl becerileri sürekli değişmekle birlikte işbirliği, iletişim, yaratıcılık, eleştirel 

düşünme, bilgi okuryazarlığı, sorun çözme ve sosyo-duygusal becerilerinden oluşmaktadır (Silber-

Varod, Eshet‐Alkalai & Geri, 2019). Öğrencilerin ise geleceğin vatandaşı olarak 21. yüzyılda her zaman 

değişebilecek koşullara yaşamaya hazırlanmaları gerekir (Dewi, Nurfajar & Dardiri, 2019). Gerçek 

eğitimde, bir çocuk okulda bu bilgileri yaşamlarında uygulayabilmesi ve farklı açılardan karşılaştığı 

sorunları çözebilmesi için edinir (Suryaningtyas & Halimah 2017). Ülkemizdeki Fen Bilimleri dersi 
öğretim programında bilimin daha çok uygulamalı olarak ekonomiye katkı sağlaması niteliği 

önemsenmiştir. Bu bağlamda her bir ünite, konu ve kazanım günlük hayat ihtiyaçlarını gidermeye 

yönelik teknolojiler üretilmesini gözeten bir yaklaşımı benimsemiştir. Bilimsel süreç becerisi olarak 
araştırma ve sorgulama becerileri, yaşam becerileri olarak analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, 

girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi beceriler ve mühendislik ve tasarım becerileri programda 

yer almaktadır. Hedeflenen kazanımlar uygulamalarla öğrencilerin günlük yaşam bağlantısını 
kurmalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hâle getirerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Öğrencilerin bir konuyu niçin öğrenmeleri gerektiğinin farkına 

varabilmeleri günlük yaşamla kurulan bağlamla mümkündür. Karşılaşılan durumlar bilimsel 

kavramlarla açıklanabildiği takdirde öğrenci başarılı olacaktır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
sınavları da öğrencilerin bağlam kurabilme yeteneklerini ölçmektedir. Bağlam temelli öğrenmenin 

uygulama yollarından biri de REACT stratejisidir (Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu, 2012). REACT 

stratejisine göre planlanmış bir eğitim sürecinin hem öğrencilerin bağlamı kurabilmelerine hem de fen 
öğrenmeye yönelik öz yeterlilik becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 

 2. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 

 Bu çalışmanın amacı REACT stratejisine göre planlanmış 8.sınıf elektrik yükleri ve elektrik 
enerjisi ünitesinin öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerine ve fen öğrenmeye yönelik öz-yeterlik inançlarına 

etkisini araştırmaktır. Araştırmada yarı deneysel desenlerden eşitlenmemiş gruplarla ön test-son test 

modeli kullanılmıştır (Karasar, 2009). Deneysel desenler değişkenler arasında neden-sonuç ilişkilerini 
keşfetmeyi amaçlayan araştırma desenleridir (Büyüköztürk, 2007). Bu çalışmadaki toplam 2 şube 8. 

sınıf öğrencisi önceden oluşturulmuş sınıflardaki öğrencilerdir. Bu yüzden öğrencilerin deney ve kontrol 

gruplarına rastgele atanma imkânı olmamıştır. Sınıfların birisi rastgele deney, diğeri ise kontrol grubu 
olarak belirlenmiştir. Araştırma deseni aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Araştırma Deseninin Gösterimi 

 

Gruplar  Ön test                    Süreç  Son test  

Deney 

Grubu 

Araştırma Sorgulamaya 

Dönük Öz Yeterlilik 

Algılarına Yönelik Ölçek 

REACT Stratejisine Göre 

Hazırlanmış Eğitim Materyalleri 

İle Desteklenmiş Fen Bilimleri 

Dersi Öğretim Programı 

Araştırma Sorgulamaya 

Dönük Öz Yeterlilik 

Algılarına Yönelik Ölçek 

Kontrol 

Grubu 

Araştırma Sorgulamaya 

Dönük Öz Yeterlilik 

Algılarına Yönelik Ölçek 

2018 Fen Bilimleri Dersi 

Öğretim Programı 

Araştırma Sorgulamaya 

Dönük Öz Yeterlilik 

Algılarına Yönelik Ölçek 

 
Araştırmanın örneklemi 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında Antalya İli Elmalı ilçesinde öğrenim 

görmekte olan 37 ortaokul 8. sınıf öğrencisidir. Bu öğrenci grubu, çok çeşitli sosyo-kültürel seviyelerden 
oluşmaktadır. Araştırmacılardan birisi bu öğrencilerin fen bilimleri öğretmeni olduğu için bu 

çalışmadaki öğrenciler kolay ulaşılabilir yani elverişli örnekleme ile belirlenmiştir. Öğrencilerin kontrol 

ve deney gruplarına dağılımı var olan sınıflar kullanıldığından seçkisiz yapılamamıştır. Araştırma 
sadece “8.sınıf elektrik yükleri ve elektrik enerjisi” ünitesi konularını kapsamaktadır ve toplamda 37 

öğrenci ile sınırlıdır. 
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Veri Toplama Aracı 

 Ozan, Korkmaz ve Karamustafaoğlu (2016) tarafından geliştirilen, Cronbach’s Alpha ölçüm 

güvenirlik katsayısı 0.83 olan Araştırma Sorgulamaya Dönük Öz yeterlik Algı Ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek Kaçınma, Araştırmayı Sürdürebilme ve Kişisel Gelişim faktörlerinden oluşmaktadır. 

 

Verilerin Analizi 
Nicel verilerin analizinde öncelikle gruplar arası çalışma öncesi farklılaşmayı görmek amacıyla 

ön test puanlarına yönelik ilişkisiz örneklem t-test analizi yapılmıştır. 

Deney ve Kontrol gruplarının kendi aralarındaki ön test ve son testleri üzerinden ilişkili 

örneklem t testi yapılmıştır. 
Uygulama sonrası gruplar arasındaki ölçeğin alt boyutları bazında ilişkiyi görmek amacıyla son 

test puan ortalamaları ile MANOVA analizi yapılmıştır. 

 
3. BULGULAR 
Kullandığımız veri toplama ölçeğinin sonuçlarının normal dağılıp dağılmadığının tespiti analizde 

parametrik ya da parametrik olmayan yöntemlerden hangisinin seçileceğini belirlemede çok önemlidir. 

Araştırma kapsamında toplanan verilerin hem deney ve kontrol grupları için ön test son test testlerinin 
tanımlayıcı istatistik bilgileri aşağıda verilmiştir. 

 
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri 

 

Grup Test N X ̅ SS Çarpıklık  Basıklık 

Kontrol 
Ön Test 17 46,29 7,46 0,73 1,13 

Son Test 17 45,00 5,68 1,01 0,809 

Deney 
Ön Test 20 50,25 9,49 0,151 -0,657 

Son Test 20 52,75 7,88 -0,01 -0,68 

 

Tablo 2’deki tanımlayıcı istatistik analizlerine bakıldığında verilerin normal dağılım gösterdiği 

görülmüştür. Bu nedenle parametrik yöntemler seçilmiştir. 

Araştırmada deney ve kontrol gruplarının araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlilik algılarına 
yönelik ölçekten elde edilen ön test puanlarına ilişkisiz örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bulgular aşağıda 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına Yönelik İlişkisiz Örneklem T-Testi Bulguları 

 

Tablo 3’e göre araştırma öncesi deney ve kontrol grupları ön test puanları arasındaki farkın 
anlamlılık değeri (p=.173) p>.05 bulunduğu için bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Deney ve 

kontrol gruplarının araştırma öncesi birbirlerine denk olduğu söylenebilir. 

Deney ve kontrol gruplarının ölçekten elde edilen son test puanlarına yönelik ilişkisiz örneklem 

t-testi sonuçları aşağıdaki tablo 4’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarına Yönelik İlişkisiz Örneklem T-Testi Bulguları 

 

Gruplar  N     x̄ S sd t p 

Kontrol  17 45,00 5,68 
35 3,37 ,001 

Deney  20 52,75 7,88 

 

Gruplar  N      x̄ S sd t p 

Kontrol  17 46,29 7,46 
35 1,39 ,173 

Deney  20 50,25 9,49 
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Tablo 4’e göre araştırma sonrası deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında fark, p 

anlamlılık değeri (p=.001) p<.05 bulunduğu için istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Araştırmada deney grubunun kendi arasındaki ön test ve son test puanlarındaki değişimin 
anlamlı olup olmadığına ilişkili örneklem T-testi ile bakılmıştır. Sonuçlar aşağıda Tablo 5’te 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 5. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Örneklem T-Testi 

Bulguları 

 

Ölçüm  N     x̄ S sd t p 

Ön Test 20 50,25 9,49 
19 ,89 ,382 

Son Test 20 52,75 7,88 

 

Tablo 5’e göre deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasındaki fark, 
değişimleri, p anlamlılık değeri (p=.382) p>.05 bulunduğu için istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Araştırmada kontrol grubunun kendi arasındaki ön test ve son test puanlarındaki değişimin anlamlı olup 

olmadığına ilişkili örneklem T-testi ile bakılmıştır. Sonuçlar aşağıda Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 6. Kontol Grubu Öğrencilerinin Ön Test Ve Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Örneklem T-Testi 

Bulguları 

 
Tablo 6’ya göre kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasındaki fark, 

değişimleri, p anlamlılık değeri (p=.374) p>.05 bulunduğu için istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

 
Deney ve kontrol gruplarının araştırmada kullanılan ölçeğin alt boyutları bazında yani birden 

fazla bağımlı değişken bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine MANOVA analizi ile 

bakılmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının ön test MANOVA sonuçları aşağıda Tablo 7’de verilmiştir. 

 
Tablo 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test MANOVA Bulguları 

 

Çoklu karşılaştırma     Değer      F Hipotez sd Hata sd p 

Intercept Wilks' Lambda   ,029 364,112        3      33 ,000 

Grup Wilks' Lambda   ,816 2,488        3      33 ,078 

 
Tablo 7’ye göre deney ve kontrol gruplarının ön test puanları arasında Wilks' Lambda değeri 

(p=.078) p>.05 olduğundan anlamlı bir farklılık yoktur. 

 
Ölçeğin alt boyutları açısından MANOVA sonuçları aşağıda Tablo 8’de verilmiştir. 

 

 
Tablo 8. Deney ve Kontrol Gruplarının Ölçek Alt Boyutları Ön Test MANOVA Bulguları 

 

Faktör Grup N Aritmetik Ortalama Standart Sapma F p 

Araştırmayı Sürdürme 

Boyutu 

Deney 20 12,95 2,79 1,60 ,214 

Kontrol 17 11,64 3,82     

Ölçüm  N      x̄ S sd t p 

Ön Test 17 46,29 7,46 
16 ,91 ,374 

Son Test 17 45,00 5,68 
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Kaçınma Boyutu Deney 20 27,80 5,73 ,027 ,870 

Kontrol 17 24,82 5,45     

Kişisel Gelişim Boyutu Deney 20 9,50 2,62 1,78 ,190 

Kontrol 17 9,82 2,21     

 
Tablo 8’e göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlilik 

algıları ölçeğinin; araştırmayı sürdürme boyutuna (F=0,16, p>.05), kaçınma boyutuna (F=.027, p>.05) 

ve kişisel gelişim boyutuna göre (F=1.78, p>.05) puanlar arasında manidar fark görülmemektedir. 

Araştırmada öğrencilerin araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlilik ölçeğinin alt boyutları 
açısından son test puanlarında manidar bir fark gösterip göstermediğine yönelik çok yönlü MANOVA 

sonuçları aşağıda Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Puanlarına Yönelik Çok Yönlü 

MANOVA Sonuçları 

 

Çoklu karşılaştırma     Değer      F Hipotez sd Hata sd p 

Intercept Wilks' Lambda   ,019 579,686        3      33 ,000 

Grup Wilks' Lambda   ,715 4,378        3      33 ,011 

 

Yukarıdaki tablo 9’a göre deney ve kontrol gruplarının araştırma sorgulamaya dönük öz 

yeterlilik algılarında son test puanları açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmaktadır (=.011 
F=4,378 p<.05). 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 

aşağıdaki tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

 

Faktör Grup N Aritmetik Ortalama Standart Sapma F p 

Araştırmayı Sürdürme 

Boyutu 

Deney 20 15,20 3,27 7,66 ,009 

Kontrol 17 12,29 1,96     

Kaçınma Boyutu Deney 20 26,30 5,46 1,11 ,299 

Kontrol 17 23,17 5,16     

Kişisel Gelişim Boyutu Deney 20 11,25 2,46 6,96 ,012 

Kontrol 17 9,52 1,66     

 

Yukarıdaki Tablo 10’a göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin araştırma sorgulamaya dönük 

öz yeterlilik algıları ölçeğinin kaçınma boyutuna göre (F=299, p>.05) anlamlı bir fark gözükmezken, 

araştırmayı sürdürme (F=.009, p<.05) ve kişisel gelişim boyutuna göre (F=.012, p<.05) puanlar arasında 

manidar fark görülmektedir. 
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 SONUÇ 

 REACT stratejisinin 8. sınıf öğrencilerinin elektrik yükleri ünitesindeki araştırma sorgulamaya 

dönük öz yeterlilik algılarına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin 
son testlerinde deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun ön test, son 

test araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlik algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Deney ve 

kontrol grubunun son test araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlik algı ölçeğinin kaçınma boyutuna 
göre anlamlı bir fark gözükmezken, kişisel gelişim ve araştırmayı sürdürme boyutlarında anlamlı bir 

fark olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler bize REACT stratejisinin kişisel gelişim ve araştırmayı 

sürdürme boyutlarında etkili olduğunu göstermektedir. 

 

Öneriler 

 Yaşam temelli öğretimin etkinliğinin daha fazla nasıl artırılabileceği konusunda ortaokul 

seviyesinde ilave çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  
 Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda REACT stratejisinin olumlu etkisinin olduğu göz önüne 

alınarak öğrencilerin araştırma sorgulamaya dönük öz yeterlilik algısı geliştirmede REACT 

stratejisinden faydalanılabilir.  
 Yapılan bu nicel çalışma nitel boyutlu çalışmalar ile beraber yürütülüp farklı etkileri ortaya 

çıkartılabilir. 
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ÖZET: Çağın gereksinimlerine ayak uydurabilmek için araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen ve bilim 

insanının çalışma sistematiği gibi çalışabilen bireylere gereksinim vardır. Gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri 

kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma 
gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları bazı beceriler vardır. Bu beceriler bilimsel süreç becerileri 
olarak tanımlanmaktadır.  Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi araştırmalarda sıklıkla çalışılan 
konulardandır. Bilimsel süreç becerilerini belirlemek içinde farklı testler bulunmaktadır. Bu araştırmada 2001-2019 
yılları arasında fen bilimleri alanında hazırlanan tezlerde kullanılan Bilimsel Süreç Becerileri testlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla bilimsel süreç becerileri testlerinin kullanıldığı 145 tez incelenmiştir. Bu tezlerin 110 tanesi 
yüksek lisans tezi, 35 tanesi doktora tezidir. Tezlerin incelenmesinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon 

Dairesi Tez Merkezi Veri Tabanından faydalanılmıştır. Bilimsel süreç becerilerine ilişkin en çok 2018 yılında 18 tane 
tez yazılmış, en az 2001 ve 2005 yıllarında bir tane tez yazılmıştır. En çok kullanılan test 55 tezde kullanılmıştır ve 
testin orijinali 1985 yılında geliştirilmiştir. En güncel geliştirilen bilimsel süreç becerileri testinin 2018 yılında 
geliştirildiği bulunmuştur. Testlerin güvenirlik katsayıları incelendiğinde en düşük 0.52, en yüksek 0.95 olduğu 
belirlenmiştir. Testlerdeki maddeler bilimsel süreç becerilerinin gözlem yapma, uzay/zaman-sayı ilişkilerini kullanma, 
deney yapma, sınıflandırma, verileri kaydetme, model oluşturma, ölçme, ilişki kurma, tahmin etme, değişkenleri 
kontrol etme ve değiştirme becerilerini içermesi açısından incelenmiştir ancak bazı testlerin birçok beceriyi içermediği 
belirlenmiştir. Tezlerin incelenmesinde yazarı ve yayınlandığı dergi aynı ancak testin geliştirilme yılına ilişkin farklı 

yılların verildiği, ölçek geliştiren ya da uyarlayan yazarlarının isimlerinin hatalı şekillerde yazıldığı dikkat çekmiştir. 
Bu açıdan yazarların araştırmaların orijinaline ulaşılmadığı fikrine ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak 
daha güncel bilimsel süreç becerileri testlerinin kullanılması ve geliştirilmesi önerilebilir. Bilimsel süreç becerileri 
testlerini kullanacak araştırmacıların test maddelerini inceleyerek alt becerileri en çok barındıran testleri 
kullanmalarının kapsam geçerliliği açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Konuya ilişkin tez hazırlayacak 
yazarlara çalışmaların orijinallerine ulaşarak kaynakçada belirtmeleri önerilebilir.  

 Anahtar kelimeler: lisansüstü tezlerin analizi, fen eğitimi, bilimsel süreç becerileri testi 

 

ABSTRACT: In order to keep up with the requirements of the age, individuals needing research, questioning, 

critical thinking and working as a systematic of scientist work are needed.There are some skills that scientists use 
during their studies such as observing, measuring, classifying, recording data, constructing hypotheses, using data and 
modeling, changing and controlling variables, and conducting experiments. These skills are defined as scientific 
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process skills. Determining scientific process skills in science education is one of the most frequently studied subjects 
in research. There are different tests in determining the scientific process skills. In this research, it is aimed to examine 

the Scientific Process Skills tests used in the theses prepared in the field of science between 2001-2019. For this 
purpose, 145 theses using scientific process skills tests were examined. 110 of these theses are master's thesis and 35 
of them are doctoral theses. Document analysis method was used in examining the theses. The data obtained from the 
study were analyzed according to content analysis. Higher Education Council Publication and Documentation 
Department Thesis Center Database was used. In 2018, 18 theses were written about scientific process skills and at 
least one thesis was written in 2001 and 2005. The most commonly used test was used in 53 theses and the original test 
was developed in 1985. It was found that the most recently developed scientific process skills test was developed in 
2018. The reliability coefficients of the tests were 0.52and 0.95, respectively. The items in the tests were examined in 

terms of scientific process skills including observation, using space / time-number relations, experimenting, classifying, 
saving data, modeling, measuring, establishing relationships, estimating, controlling and changing variables, but some 
tests did not include many skills. It has been identified. In the examination of the theses, the author and the journal he 
published were the same but it was noted that different years were given regarding the development of the test, and the 
names of the authors who developed or adapted the scale were written incorrectly. In this respect, the authors' opinion 
was not reached the original research. Based on the results of the research, it may be suggested to use and develop more 
current scientific process skills tests. It is thought that the researchers who will use the scientific process skills tests to 
use the tests that contain the most sub-skills by examining the test items will be useful in terms of content validity. The 

authors who will prepare a thesis on the subject may be advised to reach the originals of the studies in the bibliography.  

          Keywords: analysis of graduate theses, science education, scientific process skills test 

GİRİŞ  

İnsanoğlu doğumundan itibaren yaşadıkları çevreyi sürekli gözlemler. Gözlemlerine dayalı 
olarak bilgi üretirler. Bilimsel süreç becerileri bu bilgileri düzenlemenin en önemli aracıdır 

(Ostlund, 1998). Bilimsel süreç becerileri, yalnızca bilim insanlarının kullandığı beceriler değildir 

fen okur-yazarı bireyler olabilmek için herkesin kullanması gereken becerilerdir (Harlen, 1999). 
Günlük hayatta karşımıza çıkan problemlerin çözümünde kullandığımız becerilerdir (Taşar, 

Temiz ve Tan, 2002; Campbell, 1979). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması 

çok önemlidir. Bu becerileri kazanan kişiler karşılaştıkları problemleri bilim insanlarının 
kullandıkları araştırma yöntemleriyle çözebilirler (Germann, Aram ve Burke, 1996; Bozdoğan, 

Taşdemir ve Demirbaş, 2006; Yıldırım, Atila, Özmen ve Sözbilir, 2013). Kendi öğrenmelerinden 

sorumlu olurlar ve öğrenmenin kalıcılığını arttıran becerilerdir (Zeren-Özer ve Özkan, 2012). Bu 

açıdan bilimsel süreç becerilerinin kullanılması (Yurdatapan, 2013) ve geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. Bununla birlikte öğrenme ortamlarında bilimsel süreç becerilerinin gelişim 

seviyesinin nasıl olduğunun belirlenmesi gerekmektedir (Karslı ve Ayas, 2013).  Bilimsel süreç 

becerileri genellikle çoktan seçmeli testlerle değerlendirilmektedir (Durmaz ve Mutlu, 2012). 
İlgili alan yazında bilimsel süreç becerilerine ilişkin farklı yaklaşım, yöntemlerin ya da 

ünite etkinliklerinin uygulamalarının bilimsel süreç becerilerine etkisini inceleyen çalışmaların 

olduğu (Bozdoğan, Taşdemir Ve Demirbaş, 2006; Kanlı ve Yağbasan, 2008; Can ve Pekmez, 
2010; Duru, Demir, Önen ve Benzer, 2011; Bozkurt, 2012; Zeren Özer ve Özkan, 2012; Öztürk 

Geren ve Dökme, 2013, Yurdatapan, 2013; Bıyıklı ve Yağcı, 2014; Şimşek ve Yeşiloğlu, 2014; 

Yamak, Bulut Ve Dündar, 2014, Şahin, Öz Aydın ve Yurdakul, 2016; Kaya ve Yılmaz, 2016; 

Gökbayrak ve Karışan, 2017) görülmektedir. Ayrıca bilimsel süreç becerileri ile bilimsel 
yaratıcılık arasındaki ilişkinin (Aktamış ve Ergin, 2007) ve bilimsel süreç becerileri ile bilimsel 

araştırmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin (Bahtiyar ve Can, 2016) incelendiği, 

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerini ve bu becerilerin nasıl 
geliştirilebileceğini (Durmaz ve Mutlu, 2012), bilimsel süreç becerilerine ilişkin öğretmen 

adaylarının düşüncelerini (Yıldırım, Atila, Özmen ve Sözbilir, 2013), öğretim programının temel 

ve birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerine göre analiz edildiği (Kılıç, Haymana ve Bozyılmaz, 

2008), bilimsel süreç becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, baba ve annenin eğitim durumu, ailenin 
gelir düzeyi, anne baba mesleği, doğal alanları ziyaret etme sıklığı, anaokuluna gitme durumu, 

ailedeki birey sayısı, bilgisayar ve çalışma odasına sahip olma değişkenleri açısından 

incelediği(Böyük, Tanık ve Saraçoğlu, 2011; Gülden ve Timur, 2016) araştırmalar 
bulunmaktadır. 

Bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik farklı seviyelere ya da farklı ünitelere dönük 

ölçme aracı geliştirme çalışmaların olduğu (Temiz ve Tan, 2003; Aktamış ve Pekmez, 2011; 
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Aydoğdu ve Ergin, 2012; Aydoğdu, Tatar, Yıldız ve Buldur, 2012; Karslı ve Ayas, 2013; Açıkgül 

Fırat ve Özden, 2015), ölçek ya da testlerin incelenmesine ilişkin araştırmalara bakıldığında içerik 

ve yöntemsel değerlendirmelerin yapıldığı, seviye belirleme sınavının alt test alanları arasındaki 
ilişkilerin yol analiziyle incelendiği, örneklem büyüklüğü, madde sayısı, Cronbach Alpha 

katsayısı değerlerinin ve ölçek geliştirme ve uyarlama adımlarının karakteristik özelliklerinin 

incelendiği (Gül ve Sözbilir, 2015; Anıl ve Güzeller, 2011; Çüm ve Koç, 2013; Delice ve Ergene, 

2015;  Acar Güvendir ve Özer Özkan, 2015; Mor Dirlik, 2014) görülmektedir. 
İlgili alan yazında lisansüstü tezlerinin analizine ilişkin: İdin ve Kaptan (2017)  2005-

2013 yılları arasında fen alanında yapılan tezleri incelemişler, öğrencilerin öğrenmede en fazla 

zorlandıkları konular üzerine çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. 1990–2009 yılları arasında 
çalışılan fen bilimleri eğitimi ile ilgili tezlerin içerik analizinin (Doğru, Gençosman, Ataalkın ve 

Şeker, 2012), 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji 

programı ile ilgili tez çalışmalarının (Çakıcı ve Ilgaz, 2011), fen eğitimi alanındaki tezlerde 

karşılaşılan istatistiki problemlerin (Evrekli, İnel, Deniş ve Balım), 2002-2012 yılları arasında fen 
eğitimi alanında Türkçe yayımlanmış nitel makalelerin (Güven, 2014), üst biliş kavramının fen 

öğretiminde kullanılmasına yönelik yapılmış lisansüstü tezlerin analizini (Sarıkahya, 2017), 

1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi tezlerinin incelendiği (Yılmaz, Bahar ve Aydın, 2015),  
fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme konusunda yapılan lisansüstü tezlerin analiz edildiği 

(Şaşmaz Ören ve Sarı, 2017), 2001-2016 yılları arasında fen bilgisi eğitimi alanında yazılan 

doktora tezlerinin yıllara göre ve üniversitelere göre dağılımını, çalışma konularını, kullanılan 
yöntemleri, örneklem sayısı ve düzeyini, veri toplama araçlarını, veri analiz yöntemlerini ve 

anahtar kelimelerin belirlendiği (Küçüközer, 2016), 2001-2013 yılları arasında fen bilimleri 

alanında gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora tezlerinde çalışılan konu alanları, üniteler, 

kullanılan yöntem ve modeller, yıllara göre incelenen bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler 
olduğunun belirlendiği (Deniş Çeliker ve Uçar, 2015), bazı üniversitelerin belirli enstitülerinde 

hazırlanmış olan tezleri farklı değişkenler açısından inceleyen çalışmalar (Polat, 2013; Eskici ve 

Çayak, 2017), değerler eğitimi alanında yapılan tezleri (Kapkın, Çalışkan ve Sağlam, 2018), üstün 
yetenekli öğrencilere ilişkin yazılan tezleri (İdin ve Dönmez, 2017), argümantasyon konusunda 

yazılan tezlerin meta sentezin yapıldığı (Kabataş Memiş, 2017), 2000-2017 yılları arasında 

ülkemizde fizik eğitimi alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin farklı yönleriyle incelendiği 
çalışmalar mevcuttur (Yılmaz, 2019).  

Bilimsel süreç becerilerini veri toplama aracı olarak kullanan tezlerin incelenmesine 

dönük araştırmalara rastlanılmamıştır. Ayrıca bilimsel süreç becerilerinin sıklıkla incelenen 

bağımsız değişkenlerden olması nedeniyle, fen bilimleri eğitimi alanında konuyla ilgili çalışma 
yapacak akademisyen ve araştırmacılara yön vermede, bu alanda hazırlanan tezlerin önemli bir 

yere sahip olmaktadır. Bu nedenle fen bilimleri veri toplama aracı olarak bilimsel süreç 

becericilerini kullanmış lisansüstü tezlerin incelenerek analiz edilmesini amaçlayan bu çalışmanın 
önemli olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda yapılan tezlerin genel bir bakış açısıyla 

incelenmesiyle elde edilen sonuçların, bu alanda çalışma yapacak eğitimcilere bütün bir bakış 

açısı sunacağı düşünülmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Bu araştırmanın amacı ise 2001-2019 yılları arasında ölçme aracı olarak bilimsel süreç 

becerileri testi kullanan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmanın problem 
cümlesi  “2001-2019 yılları arasında veri toplama aracı olarak bilimsel süreç becerileri testi 

kullanan lisansüstü tezler; yüksek lisans ve doktora tezine göre dağılımı, öğrenim düzeyine göre 

dağılımı, yıllara göre dağılımı, testlerin kullanım sıklığı, testlerin madde sayıları ve güvenirlik 
değerleri, testlerin maddelerin bilimsel süreç becerileri alt alanlarına göre dağılımı ve testlerde 

karşılaşılan hatalı durumların sıklığı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri 

ise; 
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1. Bilimsel süreç becerileri testini ölçme aracı olarak kullanan lisansüstü tezlerinin yüksek 

lisans ve doktora tezine göre dağılımı nasıldır? 

2. Bilimsel süreç becerileri testini ölçme aracı olarak kullanan lisansüstü tezlerinin 
uygulamanın yapıldığı öğrenim düzeyine göre dağılımı nasıldır? 

3. Bilimsel süreç becerileri testini ölçme aracı olarak kullanan lisansüstü tezlerinin yıllara 

göre dağılımı nasıldır? 

4. Lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel süreç becerileri testlerinin kullanım sıklığı 
nasıldır? 

5. Lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel süreç becerileri testlerinin madde sayıları ve 

güvenirlik değerleri nasıldır? 
6. Lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel süreç becerileri testlerindeki maddelerin 

bilimsel süreç becerileri alt alanlarına göre dağılımı nasıldır? 

7. Lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel süreç becerileri testlerinde karşılaşılan hatalı 

durumlar nelerdir? Olarak belirlenmiştir. 

Yöntem  

Araştırmada analitik araştırmalardan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

analizi yönteminde araştırmacı öncelikle amacına dönük mevcut kaynakları bulur, her bir kaynağı 
dikkatlice okur, gerekli bilgileri not alır ve aldığı notlardan yola çıkarak bazı değerlendirme 

işlemleri yapar (Çepni, 2014). Doküman analizi çalışmaları, içerik çözümlemesi ve genel tarama 

olarak iki farklı amaç için kullanılmaktadır (Karasar, 2005). Bu araştırmada 2001-2019 yılları 
arasında veri toplama aracı olarak bilimsel süreç becerileri testlerini kullanan lisansüstü tezlerin 

genel tarama amacıyla doküman analizi kullanılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 
Tez Değerlendirme Formu: Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

hazırlanan “Tez Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Değerlendirme formunda; tezin yılı, 

yüksek lisans/doktora tezi mi olduğu, testin orijinalini kimin geliştirdiği, testi uyarlayan, testin 
uygulandığı öğrenim seviyesi, testin kaç maddeden oluştuğu, testin güvenirlik bilgileri, test 

maddelerinin; gözlem yapma, uzay/zaman-sayı ilişkilerini kullanma, deney yapma, sınıflandırma, 

verileri kaydetme, model oluşturma, ölçme, ilişki kurma, tahmin etme, değişkenleri kontrol etme 
ve değiştirme, verileri yorumlama, sonuç çıkarma, hipotez kurma, işlemsel tanımlama bilimsel 

süreç becerileri alt alanlarını içerme durumu bölümünden oluşmaktadır.  

Araştırmada yer alan tezlerin incelenmesi için her tez üç araştırmacı tarafından tez 

değerlendirme formundaki bölümlere göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerden sonra 
araştırmacılar arasındaki uyuşum hesaplanmış ve düşük uyuşumun belirlendiği tezler üzerindeki 

incelemeler araştırmacılar tarafından tekrar yorumlanmıştır. Araştırmacılar arası uyuşum değeri. 

70 üzerindedir. Uyuşum yüzdesi, değerlendiricilerin uyuştukları madde sayısının toplam 
değerlendirme veya gözlem sayısına olan oranıdır (puanlayıcı güvenirliği) ve elde edilen değerin 

güvenilir kabul edilebilmesi için uyuşum yüzdesinin. 70 üzerinde olması gerekmektedir (Şencan, 

2005; Miles ve Huberman, 1994). 

Sınırlılıklar 
1. Araştırmada incelenen lisansüstü tezleri veri toplama aracı olarak bilimsel süreç 

becerileri testi kullanan 145 tezle sınırlıdır. 

2. 2001-2019 yıllarında bilimsel süreç becerileri testi kullanan lisansüstü tezleriyle 
sınırlıdır.  

 

BULGULAR 
Birinci alt probleme ilişkin bilimsel süreç becerileri testini ölçme aracı olarak kullanan 

lisansüstü tezlerinin yüksek lisans ve doktora tezine göre dağılımı grafik- 1 de sunulmuştur. 
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Grafik-1 Yayınlanan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri

 
Grafik-1’de görüldüğü üzere 2001-2019 yılları arasında yayımlanan tezler 145 tanedir. 

Bu tezler sonucunda yüksek lisans tezi 110 (%76) , doktora tezi 35 (%24)  olarak incelenmiştir. 
İkinci alt probleme ilişkin bilimsel süreç becerileri testini ölçme aracı olarak kullanan lisansüstü 

tezlerinin uygulamanın yapıldığı öğrenim düzeyine göre dağılımı grafik-2 de sunulmuştur. 

Grafik-2 Öğrenim Düzeyinde Tez Dağılımları 

 
 

Grafik -2 te görüldüğü üzere incelenen yüksek lisans ve doktora tezlerinde katılımcı 

öğrenim düzeyleri yıllara göre dağılımı verilmiştir. Yapılan tezler en fazla 7. sınıf düzeyinde 

uygulanmıştır. 7. sınıfa uygulanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin toplam sayısı 35’ dir. En 
az uygulanan sınıf düzeyi ise 12. sınıf ve üniversite 5. sınıftır. Toplam uygulanan yüksek lisans 

ve doktora tezleri sayısı bir tanedir. 

Üçüncü alt probleme ilişkin bilimsel süreç becerileri testini ölçme aracı olarak kullanan 

lisansüstü tezlerinin uygulamanın yapıldığı öğrenim düzeyine göre dağılımı grafik-2 de ve tablo-
1 de sunulmuştur. 

 

Grafik-3 Yıllara Göre Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Dağılımları 

 

 

Grafik-3’e bakıldığında yıllara göre yüksek lisans ve doktora tezleri karşılaştırılmıştır. Bu 

grafikten anlaşıldığı üzere genel olarak en fazla yüksek lisans tezleri yayınlanmıştır. Yüksek 
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lisans tezinin yılı 2018’dir. Doktora tezi olarak en fazla 2009-2014 yılları olduğu incelenmiştir. 

Yüksek lisansta 2018 yılında yayınlanan tez sayısı 15’dir. Doktorada ise 2009-2014 yıllarında 5  

tane tez yayınlanmıştır. 2002-2004 yılları arasında yüksek lisans ve doktora tezleri 
yayınlanmamıştır. 

 

Tablo-1 Yıllara Göre Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Dağılımları 
YILLAR YÜKSEK LİSANS DOKTORA 

2001 1 0 

2002 0 0 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 1 

2006 2 1 

2007 4 3 

2008 12 0 

2009 6 5 

2010 6 4 

2011 8 2 

2012 14 0 

2013 8 4 

2014 8 5 

2015 6 1 

2016 5 3 

2017 6 1 

2018 15 3 

2019 9 2 

TOPLAM 110 35 

 

Tablo -1 de görüldüğü üzere incelenen tezlerin yıllara göre dağılımı verilmiştir. Bu tezler 
yüksek lisans ve doktora olarak ikiye ayrılmıştır. Yüksek lisans tezleri toplam sayısı 110 olarak 

incelenmiştir. Doktora tez sayısı ise 35 olarak incelenmiştir. Yıllar bazında incelendiğinde en 

fazla tez sayısı 2018 yılında yayınlanmıştır. 
Dördüncü, beşinci ve altıncı alt probleme ilişkin lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel 

süreç becerileri testlerinin madde sayıları ve güvenirlik değerleri, Lisansüstü tezlerinde kullanılan 

bilimsel süreç becerileri testlerinin kullanım sıklığı, lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel süreç 
becerileri testlerindeki maddelerin bilimsel süreç becerileri alt alanlarına göre dağılımı tablo- 2 

de sunulmuştur. 
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Tablo-2 Testlerinin Madde Sayıları, Güvenirlik Değerleri ve Bilimsel Süreç Becerileri Alt Basamakları 
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Burns, Okey, Wise (1985) Özkan, Aşkar, Geban (1992) 52 36  28  0,81 2  1  0 0 0 0 4  0 2  5  1  0 4  0 

Burns, Okey, Wise (1985) Ateş ve Bahar (2002) 1 36  36  0,85 2 1 7 0 3 0 7 0 0 18 2 0 10 0 

Burns, Okey, Wise (1985) Araştırmacı 2 35  35  0,60 0 0 4 0 0 3 0 0 0 12 5 0 7 4 

Smith, Welliver (1990) Başdağ (2006) 4 40  40  0,81 2 3 4 3 3 1 6 0 5 4 6 4 2 2 

Smith, Welliver (1990) Sabır (2006) 2 40  40  0,89 2 3 4 3 3 1 6 0 5 4 6 4 2 0 

Smith, Welliver (1990) Araştırmacı 2 50  50  0,93 3 4 7 4 0 4 9 7 4 5 6 5 2 0 

Smith, Welliver (1990) Gülseren Şenyüz (2008) 2 50 50  0,86 0 0 0 0 0 6 0 5 6 0 13 0 10 6 

Enger ve Yager (1998) Koray (2003) 8 31  31  0,81 5 0 2 3 0 1 3 3 3 3 5 0 3 0 

Enger ve Yager (1998) Birinci (2008) 1 31  31  0,81 5 0 2 3 0 1 3 3 3 3 5 0 3 0 

Enger ve Yager (1998) Araştırmacı 1 31  31  0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enger ve Yager (1998) Aydoğdu (2006) 1 9  9  0,70 2 0 4 2 0 0 2 0 0 1 1 1 3 0 

Enger ve Yager (1998) Demirçalı (2012) 1 36 26  0,82 1 6 0 3 0 0 3 1 3 2 2 0 3 2 

Aydoğdu, Yıldız, Tatar (2012)  6 27  27  0,84 2 2 5 2 0 0 0 0 1 5 2 2 6 0 

Aydoğdu (2006)  5 16 16 0,70 2 0 4 2 0 0 1 1 0 4 1 4 4 0 

Tobin, Capie (1981) Arslan (1995) 4 54  54 0,73 8 0 8 0 0 0 0 5 6 0 0 0 7 10 

Tobin, Capie (1981) Aydınlı (2007) 4 38  24  0,78 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 

Temiz (2007)  3 22  22 0,79 0 0 5 0 3 0 2 0 0 7 11 2 3 3 

Temiz (2007) Kazani (2005) 1 22  22  0,87 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 4 0 3 0 

Kazani (2005)  Araştırmacı 1 37  30  0,70 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 4 

Tan ve Temiz (2003)  1 15 15  0,78 2 5 0 3 0 0 2 0 6 0 3 5 0 3 

Öztürk (2008)  2 26  26  0,88 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 1 2 2 

Bağdaş (2007)  1 29  25  0,71 9 2 13 1 0 3 3 0 1 7 6 18 9 0 

Ünal (2018)  1 18  18  0,76 3 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 0 

Kurnaz (2013)  1 39  39  0,79 10 0 9 7 0 0 4 2 2 0 1 1 4 0 

Sağırekmekçi (2016)  1 20 20 0,93 6 0 0 2 0 0 3 0 4 0 0 5 0 0 

Pekmez (2011)  1 9  9  0,76 6 2 0 0 0 0 3 2 3 0 4 1 1 0 

Brune (1960) Şahin ve Benzer (2012) 1 13  13  0,84 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 2 0 0 

Dana (2001) Erdoğan (2005) 1 10 10 0,69 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 

Ayvacı (2010)  1 24  24  - 8 1 0 5 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 
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Şardağ, Kocakülah (2014)  1 21 21  0,79 2 0 0 1 3 1 3 3 1 6 6 1 1 0 

Çelik (2013)  1 35 35 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 4 0 1 2 

Croin, Padilla, Twiest (1985) Aydoğdu, Karakuş 2015) 1 31 31 0,83 0 5 0 0 0 0 0 0 17 3 4 1 0 0 

Özkan (2015)  1 31 31  0,82 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Kuruluş, Yiğit (2010)  1 36  36  0,72 2 0 2 2 2 4 2 0 2 2 2 2 2 0 

Araştırmacı 1 (Fansa M.2012)  1 29  18  0,75 3 0 6 1 3 1 3 0 2 5 2 0 2 0 

Araştırmacı 2 (Zeren Özer D.2011)  1 29  29  0,7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

Araştırmacı 3 (Yıldırım M. 2011)  1 17  17  0,77 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 0 

Araştırmacı 4(İpek Y. 2010)  1 36 18  0,52 1 0 3 0 2 1 1 0 3 2 1 2 1 1 

Araştırmacı 5 (Şahbaz Ö. 2010)  1 60  34  0,84 1 0 0 4 1 1 2 2 7 3 2 2 2 1 

Araştırmacı 6 (Sağır Ekmekçi H.2016)  1 20  20  0,93 6 0 0 2 0 0 3 0  0 0 5 0 0 

Araştırmacı 7(Ünaldı Ö.2012)  1 20  20  0,79 3 0 6 0 0 0 0 1 0 3 4 9 0 0 

Araştırmacı 8 (Akçay S.2018)  1 25 25  0,71 20 0 10 12 23 4 0 6 17 19 22 25 17 11 

Araştırmacı 9 (Demirci N.2015)  1 12  12  - 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 

Araştırmacı 10 (Tatar N.2006)  1 18  18  0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Araştırmacı 11 (Aydınlı E.2007)  1 22  22  0,70 1 0 2 2 0 2 2 1 1 2 2 3 2 2 

Araştırmacı 12 (Gülay A.2012)  1 12  12  0,72 7 0 2 2 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 

Araştırmacı 13 (Çağlar. H.S.2014)  1 11 11 - 1 0 0 0 7 5 5 1 0 5 4 11 0 2 

Araştırmacı 14 ( Şardağ. M. 2013)  1 50  50  0,81 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 2 6 0 0 

Araştırmacı 15 (Kurnaz. B. 2013)  1 39  39  0,82 0 4 0 0 0 0 0 0 2 5 2 10 3 12 

Araştırmacı 16 (Karatay. R. 2012)  1 43  31  0,73 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 7 4 2 10 

Araştırmacı 17 (Şentürk. M.L. 2012)  1 33  33  0,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Araştırmacı 18 (Büyükyurt. D. 2010)  1 39  39 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Araştırmacı 19 (Özdemir Tümer. H.2009)  1 24  24 0,76 1 1 2 2 1 1 2 0 2 4 4 2 2 0 

Araştırmacı 20 (Kartal Taşoğlu. A.2009)  1 30  23  0,75 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 0 

Araştırmacı 21 (Işık. A.2008)  1 19  19  - 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 

Araştırmacı 22 (Korucuoğlu.P 2008)  1 30  30  0.80 1 0 1 1 0 0 0 1 0 10 3 3 3 1 

Araştırmacı 23 (Temiz.B.K. 2007)  1 60  60  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 

Araştırmacı 24 (Öztürk. N.2008)  1 39  26  0,88 2 2 0 2 0 0 0 0 3 1 7 6 2 1 

Araştırmacı 25 (Temiz.B.K. 2001)  1 16  16  0,81 2 5 0 1 2 0 2 0 1 3 0 1 1 0 

Araştırmacı 26 (Bozkurt. O. 2005)  1 29  18  0,75 2 4 1 1 0 0 0 0 4 2 3 1 1 0 

Araştırmacı 27 (Arıkan.O. 2018)  1 195  195  - 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 13 0 

Araştırmacı 28 (Aydoğdu B. 2009)  1 38  36  0,82 1 0 8 1 1 1 2 0 5 8 0 6 3 0 
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 Tablo-2 de görüldüğü gibi tezlerin incelenmesinde en fazla kullanılan Burns, Okey ve 

Wise (1985) tarafından geliştirilen bilimsel süreç becerileri testidir. Türkçeye uyarlamalarından 

ise Özkan, Aşkar ve  Geban (1992)’ nın testi kullanılmıştır. Tezlerdeki kullanım sayısı ise Burns, 
Okey ve Wise (1985) 55’ dir. Türkçeye uyarlanan Özkan, Aşkar ve Geban (1992)’nın çalışmaları 

ise 52 tezde kullanılmıştır. İncelenen lisansüstü tezler bilimsel süreç becerileri basamaklarına 

göre; Bilimsel süreç becerileri, hem temel bilimsel süreç becerilerinden hem de 

bütünleşiktir(Saat, 2004).  İncelenen tezlerde 28 testin araştırmacılar tarafından geliştirildiği 
görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda bilimsel süreç becerilerini testlerinde en fazla 

kullanılan basamak gözlem basamağıdır. En az kullanılan basamaklar ise model oluşturma ve 

ilişki kurma basamakları olduğu görülmüştür. İncelenen tezlerde bilimsel süreç becerileri 
basamaklarını soru sayısı dağılımları; gözlem yapma (%14,77), sonuç çıkarma (%14,16), 

değişkenleri kontrol etme ve değiştirme (%11,67), verileri yorumlama (%11,12), hipotez kurma 

(%8,58), tahmin etme (%7,46), deney yapma (%7.41), ölçme (%5,13), sınıflandırma (%4,87), 

işlemsel tanımlama (%3,81), verileri kaydetme (3.40), uzay/zaman-sayı ilişkilerini kullanma 
(%2.94), model oluşturma ve ilişki kurma (%2,34) oluşmaktadır. Bazı soruların birden fazla 

basamakta yer aldığı görülmektedir. Tezlerde bilimsel süreç becerilerinin testlerinin en yüksek 

güvenilirlik katsayısı 0.95, en az ise 0,52 olarak hesaplanmıştır. Yapılan tez incelemelerinde en 
fazla 195 soru ile Arıkan (2018), en az soru kullanan ise 9 soru ile Aydoğdu (2006) tarafından 

çevrilen testtir 

Yedinci alt probleme ilişkin lisansüstü tezlerinde kullanılan bilimsel süreç becerileri 
testlerinde karşılaşılan hatalı durumlar tablo-3 ve 4 de sunulmuştur. 

Tablo-3 Bilimsel Süreç Becerileri Testleri Kullanan Tezlerde Karşılaşılan Hatalı 

Durumlar 

 
Ölçek Geliştiren Çalışmanın Yayımlanma 

Tarihi 

Tezde Hatalı Geçen 

Tarih 

Toplam 

Kullanım 

Sayısı 

Burns, Okey, Wise  1985 1982 3 

Enger ve Yager 1998 1994 1 

 
Koray 
 

2003 2005 1 

2003 2007 1 

 
Özkan, Aşkar ve Geban 
 

1992 1994 2 

1992 1991 1 

1992 1990 1 

1992 1989 1 

1992 Yıl belirtilmemiş 2 

 
Smith ve Welliver 
 

1990 1994 2 

Temiz 2007 2001 1 

Tablo-3 de görüldüğü gibi Burns, Okey ve Wise 1985 yılında yayınladıkları çalışmaları 

3 tezde 1982 şeklinde hatalı yazılmıştır. Ayrıca 2 tez de tarih belirtilmemiştir. Enger ve Yager 

1998 yılında yayınlamış oldukları çalışma 1 tezde 1994 şeklinde hatalı yazılmıştır. Koray’ın 2003 
yılında yayınlamış olduğu çalışması 1 tezde 2005 diğer tezde ise 2007 şeklinde hatalı 

kullanılmıştır. Özkan, Aşkar ve Geban 1992 yılında yayınlamış oldukları çalışmaları 6 tezde 

tabloda görüldüğü üzere tarihi yanlış yazılmıştır, 2 tezde yıl belirtmemiş. Smith ve Welliver 1990 

yılında yayınlamış oldukları çalışma 2 tezde 1994 yılı olarak kullanılmıştır. Son olarak Temiz’in 
2007 tarihinde yayınladığı çalışma ise 1 tezde 2001 olarak alınmıştır. 

 
Tablo-4 Ölçek Geliştiren Kişilerin Kullanım Sıralamasına İlişkin Hatalar 

Ölçek Geliştiren Kişilerin 

Kullanım Sıralaması 

Hatalı Kullanım Toplam Kullanım Sırası 

Burns, Okey, Wise 
 

Okey, Wise ve Burns 29 

Wise ve Burns 1 
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Tablo-4 de görüldüğü üzere ölçek geliştiren kişilerin tezlerde olması gereken yazım sırası 

Burns, Okey ve Wise şeklinde olması gerekirken 29 tezde Okey, Wise ve Burns şeklinde, 1 tezde 

ise Okey’den bahsedilmeden Wise ve Burns şeklinde yazılmıştır. 

 
SONUÇ 

 2001-2019 yılları arasında yayımlanan tezler incelendiğinde çoğunluğu yüksek lisans 
tezleri olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker (2012) 1990-

2009 yılları arasında fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerini analiz 

ettikleri çalışmalarında yüksek lisans tezlerinin sayısının doktora tezlerinden çok olduğu ifade 

edilmiştir. Bunun nedeni de doktora fen eğitimi alanında doktora programının daha az enstitü 
bünyesinde olmasından kaynaklanabilir. 

Bilimsel süreç becerileri testlerinin kullanıldığı tezler ilkokul 4.sınıftan üniversite son 

sınıf düzeyine kadar öğrenim düzeylerinde bulunmaktadır. En sık kullanımın 7.sınıf, en az 
kullanımın ise 12.sınıf ve üniversite 5.sınıf düzeyinde olduğu bulunmuştur. Aydınlı (2007) 

ortaokul öğrencilerinde farklı sınıf seviyelerinde bilimsel süreç becerilerinin değişimine bakmıştır 

ve 7. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin diğer sınıf seviyelerine göre daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun nedeni olarak da ortaokul öğrencilerinin 5. sınıfa yeni geçmiş 

olmaları ve yeni okullarına uyum sağlama çalışmaları, 6. Sınıf öğrencilerinin çocukluktan 

ergenliğe geçişlerinin yeni başlamış olması ve öğrencilerin ergenlik sıkıntıları ile yeni karşılaşmış 

olmaları, 8. sınıf öğrencilerinin TEOG sorumluluğu ve kaygısı bu durumunu belirtmiştir. Benzer 
gerekçelerin ağırlıklı olarak 7. sınıflarla çalışılmasının nedeni olabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada 2001-2019 yılları arasında gerçekleştirilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinde erişimine izin verilen bilimsel süreç becerileri üzerine yazılan 
145 tane tez incelenmiştir. İncelediğimiz tezlerden ağırlıklı olarak yüksek lisans tezleri 

yayımlanmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde yıllara göre bakıldığında en çok yayımlanma 

tarihi 2018 olarak incelenmiştir. İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımda 2002-2004 yılları 
arasında tezlere rastlanmamıştır. 2005 Fen ve teknoloji dersi öğretim programında bilimsel süreç 

becerilerine özellikle vurgu yapılmaktadır (Yıldırım, Atila, Özmen ve Sözbilir, 2013; Yurdatapan, 

2013). Bu nedenden dolayı sonraki yıllarda bilimsel süreç becerileri üzerine çalışmalarda artış 

olduğu düşünülmüştür. 
 Tezler;  çalışılan bilimsel süreç becerileri testleri, ilk geliştiren, Türkçeye 

uyarlayan/geliştiren, kullanılan tez sayısı, orijinal soru sayısı, geliştirilen soru sayısı, güvenilirlik 

katsayısı olmak üzere altı farklı ölçüte göre incelenmiştir. İncelen tezlerde en fazla Burns, Okey 
ve Wise’ın 1985 yılında geliştirdiği test kullanılmıştır. Bu testin Türkçeye çevirisinde ise Özkan, 

Aşkar ve Geban’ın 1992 yılında yaptıkları çoktan seçmeli sorulardan oluşan test kullanılmıştır. 

Bilimsel süreç becerilerinin büyük çoğunluğunun yurtdışında geliştirildiği, ülkemizde ki testlerin 

genellikle bu testlerin Türkçeye çevrilmesiyle kullanıldığı görülmektedir. Tezlerde veri toplama 
aracı olarak en fazla testler ve ölçekler kullanılmaktadır (Küçüközer, 2016). Uluslararası alan 

yazında bilimsel süreç becerileri testinde 1960’lı yıllarda, ülkemizde 2000’li yıllarda 

geliştirilmeye başlandığı görülmektedir(Aydoğdu, Tatar, Yıldız ve Buldur, 2012). Aktamış ve 
Şahin-Pekmez (2011), bilimsel süreç becerileri ölçeğinde, farklı soru tiplerinin (çoktan seçmeli, 

açık uçlu, vb.) yer almasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. Her ne kadar geliştirilen 

ölçeklerdeki soruların, çoktan seçmeli olarak hazırlansa da, soruların temel ve üst düzeydeki 
bütün becerileri kapsaması bir avantajdır.  

 Salvucci, Walter, Conley, Fink ve Saba, (1997) testlerde güvenirlik düzeylerini 0,5 düşük 

güvenirlik,  0.5- 0,8 orta güvenirlik düzeyi, 0.8 ve üstü güvenilir yüksek güvenirlik düzeyi olarak 

tanımlamaktadırlar. Tezlerde kullanılan testlerin güvenirlik katsayısı 0,70 ve üstü olması 
güvenirlik açısından beklenirken, incelenen tezlerde 0,70 altında olan değerler ile karşılaşılmıştır. 

 Tezlerde soru sayısı en düşük Enger ve Yager’in 1998’de geliştirdiği Aydoğdu’nun 2006 

‘da Türkçeye uyarladığı testtir, en fazla ise Arıkan’ın 2018’de yaptığı çalışmadır. 
Tezlerde kullanılan bilimsel süreç becerileri testleri incelendiğinde en fazla kullanılan alt 

basamak gözlem basamağı, en az kullanılanlar ise model oluşturma ve ilişki kurma basamakları 

olduğu görülmüştür. Bilimsel süreç becerilerinin doğası gereği ölçülürken performansa dayalı 
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olması gerektiği düşünülmektedir. Bilimsel süreç becerileri ölçeklerinde, öğrencilerin bütün 

becerilerinin ayrıntılı olarak incelenmesine olanak verecek özellikte olması önemlidir (Aydoğdu, 

Tatar, Yıldız ve Buldur, 2012). Çünkü bir gözlem ya da deney becerisinin gelişip gelişmediğini 
görebilmek için, o becerinin ölçümü somut olarak uygun araç gereçlerle yapılmalıdır (Bıyıklı ve 

Yağcı, 2014). Öğrenciler sürekli bilimsel araştırma ve sorgulama yapmakta, model oluşturma 

uygulamalarında gözlem yapma, deney tasarlama, değişkenleri belirleme gibi becerilerini 

kullanmaktadır (Yamak, Bulut ve Dünda, 2014) Temel bilimsel süreç becerilerinin 
geliştirilebilmesi için, ilköğretimde fen derslerinde öğrencilerin bilim adamı gibi araştırma, 

gözlem ve deney yaparak bilgiye ulaşmaları sağlanmalıdır. Bilginin elde ediliş yöntemlerinin 

verilmediği, araştırma, deney ve gözlem yapmanın teşvik edilmediği, meraklı, soru soran, 
öğrencilerin yaramaz çocuk olarak değerlendirildiği eğitim - öğretim ortamlarında bilimsel süreç 

becerilerinin gelişmesi beklenemez. Bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi ilköğretim 

boyunca verilen fen derslerinin temel amaçlarından biri olmalıdır (Temiz ve Tan, 2003). 

Tezlerde hatalı kullanımlar incelendiğinde isim sıralaması ve tarihlerde hatalı 
yazımların olduğu dikkat çekmektedir.  

Öneriler 

1. Ülkemize ait güncel bilimsel süreç becerileri testlerinin kullanılması ve tüm becerileri 
içine alan bilimsel süreç becerileri testleri geliştirilmesi önerilmektedir.  

2. Yeni çalışmalar yapacak araştırmacılar çalışmaların orijinallerine ulaşarak kullanması 

önerilmektedir. 

3. Bu çalışmanın öğretmenlere ve araştırmacılara kaynak olacağı düşünülmektedir. 
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  ÖZET: Her kültürde gözlemlenebilir olan aidiyet bilinci, kendi birikimini diğerlerinden daha değerli veya 
hakiki olarak atfetme eğilimindedir. Örneğin birçok “modern” Avrupalı, Asyalı veya Amerikalı kişi, Afrika’da ve Güney 
Amerika’da hâlâ eskil hayat süren birçok insanı “yabanî” olarak tanımlamakta ve kültürlerini de “geçersiz veya işlevsiz” 

olarak adlandırmaktadır. Fakat aynı perspektifle eskil topluluklar da kendilerine “doğrular”, “iyiler”, “mükemmeller” gibi 
isimler verip, diğer kabileler ve beyaz insanlara “yer maymunları” ve “bit yumurtaları” gibi değer düşürücü isimler 
vermektedirler.   
 
  Çalışmada bu konudaki çıkarımları incelenecek olan Fransız düşünür, antropolog ve etnolog Claude Lévi-
Strauss, yirminci yüzyılda bir dilbilim öğretisi olarak ortaya çıkan yapısalcı anlayıştan etkilenmiş ve bu öğretiyi sosyal 
disiplinlere nüfuz ettirmesiyle de düşünce dünyasında ön plana çıkmıştır. Onun nihai gayesi, kültürel ifadelerin 
yüzeylerindeki farklılık illüzyonunu bozabilecek olan derinlerindeki benzeşik temel unsura işaret edebilmek ve süregelmiş 

eskil kültür ifadelerinin kendi içlerindeki değeri gösterebilmektir. Bu bildirinin temel amacı Claude Lévi-Strauss’un 
“kültürel ifadelerin değerine” eskil ve modern toplumları irdeleyerek getirdiği düşünsel ve antropolojik çıkarımları ele 
almaktır.   
 

  Anahtar kelimeler: İnsan, Kültürel İfade, Modern, Kabile, Antropoloji 
 
  ABSTRACT: The consciousness of belonging which observable in every culture tends to attribute its 
accumulation as the best or genuine than others' ones. For instance, many modern European, Asian or American people 

definitions many Africans and Latin Americans as the "savages" because of still living in tribal life, and describes their 
culture as defunct or dysfunctional. On the other hand, also the archaic people definitions the "modern" and the other 
clans' people as “ground-monkeys” or “lousy eggs”, while describes their people as “the good”, “the well-achieved" and 
“the excellent”.   
 
  French ethnologist, anthropologist, and thinker Claude Lévi-Strauss, whose thoughts will be analyzed in this 
paper, had been affected by the structuralism system, which found for the linguistic discipline in the twentieth century.  
Also, he had come into prominence because of applied that discipline to the social sciences. His ultimate purpose is to 
show the similar essences that hiding in cultural representations, which will be a break to the illusion on the visible 

surface, and also, to show the value of archaic culture's representations, which continued over the centuries. This paper 
aims to evaluate that Claude Lévi-Strauss' anthropological and ideational thoughts, which generated by his studies with 
modern and tribal people, about the value of cultural representation. 
 
  Keywords: Human, Cultural Representation, Modern, Tribe, Anthropology  
 

 
  GİRİŞ 
 

  İnsanlığın sonsuzluğa ve sürdürülebilirliğe duyduğu zaafın verdiği yaratıcılık ile ileride ve 
anda kendisinden olanları kontrol altında tutabilme ereğiyle dizayn ettiği kültür olgusu, yeri 

geldiğinde (Malinowski’nin savunduğu gibi) ihtiyaçların, insanlığı hizaya getirisi, ya da pragmatik 

fonksiyonalizm ve yeri geldiğinde de (Claude Lévi-Strauss’un izah ettiği gibi) zihnî tasarımın, 
mistik ve düşünsel öğelerin beşerî ömrü restore etmesi gibi ifadeler ile tanımlanmıştır.  
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  Malinowski’ye göre, Strauss’tan farklı olarak, kültürü tetikleyip, ortaya çıkmasını sağlayan 

en önemli unsur insanın bedensel ihtiyaçlarıdır. Ona göre kültür: İnsanlığın üreme, beslenme ve 

sağlık sorunlarına birer çözüm getirmesi için ortaya doğaya karşıt koyduğu birer yapay formüllerin 
ve sonuçların bütünüdür ve dünyadaki tüm kültürlerin ortak noktası bu bütünden kendine payda 

almıştır. Bu çözüm ve formüllerin bütünlüğünü koruyup, nesillere aktarımı ise yine belirli insani 

yaptırımları getirecektir (Malinowsi, 2016: 42). 

  Amerika Birleşik Devletleri’nde kültürel antropolojiyi kuran isimler arasında yer alan Ruth 
Benedict ise Malinowski ile aynı Lévi-Strauss’tan farklı olarak, kültür kurumlarının beşerin 

biyolojik ve çevresel ihtiyaçlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunmaktadır (Benedict, 

2015: 65). 
 

  Aslında kültür sözcüğü birçok batı diline ve dilimize, Latincede “tarım yapmak, ekip 

biçmek, özenerek bakmak” anlamlarına gelen ve col-ere kökünden türeyen cultura kelimesinden 

geçmiştir. Fakat cultura sözcüğünü insanla ilişkili bir hale getiren Cicero, onu “cultura animi”, 
“insan nefsinin terbiye edilmesi” manasına karşılık olan bir kullanıma bürümüştür. Kültürü bir 

felsefî terim olarak kullanan ilk kişi ise Herder’dir. 

 
  Strauss insanın bir zamanlar tıpkı diğer canlılar gibi, “canlılık ağacında” doğan, yaşayan ve 

ölen bir çiçek gibi doğal olduğunu savunur. Canlılık ağacının bir uzantısı olarak homo sapiens, 

diğer canlılar gibi sadece bu üç evreye tabii bir ürün idi. Lakin toplumsal yaşam “homo sapiensi”, 
canlılık ağacının sade bir ürünü olmaktan çıkarıp, onu karakterize etmiştir. Hâlihazırda canlılık 

ağacında bir “çeşit” olarak var olan insan, toplumsal yaşama geçtikten sonra “alt-çeşit” kademesine 

indirgenmiştir (Strauss, 2018(b): 208). Böylelikle insan, artık atalarından aktarılan biyolojik ve 

psikolojik kalıtım ile organikken, içine doğduğu toplumun yapay verileriyle iletişime girdiğinde, 
kültürel bir yapının inorganik üyesidir (Strauss, 2016: 169).   

 

   1. İNSAN VE KÜLTÜR  

 

  Grek felsefesinin önde gelen filozofu Platon, yüzyıllar önce, insanın “sosyal bir hayvan” 

olduğunu varsayarak, içinde yaşadığı toplumla birlikte belirlendiğini savunmuştur (Aster, 2015: 
158). Devlet kitabında da değindiği üzere, insan her zaman bir başkasını gerekser, toplum bu 

gereksemelere çare olarak sosyal hayvanlarca inşa edilmiş bir yapıdır. Toplumların ve kişilerin 

farklı coğrafyalarda farklı karakteristik tutumlar sergileyebileceğini savunan Platon, Devlet eserinde 

İskitlere, Trakyalılara ve Kuzey Ülkelerine barındırdıkları insanlar ve yaratımları nedeniyle sert ve 
taşkın karakterini yakıştırır. Yunanlıları, yine aynı nedenle, bilim aşığı; Mısırlıları ve Fenikelileri 

ise para tutkunu olarak tanıtır (Platon, 2017: 135). 

 
  Antropoloji disiplinin temelinin atılmasında büyük katkıya sahip kişilerden olan Immanuel 

Kant’a göre de “nsanın mahiyeti sahip olduğu akıldır; ussal olmak ise hakiki karakteridir ve gayesi 

ise kendisine verilmiş olan aklı, usu tarihsel bir şekilde geliştirmek ve her daim ileriye taşımaktır. 

Ona göre insanı hayvandan varoluş olarak ayıran şey, hayvanın insandan farklı olarak dünyaya 
otomatik veya yapıp-etmesi hazır bir şekilde gelmesidir. İnsan bu nedenle hayvandan farklı olarak 

yaşamsal koşulların yeterli mertebeye getirebilmek için her zaman bir arayış içinde olmuştur 

(Mengüşoğlu, 2014: 26). Kant’ın insan anlağının erişebileceği bilgi eksenini numenal ve fenomenal 
alana ayıran yöntemi, sadece epistemolojik olarak kalmamış, insanın bizatihi kendisini görünüş 

(Lat. homo phaenomenon) ve akıl varlığı/kendi başına varlık (Lat. homo noumenon) olarak 

ayırmasını sağlamıştır; buna göre doğal varlık olarak insan yasalara bağlı, determine edilmiş bir 
varlıktır; aynı şekilde akıl varlığı olarak da duyumsal-emprik yasalar tarafından belirlenmiştir 

(Mengüşoğlu, 2014: 34).   
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 Strauss’a göre “kültür”, insanlığın anne karnındaki doğasından koparak toplum içine 

doğması, o andan itibaren ölünceye dek diğerleriyle iletişim muhtaçlığına girmesi ile ortaya çıkan 
bir insan ifadesidir. Kültürün var olabilmesi bu nedenden dolayı bir insan topluluğunu 

gereksemektedir ve Strauss kültür var eden bir toplumu, çalışabilmek için tüm uzantılarıyla uyum 

içinde işleyen bir saatin prensiplerine benzetmektedir (Strauss, 2016: 106). 

 
  İnsan öznesi, etrafında meydana gelen şeylere bir “kavşak” görevi görür; böylelikle insan 

öznesinin kendisi, hayatın akışında pasif bir rolü üstlenmektedir. Kişinin hayat tecrübesi, bilinçli bir 

şekilde yönlendirmiş olduğu tercihlerinin mekanik-formüler sonuçları olmaktan çok, temsil ettiği 
“pasif kavşaklıktan” dolayı bir olasılık veya şansın eseridir (Strauss,  2013: 24).  

 

  İnsanlığın doğallıktan yapay bir oluşum olan kültüre geçişine işaret eden en önemli 

gösterge ise belirli kurallara göre oluşturulmuş bir “dilin” varlığıdır; aynı zamanda dilin varlığı bir 
toplumun oluşturduğu kültürün devamlılığını sağlayan en temel etmendir (Strauss, 2016: 170). 

Çünkü nasıl herhangi bir topluma sahip olmayan bir dil tahayyül edemiyorsak, bir dili olmayan 

toplum hayal etmemiz de o kadar güçtür. İlerleyen zamanlarda dilin sözden, yazılı hâle sıçraması, 
toplum birikiminin gelecek nesillere aktarımı ve dönemindeki icraatının genişlemesini sağlayan 

yegane etmen niteliğindedir; aynı zamanda yazının icadı, insanlığa herhangi bir göstergeyi betim 

etmesini sağlamasının yanı sıra, onun göstergeyi analitik bir irdelemeye almasını ve göstergelere 
hükmedebilmesinin de yolunu açmıştır (Strauss, 2016: 122).  

 

  Strauss’a göre bir kültürü yok olma tehlikesine götüren şey ise, yaratım özgünlüğünü 

kaybetmesini sağlayan “aşırı” iletişimdir. Buna göre sürekli kültürel ve teknolojik öge ithal eden bir 
toplum gitgide kendi karakteristik ifadesini kaybeder ve sonunda yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya gelir (Strauss, 2018(a): 40).  

      

   2. “DEĞER” BAĞLAMINDA ESKİL VE MODERN KÜLTÜR İFADELERİ 

 

 Güney Amerika’ya saha çalışmaları için birçok yolculuk yapan Strauss, orada ilksel yaşam 
sürdüren toplulukların arasında yıllarca gözlemde bulunmuştur. Yaptığı araştırmalardan birisi ilksel 

toplumların eskil kültürlerine neden modern zamana dek bağlı kaldıklarını açıklamaktadır; buna 

göre ilksel toplumların kültürlerini istikrarlı bir şekilde devam ettirmelerinin yegane nedeni: 

Atalarından bu yana, onca yıla rağmen hâlâ başarılı bir şekilde işleyebiliyor olmasıdır (Strauss, 
2016: 114). 

 

  Yaptığı bir diğer araştırma yoluyla vardığı bir diğer sonuç ise: İlksel toplumların toplum 
düzeni oluşturmada, uygar toplumlara göre daha başarılı olduklarıdır; böylece bireyler arası eşitlik 

ve fikir birliği modern dünyada bulunan birçok toplumdan daha çok görülmektedir (Strauss, 2016: 

110). 

 
   Strauss’un verdiği bir diğer örneğe göre: Sürekli Brezilya’da bir kabile arasında bulunan 

Alman etnolog Curt Unkel, Uygar bir merkezde uzun bir süreliğine kalıp, tekrar kabilenin arasına 

katıldığında kabile üyeleri kendi bölgelerinin dışında birçok acı çektiğini ve “kendilerine göre 
yabani” insanlar olarak tanımladıkları “Uygar insanların” arasında türlü zorlukla karşılaştığını 

düşündüklerinden dolayı Unkel için gözyaşı dökmüşlerdir (Strauss, 2016: 69).  

 
  Bu örnekler doğrultusunda şu sonuca varmaktayız: Uygar adı verilerek “en ideal” ve 

“kültürün öz tanımı” olarak görülen kültürel örüntülerin aksine, kültür, her coğrafyada kendi 
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işlerliğini farklı biçimlerde kanıtladıkça sürmeye ve değerlenmeye devam eder. Kültürün her şeye 

rağmen herhangi bir şekilde kendini var edebilmesi, fenomenleri işleyebilme potansiyelinin bir 

kanıtıdır.   
 

  Eskil toplumlarda en belirgin kültürel yaratım, ifade olarak mitler, Malinowski ve Mauss 

gibi önde gelen bazı antropologlarca fonksiyonalist bir şekilde ilksel insanların ihtiyaçları 

doğrultusunda ortaya çıkan bir olgu olarak tanımlanmıştır; fakat Strauss bu görüşün karşısında 
bulunmaktadır (Strauss, 2018(a): 36). Strauss’a göre “bilimsel düşünce” ile günümüz insanı, doğa 

üzerinde egemenlik kurmuş, etrafındaki olguları ve şeyleri bilme arzusunu mümkün mertebede 

doyurmayı başarmıştır. Diğer yandan ilksel insanlara baktığımızda da amaç olarak aynı yönelimi 
görmekteyiz: Bilme ve anlama isteği. Mitler günümüz biliminden farklı olarak matematiksel ve 

fizikî formüle edilebilmeden uzak, simülasyon sonuçlar sunsa da çıkış noktası bakımından modern 

bilim ile aynı temeli paylaşmaktadır: Hükmetme arzusu (Strauss, 2018(a): 37).  

 
  İnsanlığın öğrenmeyi kolaylaştırıp, işlek hale getirmek için sınıflandırma yöntemini 

kullanmasına hem ilksel topluluklarda hem de modern toplumlarda rastlanır. Strauss 

sınıflandırmaya biçimsel açıdan bakıldığında modern toplulukta yeni bulunmuş bir bitkiye 
“Elephantophus spicatus” ismini veren bir bitkibilimci ile ilksel yaşamda topluluğun yeni doğan 

bireyine “Yaşlı bizonun aşınmış toynağı” adını veren bir rahip arasında köklü bir sistem 

farklılığının bulunmadığını savunmaktadır (Strauss, 2018(b): 282).  
 

  Strauss, hayatındaki nizamı Mitik öğelere göre kuran ilksel toplumlar ile modern bilim 

doğrultusunda ilerleyen uygar toplumları karşılaştırırken, zihin kapasitesi bakımından modern 

toplum insanının zihnî olarak birçok şey kazanırken aynı zamanda kaybettiğini öne sürmüştür. 
Mitologikler (Fr. Mythologiques) kitabının ilk versiyonunu yazarken İlksel toplumların Venüs 

gezegenini günışığında görebildikleri bilgisi ile karşılaşmıştır; edindiği bilgiyi profesyonel 

Astronomlara danıştığında bu yetiye sahip olabilmenin modern insanlarca neredeyse imkânsız 
olduğunu öğrenir. Strauss böyle birçok gözlem ve araştırmasının sonucunda, koşulların gerektirdiği 

eğitim modellerinin ve insanın her bir dönem merak yöneliminin beşeriyete bir şeyler katarken, aynı 

zamanda ondan bir şeyleri aldığını savunur (Strauss, 2018(a): 38).  
   

          SONUÇ  
 

  Strauss, “yabanıl” olarak adlandırılıp “geride kalanlar” olarak görülen insan topluluklarının 
bu adlandırmayı hak etmeyecek kadar derin bir kültür örüntüsüne ve “karmaşık toplumlar” kadar 

kültürel birikime sahip olduğunu düşünmektedir.  

 
  Kültürel ve insani “değer” kavramına yeni bir bakış açısı getiren Strauss, her bir kültürü, 

insanlık kavramına getirdiği katkıları göz önüne alındığında, “insandan olan” olarak göstermekte ve 

“yabanıl” kelimesinin içi boş anlamının “yapı-sökümünü” yapmaktadır; bu, akademik janra için son 

derece ehemmiyetli bir adım olmuştur. İnsan ile uğraştığını öne süren birçok bilim ilk 
temellendikleri yıllarda “ilksel” olanı “insanî” saymıyor ve ortaya çalışma alanı son derece dar olan, 

verimsiz çalışmalar çıkıyordu. Strauss bu soruna disiplinlerarası çalışmaları ve kültürel/mitolojik 

yapı-söküm uğraşlarıyla büyük katkıda bulunmuştur.  
 

   Bu eksiklik bilimde olduğu kadar felsefede de büyük bir sorunu doğurmaktaydı; zira 

insanın tanımını yapan birçok filozof veya akım insanlığı bilinen dünyanın halklarının ifadeleriyle 
açıklayarak varolanı görmezden geliyor, onlar aracılığıyla ulaşılabilecek insanî hakikatlere, 

tanımlara yetersiz tanımlamalar yapıyorlardı. İşte bu Strauss’un akademi ve düş dünyasına kattığı 
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en mühim değerdir: Yeryüzünde yaşam süren her toplum, insanın ve toplumun kendisinin birer 

göstergesidir ve temsili olmaya değecek yapıp-etmelerde ve düşsel faaliyetlerde bulunur. 

 
  Daha hızlı zihni atılımlar gösteren bir topluluk “yavaş akan” bir yolda ilerleyenden 

görüngüsel ve pratik bir “an temsili” çıkarımı ile “daha gelişmiş” olarak adlandırılabilir, fakat bunu 

yapısal olarak söylemek imkânsızdır; zira birçok görüngü insanlığı yanılgılara götürmektedir, 

görüngüleri yapısal çözümlemelere uğratmak ise bize görünenin nihai ereğini ve ilineklerini 
sunmaktadır.        
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ÖZET: Göç, hem terk edilen yer, hem de göç edilip yerleşilen bölge açısından olumlu veya olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Son yılların en önemli iltica hareketi olan “Suriye’den Türkiye’ye göç” konusunda da aynı şey 

söylenebilir. Suriyelilerin, göç yeri olarak özellikle Türkiye’yi tercih etmeleri siyasi, dini ve coğrafi sebeplere 

dayanmaktadır. Türkiye, bundan önceki göç olaylarında uyguladığı politikanın benzerini bu olayda da uygulamış, 

ölümden kaçan insanlara kapılarını açmıştır. Bu durum, kimi çevrelerce eleştirilmiştir. Ülkemize resmi rakamlara göre 

dört milyondan fazla Suriyeli gelmiştir. Bu göç hareketi Türkiye’nin Demografik, toplumsal, ekonomik, kültürel 

yapısında çeşitli değişimlere neden olmuştur. Özellikle Türkiye’nin güney bölgelerinde kent nüfuslarındaki olağanüstü 

artış, kentsel yerel hizmet sunusunu da zorlaştırmaktadır. Nüfus yapısındaki demografik farklılıklar ve hızlı artış,  

sosyal,  siyasal,  ekonomik,  kültürel çeşitlenmeyi,  farklılaşmayı artırmakta ve toplumsal ilişkileri de dönüştürmektedir. 

Çok eşlilik, boşanmaların artması, kadın ve çocuk istismarının yaşanması ortaya çıkan toplumsal yansımalar 

arasındadır. Bu çalışmanın amacı, yaşanan bu göçü, literatür taraması ile yeniden ele almak ve toplumsal yansımaları 

konusunda analiz ve önerilerde bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinden 

yararlanılmıştır. Küresel emperyalist güçlerin neden olduğu savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan bu göç sorunu, 

ancak uzun dönemli ve sürdürülebilir önlemlerle çözülebilir. Kalıcı bir barış sağlanmadan ve güven ortamı 

oluşturulmadan çözüme ulaşmak olanaksızdır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Demografi, Suriye, Toplumsal Değişim. 

 

ABSTRACT: Migration has both positive and negative consequences in terms of both abandoned and 

immigrated settlements. The most important refugee movements in recent years that "immigration from Syria to 

Turkey" can be said about the same thing. Syrians, mainly based on religious and geographical reasons for choosing 

Turkey as a place of migration. Turkey, like the immigration policies implemented in the previous event have applied 

in this event, has opened its doors to people fleeing from death. This situation has been criticized by some peoples. 

According to official figures, more than 4 million Syrians came to our country. This migration has caused various 

changes such as demografic, social, economic and cultural changes. The extraordinary increase in the urban population, 

especially in the southern regions, also makes it difficult to provide urban local services. Apart from this, demographic 

differences and rapid increase in population structure increase social, political, economic, social, cultural 

diversification, and transforming social relations. The emergence of polygamy, the increase of divorces related to it, 

and the social effects of women and child abuse. The aim of this study is to reconsider this migration with literature 

review and to make analysis and suggestions about its social reflections. Qualitative research methods were used in this 

study. This immigration problem, which has emerged as a result of the war caused by the global imperialist powers, 

can only be solved by long-term and sustainable measures. It is impossible to reach a solution without a lasting peace 

and an atmosphere of trust. 

Keywords: Migration, Demography, Syria, Social Change. 

 

GİRİŞ 

Göç esas itibarıyla bir mekansal değişiklik olsa da, insanlar bu fiziki hareketle anlam 

dünyalarında ciddi bir değişim yaşar; toplumsal, kültürel ve ekonomik arka planın değişmesiyle 

göçmen topluluklar kadar göç edilen yerdekiler de etkilenir. Göç tarihi insanlık tarihi kadar 

eskidir. Hatta insanlık tarihi göç tarihidir denilebilir. İnsanların bulundukları mekândan başka 

mekâna hareketi (hicreti) olarak tanımlanan göç, sadece coğrafi bir hareketlilik oluşturmamış, 

bunun ötesinde toplumlar/kültürler arasında çok yönlü ilişkilerin doğmasını da sağlamıştır.  

İnsanlık tarihi pek çok kez nüfusun yer değiştirmesine tanık olmakla birlikte, göç kavramı 

daha çok 19. Yüzyılda sanayileşmeyle birlikte ve bireyin kendi iradesiyle gerçekleşen yer 

mailto:kocak@aku.edu.tr
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değiştirmeyi ifade etmektedir. Tarih boyunca doğu/batı, güney/kuzey yönünde göç hareketlerinin 

merkezinde bulunan Anadolu coğrafyası, bu göç hareketliliğinden en fazla etkilenen yerlerden 

biridir. Anadolu’nun göç yolları üzerinde bulunması, bu bölgede büyük 

devletlerin/medeniyetlerin de kurulmasını sağlamıştır. 

Uluslararası göç konusu dünya üzerindeki ekonomik gelir dağılımındaki adaletsizlik, 

savaş, yoksulluk, gibi nedenlerle son dönemde büyük bir artış göstermiştir.  

Suriye’de yaşanan kriz tüm Suriye halkını ve özellikle de Suriyeli kadın ve çocukları son 

derece olumsuz şartlarda yaşamaya zorlamıştır. Ülkedeki kargaşa ve savaş ortamı, hem ülke 

içinde, hem de sığındıkları ülkelerde Suriye vatandaşları için sıkıntılı durumlar ortaya 

çıkarmaktadır. Bu kargaşa ve karışıklığın ne zaman son bulacağı bilinmemektedir.  

Bu bildiri kapsamında, öncelikle kavramsal ve tarihsel süreç bağlamında göç konusu ele 

alınmakta, ardından Türkiye’nin göç serüveni hakkında kabaca bilgiler verilmekte, daha sonra 

Suriye özelinde göç konusu ve ülkemizdeki yansımaları üzerinde durulmaktadır. Son dönemde 

yaşanan askeri hareketler, ABD ve Rusya ile ilişkiler bildiri kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHÇE 

Göç, kişilerin yerleşmek amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketine verilen 

addır. Bu hareket ülke içinde olursa iç göç, ülkeler arasında olursa dış göç veya uluslararası göç 

olarak adlandırılır. 

Göç, çok boyutlu, birçok farklı alandaki gelişmelerden etkilenen ve yine birçok alanda 

etkileri görülen bir olgu, olduğu için tanımlanmasında olduğu gibi kuramsallaştırılmasında da 

zorluklar, sınırlılıklar vardır. Göç olgusunun teorik boyutu incelendiğinde, bu olguyu ele 

alanların, çalışma yaptıkları bilime ve ele aldıkları konu alanlarına göre, bazı tespitlerden 

hareketle bir takım kanunlar, kuramlar, kavramlar, açıklama modelleri oluşturmaya çalıştıkları 

görülmektedir (Şimşek, 2018:15). 

Göçler genellikle iradi ve gayri iradi yani, düzensiz göç olarak ikiye ayrılır. İnsanların daha 

iyi bir yaşam için bulundukları, yaşadıkları yeri değiştirmeleri iradi göç, başta siyasi nedenler 

olmak üzere iradeleri istekleri dışında yaşadıkları yeri ve hatta ülkelerini terk etmeleri zorunlu 

göçtür (Esen, 2016:11). 

Göçmenler çoğu zaman karma sebeplerle göç ederler. Bunlar, ekonomik, siyasi, sosyal 

veya kültürel faktörler olabilir. Çoğu zaman bunların harmanlanmasından oluşan karmaşık 

motivasyonlar etkilidir. 

Yalçın (2004:3)  insanlık tarihi ile özdeş olarak nitelendirdiği göç olgusunu, demografik, 

ekonomik, siyasi, psikolojik, antropolojik ve sosyolojik kapsamları nedeniyle karmaşık ve çok 

yönlü bir olgu olarak nitelendirmekte, bu çok yönlülüğün ve karmaşıklığın göçü evrensel bir 

yaklaşımla ele alma imkânını da ortadan kaldırdığını ifade etmektedir.  

Göç olgusu, tarihte farklı boyutlarda ve biçimlerde hep var olmuştur. Değişimlerin hem 

sonucu hem de sebebi, dinamik bir olgu olan göçün bu özelliği toplumsal süreçleri anlamak ve 

açıklamak için her dönem gelişen koşullara bağlı olarak ele alınmasını gerektirir. Modern ulus-

devletlerin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazanan göç, ulusal sınırlar içerisinde toplumsal 

değişimlerin önemli bir unsuru olmuştur (Şimşek, 2017:5). 

1470-1870 yılları arasında Afrika’dan Amerika’ya 9 ila 11 milyon arası kişi köle olarak 

götürülmüştür. Daha büyük bir göç hareketi Avrupa’dan “Yeni Dünya’ya” doğru 1850-1914 

arasında yaşanmıştır. Yaklaşık 40 milyon Avrupalı başta Amerika olmak üzere, Avustralya, Yeni 

Zelanda ve güney Afrika’ya göç etmiştir. 
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Everett Lee göçlerin teorik çözümlenmesi noktasında itme ve çekme faktörlerini formüle 

etmiştir(Lee Akt. Yalçın, 2004:27). Bireysel veya kitlesel birçok göç vakasına uyarlanabilecek 

olan bu formülasyon temelde itici faktörlerin insanları bulundukları yerden, mekândan, yöreden, 

ülkeden ayrılarak çekici özelliklerin var olduğu yerlere, yörelere, ülkelere doğru göç etmelerine 

neden olmaktadır. Örneğin savaş itici bir faktör olarak Suriye halkını itmiş, Türkiye’nin tavrı bu 

anlamda uluslararası ölçekte neredeyse tek çekici faktör olmuştur.     

 

2. TÜRKİYE VE GÖÇLER 

Türkiye’nin göç tarihine bakıldığında, göç olgusunu, ilk Osmanlı İmparatorluğu’nun 

modernleşmeye başladığı 19. Yüzyılın ortalarına kadar götürmek mümkün. Milliyetçilik akımının 

hâkim olduğu bu dönem, özellikle doğu Avrupa’da imparatorlukların çözülmeye başladığı, ulus-

devletlerin inşa edildiği yıllardı. Bu yaşanan köklü dönüşümden elbet Osmanlı imparatorluğu da 

etkilenmiş; topraklarında yer alan halkların ulusal birlik/bağımsızlık mücadelesi sırasında büyük 

sayılardaki nüfusun yer değiştirdiği Balkan göçleri yaşanmıştır. Ortaya çıkan yeni ulus-

devletlerin homojen nüfuslar yaratma hedefleri doğrultusunda, büyük çapta sığınmacı hareketleri 

oluştu. Yunan, Yahudi, Polonyalı, Macar, Bulgar, Sırp, Türk kökenli nüfus grupları arasında 

büyük nüfus değiş-tokuşu (mübadele) sureci yaşanmıştır (Abadan, 2002:32). 

19. yüzyıldan bugüne Türkiye topraklarında etkin olan dört temel uluslararası göç 

dalgasından söz edilebilir;  

• Osmanlı’nın son yılları ve erken cumhuriyet döneminde muhacirlerin gelişi, 

• 1960 ve 1970’lerde Avrupa’ya işçi göçü,  

• 1990 sonrasında komşu coğrafyalardan İstanbul başta olmak üzere büyük 

kentlere gelen yeni göçmenler: sığınmacılar, transit göçmenler, bavul ticareti yapanlar, 

kadın ev çalışanları, Avrupalı emekliler, yüksek vasıflılar, vs.  

• 2011 yılında başlayan Suriye’den gelen göç dalgası. 

 

2.1. 1. Dönem: Osmanlı Son dönemi ve erken Cumhuriyet Dönemi Göçleri  

 

Kısacası Türkiye tarihi boyunca hem bir göçmen kabul ülkesi, hem dışa göç veren bir ülke, 

hem de transit geçiş ülkesi olmuştur. 1923’den 1997’e Türkiye’ye 1.6 milyondan fazla göçmen 

gelmiş ve büyük çoğunluğu soydaş olan bu nüfus, hızlı bir şekilde Türk vatandaşlığına kabul 

edilmiştir. Soydaşların gelişi ve azınlıkların gidişi nüfusun millileştirilmesini hızlandırmıştır. 

1923 – 1960 arası Balkanlar’dan göçler   

• Köken ülke  Yaklaşık sayı   

• Yunanistan  480 000   

• Bulgaristan  374 000   

• Yugoslavya  269 000   

• Romanya  121 000   

Toplam         1 244 000 Göçmen  

 

2.2.  2. Dönem: Türkiye’den Avrupa’ya Göç 

 

Yüzbinlerce Türk vatandaşı 2.Dünya Savaşı sonrası canlanan ekonomilerde işgücü açığını 

kapamak üzere Avrupa ülkelerine göç etti. Başta geçici olarak gördükleri bu «misafir işçilik» 

deneyimi edebiyattan müziğe pek çok alana yansıdı. İsviçreli yazar ve mimar Max Frisch, “Biz 

işçileri çağırdık ama insanlar geldi” demiştir. 
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1950 ve 1960’lı yıllarda Batı Avrupa, Birleşik Amerika ve petrol üreten Ortadoğu ülkeleri 

ekonomilerini daha verimli kılmak amacı ile yabancı işgücü ithal etmeye başlamışlardı. Bu 

ülkeler, işçi açığını gidermek için gelişmekte olan ülkelerle yaptıkları çeşitli anlaşmalarla 

ülkelerine geçici işçi aldılar (Şahin, 2010:103). 

Özellikle Almanya’ya yapılan göçten Almanların beklentileri, gidenlerin yurda döneceği 

varsayımı üzerine kurgulanmıştı ve göç hareketi de, belli bir zaman dilimi ile sınırlı ve geri dönüş 

ile son bulacak bir olgu olarak tasarlanmıştı. Gerçekte ise bu kural hiçbir zaman uygulanma 

zemini bulamamıştır. 

Giden işçilere ailelerini beraberlerinde getirmelerine izin verilmemişti. Hepsi “heim” 

denilen kolektif yatakhane-yurtlarda kalıyorlardı. Ailelerinden uzak kalmalarına rağmen birincil 

hedefleri sözleşmedeki iş suresinin uzatılması idi. Hepsinin temel amacı dönüşlerinde bağımsız 

bir işyeri kurabilecek ölçüde tasarrufta bulunmaktı. Dönüşümlü göç hiç bir yerde uygulanma 

olanağını bulamamıştır (Özer vd, 2017:9). 

 

2.3. 3. Dönem: Yeniden Göç Alan Türkiye 1989-1991: İki Büyük İltica 

Dalgası(Bulgaristan’dan Göç) ve Körfez Savaşı Sonrası Irak’tan Türkiye’ye Sığınanlar 

 

Göç, hem terk edilen yer, hem de göç edilip yerleşilen bölge açısından olumlu veya 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Son yılların en önemli iltica hareketi olan “Suriye’den 

Türkiye’ye göç” konusunda da aynı şey söylenebilir. Suriyelilerin, göç yeri olarak özellikle 

Türkiye’yi tercih etmeleri siyasi, dini ve coğrafi sebeplere dayanmaktadır. 

Türkiye, bundan önceki göç olaylarında uyguladığı politikanın benzerini burada da 

uygulamış, ölümden kaçan insanlara kapılarını açmıştır. Bu durum, kimi muhalif çevrelerce 

eleştirilmiştir. Ülkemize resmi rakamlara göre dört milyondan fazla Suriyeli gelmiştir. Bu göç 

hareketi Türkiye’nin Demografik, toplumsal, ekonomik, kültürel yapısında çeşitli değişimlere 

neden olmuştur. 

Özellikle Türkiye’nin güney bölgelerindeki kent nüfuslarındaki olağanüstü artış, kentsel 

yerel hizmet sunusunu da zorlaştırmaktadır. Nüfus yapısındaki demografik farklılıklar ve hızlı 

artış,  sosyal,  siyasal,  ekonomik,  kültürel çeşitlenmeyi,  farklılaşmayı artırmakta ve toplumsal 

ilişkileri de dönüştürmektedir. Çok eşlilik, boşanmaların artması, kadın ve çocuk istismarının 

yaşanması ortaya çıkan toplumsal yansımalar arasındadır. 

 

3. GEÇMİŞTEN BUGÜNE SURİYE 

Kuzeyden Türkiye, doğu ve güneydoğudan Irak, güneyden Ürdün, güneybatıdan İsrail, 

batıdan Lübnan, Akdeniz ve Türkiye ile çevrilidir. Ülkenin resmî adı el-Cumhûriyyetü’l-

Arabiyyetü’s-Sûriyye, yüzölçümü 185.180 km2, nüfusu 18.400.000 (2005), başşehri Şam 

(Dımaşk: 2.200.000), diğer önemli şehirleri Halep (2.500.000), Humus (923.000) ve Lazkiye’dir 

(417.000). 

Topraklarının yaklaşık % 30’unda tarım yapılan Suriye’nin ekonomisi bu sektöre ve 

hayvancılığa dayanır. Nüfusun yarısının çalıştığı tarım sektörünün millî gelirdeki payı % 25 

kadardır. Batıda daha çok zeytin, pamuk ve üzüm, iç kesimdeki step alanlarında buğday ve 

arpanın ön plana çıktığı tahıl türleri üretilir. Halkın temel geçim kaynaklarından birini teşkil eden 

hayvancılıkta geniş step alanlarının varlığı koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına (% 80) yol 

açmıştır. Ülkede tarım ve hayvancılığa dayalı bir gıda ve tekstil sanayii ile pek gelişmemiş kimya 

ve çimento sanayii mevcuttur; ağır sanayinin petrol rafinesiyle (Humus ve Bâniyâs) sınırlı kaldığı 

söylenebilir. Yer altı kaynakları bakımından fakir olan Suriye topraklarından petrol, fosfat, doğal 

gaz ve asfaltit çıkarılır. Toplam 2,5 milyar varil rezervinin bulunduğu tahmin edilen petrol, tarım-



365 

 

hayvancılık ürünlerinin ve fosfatın yanında önemli ihraç maddelerinden biridir. İyi bir karayolu 

ağına sahip olan Suriye’de Lazkiye, Tartûs ve Bâniyâs limanları ile Dımaşk, Halep, Deyrizor ve 

Kamışlı havaalanları deniz ve hava ulaşımının başlıca merkezleridir. Demiryolları ise hatlarının 

eskiliği sebebiyle fazla önem taşımamaktadır. Turizm gelirlerinin kaynağını tarihî kalıntılarla eski 

eserler ve dinî merkezler oluşturmaktadır (https://islamansiklopedisi.org.tr/suriye, 10.12.2019). 

Bağımsızlığını kazandıktan sonra, Ortadoğu’nun en istikrarsız devletlerinden birisi olan 

Suriye’yi iktidara geldikten sonra demir yumrukla en istikrarlı yönetimlerden birisi haline getiren 

Hafız Esed, 2000 yılında ölmüş ve yerine Beşşar Esed geçmiştir. Ama onun döneminin onuncu 

yılında problemler başlamıştır. Öyle ki, ABD’nin ünü diplomatlarından Kissinger’in 

‘Ortadoğu’da Mısırsız barış, Suriye’siz savaş olmaz’ deyişi, Suriye’nin Ortadoğu açısından 

önemini vurgulamaktadır.Hafız Esed iktidara geldikten sonra ülkeyi demir yumrukla yönetmiş ve 

önce Büyük Arap Devleti kurmak için çalışmıştır. Daha sonra bu hayali olmayınca Suriye içinde 

ulusal bir kimlik oluşturmaya uğraşmıştır. Öldükten sonra yerine geçen oğlu Beşşar, büyük 

umutlarla ve beklentilerle karşılanmış, başlangıçta güzel işler yapmış, sonra bazı etkenlerle “Şam 

Baharı”nı askıya almıştır. “Arap Baharı”nın yaktığı özgürlük ateşi Suriye’ye de sıçramış, Beşşar 

Esed, süreci yönetmekte başarısız olmuş ve sonrasında Suriye kaos ortamına doğru gitmiştir 

(Koyuncu, 2013:173). 

Türkiye bakımından Suriyeli sığınmacılar konusu, sadece komşu ülkede yaşanan bir insani 

dram olmaktan öte, aynı zamanda bir iç ve dış siyaset konusu olmuştur (Erdoğan, 2018:3). 

Mart 2011’de Suriye’de başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye 

gelmektedir. Başta sınır kentleri olmak üzere, neredeyse Türkiye’nin tamamı bu süreçte, savaştan 

kaçan insanların sığındıkları güvenli bir liman olmuştur. Savaş, açlık, şiddet gibi nedenlerle 

milyonlarca insanı dünya üzerinde yer değiştirmeye zorlayan göç hareketlerine ‘insan hakkı-

yaşam hakkı’ perspektifiyle yaklaşmanın çok uzağında konumlanan devletler, bu insanlık 

dramının sebebi oldukları halde, bugün konuyu ‘güvenlik’ dedikleri bir politika ekseninde ele 

almakta sakınca görmemektedirler. 

 

4. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN VE TÜRK HALKININ SURİYELİ 

GÖÇMENLERE BAKIŞI 

Göç, mekân üzerinde yapılan bir değişiklik iken, aynı zamanda bir toplum ve kültür 

değişikliğidir. Göçün Bu yüzden sosyal değişme olgusuyla yakından ilişkisi vardır. Göç ile 

birlikte meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler mekân dâhilinde fakat aynı 

zamanda kimlik düzeyinde de gerçekleşir. Göç iki açıdan kriz halidir. Birincisi var olan mekânın 

terkine neden olan şartlar bağlamında, göçenlerin yaşadığı bir kriz durumudur. İkinci kriz durumu 

ise; göçülen yerde, gelenler ve ev sahipleri açısından bir kriz durumuna karşılık gelmektedir. 

Seçmen görüşlerinde de Suriyeli sığınmacıların lehinde veya aleyhinde bir tavır ve tutum 

geliştiği gözlemlenmektedir. Yine bu süreçte sosyal medya ağları ile “Suriyelilere vatandaşlıklar 

veriliyor”, “üniversitelere sınavsız yerleştiriliyorlar”, “Her birisine büyük meblağlarla maaşlar 

bağlanıyor”, “seçimlerde oy kullandırılacaklar” şeklinde hiçbir şekilde doğru olmayan haberler  

yapılmaktadır. 

Gaziantep’teki Suriyeli nüfusun genel kompozisyonunu, uyum süreçlerini, sorun ve 

beklentilerini tespit etmek amacıyla bir saha araştırması yapılmıştır. Bu araştırmanın verilerine 

göre, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin yarıdan fazlasının uygun koşullar oluştuğunda tekrar 

Suriye’ye dönme düşüncesi taşımaktadır. Bununla birlikte, Suriye’deki savaşın uzaması 

nedeniyle, önemli ölçüde bir “Suriyeli işgücü potansiyeli, Gaziantep iş ve çalışma hayatına dahil 

olmuştur. Bu işgücü potansiyeli daha az maliyetli olarak görüldüğü için, kentin iş ve çalışma 

hayatında “tercih edilir” bir hal almıştır. Öte yandan, Suriyeli işgücünün Gaziantep iş ve çalışma 

hayatına önemli ölçüde eklemlendiği düşünülmektedir (Gültekin vd, 2018:65). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/suriye
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Yerel halktan kimileri, iç savaştan kaçan Suriyelileri “savaş kaçkını” olarak nitelemekte ve 

milliyetçi iddialarla bezedikleri konuşmalarının hedefi haline getirmektedirler. Genelde Suriyeli 

sığınmacıların lehine kullanılan-misafir, muhacir, kardeş vs.- dini argümanlar, bu örnekte 

görüldüğü gibi aleyhte kullanımlar için de istihdam edilmektedir. Bu söylemin mütemmim cüzü 

genellikle, “kaçmak zorunda kalan biz olsaydık onlar bizi memleketlerine almazdı” cümlesi 

olmaktadır. Suriyelilerin yerleşim alanlarında yaşamalarından dolayı azalan işçi ücretleri ile artan 

kira ve hayat masraflarının faturası da, Suriyelilere çıkarılmaktadır. Mağdurun suçlanması, sosyal 

dışlanmanın önemli basamaklarından biri olmaktadır(Deniz vd, 2016:200). 

Göçmenlerin uyumu, göç olgusunun başından beri önemli bir tartışma konusudur ve bu 

bağlamda bazı kesimler göç olayını ve bunun sonucu olan kültürel çeşitliliği, olumlu bir katkı ve 

zenginleşme olarak görürken, bazı kesimler de bunun tersine, çok-kültürlülüğün ülkede kültür 

temelli çatışmalara yol açacağını ve toplumsal yaşamı istikrarsız kılacağını düşünmektedir. 

Suriye’de yaşanan insanlık dramının Türkiye’ye olumsuz etkileri olmuştur ve bu sorunlara 

ilişkin pek çok tartışma, köşe yazısı, kitap ve makaleler yayınlanmıştır. Ancak sığınmacıların 

ülkeye katkıları maalesef çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Araştırmalar ve raporlardan yola 

çıkarak, söz konusu tartışmalara madalyonun diğer yüzü açısından da bakmak gerekmektedir. 

Vasıfsızı, nitelikli işgücü ve yatırımcıları ile sığınmacıların ülkemiz için sadece bir külfet değil, 

aynı zamanda önemli katkılar yaptığı da göz ardı edilmemelidir(Koyuncu, 2016:126). 

Öte yandan, insanların doğdukları yerde, bir ömür yaşayıp, ölemedikleri bir dünyada 

yaşıyoruz. Hareketlilik bir yaşam biçimi olarak gittikçe yaygınlaşmaktadır. İnsanların mekân 

üzerindeki hareketliliğinin her geçen gün artması, göç olgusuna farklı boyutlarda gösterilen ilgiyi 

beslemektedir. 

Sosyal medya ve diğer basın yayın kuruluşlarında şiddet ve ötekileştirici yazı ve yorumlara 

izin verilmemeli bununla ilgili denetleme mekanizmaları daha aktif hale getirilmelidir. Özellikle 

Suriyeli sığınmacıların yaşadığı mahallelerde, başta muhtarlıklar olmak üzere, okullarda 

öğretmenlerin desteği ile bu insanların yaşadıkları süreçler ve ruh halleri mahalle sakinlerine ve 

öğrencilere doğrular üzerinden yeniden aktarılmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, 2011 yılında başlayan ve her geçen gün etkisini artıran Suriye krizine 

duyarsız kalmayan ve insani yardım sağlamada en cömert davranan ülkelerin başında 

gelmektedir. Türkiye, olayların başladığı ilk günden itibaren, iç karışıklıktan etkilenen Suriye 

vatandaşları için “açık kapı” politikası izlemektedir. Gerek sınırlarımız içerisinde ve gerekse 

Suriye topraklarında, bu trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine her türlü insani yardım 

sağlanmaktadır (AFAD, 2014:6). 

Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin Ülkeye girişleri Kriz yönetimi ile çözülebilecek bir 

duruma karşılık gelmiş ve Devlet bu kriz sürecini başarıyla yönetmiştir. Ancak; kriz sonrası 

süreçte alt kademelerdeki çalışmaların değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Gelen Suriyelilerin 

entegrasyonunda daha fazla sosyolog, psikolog vb. uzmanların alanda görevlendirilmesi 

gereklidir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2011 Yılı itibariyle Suriye’de şu veya bu sebeplerle patlak veren iç savaş nedeniyle 

milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Çevre ülkelere sığınan Suriyelilerin 

bir kısmı da Türkiye’ye sığınmıştır. 2011 yılından itibaren Suriye halkının yaşadığı olay, 

sonuçları itibariyle göç olgusunun ötesinde bir trajediye dönüşmüştür. Ülkesini terk etmek 

zorunda kalan ve yaşamını deniz kıyılarında kaybeden Aylan bebek, her gün varil bombaları ve 

Sarin gazına maruz kalarak hayata veda eden onlarca bebek, bunlardan sadece bir kaçıdır. Ülke 

geneline dağılan Suriyeli sığınmacılardan duyulan rahatsızlık ve olumsuzluklar, mevcut iktidar 

aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti devleti başlangıçta bu krizin kısa bir süre içinde çözüme kavuşacağını 

düşünerek  Açık Kapı politikası izlemiş ve Suriyeli sığınmacılara kapılarını açmıştır.Geçmişten 

günümüze tüm zorda ve darda kalanlara, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden yardımda bulunan 

ve kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti büyük bir alicenaplık göstererek 

bu insanlara da yardım elini uzatmıştır. Ancak, küresel güçlerin(ABD, RUSYA, AVRUPA 

ÜLKELERİ, İSRAİL vb.) çıkarları gereği bölgede bir sükunet sağlanamamış iç savaş ve çatışma 

artarak devam etmiştir.  

Bu arada göç dalgası aralıksız devam etmiş ve topraklarımıza sığınan Suriyeli sayısı 4 

milyonu bulmuştur. Elbette Türkiye’nin sınırlı kaynakları, yaşadığı ekonomik krizler, darbe 

girişimleri de göz önüne alındığında Türkiye çok ağır bir yükün altına girmiştir. Başlangıçta 

Avrupa Birliği, sığınmacıların Avrupa’ya geçişini önlesin diye Türkiye’ye 6 milyar Avro destek 

sözü vermiş, ne yazık ki, şu ana kadar bu paranın yarısını göndermiştir.  

Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en yüksek yetkilinin deyişiyle 30-40 milyar dolar para 

harcamıştır. Bu harcamalar halkın bir kısmı ve muhalefet partileri tarafından eleştiriye uğramıştır. 

Bu kaynakları kendi insanlarımız için kullanmak varken niçin Suriyelilere harcıyoruz diye bir 

tepki oluşmuştur. Öte yandan Suriyelilerle ilgili özellikle sosyal medyada servis edilen olumsuz 

haberler nedeniyle halkın bir kısmında bu insanlara karşı bir antipati hatta nefret oluşmaya 

başlamıştır. 

4 milyondan fazla sığınmacının ülkemiz topraklarında yaşamasının ekonomik ve sosyal 

açıdan etkileri kaçınılmazdır. Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler toplumda bu insanlara 

olan bakışı da olumsuz yöne doğru çevirmektedir. Ancak şu gerçeği de göz ardı etmemek 

gerekmektedir. Ülkelerin ve toplumların zor yılları olabilir. Bizim Kurtuluş Savaşı’nda 

yaşadığımız yıllar gibi. 

Ünlü sosyolog İbn-i Haldun’a atfedilen bir söz vardır; Coğrafya Kaderdir. Bugün biz ülke 

olarak kaderimizi yaşıyoruz. Kıtaları birleştiren jeopolitik bir konuma sahip olduğumuz için 

zulme uğrayan insanlara geçmişte olduğu gibi kapılarımızı açıp temel insanlık görevimizi 

yapıyoruz. Halkımız fedakar ve yardımseverdir. Bunca yıl çok önemli bir karşı duruş 

sergilemeden insani görevini yapmaktadır. Umarız en kısa sürede bu savaş biter ve bu insanlar 

kendi topraklarına dönüp huzurlu bir hayat sürdürürler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk 

Milleti bu tavrından dolayı her türlü takdiri hak etmektedir. 
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bölümüne göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleri, örneklem grubu ise bu 

bölümlerde okuyan gönüllülük esasına göre belirlenmiş öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada veriler yazılı kaynaklardan 
ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket olarak (Kunt,2013) tarafından geliştirilen “Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Anketin, örneklem grubu ile görüşülerek konu hakkında bilgi verildikten sonra doldurması istenilmiş ve bu 
şekilde uygulanılmıştır. Toplamda 406 erkek, 194 kadın olmak üzere 600 öğrenciye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler istatistik 
işlem için bilgisayar ortamına aktarılmış ve uygun istatistik programda Frekans(%), farklılıkların tespiti için Independent 
Samples T-Test ve Kruskal Wallis Test işlemleri yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ağaç ve çevreye yönelik tutum ölçeği alt 
boyut faktörlerinden, tabiat üzerindeki etkilerine, korunmasına, sorumluluk, bilinç, duygu ve önemine yönelik tutumlarında ve 
toplam tutum ortalama puanlarında katılımcıların genel olarak olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Ancak erkek 
katılımcıların kadınlara göre daha olumlu sergiledikleri tespit edilmiştir. Bölümlerde ise spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin 
antrenörlük ve öğretmenlik bölümü öğrencilerine göre; antrenörlük bölümü öğrencilerinin de öğretmenlik bölümü 

öğrencilerine göre daha olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu sonuca göre katılımcıların genelde ağaç ve çevreye 
yönelik tutumları olumlu olmakla birlikte, cinsiyet ve katılımcıların bölümlerine göre olumlu yönde istatistiksel olarak 0,05 
manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz.  

 Anahtar kelime: Spor bilimleri, Araç, Çevre, Tutum 

 ABSTRACT: The research was carried out in order to examine the attitudes of sports science students towards tree 

and environment according to gender and sports science department. The population of the study consisted of students who 
were selected on the basis of volunteering in Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Sport Sciences, Physical 
Education and Sports Teaching, Coaching Education and Sports Management departments. The data were obtained from 
written sources and survey method. Tree and Environmental Attitude Scale developed by Kunt (2013) were used as a 
questionnaire. The questionnaire was asked to be filled in after interviewing with the sample group after giving information 
about the subject and applied in this way. A total of 600 students, 406 males and 194 females, were reached.  Obtained data 
were transferred to computer for statistical process and frequency (%) in appropriate statistical program, Independent Samples 
T-Test and Kruskal Wallis Test procedures were performed for determination of differences. 

As a result of the evaluation of the data obtained within the scope of the research, it was determined that the 
participants generally showed positive attitude in terms of their attitudes towards the tree and environment attitude scale sub-
dimension factors, their effects on nature, protection, responsibility, consciousness, emotion and importance and total attitude 

average scores. However, it was found that male participants exhibited more positive than female participants. In the 
departments, according to the students of the department of sports management; It was also determined that the students of the 
coaching department showed more positive attitude than the students of the teaching department. According to this result, 
although the attitudes of the participants to the tree and the environment are generally positive, we can say that there is a  
statistically significant relationship between the gender and the participants' sections at a statistically significant level of 0.05 
meaningfulness. 

 Keywords: Sport sciences, Tree, Environment, Attitude 
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GİRİŞ 

Tüm dünyada insanlar tarafından bilerek ya da bilmeyerek çevreye verilen zararların birikerek, 
insanları ve tüm canlı yaşamını tehdit eder boyuta ulaştığı görülmektedir. Canlı hayatı tehdit eden çevre 

sorunlarının başında, doğal kaynakların hızla tükenmesi, yeşil alanların azalması, nükleer santral ve 

atıklara bağlı olarak ortaya çıkan kirlenmeler, çarpık kentleşme, bitki ve hayvan türlerinin azalması ve 
yok olmaya başlaması, çölleşme, erozyon ve anız ve orman yangınlarıyla verimli toprakların kaybolması 

gelmektedir (Yücel ve Morgil, 1998; Aydın ve Kaya, 2011). Bugün tüm dünyayı tehdit eden ve bilinçsiz 

insanlar tarafından oluşturulan, çevre kirliliğinin geldiği boyutu en dehşet verici şekilde gösteren, 

küresel ısınmanın yanında, Antroposen’in yarattığı en gözle görünür etkilerden biri, “Yedinci Kıta” adı 
verilen okyanusta devasa çöp yığını oluşumudur.  3,4 milyon kilometrekare genişliğinde yüzen plastik, 

7 milyon ton ağırlığında, okyanusta geniş adalar oluşturan bir atık yığınıdır(Bourriaud,2019).  

1.ÇEVRE 

Alan yazılarına bakıldığında çevre kavramının, bilim insanlarının bakış açılarına göre genelde 

özde aynı olmakla birlikte farklı biçimlerde tanımlandığı görülmektedir. Karpuzcu (2006) çevreyi insan 

faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da sonradan dolaylı ya da dolaysız bir etkide 
bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı olarak 

tanımlarken, (Keleş ve Hamamcı, 2005) çevre, insanın kendi dışında kalan tüm canlı varlıklarla yani 

bitki ve hayvan türleriyle olan karşılıklı ilişki ve etkileşimlerinin tümü olarak tanımlamaktadır. Daha 

kapsamlı bir tanımı da (Yıldız ve ark., 2005) çevre, canlıların içinde yaşadığı, hayati koşullarla bağlı 
oldukları çeşitli şekillerde etkiledikleri ve etkilendikleri bir ortam olarak tanımlamıştır. Çevreyi doğal 

ve yapay çevre olarak iki grupta inceleyebiliriz: Doğal çevre; doğal etki ve güçlerin oluşturduğu insan 

müdahalesinin olmadığı tüm doğal varlıkları, yapay çevre ise; insanlar tarafından büyük ölçüde doğal 
çevreden yararlanılarak meydana getirilen tüm çevreyi kapsar. (Gökdayı, 1997) çevreyi fiziki, biyolojik 

ve sosyal çevre olarak üçe ayırmaktadır. (Nirun, 1991) ise sosyal yapıyı analiz ederken, çevreyi sosyal 

ve tabii çevre olarak ikiye ayırmakta, tabii çevreyi de, fiziki ve biyolojik çevre ve coğrafi çevre olarak 
üçe ayırmaktadır. Çevremizde bulunan tüm ağaçların canlılar için daha da bir önemi vardır. İnsanlar 

ağaçların her türünden faklı şekillerde faydalanmaktadırlar. Ağaçlar tüm canlılar için hayati önemin en 

başında gelen iklim ve su döngüsü, gaz alışverişi yapmaktadır. Tüm canlılar ve insanlar herhangi bir 

biçimde, içinde bulunduğu çevre ile etkileşim halinde bulunmaktadır. Bireyler yaşamlarını sürdürdüğü 
sosyal çevre, aldıkları eğitim ve biyolojik farklılıklarından dolayı tüm dünyada olan olay ve olgulara 

karşı bakış açıları ve tutumları farklılık gösterebilmektedir. Bazı bireyler bir duruma tamamen katılırken, 

bazıları az katılmakta ya da hiç katılmamaktadır.  

 

2. TUTUM 

Tutumu, İnceoğlu(2000) bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu 

ya da olaya karşı deneyim, isteklendirme ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel,  duygusal ve 
davranışsal bir tepki ön eğilim olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımı ise Şerif ve Şerif (1996), tutum 

psikolojik bir sürecin herhangi bir değer yargısıyla damgalanmış bir nesne veya duruma ilişkin olarak 

bireyin olumlu mu yoksa olumsuz mu duygusal tepki göstereceğini belirleyen oldukça sürekliliği olan 
bir hazır olma durumu olarak tanımlamıştır. Bir diğer tanıma göre ise; Tutum bir kişi, bir grup, bir 

kategori ve bir davranış hakkında eğilim ya da yönelimdir (Tezcan,1995). Bireyde belli bir objeye 

yönelik tutum oluşturmak ve var olan tutumu değiştirmek oldukça güçtür. Bireylerin tutumlarını 
değiştirebilmek için öncelikle hedef kitlenin özelliklerinin ve tutumlarının oluşmasına ve gelişmesine 

neden olan faktörlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir (Erden, 1995).  Bireyler tutumlara sahip olarak 

dünyaya gelmezler, tutumları sonradan öğrenirler. Fakat bireyler belli konular, objeler ya da kişiler 

hakkındaki tutumlarını nasıl oluşturur ve geliştirirler. Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Bazı tutumlar 
bireyin kendi yaşantılarından bazıları da başka kaynaklardan oluşur. Bireyin tutumlarının oluşmasına 

etki edebilecek kaynakları genel olarak üç şekilde sınıflandırılmıştır. Bunlar; ailenin (ana-baba) etkisi, 

çevrenin (akran grupları, akrabalar, öğretmenler) etkisi, direkt kişisel deneyim. Tutumların oluşmasında, 
yukarıda sayılan kaynakların yanında bireylerin yaşları da önemli rol oynar. Özelikle çocukluk 

döneminde (6–12 yaşları arası) çoğu tutumlar anne ve babayı taklit ederek oluşur. Ergenlik 

döneminde(12–21 yaşları arası) tutumlar şekillenir. İlk yetişkinlik devresinde (21–30 yaşları arası) ise 
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bu tutumlar giderek kristalleşir veya kemikleşir. Bu dönemde edinilen tutumlar, genel olarak değişmez 
(Kağıtçıbaşı,2005). İnsanlar genellikle tutumlarını davranışlarına yansıtmaktadırlar. Bundan dolayı 

ağaçlarla ve çevreyle ilgili tutumların belirlenmesi doğayı koruma açısından önemlidir. İnsanların 
ağaçlar ve çevreye ilişkin tutumlarının belirlenmesi, ağaçları korumanın temel unsurlarından birisidir. 

Çevrenin korunmasında gösterilen çabaların başında, insanların daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede 

yaşamasının sağlanması gelmektedir. Günümüzde çevrenin korunması, çevreyi en çok etkileyen insanın 
çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile mümkündür (Yılmaz ve ark., 2004; Erol ve Gezer, 

2006; Uzun ve Sağlam, 2006). Artık tüm dünya insanları bu sorunlarla söylevler dışında etkin ve 

uygulanabilir bir çözüm yoluna gitmediği takdirde, ileriki gelecek yaşamda tüm canlılar büyük 

sıkıntılara girecekler ve yok olma ile yüz yüze kalacaklardır. Bu araştırmada insanlar ve tüm canlılar 
için hayati önem taşıyan ve son yıllarda tüm canlı hayatını hissedilir düzeyde tehdit eden çevre ve çevre 

kirliliğine yönelik spor bilimleri öğrencilerinin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma, katılımcılarda çevre duyarlılığı ve farkındalığı oluşturmak ve katıcıların çevreye 
yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının ve düzeylerinin belirlenip, bunlara yönelik çözüm 

önerilerinde bulunmak ve çözüm üretmek açısından önemlidir. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Araştırma spor bilimleri öğrencilerinin ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının cinsiyete ve spor 

bilimleri bölümüne göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Burdur Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 
ve Spor Yöneticiliği bölümleri, örneklem grubu ise bu bölümlerde okuyan gönüllülük esasına göre 

belirlenmiş öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada veriler yazılı kaynaklardan ve anket yöntemiyle 

elde edilmiştir. Anket olarak (Kunt,2013) tarafından geliştirilen “Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum 
Ölçeği”  kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği test edilmiş ve Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0,838 

olarak bulunmuştur. Ölçek 6 alt faktörden oluşmaktadır. Bunlar, 1. “tabiat üzerindeki etkilerine yönelik, 

2. “ korunmasına yönelik, 3. “ sorumluluk, 4. “ bilinç, 5.“duygu,  6. “önemine yönelik,  tutumlardır. 

Anket, araştırmacı tarafından örneklem grubu ile görüşülerek konu hakkında bilgi verildikten sonra 
cevaplamaları istenilmiş ve cevaplama sonrası alınmıştır. Bu şekilde 406 erkek, 194 kadın olmak üzere 

toplam 600 öğrenciye ulaşılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin kişisel özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  Elde edilen veriler istatistik işlem için bilgisayar ortamına aktarılmış ve uygun istatistik 
programda frekans(%), farklılıkların tespiti için Independent Samples T-Test ve Kruskal Wallis Test 

işlemleri uygulanmıştır. 

4. BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Özellikleri Dağılımı 

 

 Değişkenler N( 

Dağılım) 

%( Dağılım) 

 

Cinsiyet 
  

  

Erkek 406 67,7 

Kadın 194 32,3 

Toplam 600 100,0 

 

Okunan 

Bölümler 

  

  

Beden eğitimi 

öğretmenliği  

200 33,3 

Spor yönetimi 200 33,3 

Antrenörlük eğitimi 200 33,3 

Toplam 600 100,0 
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Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre “Ağaç ve Çevreye Yönelik” Alt Faktör Tutumlarının 

Independent Samples T-Test Dağılımları 

 

 Değişkenler       N Mean Std. 

Deviatio

n 

sd t p 

Fak1.Tabiat üzerindeki etkilere yönelik 

tutum 

  

Erkek 406 1,6144 ,49738  

598 

 

3,147 

 

0,002* Kadın 194 1,4860 ,39702 

Fak2.Korunmasına yönelik tutum 

  

Erkek 406 1,7222 ,49376  

598 

 

4,528 

 

0,000* Kadın 194 1,5381 ,40037 

Faktör 3. Sorumluluk turumu 

  

Erkek 406 1,9094 ,51646  

598 

 

6,302 

 

0,000* Kadın 194 1,6412 ,42015 

Faktör 4. Bilinç tutumu 
  

Erkek 406 1,7599 ,61606  
598 

 
,948 

 
0,343 Kadın 194 1,7113 ,51824 

Faktör 5.Duygu tutumu 

  

Erkek 406 1,8637 ,59493  

598 

 

4,601 

 

0,000* Kadın 194 1,6254 ,59019 

Faktör 6.Önemine yönelik tutum 

  

Erkek 406 1,7241 ,46098  

598 

 

2,474 

 

0,014* Kadın 194 1,6247 ,45911 

P<0,05* 

 

Tablo 3. Katılımcıların Okudukları Bölüm Değişkenine “Göre Ağaç ve Çevreye Yönelik” Alt Faktör 

Tutumlarının Kruskal Wallis H Test Dağılımları 

 

 Değişkenler N Sıra 

Ortalaması 

sd X2 p 

Fak1.Tabiat üzerindeki etkilere 

yönelik tutum 

  

  
  

Beden eğitimi 

öğretmenliği 

200 271,80  

 

 

2 

 

 

 

10,378 

 

 

 

0,006* 
Spor yöneticiliği 200 327,09 

Antrenörlük 

eğitimi 

200 302,61 

Toplam 600  

Fak2.Korunmasına yönelik tutum 

  

  
  

Beden eğitimi 

öğretmenliği 

200 269,81  

 

 
2 

 

 

 
12,834 

 

 

 
0,002* 

Spor yöneticiliği 200 331,24 

Antrenörlük 

eğitimi 

200 300,45 

Toplam 600  

Faktör 3. Sorumluluk turumu 

  
  

  

Beden eğitimi 

öğretmenliği 

200 241,41  

 
 

2 

 

 
 

83,856 

 

 
 

0,000* 
Spor yöneticiliği 200 270,18 

Antrenörlük 

eğitimi 

200 389,91   

Toplam 600  

Faktör 4. Bilinç tutumu 

  

  

  

Beden eğitimi 

öğretmenliği 

200 278,64  

 

 

2 

 

 

 

41,274 

 

 

 

0,000* 
Spor yöneticiliği 200 363,11 

Antrenörlük 

eğitimi 

200 259,75   

Toplam 600  

Faktör 5.Duygu tutumu 

  

  

Beden eğitimi 

öğretmenliği 

200 262,68  

 

 

 

 

 

 

 

 Spor yöneticiliği 200 299,77 
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  Antrenörlük 

eğitimi 

200 339,05 2 20,071 0,000* 

Toplam 600  

Faktör 6.Önemine yönelik tutum 

  

  

  

Beden eğitimi 

öğretmenliği  

200 286,72  

 

 

2 

 

 

 

2,400 

 

 

 

0,301 

  

Spor yöneticiliği 200 313,20 

Antrenörlük 

eğitimi 

200 301,58 

Toplam 600  

P<0,05*  

 

 

 

 
Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre “Ağaç ve Çevreye Yönelik” Toplam Tutum Puan 

Independent Samples T-Test Dağılımları 

 

  N Mean Std. 

Deviatio

n 

sd t p 

Cinsiyet 

  

Erkek 406 1,7486 ,35952  

598 

 

5.511 

 

0,000* 

Kadın 194 1,5912 ,24627  

P<0,05* 
 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya toplam 600 birey katılmıştır. Bunların %67,7’si erkek, %32,3’ü kadın olduğu, 

%33,3’ünün beden eğitimi ve spor öğretmenliği, %33,3’ünün spor yöneticiliği ve %33,3’ününde 

antrenörlük eğitimi bölümlerinde okudukları görülmektedir. 

Katılımcıların okudukları bölüm değişkenine göre “ağaç ve çevreye” yönelik tutumları 

sorgulanmaktadır. Bu sorguya göre, ağaç ve çevre tutum alt boyutlarından “tabiat üzerindeki etki, 

korunmasına yönelik, sorumluluk, bilinç ve duygu”, tutumlarında istatistiksel anlamlı farklılıklar 

görülmektedir(p<0,05). Veriler ayrıntılı olarak irdelendiğinde bölümlere göre verilen cevaplarda tutum 
ortalama puanlarının yüksek olduğunu görülmektedir. Ancak genel olarak Spor yöneticiliği bölümü 

öğrencilerinin, Antrenörlük eğitimi ve Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerine göre tutum 

puanlarının daha yüksek olduğunu, Antrenörlük eğitimi öğrencilerinin de Öğretmenlik bölümü 
öğrencilerine göre tutum puanlarının yüksek olduğunu görülmektedir. Bu sonuçlara göre spor 

bilimlerinde okuyan öğrencilerin ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının olumlu ve tutum puanlarının 

ortalamanın üzerinde olduğunu, bölümler açısından ise Yöneticilik bölümü öğrencilerinin diğer bölüm 

öğrencilerine, Antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin de Öğretmenlik bölümü öğrencilerine göre 
olumlu tutumlarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçlar spor bilimlerinde okuyan 

öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının ve duyarlılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Hungerford ve Volk (1990) çevre sorumluluğuna sahip bir bireyi, çevre ve problemleri hakkında temel 
bilgiye sahip, çevrenin korunmasında aktif görev alan ve duyarlı olan bireyler olarak tanımlamaktadır. 
(Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve Şeker (2009)’in çalışmasındaki öğrencilerin %85,3’ünün çevre 

sorunlarına duyarlı oldukları bulgusu ile okunulan okulun, sınıfın, cinsiyetlerinin, yaş gruplarının, en 
uzun süre oturulan yerin, baba mesleğinin çevre tutum puanlarını etkilediği bulgusu araştırma bulgusu 

ile örtüşmektedir. Diğer taraftan (Karataş, (2013)’ın yaptığı çalışmada öğrencilerin çevreye yönelik 

tutumlarında öğrenim gördükleri anabilim dalına göre anlamlı bir farklılık olduğu, bu farklılığın Fen 

Bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarında Sınıf öğretmenliği ve Sosyal 
bilgiler anabilim dallarına göre daha yüksek olduğunu bulgusu araştırma bulgusu ile paralellik 

göstermektedir. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre “ağaç ve çevre” tutumlarına yönelik verdikleri 

cevapların genel tutum puanları değerlendirilmiştir. Bu sonuca göre ağaç ve çevre ye yönelik tutumlarda 
cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (t(598)=5.551,p<0,05). Erkek katılımcıların ağaç 

ve çevreye yönelik tutumları (X=1.7486) Kadınlara(X=1,5912) göre daha olumludur. Bu sonuca göre 
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ağaç ve çevreye yönelik erkeklerin kadınlara göre daha olumlu tutum sergilediklerini söyleyebiliriz. 

Benzer çalışmalardan; Erol ve Gezer (2006) kızların çevreye yönelik tutumlarının erkeklerin tutum 

puanlarından daha yüksek olduğunu, yine Deniş ve Genç (2007) tarafından yapılan çalışmada, kızların 
çevreye yönelik tutum puanlarının erkeklerin tutum puanlarına göre daha yüksek olduğu, Gökçe ve 

diğerleri (2007), ilköğretim kız öğrencilerinin çevreye yönelik tutum puanlarının erkek öğrencilerin 

puanlarından daha yüksek olduğunu,  Straughan ve Robert (1999) çevre ve çevre sorunlarına yönelik 
kadınların erkeklerden daha ilgili olduğu, bulguları araştırma bulgusu ile zıtlık göstermektedir. Bu 

sonucu spor bilimleri alanlarında okuyan bireylerin çevre ile daha içli dışlı olmalarına ve kadınların 

erkeklere göre doğa ve çevre sporları ile daha az ilgilenmelerine bağlayabiliriz. 

Sonuç olarak katılımcıların; ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının genelde olumlu oldu, ancak 
spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin antrenörlük ve öğretmenlik bölümü öğrencilerine göre, 

antrenörlük bölümü öğrencilerinin de, öğretmenlik bölümü öğrencilerine göre, cinsiyet değişkeninde 

ise, erkek katılımcıların, kadınlara göre daha olumlu tutum sergilediklerini söyleyebiliriz. 

Öneriler; 

Bireylere her yas ve eğitim seviyelerinde çevrenin yaşamsal önemi ve değeri çeşitli yöntemlerle, 
yaşayarak anlatılmalı. Doğa gezileri ve öğrencilerin ağaç dikim faaliyetlerine katılımları bu amaçla 

kullanılan eğitimlerden biri olabilir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenmelerine 

katkı sağlamasının yanı sıra tutumlarındaki değişikliklerin davranışa dönüşmesine katkıda 

bulunulacaktır. Eğitim kurumlarında verilen çevre ile ilgili derslerin sayısından ziyade niteliğinin 
önemli olduğu ve bu nedenle bu derslerin hem içerik olarak hem de öğretim yöntemi açısından 

geliştirilmeli ve güncellenmelidir. Buna benzer çalışmalar ülke geneline yaygınlaştırılarak farklı evren 

ve örneklem gurupları ile yapılmalı.  
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ÖZET: Araştırma spor bilimlerinde Beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyan öğrenciler ile spor bilimlerinin farklı 
bölümlerinde okuyup öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin öğretmenlik mesleği ve uygulamasına yönelik görüşlerinin 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evreni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden 
Eğitimi ve Spor öğretmenliği, Antrenörlük eğitimi ve Spor yöneticiliği bölümleri, örneklem grubunu ise bu bölümlerde okuyan 

tesadüfi yöntemle seçilmiş 196 öğrenciden oluşmaktadır.Araştırmada veriler yazılı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde 
edilmiştir. Amaca yönelik bir anket geliştirilmiştir. Anketin anlaşıla bilirliği, kapsam geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştı r. 
Anketin “Cronbach's Alpha” güvenirlik katsayısı 0,873 olarak bulunmuştur.  Anket örneklem öğrencileri ile görüşülerek anket 
hakkında bilgi verildikten sonra doldurtulmuştur. Bu şekilde ankete 119 erkek,77 kadın olmak üzere 196 katılımcı cevap 
vermiştir.Elde edilen veriler istatistik işlem için bilgisayar ortamına aktarılarak uygun istatistik programda değerlendirilmiştir. 
İstatistik olarak, frekans (%) ve çapraz tablo Crosstabs işlemleri yapılmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, araştırma kapsamında spor bilimlerinin öğretmenlik bölümünde okuyan 
öğrenciler ile farklı bölümlerinde okuyup ve öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlik 
uygulamasına “ staj” ilişkin soru önermelerine genelde “pek çok ve çok”  cevaplarını vererek olumlu görüş belirttikleri 
görülmektedir. Verilen bu cevaplar doğrultusunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyan öğrencilerle, diğer bölüm 
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ve staj uygulamasına yönelik görüşlerinde farklılığın olmadığını söyleyebiliriz.  

Anahtar kelimeler: Spor bilimleri fakültesi, Beden eğitimi öğretmenliği, Formasyon, Uygulama 

ABSTRACT: The aim of the study was to examine the opinions of the students of physical education and sports 
teaching department and the students who took the formation of teaching in different departments in the faculty of sports 
sciences towards teaching profession and practice. The population of the study consisted of 196 students who were selected by 
random method in the departments of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Sport Sciences, Physical Education and Sports 
Teacher, Coaching Education and Sports Management departments. The data were obtained from written sources and survey 

method. A purpose-oriented questionnaire was developed. The intelligibility, scope validity and reliability of the questionnaire 
were ensured. The Cronbach's Alpha reliability coefficient of the questionnaire was found to be 0.873. The questionnaire was 
completed after informing the students about the questionnaire. In this way, 196 male and 77 female students participated in 
the survey. The data obtained were evaluated in the appropriate statistical program. Statistically, frequency (%) and cross table 
Crosstabs operations were performed. 

As a result of the evaluation of the data, it is seen that the students who study in the physical education department 
of the faculty of sports sciences and the students who take the formation of teaching in different departments of the faculty of 
sports sciences generally give many and many answers to the propositions related to the teaching profession and teaching 
practice and give positive opinion. In line with these answers, we can say that there is no difference in the opinions of the 
students who are studying physical education and sports teaching and other department students about teaching profession and 
internship practice. 

Keyword (s): Faculty of sport sciences, Physical education teacher, Formation, Internshi 
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GİRİŞ 

Toplumların gelişimleri etkin ve verimli olarak eğitim ve öğretime verdikleri önem 
doğrultusunda olabilmektedir.  Sosyal, kültürel ve teknolojik olarak gelişmiş toplumlara baktığımızda 

yatırımlarının en başında insan eğitimi olduğu görülmektedir. Günümüzde her alanda olan gelişmeleri 

takip etmek ve o gelişmelere sahip olmak ya da daha ilerisine geçmek ancak nitelikli ve verimli bir 
eğitim uygulaması ile olabilir. Dünyada gelişmelere bağlı olarak nitelikli eğitime olan talep her gecen 

gün artmaktadır. Dünyadaki eğitim ihtiyaçları her ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerdeki bireyler bazı eğitimlere ihtiyaç duymazken, az gelişmiş ülkelerde temel eğitime daha fazla 

ihtiyaç duyulabilmektedir(Dağlı, 2006). Eğitimi, her alanda geçmişten elde dilmiş tecrübelerin ve bu 
tecrübelerin geleceğe yönelik yorumlanarak bireyler üzerinde gelişimlerinin sağlanması amacıyla, belli 

bir plan ve program dâhilinde aktarılması ve bireylerin yaşamlarında istendik davranışlar oluşturma 

süreci olarak tanımlayabiliriz. Alan yazılarına bakıldığında eğitimi bilim insanlarının özde aynı olmakla 
birlikte bakış açılarına göre tanımladıkları görülmektedir. Ercan (1998), Eğitim toplumların gelişmesi 

ve yeni nesillerin eğitilmesi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Eğitim, öğrenme sürecinde sadece 

öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek değil, onları duygusal, toplumsal, zihinsel ve fiziksel 
yönleriyle de geliştirmek, değiştirmek, problemlerini çözecek bir bütün olarak kendilerine yetecek 

duruma getirme süreci olarak tanımlamaktadır. Ergün ve Ersoy, (2014) Eğitimin görevi, bireyleri belli 

amaçlar doğrultusunda yetiştirmek,  içinde yaşadıkları topluma ve çağdaş dünyaya uyumlu fertler haline 

getirmek ve çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak olarak belirtmektedir. 

1.EĞİTİM 

Eğitim, önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda bireylerin eğitilme sürecini ifade eder. Bu 

süreç öğretmenler tarafından hazırlanır, uygulanır ve sürekli olarak izlenir ve belli dönemlerde 
değerlendirilir (M. E. B. 1997). Eğitimin üç temel özelliği bulunmaktadır.  Bunlar; 1. bireyin 

davranışlarını istenilen yönde değiştirmek 2. bireyin davranış değişikliği kendi deneyimleri ile 

gerçekleşir 3. Eğitim planlı ve programlanmış bir süreçtir (Ertürk, 1982). Bir toplumun gelişmesi 
açısından eğitim ve öğretim ne kadar önemli ise o eğitim ve öğretimi uygulayacak öğretmenlerde çok 

önemlidir. Eğitim ve öğretimin düzgün ve istenilen düzeyde uygulanması için öncelikle nitelikli 

öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. İyi bir öğretmen adayının yetiştirilmesi, içeriği çok iyi 

hazırlanmış ve belirlenmiş dersler ve uygulamalarla mümkündür. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme 
sürecinde ne öğretildiğinin yanında öğrenilen bilgilerin, öğretmen adaylarının uygulamalarını ne derece 

şekillendirdiği ile ilgilenmek ve öğretmen adaylarının sürekli öğrenebilme yeteneğine sahip, uyumlu 

bireyler olmalarını sağlaması önemlidir (Darling-Hammond ve Baratz-Snowden, 2007). Öğretmenler 
eğitim ve öğretimin en önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilirler, çünkü verimli bir eğitim 

sisteminin varlığı toplumda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün eğitimi ile doğrudan ilişkilidir (Aysu, 

2007). Öğretmenler, öğrencilerinin olumlu ya da olumsuz davranışlar kazanmalarında etkili bir role 

sahiptir. Bunun için öğretmenlerin genel kültür, içerik bilgisi ve pedagojik bilgiye sahip olması çok 
önemlidir (Semerci ve Semerci, 2004). Eğitim programları, yetiştirilmek istenen bireylerin nitelik ve 

özellikleri açısından önemlidir. Hazırlanan eğitim programları, bireylere verilecek davranışların, 

öğretilecek bilgi, beceri ve tutumların, yapılacak etkinliklerin ve yapılacak değerlendirme süreçlerinin 
belirleyicisidir.  Öğretmenler de bu eğitim programlarının uygulayıcılarıdır (Gültekin, 2013). Bu 

bakımdan eğitim programını yürüten ve yönlendiren öğretmenlerin yetkinliği bu süreci doğrudan 

etkileyecektir. Öğretmenlerin yürüttükleri eğitim süreçleri okullarda eğitim kalitesinin iyileştirilmesi 
için önemli bir süreçtir (Ataç, 2003). Öğretmenlik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Toplumların 

sosyal ve kültürel yapıları, ekonomik durumları ve beklentilerine göre şekillendirdikleri eğitim 

sistemleri, o tolumda öğretmenlerin statüsünü ve konumunu belirlemektedir(Öztürk, 1999). 

2.FORMASYON 

Türkiye de öğretmen yetiştirme sorunu geçmişten günümüze farklı şekillerde biçimlenmiş ve 

günümüze kadar süregelmiş durumdadır. Öğretmen yetiştirme süreçlerine baktığımızda ülkemizde, 2 

yıllık öğretmen okulları, 3 yıllık eğitim enstitüleri dönemlerinden geçildiği ve bu süreçlerde 1 ay ve 3 
ay içerinde öğretmen yetiştirildiği bilinmektedir. Günümüzde ise Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin 

öğretmen yetiştiren programları bulunmaktadır. Ancak bunlara rağmen yöneticilerin bu okulların 

dışında 4 yıllık fakülte mezunlarına da öğretmenlik formasyonu vererek öğretmen olma fırsatı 
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tanımaktadır. Geçmişten günümüze baktığımızda; Türkiye de öğretmen yetiştirme süreci eğitim 

sistemimizin en çok tartışılan konularından biridir. Bunun nedeni, uzun yıllar boyunca tutarlı bir 

öğretmen eğitimi politikasının geliştirilmemiş olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Geçmişe 
baktığımızda birçok farklı öğretmen yetiştirme eğitimi modelinin uygulandığı görülmektedir. Pedagojik 

formasyon programları bu modellerden biridir. Bu pedagojik formasyon programları için tutarlı bir 

politika izlenmemiştir; bazı dönemler kaldırılmış bazı dönemlerde ise tekrar uygulamaya konulmuştur 
(Kiraz ve Dursun, 2015). Ülkemizde öğretmen yetiştirme politikalarından bir olan pedagojik formasyon 

eğitimi sertifika uygulaması Yükseköğretim Kurulu'nun 28.01.2010 tarihli kararı ile 2010-2011 eğitim-

öğretim yılından itibaren üniversitelere tekrar verilmiştir. Bu süreçte tüm öğrenciler Fakülte veya 

bölümü ne olursa olsun, lisans eğitimine devam ederken veya mezun olduktan sonra belirli şartları 
yerine getirmeleri koşuluyla pedagojik formasyon eğitimi alabilmektedir (Kartal ve Afacan, 2012). 

Öğretmenlik formasyonu alan öğrenciler belli dersleri aldıktan sonra alanları ile ilgili 

öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar. Bu uygulama sürecinde öğretmen adaylarından öğretmenlik 
mesleğinin yeterliliklerini geliştirme, kendi alanının ders programını anlayabilme, kullandıkları ders 

kitapları ve diğer araç ve gereçleri kullanabilme, değerlendirebilme ve gerektiğinde ek öğretim 

malzemesi geliştirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme ve elde edinilen deneyimlerini ve 
çalışmalarını, uygulama öğretmeni, uygulama öğretim elemanı ve arkadaşları ile paylaşarak kendilerini 

geliştirmeleri beklenmektedir  (Sarıçoban, 2008). Bir dersin müfredatını ve çıktılarını değerlendirmek 

için o dersi alan bireylerin ders hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması gereklidir. Bu açıdan 

öğretmenlik formasyonu alan öğretmen adaylarının, uygulama öğretmenleri ve uygulamalar hakkında 
olumlu ya da olumsuz görüşlerinin ortaya çıkarılması, eğitim sürecinin ve uygulamaların 

iyileştirilmesinde çok önemlidir. Öğrencilerin uygulamalara yönelik öğretmenlerinden aldıkları bilgiler, 

onların çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla ve genel motivasyonlarıyla, öğrencileri için 
öğrenme ortamlarını nasıl hazırlayacaklarını, öğretmede ne kadar etkili olabileceklerini anlamalarını 

sağlayacaktır (OECD, 2009). Uygulamaya konulan bir eğitim ve öğretimin belirlenen genel ve özel 

amaçlarına başarıyla ulaşması, uygulamaya katılan öğretmenlerin başarısı ile doğru orantılıdır. Bu 

doğrultuda eğitim-öğretim için bu denli önemli olan öğretmen adaylarının hizmet öncesinde okullarda 
öğretmenlik deneyimi kazanmaları ve öğretmenlik uygulamalarına katılmaları öğretmen adaylarının 

yetişmeleri açısından çok önemli görülmektedir (Bozağaç, Bingöl ve Akçay, 2011). 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Araştırma betimsel araştırma niteliğinde ve tarama modelinde bir araştırmadır. Betimleme 

çalışmaları, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar 

arasındaki etkileşimi açıklamayı hedef alır. Tarama modelleri ise var olan durumu, var olduğu biçimde 
ve nesnel bir yaklaşım ile ortaya koyma sürecidir (Karasar, 2009; Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2010). Araştırma spor bilimleri fakültesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

bölümü öğrencileri ile farklı bölümlerdeki öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin öğretmenlik 

mesleği ve uygulamasına yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, 

Antrenörlük eğitimi ve Spor yöneticiliği bölümleri, örneklem grubunu ise bu bölümlerde okuyan 

tesadüfi yöntemle seçilmiş 196 öğrenciden oluşmaktadır. 

Araştırmada veriler yazılı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Amaca yönelik bir 

anket geliştirilmiştir. Anketin anlaşıla bilirliği, kapsam geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Anketin 

“Cronbach's Alpha” güvenirlik katsayısı 0,873 olarak bulunmuştur. Anket öğretmenlik mesleğine 
yönelik ve öğretmenlik uygulaması “staj” olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Öğretmenlik mesleğine 

yönelik 7 soru, öğretmenlik uygulamasına “staj” yönelik 12 soru önermesi bulunmaktadır. Soru 

önermeleri cevap seçenekleri Likert tipi “Pek çok, Çok, Az ve Hiç” şeklinde 4 derecelidir. Anket 

örneklem gurubu ile görüşülerek anket hakkında bilgi verildikten sonra doldurtulmuştur. Bu şekilde 119 
erkek,77 kadın olmak üzere toplam196 katılımcı cevap vermiştir. Elde edilen veriler istatistik işlem için 

bilgisayar ortamına aktarılarak uygun istatistik programda değerlendirilmiştir. İstatistik olarak, frekans 

(%) ve çapraz tablo Crosstabs işlemleri yapılmıştır.  
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Çapraz tablo işlemi katılımcıların iki ya da daha çok sınıflamalı değişkene göre frekans ve yüzde 

dağılımlarını verir. Gözeneklerin yüzde değerleri incelenerek değişkenler arasında ilişki olup olmadığı 

konusunda bir fikir edinilebilir(Büyüköztürk,2003.s.27). 

4. BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Özellikleri Dağılımı 

 

  N. Dağılım % Dağılım 

 Cinsiyet Erkek 119 60,7 

Kadın 77 39,3 

  

 Okunan bölüm 

  

Toplam 196 100,0 

Formasyonu alan diğer bölümler 110 56,1 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 86 43,9 

Toplam 196 100,0 

  

 Okunan bölümleri 

 seçme nedenleri 

  

  

  

Sporcu olduğum için 80 40,8 

Ailem istediği için 3 1,5 

Yasam boyu sağlıklı kalabilmek için 4 2,0 

Başka bir bölümü kazanamadığım için 13 6,6 

Beden eğitimi öğretmenliğini sevdiğim 
için 

87 44,4 

Diğer... 9 4,6 

Toplam 196 100,0 

 
Tablo 2. Katılımcıların Okudukları Bölümlere Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri Dağılımı 

  

  

Pek çok Çok Az 

 

Hiç Toplam 

 

 1. Öğretmenlik yapmayı 

 düşünüyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

 

  59 27 20 4 110 

  53,6% 24,5% 18,2% 3,6% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

Spor 

öğretmenliği 

  47 24 10 5 86 

  54,7% 27,9% 11,6% 5,8% 100,0% 

                                                                      Toplam   106 51 30 9 196 

    54,1% 26,0% 15,3% 4,6% 100,0% 

2. Öğretmenlik mesleğinin 

 kutsallığına inanıyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  

  68 34 7 1 110 

  61,8% 30,9% 6,4% ,9% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

Spor 
öğretmenliği 

  58 23 4 1 86 

  67,4% 26,7% 4,7% 1,2% 100,0% 

                                                                 Toplam   126 57 11 2 196 

    64,3% 29,1% 5,6% 1,0% 100,0% 

3. Öğretmenliğin toplumdaki 

 saygınlığımı arttıracağını 

 düşünüyorum 

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  52 47 9 2 110 

  47,3% 42,7% 8,2% 1,8% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  39 35 10 2 86 

  45,3% 40,7% 11,6% 2,3% 100,0% 

                                                              Toplam   91 82 19 4 196 

    46,4% 41,8% 9,7% 2,0% 100,0% 

4. Öğretmenliği tanıdığımı 

 düşünüyorum 

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  47 49 10 1 107 

  43,9% 45,8% 9,3% ,9% 100,0% 

  43 29 12 1 85 
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  Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  50,6% 34,1% 14,1% 1,2% 100,0% 

                                                              Toplam   90 78 22 2 192 

    46,9% 40,6% 11,5% 1,0% 100,0% 

5 Öğretmenliğin kişisel 

özelliğime 

 uyduğunu düşünüyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  52 37 20 0 109 

  47,7% 33,9% 18,3% ,0% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  46 30 8 2 86 

  53,5% 34,9% 9,3% 2,3% 100,0% 

                                                                 Toplam   98 67 28 2 195 

    50,3% 34,4% 14,4% 1,0% 100,0% 

6. Beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği 

 diğer branş öğretmenliğinden 

 farklı olduğunu düşünüyorum 

  

Formasyon alan 
 diğer bölümler 

  67 30 11 2 110 

  60,9% 27,3% 10,0% 1,8% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  62 16 8 0 86 

  72,1% 18,6% 9,3% ,0% 100,0% 

                                                                 Toplam   129 46 19 2 196 

    65,8% 23,5% 9,7% 1,0% 100,0% 

7. Beden eğitimi öğretmenliği 

 ilk baştan hedefimdi 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  51 30 21 6 108 

  47,2% 27,8% 19,4% 5,6% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  38 23 17 6 84 

  45,2% 27,4% 20,2% 7,1% 100,0% 

                                                                  Toplam   89 53 38 12 192 

 46,4% 27,6% 19,8% 6,3% 100,0% 

 
 Tablo 3. Katılımcıların Okudukları Bölümlere Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri 

Dağılımı 

 Pek çok Çok Az 

 

Hiç Toplam 

 

1. Dersleri öğretmenlik için 

 önemli buluyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  52 42 13 2 109 

  47,7% 38,5% 11,9% 1,8% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  44 31 9 2 86 

  51,2% 36,0% 10,5% 2,3% 100,0% 

                                                                   Toplam   96 73 22 4 195 

 49,2% 37,4% 11,3% 2,1% 100,0% 

2. Mesleki bilgilerimi geliştiriyor 

  

  
  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  52 47 9 2 110 

  47,3% 42,7% 8,2% 1,8% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 
öğretmenliği 

  

  40 37 7 0 84 

  47,6% 44,0% 8,3% ,0% 100,0% 

                                                                     Toplam   92 84 16 2 194 

    47,4% 43,3% 8,2% 1,0% 100,0% 

3. Derslerde farklı öğrenci 

 özelliklerini tanıyorum 

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  47 48 12 2 109 

  43,1% 44,0% 11,0% 1,8% 100,0% 

  39 30 16 0 85 
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  Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  45,9% 35,3% 18,8% ,0% 100,0% 

                                                                   Toplam   86 78 28 2 194 

    44,3% 40,2% 14,4% 1,0% 100,0% 

4. Derslerde farklı öğretmen 

 özelliklerini tanıyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  53 49 7 1 110 

  48,2% 44,5% 6,4% ,9% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  

  45 29 11 1 86 

  52,3% 33,7% 12,8% 1,2% 100,0% 

                                                                        Toplam   98 78 18 2 196 

    50,0% 39,8% 9,2% 1,0% 100,0% 

5. Derste kazanacağım tecrübeler, 
öğretmenlik mesleğimi 

 etkileyeceğini düşünüyorum 

  

Formasyon alan 
 diğer bölümler 

  61 42 6 1 110 

  55,5% 38,2% 5,5% ,9% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor 

öğretmenliği 

  48 30 8 0 86 

  55,8% 34,9% 9,3% ,0% 100,0% 

                                                                       Toplam   109 72 14 1 196 

    55,6% 36,7% 7,1% ,5% 100,0% 

6. Derste kazanacağım tecrübeler, 

 alan bilgisi derslerini 

 etkileyeceğini düşünüyorum 

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  50 51 7 2 110 

  45,5% 46,4% 6,4% 1,8% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği 

  

  44 30 11 1 86 

  51,2% 34,9% 12,8% 1,2% 100,0% 

                                                                     Toplam   94 81 18 3 196 

    48,0% 41,3% 9,2% 1,5% 100,0% 

 
Tablo 3. Devamı 

 
  

Pek çok Çok Az 
 

Hiç Toplam 
 

7. Dersler için bir dönemin 

 yeterli olduğunu düşünüyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  18 40 30 20 108 

  16,7% 37,0% 27,8% 18,5% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği 

  17 23 35 11 86 

  19,8% 26,7% 40,7% 12,8% 100,0% 

                                                                     Toplam   35 63 65 31 194 

    18,0% 32,5% 33,5% 16,0% 100,0% 

8. Derslerde öğretmenlik 

yapacağımdan dolayı 
heyecanlıyım 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  49 36 21 3 109 

  45,0% 33,0% 19,3% 2,8% 100,0% 

Beden eğitimi ve 
spor öğretmenliği  

  35 30 11 8 84 

  41,7% 35,7% 13,1% 9,5% 100,0% 

                                                                        Toplam   84 66 32 11 193 

   43,5% 34,2% 16,6% 5,7% 100,0% 

9. Derslerde mesleki güven 

 kazanacağımı düşünüyorum 

  

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  59 43 8 0 110 

  53,6% 39,1% 7,3% ,0% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği 

  45 30 10 1 86 

  52,3% 34,9% 11,6% 1,2% 100,0% 

                                                                       Toplam   104 73 18 1 196 

    53,1% 37,2% 9,2% ,5% 100,0% 

10. Dersler öğretmenlik 

 duygularımı geliştiriyor 
  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  49 45 15 1 110 

  44,5% 40,9% 13,6% ,9% 100,0% 

  42 27 13 3 85 
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  Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği 

  

  49,4% 31,8% 15,3% 3,5% 100,0% 

                                                                     Toplam   91 72 28 4 195 

    46,7% 36,9% 14,4% 2,1% 100,0% 

11. Ders uygulamalarıyla 

mesleki 

 zorlukları görerek öğretmenliğe 

 daha iyi hazırlanıyorum 

  

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  45 54 8 3 110 

  40,9% 49,1% 7,3% 2,7% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği 

  35 30 17 3 85 

  41,2% 35,3% 20,0% 3,5% 100,0% 

                                                                        Toplam   80 84 25 6 195 

 41,0% 43,1% 12,8% 3,1% 100,0% 

12. Derslerde öğretmenlik  

  
 yapacağım ortamları ve 

 öğrencileri tanıyorum 

Formasyon alan 

 diğer bölümler 

  43 50 14 3 110 

  39,1% 45,5% 12,7% 2,7% 100,0% 

Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği 

  33 30 18 5 86 

  38,4% 34,9% 20,9% 5,8% 100,0% 

                                                                 Toplam   76 80 32 8 196 

    38,8% 40,8% 16,3% 4,1% 100,0% 

 

             5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Araştırmaya toplam 196 öğrenci katılmıştır. Bunlardan %60,7’si erkek, %39,3’ü kadın, okudukları 

bölümlerin, %56,1’i öğretmenlik formasyonu alan diğer bölümler, %43,9’u beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümü olduğu, bölümleri seçme nedenlerinin ise, %40,8’i sporcu oldukları için, %44,4’ü 
Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini sevdikleri ve diğer nedenler olduğu görülmektedir (Tablo 1).  Bu 

verilere göre katılımcıların bölümlerini seçme nedenlerinin beden eğitimi ve spor öğretmenliğini 

sevdikleri ve sporcu oldukları için seçtiklerini söyleyebiliriz. Kocatürk (2006)’ün sınıf öğretmenliği 
bölümü öğretmen adayları üzerine yaptığı çalışmasındaki, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 

öğrenim gördüğü bölümü kendi isteği ile seçtiği bulgusu, araştırma bulgusu ile paralellik 

göstermektedir. 

 Beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğine yönelik görüşlerinin toplamda genel olarak “ pek çok ve 
çok” seçeneklerinde olumlu görüşte oldukları görülmektedir( Tablo 2). Değişkenler arası verilen 

cevapların karşılaştırmalı analizde soru önermelerine verilen cevap gözeneklerine göre, formasyon alan 

öğrenciler ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyan öğrencilerin cevaplarında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılımcıların öğretmenlik mesleğini sevdikleri 

ve olumlu bir tutum sergilediklerini söyleyebiliriz. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı 

tutumları, mesleğe duydukları sevgi ile doğru orantılıdır. Bireylerin mesleklerine karşı tutumları, 
mesleki başarı ve uyumunu, kariyer gelişimini, ruh sağlığını önemli ölçüde etkiler (Arabacı, 2008).  

 Katılımcıların Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik “dersleri öğretmenlik için önemli 

buluyorum, mesleki bilgilerimi geliştiriyor, derslerde farklı öğrenci özelliklerini tanıyorum, derslerde 

farklı öğretmen özelliklerini tanıyorum, derste kazanacağım tecrübeler öğretmenlik mesleğimi 
etkileyeceğini düşünüyorum, derste kazanacağım tecrübeler alan bilgisi derslerini etkileyeceğini 

düşünüyorum, derslerde öğretmenlik yapacağımdan dolayı heyecanlıyım, derslerde mesleki güven 

kazanacağımı düşünüyorum, dersler öğretmenlik duygularımı geliştiriyor, ders uygulamalarıyla 
mesleki zorlukları görerek öğretmenliğe daha iyi hazırlanıyorum, derslerde öğretmenlik yapacağım 

ortamları ve öğrencileri tanıyorum” soru önermelerine toplamda genel olarak “pek çok ve çok”  

cevaplarını verirlerken, “dersler için bir dönemin yeterli olduğunu düşünüyorum” önermesine ise “az ve 

çok” seçeneklerini işaretledikleri görülmektedir. Değişkenler arası verilen cevapların karşılaştırmalı 
analizde soru önermelerine verilen cevap gözeneklerine göre, formasyon alan öğrenciler ile beden 

eğitimi ve spor öğretmenliği okuyan öğrencilerin cevaplarında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir (Tablo 3). Yani bu sonuca göre katılımcıların öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik 
genel olarak olumlu görüşte olduklarını, “öğretmenlik uygulaması dersleri için bir dönemin” yeterli 

olmadığını söyleyebiliriz.(Kartal ve Afacan,2012) yapmış oldukları çalışmalarındaki, pedagojik 

formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik genel tutumlarının orta 
düzeyin üzerinde olduğu bulgusu ile, ( Aksu ve Demirtaş, 2006; Köroğlu, Başer ve Yavuz,2000; 
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Güven,2004; Halbach, 2000; Topkaya ve Yalın,2005) okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına 

ilişkin yapmış oldukları çalışmalarındaki, uygulamalarda öğretmenlik mesleğini yaparak-yaşayarak 

öğrendikleri ve alan bilgilerinin arttığı, iletişim kurma, sınıf yönetimi ve temel öğretmenlik becerilerinde 
deneyim kazandıkları, çok yararlı ve mesleki gelişme için gerekli bulunması, öğretim uygulamasının 

ders ortamında öğretilenlerden çok daha etkili olduğu, öğretmen adayı için hem kişisel hem de mesleki 

bir gelişim süreci olduğu bulguları araştırma bulgusu ile örtüşmektedir. 

 Araştırma kapsamında elde edilen veriler sonucunda, spor bilimleri fakültesi öğretmenlik bölümü 

okuyan öğrenciler ile öğretmenlik formasyonu alan diğer bölüm öğrencileri arasında öğretmenlik 

mesleği ve öğretmenlik uygulamasına yönelik soru önermelerine ilişkin genel olarak olumlu görüşte 

olduklarını söyleyebiliriz. Yalnızca öğretmenlik uygulaması için bir dönemin az olduğunu 
görüşündedirler. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileri ile diğer 

bölümlerde okuyan ve öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin, öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik 

uygulamasına ilişkin genel olarak olumlu görüş ve tutumlarının olduğunu söyleyebiliriz. 

Öneriler; Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum oluşturmaları veya 

tutumlarını daha da olumlu yönde geliştirmeleri için öğretmenlik mesleğine değer verilmeli ve 

öğrencilere öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Öğrencilerin öğretmenlik 
mesleğine daha iyi hazırlanmaları için öğretmenlik uygulaması süresi attırılmalı. 
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ÖZET: Bu çalışmada 1830 tarihli nüfus defterine göre Hamid Sancağının kazalarından olan Pavlu (Sütçüler) 

kazasının bu tarihlerdeki idari bölgeleri, köyleri, nüfusu ve toplum yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Çalışmamızda önce Sütçüler kazasının tarihi coğrafyası, Osmanlı döneminde bölgede yapılan nüfus tahrirleri ve 
Sütçüler kazasının da içerisinde yer aldığı 1830 tarihli 3234 numaralı nüfus defteri değerlendirilmiştir. Devamında ilk 
olarak 3234 numaralı nüfus defterine göre Sütçüler'in idari bölgeleri, yerleşimleri ile nüfus ve nüfus dağılımları 
işlenmiştir. İkinci olarak ise 1830'lu yıllarda Sütçüler kazasında ve köylerinde yaşayan toplulukların toplumsal yapıları 
incelenmiştir. Bahsi geçen toplulukta kullanılan erkek adları ve unvanlar, yaş ortalamaları ve yaş grubu dağılımları, 
doğanlar, ölenler ve nüfus artışı, geçici göçler ayrı ayrı incelenmiş ve daha anlaşılır olması için de yerine göre tablo ve 
grafiklerle desteklenmiştir. Sonuç olarak da irdelenen hususlarla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Hamid, Pavlu, Sütçüler, Nüfus, Toplum. 
 

 
ABSTRACT: In this study, the administrative regions, villages, population and social structure of Pavlu 

(Sütçüler) town, which is one of the district of Hamid (Isparta) provinve according to the 1830 population registry, 
were tried to be revealed. In our study, firstly the historical geography of Sütçüler town, the population enumeration in 
the region during the Ottoman period and the population registry numbered 3234 dated 1830, including Sütçüler town, 
were evaluated. In the following, firstly, according to the population register no. 3234, the administrative regions and 
settlements of Sütçüler, population and population distributions and their comparisons are examined. Secondly, the 
social structures of the communities living in Sütçüler accident and villages in the 1830s were examined. The male 
names and titles used in the said community, the average age and age group distributions, births, deaths and population 
increase, temporary migrations were examined separately and supported by tables and graphs for clarity.  As a result, a 

general evaluation was made on the issues discussed. 

Keywords: Hamid, Pavlu, Sütçüler, Population, Society.  

 

 

1. PAVLU KAZASININ SINIRLARI VE TARİHİ COĞRAFYASI 

1830 tarihli 3234 numaralı nüfus defterinin hem fihristinde hem de içindeki bölümde Pavlu 

olarak yazılan kazanın merkezi de Pavlu olarak geçmektedir.  Pavlu kazasının kapsadığı alan ile 
şu anki Sütçüler kazasının kapsadığı alan aşağı yukarı aynıdır. Sadece iki köy Eğirdir kazası ile 

yer değiştirmiştir. 1830’larda Pavlu kazasına dahil olan Haymana (Akbelenli) köyü şimdi Eğirdir 

kazası sınırları içerisinde, 1830'larda Eğirdir kazasına dahil olan Sığırlık (Yeşilköy) köyü ise 
şimdi Sütçüler kazası sınırları içerisindedir. Netice olarak 1830 yılındaki Pavlu kazası ve kaza 

merkezi olan (kasaba-i nefsi Pavlu) Pavlu kasabası Sütçüler’e tekabül etmektedir. 

Kaza doğu sınırını Beyşehir kazası ile paylaşır. Torosların içe doğru uzantısı olan Dumanlı 

Dağ ile Dedegöl Dağları tabii bir sınırdır. Güney sınırını Manavgat ve Serik kazaları ile paylaşır. 
Bu sınır Dumanlı Dağ’dan batıya doğru dağlık arazilerden geçerek Sarp Dağ ile devam eder. Sarp 

Dağı bölerek geçen Köprü Çay’ın oluşturduğu güneybatıya doğru devam eden kanyonlar 

neredeyse tabii sınırı oluşturur. Batı sınırını Bucak, kuzey sınırını da Eğirdir ve Aksu kazaları ile 
paylaşır. Batı sınırı Karacaören baraj gölünün Yazılı Kanyon’a doğru çıkan parçasını içine alarak 

Kovada Gölü’ne ulaşır. Kuzey sınırı ise Kovada Gölü’nün kuzey sınırından, Ayvalıpınar, 
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Karacahisar ve Pınargözü’nden geçerek Dumanlı Dağ’a ulaşır (BOA,HRT.h.600, 1915; Kiepert, 

1908; Kiepert, 1867).   

         
Harita 1. Pavlu ( Sütçüler) Kazası 1830 Sınırları 

 
 

Pavlu kazası dağlık ve bu dağları birbirinden ayıran dere ve vadilerden oluşmaktadır. 

Ekilebilir arazisi yok denecek kadar azdır. Bu durum 1830 tarihli nüfus defterinde Pavlu kazası 
altına düşülen not ile belirtilmiştir. Pavlu ve köyleri taşlık olduğundan ahali keçi ve sığır 

yetiştiriciliğiyle uğraşır (BOA.NFS.d. 3234:62). Köprüçay’ın doğuş yeri Aksu kazası olsa da 

bölge içerisinde kendisine katılan irili ufaklı çay ve derelerden de beslenmektedir. Yine bölge 
içinden beslenen diğer bir nehir ve baraj gölü, Aksu nehri ile Karacaören baraj gölüdür.  

Kaza kendi içinde üç bölgeden oluşmaktadır. Kazanın doğu bölümünü oluşturan Dumanlı 

Dağ ile Sarp Dağ arasında kalan Kartoz-Kesme Nahiyesi bölgesi, Sarp Dağ’ın batısında kalan ve 

kaza merkezi Pavlu’nun da dahil olduğu güney kısmı olan Pavlu Bölgesi ve kaza merkezi 
Pavlu’nun kuzeyinde kalan Çepel Nahiyesi bölgesidir (NFS.d. 3234:62-83; Bkz. Harita 1).  

Pavlu’nun da içinde bulunduğu Pisidia bölgesi MÖ 9’ncu yüzyıl ile 7’nci yüzyıl başına 

kadar Frigia,  MÖ 7’nci yüzyıl başından MÖ 546’ya kadar Lidia, MÖ 546-334 arası Pers, MÖ 
334-281 arası Helen, MÖ 281-189 arası Selekuid, MÖ 189-129 arası Pergamon ve MÖ 129’dan 

MS 12’nci yüzyıl sonlarına kadar Roma ve Bizans dönemlerinde bazı bölgelerinin veya 

tamamının adı geçen devlet ve imparatorlukların yönetimi altında veya etki alanı içinde kalmıştır  
(Cramer, 1832:286-288). Pavlu kaza bölgesinde Antik, Helen ve Roma-Bizans dönemlerinden 

kalma birçok yerleşim yeri kalıntıları bulunmakla birlikte yeri ve adı tespit edilebilen tek yer Kara 

Bavlu olarak da bilinen Adada’dır (Cramer, 1832:295-315; Pektaş, 1961:441-454; Naerebout, 

2012-2013). 
Pisidya bölgesi içerisinde bulunan Pavlu bölgesinde Türk yerleşiminin ne zaman oluştuğu 

ile ilgili bilgiler çok açık ve net değildir. Fakat Isparta’nın 1204 yılında fethedilmesinden sonra 

Eğirdir ve Sütçüler yörelerinin de bu tarihlerde fethedildiği ve devamında da Antalya’nın 1207 
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yılında alındığı söylenebilir. Bu tarihten itibaren Anadolu Selçuklu hâkimiyetine giren bölge 

Hamidoğullarının bu bölgelerde bir beylik oluşturmasıyla Hamidoğlu Beyliği’nin sınırları içine 

dâhil olur (Bakır, 2009:186; Gençosman, 1941:43). 
Bölgeye adını veren Hamid Bey’in Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubat’ın son 

dönemlerinde aşiretiyle birlikte Anadolu’ya gelerek hizmetine girdiği ve Sultan II. Gıyaseddin 

Keyhüsrev zamanında Isparta ve Burdur yöresine uç beyi tayin edildiği rivayet edilmektedir. 

Hamid Bey ilk olarak 1291 yılında bağımsız bir beylik kurmak için harekete geçmiş fakat Sultan 
II. Mesud’un yardım çağrısına icabet ederek Anadolu’ya gelen İlhanlı Hükümdarı Geyhatu 

Han’ın Eğirdir, Isparta ve Burdur yörelerini tahrip etmesi neticesinde başarılı olamamıştır. 

Sonrasında İlhanlı’da hanlığa gelen Gazan Han’ın Sultan II. Mesud’u azletmesi nedeniyle oluşan 
boşluktan yararlanarak 1297 yılında Uluborlu merkez olmak üzere Isparta, Burdur, Eğirdir, 

Ağros, Gönen, Barla ve Keçiborlu’nun içinde bulunduğu bölgede bağımsızlığını ilan ederek 

beyliğini kurmuştur. Hamid Bey’in sağlığında Beyliğin sınırları Yalvaç, Karaağaç 

(Şarkikaraağaç), Afşar, Pavlu (Sütçüler), İncir ve Ağlasun’u içine alacak şekilde genişlemiştir 
(Kofoğlu, 2006:75-80; Kofoğlu, 1997:471-472). 

İlyas Bey’den sonra Bey olan oğlu Kemalettin Hüseyin Bey zamanında Karamanoğlu 

Beyliği ile ilişkiler düzelmemiş ve sürekli toprakları Karamanoğulları tarafından tehdit edilmiştir. 
Bu durum karşısında I. Murad’dan koruma talep eden Hamidoğlu Beyliği sonunda Karamanoğlu 

ile sınır olan Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç beldelerini 80.000 altın 

karşılığında Osmanoğulları idaresine terk etmiştir. Böylece bölgenin Osmanoğulları’na geçiş 
süreci de başlamıştır.  Osmanlı’nın başına geçen Yıldırım Bayezid, 1390-91 yılında Karamanoğlu 

Alâeddin Bey’in tekrar Hamid topraklarına saldırması nedeniyle çıktığı seferde Hamidili’nin 

tamamını almış ve idaresini oğlu İsa Çelebi’ye vermiştir. Osmanlı hâkimiyetine geçen 

Hamidoğulları toprakları Hamidili (Hamid Sancağı) olarak Anadolu Beylerbeyliğine dâhil 
olmuştur. (Kofoğlu, 2006:179-210; Kofoğlu, 1997:473-474).  

2. NFS.d.3234 NUMARALI NÜFUS DEFTERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından tasnifi yapılan ve Nüfus Defterleri 
(NFS.d) bölümünde bulunan 3234 numaralı nüfus defterinin bilgi formunda defterin başlangıç 

tarihinin H. 29 Ca 1246, ciltsiz, ebrusuz 118 varaktan ibaret olduğu belirtilmiştir. Defterin ilk 

sayfasında tahrir tarihini, tahririn nereleri, kimleri kapsadığını ve tahrir içeriğini belirten bilgiler 
bulunmaktadır.1 Bu bilgilere ve defterin başında verilen fihriste göre Hamid Sancağı kazalarından 

Isparta, Pavlu, Eğirdir, Karaağaç, Afşar, Yalvaç, Hoyran, Uluborlu, Barla, Ağros, Gönen, 

Keçiborlu, Ağlasun ve İncir olmak üzere on dört kazada mukim küçük ve büyük erkek Müslüman 

ahalinin yazıldığı defterdir (NFS.d.3234:2,3). Fakat 3234 numaralı defterin içeriğine bakıldığında 
defterin Isparta, Pavlu ve Eğirdir kazalarını içerdiği anlaşılmaktadır.  

Bu durumda, defter başında bulunan fihristten ve bir üst paragraftaki başlangıç yazısından 

anlaşıldığına göre yukarıda isimleri zikredilen on dört kazanın yazıldığı tahrir defterinin; 
sonradan BOA görevlilerinin tasnifi esnasında dört ayrı defter (NFS.d.3234, NFS.d.3235, 

NFS.d.3236, NFS.d.3237) olarak düzenlendiği ve dijital ortama dört defter numarasıyla 

aktarıldığı anlaşılmaktadır. Hatta bu tasnif esnasında defter başlangıcında verilen fihrist 

sıralaması ile yeni defter içerikleri karşılaştırıldığında bir atlama ve kaydırma hatasının yapıldığı 
da görülmektedir. Bu hata fihriste göre Eğirdir kazasından sonra gelen Karaağaç ve Afşar kazaları 

atlanmış, 3235 numaralı ikinci defter Yalvaç kazasından başlatılmıştır. Atlanan Karaağaç ve 

Afşar kazaları da 3237 numaralı dördüncü defterin sonuna İncir kazasından sonra ilave edilmiştir. 
Bu durum 3237 numaralı defterin 19. sayfasında İncir kazası yekûnu yazıldıktan sonra bahsi 

geçen on dört kazanın dökümleri yazılarak genel yekûn dökümü çıkarılmış olmasından da 

bellidir. Ayrıca aynı sayfanın alt kısmında tahriri yapan kişi olan Seydi İbrahim’in mührü 
bulunmaktadır. Bu da bize aslında defterin burada sonlandığını göstermektedir (NFS.d. 3237:19). 

                                                             
1 “Bin iki yüz kırk altı senesi mâh-ı cemazi-el evvelinde bâ-fermân-ı âlî tahririne memur buyrulduğum Hamid 

Sancağının havi olduğu on dört kazada kasabat ve kurahada vaki kaffe-i ehl-i İslamın marifet çaker-i nam ve marifet-
i şer’a ve cümle etfakıyle kibar ve sığarı zikrundan bir ferdi gerüye kalmayarak ber merzuk emr-i âlî ehl-i İslamın 
keyfiyet ve kemiyetleri beyânıyla tahrir-i cedid defteridir ki ber-vech-i ati zikr ve beyân olunur”. 
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3234 numaralı defter arşiv tarafından dijital ortama 1 varak, 1 sayfa olmak üzere 

görüntülenerek aktarılmış ve NFS.d.3234.0001 - NFS.d.3242.0122 şeklinde 122 dijital sayfa 

olarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. 118 varağın 122 dijital sayfaya çıkma sebebi 
başlangıçta bulunan 3234.0001 ve 3234.0002 numaralı dijital sayfalar fihrist sayfalarıdır. Geri 

kalan 2 sayfalık fark ise H.1246 sayımında yer almayan H.1251 tarihli yoklama defterlerinden 

alınarak deftere eklenen Pavlu kazası Çepel nahiyesine tabi Karadiken ve Haymana 

mahallelerinin kayıtlarının bulunduğu 3234.0082 ile 3234.0083 numaralı sayfalardır. Defterde 
3234.0062 ile 3234.0082 numaralar dâhil olmak üzere arasında kalan 21 dijital sayfa Pavlu kazası 

ve kazaya tabi olan yerleşim birimlerinde yaşayan Müslüman reayanın kaydedildiği sayfalardır. 

Biz çalışmamızda 22 dijital görüntü 42 sayfadan oluşan Pavlu kazası nüfus defterini baz aldık ve 
asıl olarak bu kısımdan yararlandık. Çalışma içerisindeki atıflarda ve dipnotlarda da dijital sayfa 

numaralarını kullandık.   

Tahrire H.1246 yılının Cemâzi-el evvel ayında (Kasım 1830) başlanmış ve bu yıl içerisinde 

tamamlanmıştır. Defterde bulunan bilgileri iki kategoride değerlendirmek mümkündür. Birincisi 
defterin yazım tarihi olan H.1246 yılında deftere kaydedilen tahrir bilgilerdir. İkincisi ise H.1255 

yılına kadar devam ettiği görülen ve altı ayda bir yoklama defterleri vasıtasıyla gelen ve deftere 

kâtipler tarafından işlenen vukuat bilgilerine göre deftere aktarılan bilgilerdir (Çimen, 2012:194-
196). 

Defterin ilk yazımındaki bilgiler tahriri yapılan yerleşim birimleri, o yerleşim birimi asli 

vatanı olan şahıslar, yerleşim birimleri sonunda kişilerin tasnifi ve birim yekûnudur. Yerleşim 
birimleri adı, sınıfı (kaza, nahiye, karye, cemaat, çiftlik) ve bağlı olduğu birim adı (Karye-i Badab 

tabi kaza-i Pavlu) şeklinde, kişiler ise hane esasına göre önce hane reisi olmak üzere hanede 

bulunan erkek şahıslar kaydedilmiştir. Hanedeki yazım tamamlandıktan sonra diğer hane 

yazımına geçmeden araya yeni hane olduğunu belirten bir işaret konulmuştur.  
Hane reisi olan kişiler künyeleriyle (adı, şöhreti ve unvanı), haneye dahil olan kişiler adı, 

hane reisine veya kendinden önce yazılan hane içerisinde bulunan kişiye olan bağı ile yazılmıştır. 

Kişinin altında ise yaşı yazılmıştır. Yaşları 17 ile 40 (dahil) arasında olan ve askerlik yapmasına 
engel bir durumu bulunmayan şahıslar üzerine bıyık (ter, kara, sarı) veya sakal (kara, sarı, köse) 

durumları yazılmış ilave olarak bu kişilerin kenarına mim harfi yazılarak bu kişilerin askerlikle 

mükellef oldukları işaretlenmiştir. Yazılan şahıs yazım anında mahal dışında ise nerede olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca yazılan şahsın fiziki veya akli bir rahatsızlığı var ise üzerine bu durumu 

eklenmiştir. Birimin yazımı tamamlandıktan sonra birimin hulasası verilerek tamamlanmış ve 

diğer birime geçilmiştir. Hulasada altı sınıf bulunmaktadır. Bunlar: (1) ter ve kara bıyıklılar, (2) 

kara ve sarı sakallılar, (3) bir yaşından on altı yaşına kadar olanlar, (4) ak ve kır sakallı ve alil 
olanlar, (5) ticaret dolayısıyla dışarda olanlar ve (6) Asâkir-i Mansure’de olanların sayılarıdır. 

Ayrıca birimin toplamı da bulunmaktadır.  

Deftere sonradan ilave edilen vukuat kayıtları, defterde mevcut olan kişiler üzerine ve 
kenarına işlenen ölüm, doğum, askerlikle ilgili işlemler ve yer değiştirmelerle ilgili kayıtlar ile 

her birim sonuna veya ara boşluk ve kenarlara eklenen defterin yazım tarihi olan 1830’dan sonra 

gelmiş veya bir şekilde yazımı yapılmamış şahısların bilgilerini içermektedir. 

Ölüm kayıtları kişi üzeri çizilmiş, üzerine fevt (öldü) yazılmış ve altına da ölüm tarihi 
yazılmıştır. Doğum kayıtları babasının altında veya kenarında bulunan boşluğa tevellüd (doğum) 

yazılarak bir çizgi çekilmiş ve altına ismi vld (veled) merkum şeklinde yazılmış altına da tarih 

düşülmüştür. Askerlikle ilgili işlemler kişi 12 yaşına gelmiş ise ve askerliğe mani bir durumu yok 
ise üzerine te veya tüvânâ (güçlü, kuvvetli), 40 yaşını geçmiş ise müsinn (yaşlı, geçkin) yazılarak 

askerliğe elverişli olanlar belirlenmiştir.  Askere alınanlar ve redif (yedek asker) kayıtları o yıl 

içerisinde 12-40 yaş arasından olanlardan seçilmiştir. Bu grup içerisinden askere alınanlar reft 
mansure (askere gitti), yedek askerlik kaydı düşülenler kayd be redif şeklinde üzerine yazılarak 

belirtilmiş ve o yılın tarihi düşülmüştür. İkamet ile ilgili değişiklik kayıtları; kişi 1830 yazımında 

yazım mahalli dışında gösterilmiş ve sonra geri dönmüş ise amed (geldi) yazılarak altına tarihi 

düşülmüş, kişi yazımdan sonraki bir tarihte başka bir mahalle gitmiş ise reft (gitti) yazılarak 
bulunduğu yer ve tarihi yazılmış, şayet tekrar geri dönmüş ise yine amed yazılarak tarihi 

belirtilmiştir.   
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Birim sonlarına veya ara boşluklara eklenen şahıslar tahririn yapıldığı tarih olan 1830 

tarihinden sonra yazıldığı birime yeni gelen veya o birimin ahalisinden olup fakat bir sebepten 

dolayı tahrir kayıtları bulunmayan kişilerdir. Bu kişilerden yeni gelenler birim sonuna eklenmiş, 
genelde nereden ve hangi tarihte geldikleri belirtilmiştir. O birim ahalisinden olup yazılamayan 

şahıslar ise hangi hanede oldukları tespit edilenler genelde o hane kişilerinin yazıldığı yerin 

müsait olan bir yerine tespit edilemeyen veya ayrı hane olan kişi ve kişiler ise birim sonuna 

eklenmiştir.  
Defterde yazım esnasında veya sonradan yapılan işlemlerde bazı yazım hatalarının 

olduğuna işaret eden hususların bulunduğu da görülmektedir. Tespit edebildiğimiz bu hatalar 

Pavlu merkezinde yazılan Mustanoğlu Ebubekir’in yaşı 1 olarak yazılmıştır. Fakat altına yazılan 
oğlunun yaşı 8’dir. Yine Pavlu merkezinde yazılan Kadıoğlu Eyüb oğlu Abdil’in yaşı 11 olup 

oğlu olarak yazılan Ali’nin yaşı 1’dir. Abdil'in babası olan Eyüb'ün yaşı ise 35'dir. Yine Pavlu 

merkezde yazılan Kara İsa oğlu Ali 3 yaşında yazılmış, 8 yaşında iken redif yazılmıştır. Badab 

köyünde yazılan Abdurrahmanoğlu Hasan'ın yaşı 3 olarak yazılmış fakat oğlu Mehmed'in yaşı 
5'dir.  Beydili köyünde Hacıahmedoğlu Ali 45 yaşındadır. Altında sırasıyla 22, 17, 7 ve 30 

yaşlarında oğulları yazılmıştır. Burada dördüncü olarak yazılan oğlu Veli'nin yaşı herhalde 3 

olmalıdır. Melikler köyünde Abdülkadiroğlu Ali 10 yaşında yazılmıştır, oğlu Hüseyin'in yaşı ise 
16'dır. Karadiken mahallesinde Deliosmanoğlu Ali 1835 yılında 12 yaşındadır ve 1836 doğumlu 

bir oğlu ile 1835 yılında 39 yaşında da bir üveği oğlu bulunmaktadır. Çukur karyesinde Keloğlu 

Mehmed oğlu Hüseyin 9 yaşındadır. Hüseyin'in 1 yaşında oğlu bulunmaktadır. Kasımlar 
karyesinde Şaramanoğlu Mehmed oğlu Mustafa 7 yaşındadır. Oğlu olarak yazılan Ali'nin yaşı ise 

1'dir. Kesme karyesinde Hüseyinoğlu Fettah 28 yaşındadır. Fettah'ın oğlu olarak yazılan Hüseyin 

55 yaşındadır. Hüseyin'in de 1834 doğumlu bir oğlu vardır (NFS.d.3234:64, 65, 67, 68, 72, 76, 

78, 80, 82).   
Pavlu kazası ve kazaya bağlı Çepel ve Kartoz ma’a Kesme nahiyelerine tabi mahalle ve 

köylerinde bulunan Müslüman ahalinin kaydedildiği ve devamında 8 yıllık vukuat kayıtlarının 

işlendiği 3234 numaralı defterin ilgili sayfalarının içerdiği bilgiler açısından Pavlu kazasının 
sosyal yapısıyla ilgili önemli bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. 

3. KAZANIN İDARİ TAKSİMATI VE YERLEŞİM BİRİMLERİ  

1830 tarihli Nüfus Defterlerindeki kayıtlara göre Pavlu Hamid Sancağının bir kazasıdır. 
Nefs’i ile aynı ismi taşıyan Pavlu kazası ayrıca kendisine bağlı nefs’i bulunmayan ve nahiye 

sınırları dâhilindeki yerleşim birimlerinin mahalle olarak kaydedildiği Çepel nahiyesi ile Kartoz 

ma’a Kesme nahiyesi olmak üzere iki nahiyesi bulunmaktadır. Üç ayrı bölge olarak gözüken 

Pavlu kazasının birinci bölgesi kaza merkezinin de içinde bulunduğu Pavlu bölgesi, ikincisi Çepel 
nahiyesi bölgesi, üçüncüsü ise Kartoz ile Kesme'nin oluşturduğu nahiye bölgesidir. Pavlu 

kazasında kaza merkezi olan Pavlu kasabası ile birlikte 25 yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu durum 

salnameler dönemi başlangıcı olan 1868 yılına kadar devam etmiş bu tarihten itibaren Pavlu 
kazası kendisine bağlı 24 yerleşim birimiyle birlikte Eğirdir kazasının bir nahiyesi olarak 

görülmektedir (Eminoğlu, 2008:25).  Cumhuriyetin ilk yıllarında Pavlu nahiyesinin isminin Cebel 

olarak değiştiğini ve bağlı köy sayısının yine 24 olduğunu görmekteyiz. Köy isimleri 

karşılaştırıldığında Köse köyünün olmadığını ve Selimler adı ile yeni bir köy ilave edildiğini 
görmekteyiz (Dâhiliye Vekâleti, 1928:268). 1938 yılında tekrar kaza statüsü kazanan Sütçüler, 

1968 yılında İçişleri Bakanlığının yayınladığı Köylerimiz adlı yayına göre kaza merkezi Sütçüler 

haricinde biri Bucak merkezi, diğerleri köy olmak üzere 28 yerleşim yerinin bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 1928 yılındaki listeye göre Haymana ve Selimler köyünün yer almadığı bunun 

yerine Yeniköy, Sağrak, Saray, Sığırlık, Belence ve Boğazköy köyleri ilave olmuştur. Kaza 

sınırlarında ufak değişiklik olmuştur. Öncesinde Sütçüler sınırları içinde olan Haymana 
(Akbelenli) köyü Eğirdir'e, Eğirdir sınırları içinde olan Sığırlık (Yeşilyurt) köyü Sütçüler kazasına 

bağlanmıştır (İçişleri Bakanlığı, 1968; Bkz. Tablo 1 ve Harita 2). 
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Tablo 1. Pavlu Kazası Yerleşim Birimleri 
Kaza Kasaba-Nahiye-Köy 

NFS.d.3234 
1928 
Dahiliye Vekaleti 

1968  
İçişleri Bakanlığı 

2016 

Pavlu  Cebel Sütçüler Sütçüler 

 Pavlu Kasabası Cebel Sütçüler Sütçüler 

 Badab Badap Yeşilkaş Pınarköy 

 Çobansa Çobansa Çobanisa Çobanisa 

 Hacıaliler Hacıaliler Hacıaliler Hacıaliler 

 Beydili Beydili Beydili Beydili 

 Müezzinler Müezzinler Müezzinler Müezzinler 

 Sarımehmedler Sarımehmedler Sarımehmetler Sarımehmetler 

 Çandır Çandır Çandır Çandır 

 Melikler Melikler Melikler Melikler 

 Şeyh Şeyhler Şeyhler Şehler 

 Çepel Nahiyesi - - - 

 Hacıahmedler Hacıahmedler Hacıahmetler Hacıahmetler 

 Kuzca Kuzca Kuzca Kuzca 

 Ayvalı Ayvalı Ayvalı Ayvalı 

 Karadiken Karadiken Karadiken Karadiken 

 Haymana Haymana   

 Kartoz-Kesme Nahiyesi - Kasımlar Bucağı - 

 Darıbükü Darıbükü Darıbükü Darıbükü 

 Selköşe Selköşe Güldallı Güldallı 

 Çukur Kartoz Aş. Yaylabel Aş.Yaylabel 

 Köse    

 İncideresi İncedere İncedere İncedere 

 Kasımlar Kasımlar Kasımlar Kasımlar 

 İbişler İbişler İbişler İbişler 

 Bucakderesi Bucakdere Bucakdere Bucakdere 

 Kesme Kesme Kesme Kesme 

 Çukurca Çukurca Çukurca Çukurca 

  Selimler   

   Yeniköy Yeniköy 

   Sağrak Sağrak 

   Saray Saray 

   Sığırlık Yeşilyurt 

   Belence Belence 

   Boğazköy Boğazköy 

    Gümü 

    Bekirağalar 

 

3.1. Pavlu Bölgesi Yerleşim Birimleri 

Pavlu bölgesinde aynı zamanda kazanın da merkezi olan Pavlu kasabası ile birlikte on 
yerleşim yeri bulunmaktadır. Diğer dokuz yerleşim birimi köy olarak yazılmıştır. Bu yerleşim 

birimleri Badab, Çobansa, Hacıaliler, Beydili, Müezzinler, Sarımehmedler, Çandır, Melikler ve 

Şeyh köyleridir. Bu dokuz köyden Badab köyünün adı önce Yeşilkaş daha sonra Pınarköy olarak 
değiştirilmiş, diğer sekiz köy ise Şeyh köyü Şeyhler, Çobansa köyü Çobanisa değişimiyle aynı 

adlarını muhafaza etmekte ve Sütçüler kazasının köyleri olarak varlıklarını devam 

ettirmektedirler (Bkz. Tablo 1 ve Harita 2).  

3.2. Çepel Nahiye Bölgesi Yerleşim Birimleri 
Çepel nahiye bölgesinde Çepel adıyla bir yerleşim mevcut değildir. Çepel nahiyesinde beş 

yerleşim yeri kayıtlıdır. Beş yerleşim yeri de birbirinden ayrı ve uzak yerlerde olmasına rağmen 

mahalle olarak kaydedilmiştir. Bu yerler Hacıahmedler, Kuzca, Ayvalı, Karadiken ve 
Haymana'dır. 1928 ve 1968 yılı kayıtlarında Çepel nahiyesi adıyla bir yer bulunmamaktadır. 

Nahiyeye mahalle olarak kaydedilen adı geçen yerler ise köy olarak kaydedilmiştir. Bu dört 

köyden Kuzca, Ayvalı ve Karadiken doğrudan Sütçülere bağlı olan yerler olup halen aynı adları 

ile varlıklarını devam ettirmektedirler. Haymana köyü ise Akbelenli adıyla Eğirdir kazasının bir 
köyüdür (Bkz. Tablo 1 ve Harita 2). 
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Harita 2. Pavlu Kazası Yerleşim Birimleri 

 
 

3.3. Kartoz-Kesme Nahiye Bölgesi Yerleşim Birimleri 

Kartoz-Kesme nahiye bölgesinde 1830 tarihli nüfus defter kayıtlarında Kesme adıyla bir 
yerleşim yeri var iken Kartoz adıyla kaydedilmiş bir yer bulunmamaktadır. Fakat kayıtlardan 

anladığımız kadarıyla Çukur olarak kaydedilen yer Kartoz olmalıdır. Bu nahiye bölgesinde on 

yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşim yerleri Darıbükü,  Selköşe, Çukur, Köse, İncideresi, 
Kasımlar, İbişler, Bucakderesi, Kesme ve Çukurca'dır. Bu on yerleşim yerinden Selköşe'nin adı 

değiştirilerek Güldallı olmuştur. 1830 kayıtlarında Çukur olarak görülen yerleşim biriminin adı 

1928 kayıtlarında Kartoz, 1868 kayıtlarında ise Aşağı Yaylabel olarak geçmektedir. Köse köyü 
ise muhtemelen 1830'lu yıllarda İncideresi, sonraki kayıtlarda ise İncedere olarak geçen köye 

dahil olmuş olmalıdır. Çünkü Köse köyünün adı hem 1928 hem de 1968 yılı kayıtlarında yer 

almamaktadır. Ayrıca 1928 kayıtlarında yer alan Köse köyü haricindeki dokuz köy doğrudan 

Sütçüler Nahiyesine bağlı olarak gözükmektedir. 1968 kayıtlarında ise bu dokuz köy içerisinde 
yer alan Kasımlar bucak merkezine dönüşmüş ve diğer sekiz yerleşim yeri olan Darıbükü, 

Güldallı, Aşağı Yaylabel, İncedere, İbişler, Bucakdere, Kesme ve Çukurca adlarıyla Kasımlar 

bucağına bağlı köyler olarak gözükmektedir (Bkz. Tablo 1 ve Harita 2). 

4. NÜFUS VE NÜFUS KARŞILAŞTIRMALARI 

Pavlu kazası 1830 tarihli nüfus defterinde erkekler yazıldığı için kazanın her bir biriminde 

erkek nüfus belirlenebilmektedir. Asıl nüfus ise erkek nüfusun iki ile çarpılmasından yaklaşık 

olarak hesaplanabilmektedir. Defterde birim sonlarında sayımı yapılan kişiler defter tanıtım 
bölümünde belirtildiği üzere altı grup halinde tasnif edilmiştir. Bu gruplar içerisinde ak ve kır 

sakallı ve alil olanlar grubu; defterden anlaşıldığına göre yaşları belirtilmeyen alil kişiler haricinde 

40 yaş üzeri olanlardır. Çünkü bu kişiler üzerinde sakal kaydıyla ilgili bir ibare bulunmamaktadır. 
Ayrıca sonraki yıllardaki işaretlemelerde 40 yaşını geçenler için musinn yazılarak tarih 
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düşülmüştür. Dolayısıyla bu grup askerlikle yükümlü olmayan ve yükümlülük yaş sınırı olan 40 

yaşını geçmiş olan gruptur.  

Ter, kara, sarı bıyıklı ve kara, sarı sakallı olanlar ayrı tasnif edilmiş fakat yine defter 
kayıtlarından anlaşıldığına göre yaş ayırımı gözetilmemiştir. Kara bıyıklı yazılıp 28 yaşında olan 

olduğu gibi, kara sakallı yazılıp 22, 25 yaşında olan da bulunmaktadır. Ayrıca sadece bu iki grup 

içerisinde yer alan kişiler üzerine mim işareti konulmuştur. Yine yaşı otuz olan fakat alil olduğu 

belirtilen demirci sağır Osman üzerine mim işaretinin konulmaması bu iki grubun askerlik için 
elverişli ve mühim kişiler olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu iki grubun icmal defterlerinde 

tuvana grubu içerisine dahil edilen ve yaşları 17-40 yaş arasında olanları kapsayan kişiler 

olduğunu anlıyoruz (NFS.d.3234:62-82). Biz de burada bu iki grubu birleştirerek yazdık. Tablo 
2'de Pavlu kazası yerleşim birimlerinin 1-16 yaş, 17-40 yaş, musinn ve alil ve askerde olanların 

sayıları belirtilmiştir. 

Bu tabloya göre Pavlu kazasının 1830 yılındaki nüfusu bütün yerleşim birimleri dahil 

4252'dir. Üç bölgeye ayrılan bölgelerin toplam nüfusuna ve bu bölgelerde yer alan yerleşim 
birimleri nüfuslarına baktığımızda; Pavlu bölgesinde en kalabalık nüfusun 974 kişi ile Pavlu 

kasabasında olduğunu görmekteyiz. Pavlu bölgesinde köylerin nüfusları ise büyüklük sırasına 

göre Çandır 204, Badab 200, Melikler 182, Sarımehmedler 156, Beydili 148, Şeyh 142, Çobansa 
114, Müezzinler 94 ve Hacıaliler 74 kişiden ibarettir. Pavlu bölgesinin nüfusu ise 2288'dir. Beş 

mahallesi bulunan Çepel nahiyesinin nüfusu 574 olup aslında her biri bir köy olan fakat mahalle 

olarak yazılan yerleşim birimlerinin nüfusları büyüklük sırasına göre Ayvalı 196, Hacıahmedler 
144, Karadiken 122, Kuzca 58 ve Haymana 54 nüfusa sahiptir. Üçüncü bölge olan Kartoz-Kesme 

nahiye bölgesinin toplam nüfusu 1390 kişidir. Bu bölgede bulunan köy yerleşimleri nüfus 

büyüklüğü sırasına göre Kesme 948, Çukur 276, Kasımlar 162, İncideresi 158, Darıbükü 126, 

Selköşe 68, İbişler 56, Çukurca 48, Bucakderesi 36 ve Köse 28 nüfus barındırmaktadır. 
Tablo 2.  Pavlu Kazası ve Yerleşim Birimleri Nüfusları 

Yerleşim 
Birimi 

(1-16)  
Yaş  

 (17-40)  
Yaş 

Musinn  
ve Alil 

Asker Erkek 
Nüfus 

Yaklaşık 

Nüfus 

Pavlu Bölümü ve Köyleri 576 328 215 25 1144 2288 

Pavlu 247 123 103 14 487 974 

Badab 55 23 19 3 100 200 

Çobansa 31 18 8 0 57 114 

Hacıaliler 17 11 6 3 37 74 

Beydili 28 25 20 1 74 148 

Müezzinler 26 10 11 0 47 94 

Sarımehmedler 48 21 9 0 78 156 

Çandır 52 32 17 1 102 204 

Melikler 41 38 11 1 91 182 

Şeyh 31 27 11 2 71 142 

Çepel Nahiyesi 107 119 61 0 287 574 

Hacıahmedler 28 32 12 0 72 144 

Kuzca 11 9 9 0 29 58 

Ayvalı 45 30 23 0 98 196 

Karadiken 17 33 11 0 61 122 

Haymana 6 15 6 0 27 54 

Kartoz-Kesme Nahiyesi 321 258 110 6 695 1390 

Darıbükü 20 18 7 0 63 126 

Selköşe 14 7 6 0 34 68 

Çukur 44 38 17 1 138 276 

Köse 9 2 1 0 14 28 

İncideresi 30 19 11 0 79 158 

Kasımlar 32 19 11 0 81 162 

İbişler 5 8 5 2 28 56 

Bucakderesi 8 4 2 0 18 36 

Kesme 154 137 44 2 474 948 

Çukurca 5 6 6 1 24 48 

Pavlu Kazası 981 655 369 31 2036 4252 
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5. PAVLU KAZASININ TOPLUM YAPISI 

5.1. Kullanılan Erkek İsimleri 

Daha öncesinde de Pavlu kazasının üç bölgeden oluştuğunu belirtmiş idik. Bu minval üzere 
bu üç bölgede şahıs isimlerini önce kaza bölgesinin tümünü göz önünde bulundurarak daha sonra 

da her üç bölgeyi ayrı ayrı değerlendirerek bazı neticeler çıkarmaya çalışacağız. Bunu yaparken 

1830 nüfus tahririnde kayıtlı olan şahısların isimlerinden faydalanacağız. Pavlu kazasının 

tümünde değerlendirilen kişi sayısı 2158 kişi olup bunun 1153'ü Pavlu bölgesinde, 289'u Çepel 
bölgesinde, 716'sı ise Kartoz-Kesme bölgesindedir. Tüm kaza bölgesinde 88 farklı şahıs ismi 

geçmektedir. Bu 88 farklı ismin 13'ü çift isimdir (Bkz. Tablo 3). 

Tablo3. Pavlu Kazası (Pavlu, Çepel ve Kartoz-Kesme Bölgeleri) İsim Dağılımı 

S
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o
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Ç
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İsim P
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i 

Ç
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1 Abdi 1  7 8  45 İsmail 83 28 39 150 

2 Abdil 17  12 29  46 Kocabaş   1 1 

3 Abdullah 11  4 15  47 Lokman   1 1 

4 Abdurrahman 2  4 6  48 Mahmud 23 2 13 38 

5 Abdülfettah   1 1  49 Mahmud Ali 3 1  4 

6 Abdülkadir 3  6 9  50 Mehmed 120 47 80 247 

7 Abdülcelil 1  2 3  51 Mehmed Ali 5 1 6 12 

8 Abdülkerim 3  3 6  52 Mehmed Memiş 1   1 

9 Abdürraşid   1 1  53 Mehmed Necib   1 1 

10 Abidin   1 1  54 Memiş 6 1 5 12 

11 Ahmed 86 16 59 161  55 Muhammed 2   2 

12 Ahmed Ali 4  4 8  56 Murad 1  4 5 

13 Ali 102 35 68 205  57 Musa 30 7 7 44 

14 Ali Sofi 1   1  58 Mustafa 119 29 62 210 

15 Bahri   2 2  59 Mustafa Ali 1  1 2 

16 Bayram   1 1  60 Mustan 5 1 2 8 

17 Bayram Ali   1 1  61 Mümin   4 4 

18 Burhan   4 4  62 Nasuh 3 2 4 9 

19 Cafer 6   6  63 Nebi   1 1 

20 Davud 1  1 2  64 Numan   1 1 

21 Durmuş 1 1 5 7  65 Nurullah   1 1 

22 Durmuş Ali 1  1 2  66 Osman 81 18 47 146 

23 Ebubekir 40 14 10 64  67 Osman Ali 1   1 

24 Ellez   1 1  68 Ömer 49 7 12 68 

25 Emin   2 2  69 Ömer Ali 1   1 

26 Emir Ali  1  1  70 Piri   1 1 

27 Enbiya   1 1  71 Ramazan   12 12 

28 Eyüp 8  4 12  72 Receb 1   1 

29 Fettah   5 5  73 Sadık   1 1 

30 Hacı   1 1  74 Said   1 1 

31 Halil 17 4 9 30  75 Salih 5  1 6 

32 Hamza 5  2 7  76 Selim   1 1 

33 Hasan 74 24 46 144  77 Seyyid   1 1 

34 Hasan Ali 6 1  7  78 Seyyid Ali   1 1 

35 Hızır   1 1  79 Süleyman 37 13 19 69 

36 Himmet 1   1  80 Sülü   1 1 

37 Hüsameddin 1   1  81 Şit   1 1 

38 Hüseyin 85 21 48 154  82 Tobbaş   1 1 

39 İbiş 2 1  3  83 Ümmet   1 1 

40 İbrahim 35 8 22 65  84 Vahab   1 1 

41 İsa 8  3 11  85 Veli 22  14 36 

42 İdris 1  1 2  86 Yakup 6 1 6 13 

43 İlyas   5 5  87 Yunus  1  1 

44 İmirza   2 2  88 Yusuf 25 4 11 40 
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5.1.1. Pavlu Bölgesi Kullanılan Erkek İsimleri 

Pavlu bölgesinde isim değerlendirmesi yapılan kişi sayısı 1153'dür. Bu bölgede en çok 

kullanılan isimler sırasıyla Mehmed, Mustafa, Ali, Ahmed, Hüseyin, İsmail, Osman, Hasan, 
Ömer ve Ebubekir'dir. Pavlu bölgesinde bu 10 ismi kullanan kişi sayısı 839 olup bu da oran olarak 

yaklaşık %73'e karşı gelmektedir. Bölgede en çok kullanılan isim olan Mehmed ve Mustafa'nın 

120 ve 119 kişinin adı olduğu görülmektedir. Bu iki ismin değerlendirmesi yapılan kişiler içindeki 

oranı %20'dir. En çok kullanılan üçüncü isim olan Ali'nin kullanılma oranı %9 olup Ali ismi 102 
kişinin ismidir. Bundan sonra gelen isimler sırasıyla Ahmed 86, Hüseyin 85, İsmail 83, Osman 

81 ve Hasan 74 kişinin adı olmuştur.  (Bkz. Şekil 1 ve Tablo 3 ). 

 
Şekil 1. Pavlu Bölgesi İsim Dağılımı 

 
 

5.1.2. Çepel Bölgesi Kullanılan Erkek İsimleri 
Çepel bölgesinde isim değerlendirmesi yapılan kişi sayısı 286'dır. Çepel bölgesinde en çok 

kullanılan isimler sırasıyla Mehmed, Ali, Mustafa, İsmail, Hasan, Hüseyin, Osman, Ahmed, 

Ebubekir ve Süleyman'dır. Bölgede bu 10 ismi kullanan kişi sayısı 245 olup bu da oran olarak 

yaklaşık %85'e tekabül etmektedir. Bölgede en çok kullanılan isim olan Mehmed 47 kişinin ismi 
olup oranı %16'dır. En çok kullanılan ikinci isim ise Ali olup yüzdelik oranı 12'dir. Yani her on 

kişiden 3 kişinin ismi Mehmed ve Ali'dir. En çok kullanılan üçüncü ve dördüncü isim olan 

Mustafa ve İsmail'in kullanılma oranı %10'ar olup Mustafa ismi 29, İsmail ismi ise 28 kişinin 
ismidir. Bundan sonra gelen isimler sırasıyla Hasan 24, Hüseyin 21, Osman 18, Ahmed 16, 

Ebubekir 14 ve Süleyman 13 kişinin adı olmuştur.  (Bkz. Şekil 2 ve Tablo 3 ).  

Şekil 2. Çepel Bölgesi İsim Dağılımı 

 
 

5.1.3. Kartoz-Kesme Bölgesi Kullanılan Erkek İsimleri 

Kartoz-Kesme bölgesinde isim değerlendirmesi yapılan kişi sayısı 716'dır. Bölgede en çok 

kullanılan isimler sırasıyla Mehmed, Ali, Mustafa, Ahmed, Hüseyin, Osman, Hasan, İsmail, 
İbrahim ve Süleyman'dır. Bölgede bu 10 ismi kullanan kişi sayısı 490 olup bu da oran olarak 
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yaklaşık %68'e tekabül etmektedir. Bölgede en çok kullanılan isim olan Mehmed 80 kişinin ismi 

olup oranı %11'dir. En çok kullanılan ikinci ve üçüncü isim ise Ali ve Mustafa olup yüzdelik 

oranları yaklaşık %9'ardır. Ali 68, Mustafa ise 62 kişinin ismidir. Bölgedeki en çok kullanılan 
dördüncü Ahmed ismidir. Ahmed’in kullanılma oranı %8'dir. En çok kullanılan dördüncü ve 

beşinci isim olan Hüseyin ve Osman'ın kullanılma oranı %7'er olup Hüseyin ismi 48, Osman ismi 

ise 47 kişinin ismidir. Bundan sonra gelen isimler sırasıyla Hasan 46, İsmail 39, İbrahim 32 ve 

Süleyman 19 kişinin adı olmuştur.  (Bkz. Şekil 3 ve Tablo 3 ). 
 

Şekil 3. Kartoz-Kesme Bölgesi İsim Dağılımı 

 
 

5.2. Toplumda Kullanılan Unvanlar  
İncelenen 1830 tarihli Nüfus Defterinde, deftere kaydedilen hane reisleri künyeleri ile 

birlikte yazılmıştır. Künyeler genelde kişinin ismi ile beraber isminin önüne eklenen baba veya 

ata adından gelen şöhret bulmuş aile unvanından (sülale ismi) oluştuğu gibi, bazen de hane 
reisinin lakap ve unvanından oluşmaktadır. Bu lakap ve unvanlar, kişinin mesleğinden ve fiziksel 

bir özelliğinden kaynaklanan veya kişinin menşeini bildiren ifadelerdir. Tablo 4’de 1830 yılında 

Pavlu kazasında tespit edilen hane reislerinin unvanları gösterilmiştir. Biz bu tabloda isim-oğlu 

(Mustafa oğlu) şeklinde kaydedilen hane reislerini ihmal ettik. Ayrıca birden çok ismin 
(Karamehmet oğlu, Karamustafa oğlu) geçtiği unvanları sayıları ile birlikte kara-isim-oğlu 

şeklinde gösterdik.  

Pavlu kazasında lakap ve ismin beraber kullanıldığı aile unvanlarında en çok kullanılan 
lakabın 61 adet ile kara olduğu tespit edilmiştir. Karayı takip eden diğer lakapların 38 hanede 

molla, 34 hanede hacı, 28 hanede deli, 17 hanede gök, 14 hanede koca, 12 hanede sarı, 11 hanede 

ise kel olduğu görülmektedir.   

Tablo 4. Pavlu Kazası Unvanlar 

Lakap ve İsmin Beraber Kullanıldığı Ünvanlar  Sadece Lakabın Kullanıldığı Ünvanlar 

Kara-isim-oğlu 61 Ak-isim-oğlu 3 Araboğlu 6 Çimenoğlu 1 

Molla-isim-oğlu 
Mollaoğlu 

37 Kula-isim-oğlu 
Kulaoğlu  

2 Değirmencioğlu 6 Çokanoğlu 1 

1 1 Öksüzoğlu 5 Damlatmazoğlu 1 

Hacı-isim-oğlu 
Hacıoğlu 

29 Küçük-isim-oğlu 
Küçükoğlu 

2 Boduroğlu 3 Dervişoğlu 1 

5 1 Budakoğlu 3 Devrükoğlu 1 

Deli-isim-oğlu 
Delibeyoğlu 
Delikethudaoğlu 

26 Zebilalioğlu 
Zebiloğlu 

1 Çengeloğlu 3 Donkaloğlu 1 

1 2 Devecioğlu 3 Ekizoğlu 1 

2 Uzun-isim-oğlu 2 Kadıoğlu 3 Fakıoğlu 1 

Gök-isim-oğlu 17 Dedeahmedoğlu 
Dedeoğlu 

1 Kaplanoğlu 3 Gözmenoğlu 1 

Koca-isim-oğlu 
Kocaoğlanoğlu 

13 1 Kozakoğlu 3 Gülabçıoğlu 1 

1 Alisofioğlu 2 Tüysüzoğlu 3 Hatipoğlu 1 

Sarı-isim-oğlu 
Sarıoğlu 

10 Boz-isim-oğlu 2 Cidaloğlu 2 Hazıroğlu 1 

2 Abdişahoğlu 1 Civelekoğlu 2 Karacaoğlu 1 

Kel-isim-oğlu 
Keloğlanoğlu 

Keloğlu 

9 Alacahasanoğlu 1 Çakmakoğlu 2 Kasaboğlu 1 

1 Cinahmedinoğlu 1 Çapkınoğlu 2 Kavadoğlu 1 

1 Çalömeroğlu 1 Çavuşoğlu 2 Kayışoğlu 1 

Şeyh-isim-oğlu 9 Çilhasanoğlu 1 Eğrioğlu 2 Kaymakoğlu 1 
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Köse-isim-oğlu 

Köseoğlu 

2 Çirkinalioğlu 1 Ergencikoğlu 2 Kayyumoğlu 1 

6 Dalahmedoğlu 1 Hayıroğlu 2 Kellecioğlu 1 

İsim-ağa-oğlu 8 Dereliibrahimoğlu 1 İhtiyaroğlu 2 Kıcıroğlu 1 

İsim-hoca-oğlu 7 Gürcümustafaoğlu 1 Kabakçıoğlu 2 Kirlioğlu 1 

İsim-paşa-oğlu 
Paşaoğlu 

6 Hamzaoğlanoğlu 1 Kacaroğlu 2 Kocabaşoğlu 1 

1 Kahveciömeroğlu 1 Keleşoğlu 2 Kolsuzoğlu 1 

İsim-efendi-oğlu 
Efendioğlu 

5 Karabelacınumanoğlu 1 Kılbıyıkoğlu 2 Köylüoğlu 1 

2 Keremhasanoğlu 1 Kübüşoğlu 2 Kulaçoğlu 1 

İsim-sipahi-oğlu 
Sipahioğlu 

5 Kızhasanoğlu 1 Okçuoğlu 2 Kuleceoğlu 1 

1 Korugancımustafaoğlu 1 Posluoğlu 2 Kutunoğlu 1 

İmam-isim-oğlu 
İmamoğlu 

1 Köylüismailoğlu 1 Poyrazoğlu 2 Kuruoğlanoğlu 1 

4 Kulmehmedoğlu 1 Titreğinoğlu 2 Kölecioğlu 1 

Emir-isim-oğlu 
Emiroğlu 

4 Kurtalioğlu 1 Yörükoğlu 2 Kütoğlu 1 

1 Osmandaioğlu 1 Toşuroğlu 2 Levendoğlu 1 

İsim-kethüda-oğlu 
Kethüdaoğlu 

3 Öksüzmehmedoğlu 1 Zengilioğlu 2 Mancaroğlu 1 

2 Topakhasanoğlu 1 Akıllıoğlu 1 Matafoğlu 1 

Hafız-isim-oğlu 
Hafızoğlu 

2 Topalakyusufoğlu 1 Akkaşoğlu 1 Mıhlıoğlu 1 

2 Toposmanoğlu 1 Altıparmakoğlu 1 Sabancıoğlu 1 

Demircimustafaoğlu 
Demircioğlu 

1 Toşuralioğlu 1 Atakoğlu 1 Sakallıoğlu 1 

3 Ustaahmedoğlu 1 Banbıloğlu 1 Suhteoğlu 1 

Koyuncuömeroğlu 
Koyuncuoğlu 

1   Bıyıklıoğlu 1 Süllüoğlu 1 

3   Boyacıoğlu 1 Şaramanoğlu 1 

Çoban-isim-oğlu 
Çobanoğlu 

2   Boynakoğlu 1 Şukanoğlu 1 

2   Bozcaoğlu 1 Taçcıoğlu 1 

Köleebubekiroğlu 
Köleoğlu 

1   Böcüoğlu 1 Terlioğlu 1 

3   Cabbakoğlu 1 Tiryakioğlu 1 

Kör-isim-oğlu 4   Candaroğlu 1 Tobbaşoğlu 1 

Topal-isim-oğlu 3   Cezayirlioğlu 1 Tokmakoğlu 1 

Topaloğlu 1   Cırıkoğlu 1 Tomanoğlu 1 

    Çarıkçıoğlu 1 Topkaraoğlu 1 

    Çerağoğlu 1 Topsakaloğlu 1 

    Çırakoğlu 1 Topuroğlu 1 

    Çillioğlu 1 Türkoğlu 1 

    Çiloğlanoğlu 1 Yağcıoğlu 1 

 

5.4. Erkeklerin Yaş Ortalaması ve Yaş Grupları Dağılımı 

Yaş ortalaması ve yaş grupları dağılımı değerlendirmeleri Pavlu kazasında yaşayan ve 1830 

tarihinde nüfus defterlerinde kaydedilen ve yaşları yazılan erkek nüfus esas alınarak yapılmıştır. 
Defterde akli ve fiziki rahatsızlığından ve bir sebepten dolayı yaşları belirtilmeyen kişiler yaş 

değerlendirmelerine dahil edilmemiştir. Pavlu kazasında yaş grupları dağılımı ve yaş ortalaması 

değerlendirilen kişi sayısı Pavlu bölgesinde 1115, Çepel nahiye bölgesinde 287, Kartoz-Kesme 
nahiye bölgesinde 692 kişi olmak üzere toplam 2094 kişidir (NFS.d. 3234:62-83). 

Tablo 5. Pavlu Kazası Yaş Grubları Dağılımı ve Ortalama Yaşlar 
Yerleşim 
Birimi 

Sabi 
1-11 
Yaş  

 Tuvana 
12-40  
Yaş 

40 
Yaş Üzeri 

Değerlendirilen 
Kişi 

Ortalama 

Yaş 

Pavlu Bölümü ve Köyleri 479 399 237 1115 21,6 

Pavlu 206 157 106 469 22,4 

Badab 44 33 20 97 19,7 

Çobansa 23 25 9 57 19,7 

Hacıaliler 17 10 7 34 20,9 

Beydili 25 22 26 73 27,3 

Müezzinler 22 13 12 47 20,9 

Sarımehmedler 41 27 10 78 17,4 

Çandır 45 38 18 101 20 

Melikler 31 46 13 90 22,2 

Şeyh 25 28 16 69 22,4 

Çepel Nahiyesi 96 123 68 287 27,3 

Hacıahmedler 24 31 17 72 26,4 

Kuzca 10 10 9 29 31,7 
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Ayvalı 39 34 25 98 25,4 

Karadiken 17 33 11 58 27,9 

Haymana 6 15 6 27 30,6 

Kartoz ve Kesme Nahiyesi 260 303 129 692 22,8 

Darıbükü 19 19 7 46 22,1 

Selköşe 12 9 6 27 23,1 

Çukur 40 42 18 100 23,6 

Köse 6 4 2 12 14,8 

İncideresi 27 19 14 60 23,3 

Kasımlar 30 20 12 62 22,5 

İbişler 4 7 7 18 29,5 

Bucakderesi 6 6 2 14 16,8 

Kesme 113 169 53 335 22,2 

Çukurca 3 8 6 17 34,2 

Pavlu Kazası 835 825 434 2094 22,8 

 

5.4.1. Yaş Ortalamaları 

Ortanca yaş olarak da ifade edilen yaş ortalama değerleri bir toplumun yaşam süresini ölçen 

en önemli göstergelerden birisidir. Bu değerin Pavlu kazasındaki bölgelerde ve yerleşim 
yerlerindeki değerlerine baktığımızda 27,3 değeriyle en yüksek yaş ortalamasına sahip bölgenin 

Çepel nahiye bölgesi olduğunu görmekteyiz. Diğer iki bölge ise birbirine yakın değerler ile 

Kortoz-Kesme nahiye bölgesi 22,8 ve Pavlu 21,6 ortanca yaş değeriyle takip etmektedir. Kazada 
bulunan yerleşim birimlerinde 34,2 değeriyle en yüksek ortalama yaş değerine sahip yer Kartoz-

Kesme nahiye bölgesinde yer alan Çukurca ve 17,4 değeriyle en düşük değere sahip olan yer 

Pavlu bölgesinde bulunan Sarımehmedler köyüdür (Bkz. Şekil 4 ve Tablo 5).2 

 
Şekil 4. Pavlu, Çepel ve Kartoz-Kesme Bölgeleri Yaş Ortalamaları 

 
 

5.4.2. Yaş Grupları Dağılımı  

Yaş grupları dağılımı toplumların belirli gayelerle nüfus dağılım özeliklerini görmek için 
yapılan istatiksel çalışmalardır. Biz burada nüfus icmal defterlerinde yapılmış olan yaş grupları 

tasnifine uygun olarak bir sınıflandırma yaptık. 1830 yılı nüfus icmal defterinde Ceride Odasına 

gönderilen nüfus tahrir defterleri değerlendirilerek kişiler sabi, tüvana ve musinn olmak üzere üç 
gruba ayrılmıştır. 3234 numaralı nüfus defteri ile 3273 numaralı nüfus icmal defterini 

karşılaştırdığımızda sabi yani çocuk grubunu 1-11 yaşında, tüvana grubunu 12-40 yaşında ve 

musinn grubunu ise 40 yaş üstü olanların oluşturduğu anlaşılmaktadır (NFS.d. 3234, 3273).  

 
Şekil 5. Pavlu, Çepel ve Kartoz-Kesme Bölgeleri Çocuk, Orta Yaş ve Yaşlı Dağılımı 

                                                             
2 Türkiye'nin 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre ortanca yaş değeri 30,1'dir. Bu değer erkek 

nüfus için 29,5 kadın nüfus için ise 30,62'dir.  Ortanca yaş değeri 2012 Isparta nüfusu için 33,6'dır. Bu değer erkek 
nüfus için 32,5, kadın nüfus için ise 34,6 olarak verilmiştir (Daha geniş bilgi için bkz. TUİK, nüfus istatistikleri, 
www.tuik.gov.tr).  
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Biz de bu yaş grubu tasnifini esas alarak Pavlu kazası yerleşim birimlerinde yaş grubu 

sayılarını Tablo 6'da, kazada bulunan üç bölgenin dağılım miktarlarına karşı gelen yüzdelik 
oranlarını ise Şekil 5'de gösterdik. Şekil 5'deki grafiksel dağılımlara göre Pavlu bölgesinde çocuk 

(0-11 yaş) oranı % 45, tüvana (11-40 yaş) oranı % 32 ve musinn (40 yaş üzeri) oranı ise % 23'dür. 

Çepel nahiye bölgesinde çocuk oranı % 33, tüvana oranı % 43, yaşı geçkin oranı % 24, Kartoz-

Kesme nahiye bölgesinde ise 1-11 yaş oranı % 37, 12-40 yaş oranı % 44, 40 yaş üzeri oranı % 
19'dur. Bölgeler arasında en çok çocuk oranına sahip bölge Pavlu olup bölgede yaşayanların 

neredeyse yarıya yakını çocuk yaştadır. En çok orta yaş ve yaşlı nüfus oranına sahip bölge ise 

Kartoz-Kesme bölgesi olup, dolayısıyla en az çocuk nüfus oranının bulunduğu bölge de burasıdır 
(Bkz. Şekil 5). 

5.5. Ölenler ve Nüfus Artışı 

Erkek nüfusun doğduğu ve öldüğü yıllara göre deftere sonradan işlenen doğum ve ölüm 

kayıtları 3234 numaralı Nüfus defterinde H.1247 ile 1254 (1831-1838) yıllarını içine alan 8 yılı 
içermektedir. Defterin değerlendirilmesi bölümünde belirtildiği üzere H.1253 yılında doğum ve 

ölüm kayıtları bulunmamaktadır. Ayrıca Çepel nahiyesi bölgesinde Karadiken ve Haymana 

köylerinin kayıtları H.1251 yılında yapıldığı için H.1252 ve H.1254 doğum ve ölüm kayıtları yer 
almaktadır. 

5.5.1. Doğanlar   

Kayıtlara göre Pavlu kazasında 467 erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Bu doğumların 94'ü 
Pavlu merkezinde olmak üzere 265'i Pavlu bölgesinde, 54'ü Çepel bölgesinde, 147'si ise Kartoz-

Kesme bölgesindedir. Kaza genelinde erkek çocuk doğum kaydının en çok olduğu yıl H.1247 

(1831) yılı olup bu yıl içerisinde 130 doğum kaydı bulunmaktadır.  En az doğum kaydının olduğu 

yıl ise 21 erkek çocuk doğumu ile H.1248 yılıdır. Yine doğum kaydının az olduğu yıllardan biri 
de 39 erkek çocuk doğumuyla H.1254 yılıdır.  H.1249-50-51-52 yıllarında yıl sırasına göre 69, 

67, 63 ve 78 erkek çocuğun doğduğu tespit edilmiştir (NFS.d. 3234:62-83; Bkz. Tablo 6). 

 
Tablo 6. Pavlu Kazası Yerleşim Birimlerinde Yıllara göre Doğanlar 

 

Birimler 

Yıllar Toplam 

Doğan 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 

Pavlu 21 7 21 16 13 12 - 4 94 

Badap 3 3 5 6 2 4 - 1 24 

Çobansa 6 - 2 5 4 4 - 3 24 

Hacıaliler 3 - 1 1 1 1 - 1 8 

Çocuk 1-
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Beydili 1 1 - 4 2 3 - 2 13 

Müezzinler 4 1 1 1 2 1 - 2 12 

Sarımehmedler 4 - 2 3 2 1 - 5 17 

Çandır 10 1 2 6 3 7 - 2 31 

Melikler 5 3 9 3 1 2 - 5 28 

Şeyh 3 1 2 2 5 - - 1 14 

Pavlu 60 17 45 47 35 35 - 26 265 

Hacıahmedler 2 1 3 1 1 - - 1 9 

Kuzca 4 - - 3 - - - 1 8 

Ayvalı 11 - 1 4 5 1 - 1 23 

Karadiken - - - - - 8 - 4 12 

Haymana - - - - - 2 - - 2 

Çepel 17 1 4 8 6 11 - 7 54 

Darıbükü 7 - 3 3 1 2 - - 16 

Selköşe 3 - - - - - - - 3 

Çukur 3 1 6 1 2 10 - 4 27 

Köse - - - - - - - - - 

İncideresi 4 1 1 4 1 4 - 1 17 

Kasımlar 6 1 2 - 2 3 - - 14 

İbişler - - - - - - - - - 

Bucakderesi 3 - - - - - - - 3 

Kesme 27 - 8 4 15 13 - 1 67 

Çukurca - - - - 1 - - - 1 

Kartoz-Kesme 53 3 20 12 22 32 - 6 148 

Pavlu Kazası 130 21 69 67 63 78 - 39 467 

 

5.5.2. Ölenler, Ölüm Yaşları ve Ölenlerin Yaş Ortalaması 

Kayıtlara göre Pavlu kazasında 8 yıl içinde 477 ölüm vakası meydana gelmiştir. Bu 

ölümlerin 82'si Pavlu merkezinde olmak üzere 183'ü Pavlu bölgesinde, 42'si Çepel bölgesinde, 
187'si Kesme köyünde olmak üzere 251'i Kartoz-Kesme bölgesindedir. Kaza genelinde ölüm 

kaydının en çok olduğu yıl H.1254 (1838) yılı olup bu yıl içerisinde 276 ölüm kaydı 

bulunmaktadır.  En az ölüm kaydının olduğu yıl ise 21 ölümün olduğu H.1248 yılıdır. H.1247-

49-50-51-52 yıllarında yıl sırasına göre 51, 48, 22, 27 ve 49 ölümün olduğu tespit edilmiştir. 
Burada 1838 yılında özellikle Kartoz-Kesme nahiye bölgesinde ölümlerin çok olması dikkati 

çekmektedir. Öyle ki Kesme köyünde 8 yıl içerisinde 187 kişi ölmüş bu ölümlerin 148'i 1838 

yılında olmuştur. Bu yıl içerisinde bazı ailelerin tamamı olmak üzere neredeyse Kesme köyünün 
yarısı yok olmuştur.  Müezzinler, Selköşe ve Çukur köylerinde de 1838 yılındaki ölüm vakaları 

diğer yıllara göre çok fazla olup köy nüfuslarına göre de ölüm oranları bir hayli fazladır (NFS.d. 

3234:62-83). Bu durum bize Pavlu kazasında bir salgının olduğunu göstermektedir. Bu durumla 
ilgili nüfus defteri kayıtlarında her hangi bir malumata rastlanmamıştır (Bkz. Tablo 7). 

3234 numaralı defterde bulunan ölüm kayıtlarına göre ölenlerin yaş dağılımları ve oranları 

Tablo 8'de gösterilmiştir. Buna göre Pavlu bölgesinde 8 yıl içerisinde ölenlerin % 33'ü 1-11 yaş 

grubundan (çocuk), % 18'i 12-25 yaş grubundan (genç), % 14'ü 26-40 yaş grubundan (orta yaş), 
% 35'i ise 40 yaş üzeri (orta yaş üzeri) olanlardandır. Bu duruma Çepel bölgesinde baktığımızda 

ölenlerin % 12'si çocuk, % 32'si genç, % 17 orta yaş, % 39'u orta yaş üzeridir. Aynı duruma 

Kartoz-Kesme bölgesinde bakıldığında 8 yıl içerisinde ölenlerin % 21 çocuk, % 28'i genç, % 26'sı 
orta yaş, % 25'i 40 yaş üzeri olduğu görülmektedir. Ölüm yaş ortalamaları değerlerine 

bakıldığında bu değerin Pavlu bölgesinde 31, Çepel bölgesinde 38,3, Kartoz-Kesme bölgesinde 

ise 29,8 olarak hesaplanmıştır (Bkz. Tablo 8). 
  

Tablo 7. Pavlu Kazasında Yıllara Göre Ölenler 
 

Birimler 

Yıllar Toplam 

Ölen 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 

Pavlu 12 1 4 8 8 15 - 34 82 

Badap 5 - - 3 - 2 - 2 12 

Çobansa 1 - - - - - - 1 2 

Hacıaliler - - 1 - - 1 - - 2 
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Beydili 1 - - - - 2 - 3 6 

Müezzinler 1 - 1 1 - 2 - 21 26 

Sarımehmedler 2 1 - 1 1 - - - 5 

Çandır 6 - 2 - 6 3 - 7 24 

Melikler 2 1 2 3 2 2 - 8 20 

Şeyh 6 1 3 - 2 - - 2 14 

Pavlu 36 4 13 16 19 27 - 68 183 

Hacıahmedler 2 - 2 - - 1 - 2 7 

Kuzca - - - 1 1 - - 5 7 

Ayvalı 1 - 1 1 1 2 - 3 9 

Karadiken - - - - - - - 12 12 

Haymana - - - - - - - 7 7 

Çepel 3 - 3 2 2 3 - 29 42 

Darıbükü - - 1 - - 2 - - 3 

Selköşe 2 - 1 - - - - 11 14 

Çukur 5 - 3 - 2 5 - 23 38 

Köse - - - - - - - - - 

İncideresi - - 1 - - 1 - 2 4 

Kasımlar 2 - 2 - - 2 - 1 7 

İbişler - - - - - - - 2 2 

Bucakderesi - - - - - 1 - - 1 

Kesme 3 - 22 3 4 7 - 148 187 

Çukurca - - 1 1 - 1 - 2 5 

Kartoz-Kesme 12 - 31 4 6 19 - 179 251 

Pavlu Kazası 51 4 48 22 27 49 - 276 477 

 
Tablo 8. Pavlu Kazasında Ölüm Yaşları ve Ölenlerin Yaş ortalaması 

 Pavlu Bölgesi Çepel Bölgesi Kartoz-Kesme Bölgesi 

 Adet % Adet % Adet % 

0-11 yaş 62 33 5 12 52 21 

12-25 yaş 34 18 13 32 71 28 

26-40 yaş 26 14 7 17 66 26 

40 yaş üzeri 66 35 16 39 64 25 

Ölüm Yaş Ortalaması 31 38,3 29,8 

 

5.5.3. Nüfus Artışı 
Defterlerdeki 1830-1838 yılları arasındaki doğum ve ölüm bilgilerine göre 8 yıllık nüfus 

değişimi Pavlu bölgesinde 82, Çepel bölgesinde 12, Kartoz-Kesme bölgesinde -103, Pavlu 

kazasının genelinde -10 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfus değişikliğinin doğum ve ölümlere göre 
yıllık nüfus artış oranları binde olarak Pavlu bölgesinde 9, Çepel bölgesinde 5, Kartoz-Kesme 

bölgesinde -18, Pavlu kazasının genelinde -1 olarak gözükmektedir. Bu durumda yıllık nüfus 

Pavlu bölgesinde binde 9, Çepel bölgesinde binde 5 artar iken Kartoz-Kesme bölgesinde binde 
18 azalmıştır. Kartoz-Kesme bölgesinde bilhassa 1838 yılında ölümlerin çok olması kaza 

genelindeki 1830 nüfusuna düşmesine, hatta bu tarihtekinden öncekinin de altına düşmesine 

neden olmuştur (Bkz. Tablo 9). 
 

Tablo 9. Pavlu Kazası 1830-1838 Yılları Arası Yıllık Nüfus Artışı 

Birimler Doğumlar Ölümler Nüfus  

Değişimi 

Mevcut  

Nüfus 

Yıllık Nüfus 

Artışı (binde) 

Pavlu Bölgesi 265 183 82 1144 9 

Çepel Bölgesi 54 42 12 287 5 

Kartoz-Kesme Böl 148 251 -103 695 -18 

Pavlu Kazası 467 477 -10 2126 -1 

 

5.6. Göç Hareketleri 

Bu göç hareketleri mecburi askerlik dolayısıyla gidip gelmeleri kapsamamakta olup burada 

bahsedilen göç hareketleri ticaret, iş, hac ve ikamet amacıyla yapılan yer değiştirmelerdir. Defter 
kayıtlarından Pavlu kazasında tahrir esnasında kaza dışında bulunanlar, 1830-1838 yıllarında 
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kaza sınırları içerisinde yer değiştirenler ile kaza sınırları haricindeki yerlere gidip-gelen veya 

gelmeyen ve kaza dışından gelerek yerleşen kişiler defterlerdeki kayıtlardan çıkarılabilmektedir.  

Kayıtlardan anlaşıldığına göre 1830 yılında tahrir esnasında 2 kişinin ticaret maksadıyla 
Der-Aliyye'de olduğu tespit edilmiştir. Der-Aliyye’de bulunan bu iki kişi Pavlu merkezinde 

kayıtlıdır. Bunlar Musasipahioğlu Osman ile Akıllıoğlu sipahi Yusuf'tur ve bu kişilerin 1838 

yılında halen İstanbul'da oldukları kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Pavlu kazası genelinde 1831 ile 1838 yılları arasında bulunduğu mahalden bir başka yere 
48 kişi gitmiştir. 48 kişiden 19'u tekrar geri dönmüş, 29 kişi ise 1838 yılı itibariyle geri dönmemiş 

olarak gözükmektedir. Yine bu yıllar içerisinde bir başka mahalden gelen ve geldiği mahalde 

kaydedilen 19 kişi bulunmaktadır. Belirtilen giden, geri dönen, geri dönmeyen ve yeni gelenlerin 
kaydının bulunduğu yerleşim birimi sayısı kaza merkezi Pavlu ile birlikte 11'dir (Bkz. Tablo 10). 

Pavlu kaza merkezinden 1831 yılında 13, 1832 yılında 4, 1833 yılında 4 kişi olmak üzere 

25 kişi İstanbul'a gitmiştir. Giden 25 kişiden 10'u geri dönmüş olup diğer 15 kişi 1838 yılı itibari 

ile halen İstanbul'da gözükmektedir. Yine Pavlu merkezinden 1831 yılında 4 kişi Halep'e gitmiş, 
bunlardan ikisi bir yıl sonra geri dönmüş, iki kişinin ise halen Halep'te olduğu anlaşılmaktadır. 

Pavlu merkezinden Hicaz'a gidenlerin sayısına baktığımızda 6 kişidir. 6 kişiden 4'ünün bir yıl 

içinde döndüğü, iki kişinin ise dönmediği görülmektedir. Pavlu merkeze İstanbul'dan gelen iki 
kişi gözükmekte olup bu kişilerin muhtemelen 1830 sayımından önce İstanbul’da oldukları ve 

birinin 1831 yılında, diğerinin ise 1833 yılında geri döndükleri ve yoklama defterleri vasıtasıyla 

kaydedildikleri anlaşılmaktadır. Badab köyünden bir kişi Halep, üç kişi Hicaz olmak üzere dört 
kişi gitmiş, bunlardan Halep'e giden kişi ile Hicaz'a gidenlerden birisi geri dönmemiştir. Badab 

köyüne üç kişinin diyar-ı ahardan (başka memleket) geldiği gözükmekte olup bunlardan birisi 

Badab köylü birinin üveyi oğlu olduğu belirtilmiştir. Çobansa köyünden ayrılan yoktur. Köye 

dışardan 5 kişi gelmiş olup bunlardan üçünün Alanya kazasından, birinin taşradan geldiği 
yazılmış fakat beşinci kişinin nereden geldiği yazılı değildir. Beydili, Sarımehmedler, 

Hacıahmedler, Darıbükü köylerinden birer, Kesme'den 2 kişi Hicaz'a gitmiş, Beydili köyünden 

giden kişi geri dönmüş fakat diğer dört yerden giden 5 kişinin 1838 yılı itibari ile geri dönmediği 
gözükmektedir. Çandır'a 1, Hacıahmedler'e 2, İncideresi'ne 1 kişi diyar-ı ahardan, Kesme'ye 1 

kişi taşradan gelmiş ve bu mahallere kaydedilmişlerdir. Ayrıca komşu köyler olan Köse köyünden 

3 kişi İncideresi köyüne gitmiş ve burada kaydedilmiştir (Bkz. Tablo 10). 

Tablo 10. Pavlu Kazası Geçici Göç Hareketleri 
  Yer Tarih Giden Dönen  Gelen Dönmeyen 

Pavlu Asitane 
- 
- 
- 
- 
Halep 
- 

Hicaz 
- 

1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1831 
1832 

1833 
1834 

13 
4 
4 
4 
- 
4 
- 

6 
- 

- 
6 
1 
2 
1 
- 
2 

- 
4 

1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
15 
- 
2 

- 
2 

Toplam 35 16 2 19 

Badap Halep 
Hicaz 
- 
Diyar-ı ahar 

1831 
1833 
1834 
1183 

1 
3 
- 
- 

- 
- 
2 
- 

- 
- 
- 
3 

1 
- 
1 
- 

Toplam 4 2 3 2 

Çobansa Alanya 
Taşra 
Bilinmiyen 

1831 
1831 
1834 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3 
1 
1 

 

Toplam - - 5  

Beydili Hicaz 

 

1831 

1833 

1 

- 

- 

1 

  

Sarımehmedler Hicaz 1833 1 - - 1 

Çandır Diyar-ı ahar 1831 - - 1  

Hacıahmedler Hicaz 1831 1 - - 1 
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Diyar-ı ahar 1831 - - 2 

Darıbükü Hicaz 1831 1 - - 1 

Köse İncideresi 1833 3 - - 3 

İncideresi Köse 
Diyar-ı ahar 

1833 
1833 

- 
- 

- 
- 

3 
1 

- 

Kesme Hicaz 

- 
Taşra 

1832 

1833 
1833 

1 

1 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
1 

1 

1 

Pavlu Kazası   48 19 19 29 

 

6. SONUÇ 
Isparta ilinin kazalarından birisi olan Sütçüler kazasının 1830 tarihli nüfus defterinde 

kaydedilen bilgilere göre kazada bulunan yerleşim birimleri, yerleşim birimlerinin nüfusu ve 

nüfus özellikleri, kaza bölgesi içinde kaydedilen erkek nüfus için kullanılan şahıs adları dağılımı 

ve özellikleri, aile adları kullanımı, yaş dağılımları, doğum, ölüm ve nüfus artışı özellikleri ve 
geçici göç hareketleri incelenmiştir. 

Çalışma neticesinde belirtilen konularla ilgili öncelikle durum tespiti yapılmıştır. Şayet bu 

durum tespiti neticesinde çıkarılan sonuçlar var ise bölüm içerisinde bunların bir kısmı 
belirtilmiştir. Bir kısmı da burada belirtilerek ilave çalışma ve ek bilgiler içeren durumlar da 

belirtilecektir. 

Pavlu kaza bölgesi üç kısımdan oluşan geniş bir alanı kapsamakla birlikte dağlık ve taşlık 
bir arazi yapısına sahiptir. Bu özelliğinden dolayı tarımdan ziyade hayvancılıkla geçim temin 

edilmektedir. Kaza merkezi Pavlu ve Kartoz-Kesme nahiye bölgesi merkezi Kesme bine yaklaşan 

nüfuslarıyla kasaba hüviyeti taşıyan yerleşim birimleri olup diğer 23 yerleşim birimlerinden beşi 

200 civarında, dokuzu 100-150 civarında,  dokuzu da 100'ün altında nüfusa sahip küçük ve 
dağınık yerleşim birimleridir. Köylerin büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan, zamanla yerleşik 

hayata geçmiş Yörük cemaatlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Şeyh köyü ise XVI. yüzyılın 

sonlarında buraya gelip yerleşen Şam'da metfun bir evliyanın neslinden olanların kurdukları bir 
köydür.  

Kaza bölgesinde yer alan üç bölgede de baba ve ata ismini çocuklarına koyma geleneğinin 

yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda her üç bölgede de en çok kullanılan isimlerden ilk 

sırada İslam peygamberinin ismi olan ve Türkler tarafından kullanılan yine sırasıyla Mehmed, 
Mustafa ve Ahmed isimlerinin, ikinci sırada ehl-i beyt isimleri olan Ali, Hasan ve Hüseyin 

isimlerinin, üçüncü olarak asr-ı saadet dönemi halife isimleri olan Osman, Ömer ve Ebubekir-

Bekir isimlerinin, dördüncü olarak peygamber isimleri olan Halil, İbrahim, İsmail ve Süleyman 
isimlerinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

Doğum, ölüm ile ilgili yapılan 8 yıllık kayıt ve tespitlerde 1838 yılındaki ölümlerin normal 

dışı olduğu gözlemlenmiştir. Bunun salgın bir hastalıktan kaynaklanmış olma ihtimali çok 
yüksektir. Ölümlerin merkezinin Kesme köyü olması ve bu köye yakın köylerde de benzer 

durumun gözükmesi 1838 yılında bölgede bir salgın hastalığın başladığının işaretidir. Sebebinin 

ve boyutlarının ne olduğu 1838 tarihinden sonrasına ait defter kayıtlarının olmayışı ve daha başka 

kaynakların araştırılması gerekliliğinden dolayı ortaya konulamamıştır.  
Nüfus defterinden elde edilen bilgiler ışığında 1830-38 yılları arasında Pavlu kaza 

merkezinden İstanbul'a giden ve herhalde orada işiyle ilgili olarak ikametini devam ettiren 15 kişi 

ile Alanya'dan ikamet için Çobanisa köyüne gelip yerleşen 3 kişi haricindeki yer değiştirmelerin 
kalıcı göçle ilgili olmadığını söylemek daha doğrudur. Çünkü 15 kişinin Hicaz'a gittiği 

kaydedilmiş olup bunların çoğunluğu hac mevsimi sonunda geri dönmüştür. Dolayısıyla bu 

gidenlerin hac vazifesi için gidenler olduğu düşünülmektedir.   

 

 

 

 



403 
 

KAYNAKÇA 

Arşiv Vesikaları 

BOA, HRT.h.0600, Hamid Sancağı Haritası, Isparta Mühendis Vekili Selahattin, 30 Kanun-i 
Evvel 1330. 

BOA, NFS.d.3234, Hamid Sancağı Isparta, Pavlu ve Eğirdir Kazaları Müslim Defteri. 

BOA, NFS.d.3237, Hamid Sancağı Ağlasun, İncir, Karaağac-ı Yalvaç ve Afşar Kazaları Müslim 

Defteri. 

BOA NFS.d.3273, Hamidili Sancağı Isparta, Pavlu, Eğirdir, Karaağac-ı Yalvaç, Afşar, Yalvaç, 

Hoyran, Uluborlu, Barla, Ağros, Gönen, Keçiborlu, Ağlasun ve İncir Kazaları Müslim 

İcmal Defteri. 

H.1285 Konya Vilayeti Salnamesi, tıpkıbasım, çev. Mehmed Eminoğlu, Konya Büyükşehir 

Belediyesi, Konya 2008. 

Araştırma Eserleri 

Bibi, İ. (1941). Anadolu Selçuki Devleti Tarihi, (M.N. Gençosman, Çev.) Ankara: Uzluk 

Basımevi. 

Cramer, J. A. (1832). A Geographical and Historical Description of Asia Minor, London:v.2, 

Oxfort University Press, Vol.2. 

Çimen, A. (2012, Mart 14). “Sayım, Kayıt Düzeni ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlıda Nüfus 

Hizmetleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi:183-216. 

Kiepert, H. (1867). Carte générale de l'Empire Ottoman en Europe et en Asie, Berlin: D. Reimer. 
http://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/kiepert/. 

Kiepert, R. (1908). Karte von Kleinasien, C2, C3, D2. http://digitalcollections.nypl.org. 

Kofoğlu, S. (1993). Hamidoğulları XIII. Yüzyılın Sonlarına Doğru Isparta, Burdur ve Eğirdir 

Yöresinde Kurulan Türkmen Beyliği, İslam Ansiklopedisi, TDVİA, Cilt.15:471,472. 

Kofoğlu, S. (2016). Hamidoğulları Beyliği, Ankara: TTK Basımevi. 

Kütükoğlu, M. S. (2010). Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), Ankara: TTK 

Basımevi. 

Naerebout, F.G. (2012-2013). Religion in Hellenistic and Roman Asia Minor, Researc seminar. 
www.ancient-history-online.info. 

Ramsay, W. M. (1961). Anadolunun Tarihi Coğrafyası, (M. Pektaş, Çev.), İstanbul: MEB 
Basımevi. 

TUİK, 2012, ''İllere ve cinsiyete göre ortanca yaş ''; '' Yıllara ve cinsiyete göre ortanca yaş '' ; 
''Demografik Göstergeler''. www.tuik.gov.tr. 

Yazıcızade, A. (2009), Tevahir-i Al-i Selçuk (Oğuzname - Selçuklu Tarihi), (A. Bakır, Haz.), 
İstanbul: Çamlıca Basım Yayın. 

 



404 
 

GÜNÜMÜZDE SULANAN ALANLARIN GENİŞLEMESİ VE TOPRAQLARIN 

SU TEMİNATININ İYİLEŞTİRİLMESİ YÖNLERİ 

Expansion of irrigated areas and improvement of water coverage of soils 

Azizova KEMALE Vaqif kızı 

Sumgayit Devlet Üniversitesi, 
İktisat Bölümü kıdemli öğretmen 

kamalaazizova.74@mail.ru 

 

 ÖZET:  Tarım sektörünün sulamaya katılımı, mevcut tarım alanlarından daha bol miktarda ürün elde etmek 
için tarım sektöründe bolluk yaratılmasının ana şartlarından biridir. Bu nedenle, bu alanda tutarlı çalışmalar yapmak, 
sulanan araziyi artırmak ve arazilerin su tedarikini iyileştirmek gerekmektedir. Sulanan araziyi genişletmek ve arazinin 

su kaynağını iyileştirmek için su rezervuarlarına ve sulama kanallarına ihtiyaç vardır. Cumhuriyet'teki tarımsal üretimin 
artması doğrudan sulanan alanlarla bağlantılıdır. Sulama sistemlerinin tasarlanması, bu alanların genişletilmesi için bir 
önkoşuldur. Sulanan arazilerdeki verimlilik sulanmayan arazilerden daha yüksek olduğundan, nüfusun gıda ürünleri ile 
güvenilir bir şekilde tedarik edilmesinin en önemli koşullarından biri, sulanan alanın genişlemesidir. Su rezervleri 
oluşturulmalı ve Cumhuriyetin kabartma ve su kaynaklarını kullanarak uygun sulama kanalları oluşturulmalıdır. Böyle 
bir sistemin oluşturulması, sulama eksikliğinden dolayı daha az verimli alanlardan daha yüksek verimlilik elde 
edilmesini sağlar ve ayrıca bu alanların verimliliğini de artırabilir. Genel olarak, cumhuriyet nüfusunun güvenilir bir 
şekilde sağlanması, sürekli sistematik olarak uygulanan karmaşık önlemlerin uygulanmasına bağlıdır. Bu durumda, 
bilimsel yaklaşım öne sürülmeli ve bilimsel araştırma sonuçlarının pratik uygulamasına daha fazla alan verilmelidir.  

 Anahtar Kelimeler: meliyorasyon, tarım, sulama, problemler, ekonomik verimlilik, su temini 

 ABSTRACT: The participation of the agricultural sector in irrigation is one of the main conditions for 
creating abundance in the agricultural sector in order to obtain more abundant crops from the existing agricultural 
fields. Therefore, it is necessary to make consistent studies in this area, increase the irrigated land and improve the 

water supply of the land. Water reservoirs and irrigation channels are needed to expand the irrigated land and improve 
the water supply of the land. The increase in agricultural production in the Republic is directly related to irrigated areas. 
Designing irrigation systems is a prerequisite for expanding these areas. One of the most important conditions for the 
reliable supply of the population with food products is the expansion of the irrigated area, since the productivity in 
irrigated lands is higher than the non-irrigated lands. Water reserves should be established and appropriate irrigation 
channels should be established by using the relief and water resources of the Republic. The establishment of such a 
system provides higher productivity from less efficient areas due to lack of irrigation and may also increase the 
efficiency of these areas. In general, the reliable provision of the republic population depends on the implementation 
of complex systematic measures that are continuously implemented. In this case, the scientific approach should be put 

forward and more space should be given to the practical application of the results of scientific research. 
 Keywords: melioracia, agriculture, irrigation areas, problems, economic productivity, water supply 

 

 
       
 Mevcut tarım sektörlerinin verimini arttırmak için, sulanan arazilerin iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda tutarlı çalışma, sulanan arazi alanlarının genişletilmesi ve su 

kaynaklarıyla birlikte arazi arzının iyileştirilmesi gerekmektedir. Sulanan arazi alanlarını 
genişletmek ve su kaynaklarını içeren arazi tedarikini iyileştirmek için uygun rezervuarlara ve 

sulama kanallarına ihtiyaç vardır. Bu anlamda Samur - Abşeron Kanalı'nın rolü özellikle 

belirtilmelidir. Makale, sulanan alanın kullanımıyla ilgili sorunları ve bu sorunların giderilmesine 

yönelik talimatları yansıtmaktadır. Sulanan tarımı yöneten örgütsel ve ekonomik mekanizmaların 
iyileştirilmesi yoluyla cumhuriyetin su kompleksini kazma fonksiyonunun etkinliğinin artırılması 

için ana talimatlar, çeşitli faktörlerin optimizasyonu belirlenmiştir.  [17]. Makale, sulanan tarımın 

üretim kaynaklarının kullanımının mevcut durumunun analizini yansıtmaktadır. Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, tarım ekonomisinin gelişmesine ve mevcut tarımsal sorunların 

çözümüne kapsamlı bir yaklaşım sağlamak amacıyla 2015 Yılı Tarım Yılı ilan etmiştir. Ekonomi 

”tarımsal üretime olan ilgisini göstermektedir [1].  
        Ülkemizin yeni bir ekonomik sisteme geçişi, tarımın yeniden yapılandırılması, arazide yeni 

alanların ortaya çıkması ve diğer alanlarda su kullanımı ve korunması ile ilişkileri değişmiştir. 



405 
 

Sulanan alanların su temini iyileştirme sorunu, tüm dünya devletlerinin tarım politikasında önemli 

bir yer tutmuştur. Bu sorunun çözümü bağımsız Azerbaycan için çok önemlidir. Sulanan 

arazilerde tarımsal üretimin geliştirilmesindeki önemli başarılara rağmen, elde edilen seviyenin 
ulusal ekonominin daha da gelişmesi için gerekenleri karşılamadığı belirtilmelidir. Sulanan 

arazinin düşük olması, bitki örtüsüne ilişkin iç sulama şebekesinin hazırlıksızlığı gibi aşağıdaki 

ana nedenlerle büyük ölçüde önceden belirlenir; vejetasyon sulama döneminde serpme ekipmanı 

ve su kaynağı olan tarımsal işletmelerin sağlanması, polipler için enerji tasarrufu sağlayan 

teknolojilerin olmaması, düşük sulu tarım kültürü, vb. [2,3] . Bu nedenlerin ve faktörlerin tümü, 
sulanan alanın etkinliğinin artmasını büyük ölçüde sınırlamaktadır. Toprak kaynaklarının verimli 
kullanımı sorunları karmaşık problem olarak kabul edilir ve topraktan kullanımını yoğunlaştırmak 
için bir takım tedbirleri kapsamaktadır [17].  
          Sulanan toprakların% 28,2'si (400,6 bin hektar) Cumhuriyet'teki yeraltı suyu ve 
mineralizasyon derinliği dikkate alınarak iyi bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu göstergeye 
göre, ıslah koşullarının uygun bir şekilde tahmin edildiği sulanan alan alanı% 49,9'a (708,9 bin 
hektar) ulaşmaktadır. Yetersiz iyileştirme koşullarına sahip sulanan araziler, toplam sulanan 
arazinin% 21,9'unu (311,7 bin hektar) oluşturmaktadır. Zayıf sulanan alanlara en sık rastlanan 
Abşeron ve Aran bölgelerinde oranlar% 29,3 ile 32,8 arasında değişmektedir. Genel olarak, 
cumhuriyetteki sulanan alanların ıslah koşullarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların yanı 
sıra, 209.1 bin hektar toplayıcı-drenaj ağının inşası ve yeniden yapılandırılması, 83.000 hektarda 
büyük salin alanlarının yıkanması, 62.8 bin hektarın büyük ölçüde yumuşatılması ve 94.3 bin 
hektar. 1 milyon 265 bin 386 hektarın kısa vadeli ıslahı veya sulanan tüm alanlarda belirtilen 
parametrelerin% 89,0'ı için binlerce hektarın veya genel olarak su kaynağının arttırılması gerekir. 
       Şu anda, sulanan tarım sorununu tam olarak çözmek neredeyse imkansız. Yukarıdaki 
problemleri ortadan kaldırmak için, tarımda toprağın ıslah durumunu iyileştirme, su yönetimi 

çalışmalarını iyileştirme, arazi ve su kullanımının ekonomik verimliliğini arttırma yollarını analiz 

etmek gereklidir [4]. 
Bu nedenle, Azerbaycan Cumhuriyeti sulanan alanlarının piyasa koşullarında etkin kullanımı için 

önlemlerin analizi ve geliştirilmesi ekonomik öneme sahiptir (Tablo 1). 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sulanan toprakları                          1000 ha                                                                                                                            

Yıl toplam arsa 
alanı 

                                  

bunlardan: 

 

 

bunlardan: 

 

ekilebilir arazi               

 

ekilen alan 

 

çok yıllık bitkiler 

2010 1424,6 1421,4 1200,1 157,7 

2011 1424,4 1421,0 1201,7 156,2 

2012 1427,7 1424,3 1202,1 159,4 

2013 1435,2 1431,8 1209,1 158,8 

2014 1438,8 1435,3 1211,6 161,8 

2015 1434,5 1431,0 1210,4 163,8 

* Kaynak: (5,13,14) (yazar) 

Tablo 2010-2015 dönemi için sulanan arazideki değişimi göstermektedir. Tablo, cumhuriyetin 
tarım cirosunda 1434.500 hektardan fazla sulanan arazinin olduğunu göstermektedir. Sulanan 

arazinin durumunun analizi 2010-2015 dönemine ait olduğunu göstermiştir. sulanan arazideki 

toplam artış 9.9 bin hektar, ortalama 1.98 bin hektar, ekilebilir alan% 0.7, 1431.0 bin hektar olarak 

gerçekleşmiştir. 2015 yılında ekili alan% 0,9 oranında artarak% 84,4 ve ya toplam sulanan alanın 
1434,5 bin hektarı olan 1210,4 bin hektarı buldu. Çok yıllık bitkilerin alanı, toplam ekilebilir 

alanın% 11.4'üdür. Sulanan alanların yarısından fazlası orta, güçlü ve çok güçlü, çeşitli alanlarda 

tuzlanmadır. 
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Sulanan alanların yarısından fazlası değişken tuzluluk derecesine sahip, hafif, güçlü ve çok 

güçlüdür. Genel olarak, Azerbaycan'ın sulanan toprakları bozulmaya eğilimlidir. Aynı zamanda, 

asıl sorun mevcut su sistemlerinin kapasitesinin ve sulama sistemlerinin teknik eskimişliğinin 
azaltılmasıdır. Bu nedenle, sulama alanlarının durumunun analizi ve geniş ölçekli sulama 

gelişiminin etkileri, çevresel olarak sağlıklı bir gelişmeye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde tarım için yeterli su bulunmadığına dikkat edilmelidir (Şekil 1). 

 
su ıslahı için sağlam gelişim stratejisi [6,7]. 

 

 

           kullanılmış su      üretim                 sulama ve tarım 

 

Şekil 1 Abşeron ekonomik bölgesinde (milyon metreküp) kullanılmış su Kaynak: (5.13) (yazar) 

 
Şekil, Abşeron Ekonomik Bölgesi'nin tarım sektöründe kullanılan suyun hacminin her yıl 

azaldığını göstermektedir. Böylece, 2010-2015 döneminde, toplam kullanılmış su hacmi% 0,2 

azaldı ve üretim için% 4,5 olan 332 milyon metreküp oldu. Ülkemizde, kullanılmış su hacminin 
yetersiz olmasına rağmen, 2015 yılında Abşeron Ekonomik Bölgesi'nde, sulama ve tarım için 

kullanılmış sudaki artış% 13,2 olmuştur. Arazi kullanıcıları için, kullanılan sulama sistemlerinde 

suyun doğru dağılımı çok önemlidir ve bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için, farklı 
bölgelerdeki su bitkilerine ne kadar su gerektiğini bilmeniz ve sulama rejimi hakkında bilgi sahibi 

olmanız gerekir. Su ihtiyacını göz önünde bulundurarak, fazla suyun sahaya girmemesi için 

tarımsal bitkiler için bir sulama programı kullanılmalıdır. Su kaynaklarının kullanımı ekolojik 

dengeyi bozmamalı ve diğer sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Azerbaycan 
Cumhuriyeti'ni sağlayan ana su kaynaklarının ülkemiz dışında oluşması nedeniyle, temel stratejik 

görevler su rezervlerinin rasyonel kullanımı, yeni projelerin uygulanması, yeni kanalların inşa 

edilmesi ve rezervuarların oluşturulmasıdır. Bu stratejik hedeflere ulaşmak için devlet birçok 
faaliyette bulunmuştur [6,8,9].  

   Genel olarak, cumhuriyetteki sulanan alanların ıslah koşullarının iyileştirilmesi için yapılan 

çalışmaların yanı sıra, 209.1 bin hektar toplayıcı-drenaj ağının inşası ve yeniden yapılandırılması, 

83.000 hektarda büyük salin alanlarının yıkanması, 62.8 bin hektarın büyük ölçüde yumuşatılması 
ve 94.3 bin hektar. 1 milyon 265 bin 386 hektarın kısa vadeli ıslahı veya sulanan tüm alanlarda 

belirtilen parametrelerin% 89,0'ı için binlerce hektarın veya genel olarak su kaynağının 

arttırılması gerekir.  Tüm bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanması, sulama gelişiminin 
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hızlanmasında bir artışa yol açacaktır. Sulama gelişimindeki yavaşlamanın, aşağıdakilere 

atfedilebilecek birkaç nedeni vardır: 

- yeni projelerin yüksek maliyeti; 
- su kaynaklarının azlığı; 

- uygun toprakların kıtlığı; 

- Tuzlama, tuzlanma ve bataklık sonucu sulanan alanların kaybı; 

- sulama sistemlerinin bozulması. 
Söylemeye gerek yok, sulama insanlık için iyidir, ama her şeyden önce çevre sorunları yaratır. 
Ülke ekonomisinin gelişiminde, özellikle tarımda, ülkenin gıda sorununu ele almak ve bölgelerin 

sosyo-ekonomik kalkınmasında, sektördeki yatırımın daha da gelişmesini sağlamak ve 
güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, melorasyon ve su yönetiminin özel önemini dikkate alarak. 

Savaş ve Su Yönetiminin Geliştirilmesi Eyalet Programı (2008-2015) ”geliştirildi ve onaylandı. 

Programda iki aşamalı inşaat ve arazi ıslahı ve su tesislerinin yeniden inşası öngörülüyor. İlk 

aşamada, daha önce önemli fakat henüz bitmemiş kritik sahaların inşasının tamamlanması ve 
henüz başlatılmamış olan tesislerin inşaatına başlanması ve ikinci aşamada sulanan alanın 

kapsamının genişletilmesi için yeni projeler geliştirilmesi planlanmaktadır. Arazi ıslahı ve su 

yönetiminin iyileştirilmesi alanında bir takım önlemler alınmıştır. Son on yılda, toprak ıslahı ve 
su yönetimi ve ülke ekonomisinde su kaynaklarının verimli kullanımı sonucunda nehirlerdeki 

bozulmaların önlenmesi için toplam 104,6 milyon metreküp, 600 km sulama kanalı ve 136 km 

toplayıcı kapasitesine sahip iki rezervuar oluşturulmuştur. drenaj şebekeleri inşa edilmiş ve yeraltı 
suyu sulama ve evsel ihtiyaçları karşılamak için 365 subartezian kuyusu açılmıştır. Arazileri ve 

yerleşim yerlerini sel ve selden korumak için 72 km'lik beton, beton ve toprak barajları 

yapılmıştır. O yıllarda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ana Mil-Mugan koleksiyoncusu 

Vaykhir rezervuarının yapımı Araz Nehri, Balakan, Zagatala, Gakh, Şeki, Oğuz, Gabala, Goyçay, 
Ağsu, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile tamamlandı. Gusar ve Astara bölgelerinde, sele eğilimli 

nehirlerde 49.325 ekonomist var. Ayrıca, Sulama ve drenaj şebekelerinin ve Araz Nehri 

üzerindeki Bahramtapa hidro istasyonunun onarımı ve restorasyonu, Goranboy, Guba, Sabirabad, 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek ve Şarur ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. 

         1990'larda, ulusal lider Haydar Aliyev'in girişimi üzerine, Samur-Abşeron sulama sistemini 

uluslararası standartlar düzeyinde yeniden inşa etmek için pratik adımlar atılmaya başlandı (Şekil 
2). 

 

        Şekil 2: Samur - Abşeron Kanalı yerleşimi. Kaynak: (10,11,12,14) (yazar) 

 

Samur - Azerbaycan ve Rusya sınırındaki Samur Nehri'nden kaynaklanan 183.3 kilometrelik 
Abşeron Kanalı, şu anda büyük ölçekli bir karmaşık su yönetim tesisidir [10,11,12]. 
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Ülkenin su temini sistemini iyileştirmek için, çeşitli uluslararası finans kuruluşları tarafından 

Samur - Absheron Kanalı'nın yenilenmesi için oldukça büyük miktarda fon tahsis edilmiştir (Şekil 

3). 

 
 

                    Şek. 3. Samur'un Finansmanı - Abşeron Kanalı. Kaynak: (1.11) (yazar) 

2015 yılında, arazi ıslahı ve sulama alanındaki önlemleri genişletmek için finansman 

faaliyetlerine odaklanılmış, bu amaçla mevcut devlet bütçe harcamalarından 275.0 milyon manat 
(% 56) ve devlet yatırım harcamalarından 116.0 milyon manat yatırım yapılmıştır. (% 23.6) ve iç 

ve dış kredilerde - 100.0 milyon manat (% 20.4), toplam 491.0 milyon manat [1.11]. Emri 

uyarınca (06.06.2017), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekilen alanlara ve ev 
bahçelerine sulanan su teminini iyileştirmek için 10.5 milyon manat tahsis etti [16]. İslam 

Kalkınma Bankası'ndan ödenen hibe nedeniyle 280 bin dolar. ABD, 50 yıldan fazla bir süredir 

faaliyette olan Samur-Abşeron sulama sistemi için bir yeniden yapılandırma şeması geliştirmiştir. 

Bu proje, cumhuriyetin kuzey bölgesinde ekolojik dengenin sağlanmasına ve aynı zamanda 
mevcut sulanan arazilerin su tedarikinin iyileştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca Bakü, Sumgayıt, Abşeron Ekonomik Bölgesi vb. Şehirlerin iç su temini de 

iyileştirilecektir. Projenin iki aşamasında “Samur-Abşeron sulama sisteminin yeniden inşası” 
gerçekleştirildi (Şekil 4). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Şekil 4 “Samur-Abşeron sulama sisteminin yeniden yapılandırılması” projesi. Kaynak: (15) 
(yazar) 

56%23,60%

20,40%

proje rekanstruksua samur absheron       

sulama sistem 

1.1.Hidroelektrik santral ile 

Tahtakörpy rezervuarı inşaatı 

2.2.Sulanan araziler için su tedarikinin 

iyileştirilmesi ve Shabran, Siyazan ve 
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2.1. kuzey nehirlerinde su alma ve 
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1.2.Tahtakörpü-Jeyranbatan yapım 
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Proje alanında bulunan alanlardaki sulanan alanların belirlenmesi çalışmaları sonucunda, 

Takhtakorpu rezervuarının işletmeye alınması ile ilgili olarak, Samur - Abşeron sulama sistemi 

yeniden yapılanması alanında, Şabran dahil, 30 bin 153 hektar sulanan alan kurulmuştur. ilçe - 13 
bin 678, Siyazan ilçesi - 7 bin 962 ve Khizi  ilçesi - 8 bin 513 hektar [10,11,12,15]. Samur-

Aşheron sulama sistemi rekonstrüksiyon projesinin bir parçası olarak uluslararası düzeyde 

Takhtakorpu Su Deposu, Valvalachay-Takhtakorpu ve Takhtakorpu-Jeyranbatan kanallarının 

yapımı devam etmektedir. En son bilimsel ve teknolojik yeniliklere dayanan bu hidroteknik 
tesisler yalnızca gelişmiş ülkelerde geliştirilmektedir. 

Araştırma sonucunda, Azerbaycan'da sulu tarımı normalleştirmek için gerekli olduğu: tarımsal 

üretim ve kaynak kullanımının yoğunlaştırılması, teknolojilerin iyileştirilmesi, bilimsel ve 
teknolojik ilerlemenin kazanılması, üretim ve ücret yönetiminin iyileştirilmesi, çevresel 

gereksinimlere uyum, toprak verimliliğinin arttırılması, vs. 17]. Sulanan alanların ıslah durumunu 

iyileştirmek için, bu şarttır: kullanılmayan alanların ekim sirkülasyonuna dahil edilmesi, 

doğurganlığın korunmasının sağlanması, arazilerin verimli bir şekilde kullanılması ve 
restorasyonu, tarım bitkilerinin tarımsal verimliliğinin arttırılmasında önemli bir etken olan 

sulama, tarımsal zaman içerisinde ve rejime göre. 

Genel olarak, Samur-Absheron Sulama Sistemi Projesinin uygulanması Bakü, Sumgait ve 
Absheron yarımadasının saniyede 18 metreküp su ile sağlanmasını ve böylece ülkenin kuzey 

bölgesindeki çevre dengesinin sağlanmasını sağlayacaktır. Sadece Sitalchay ve Jeyranbatan 

pompa istasyonlarını elimine ederek, Ceyranbatan rezervuarına su pompalamanın bir sonucu 
olarak 167 milyon kilovat saat elektrik ve 15 milyon manat tasarrufu sağlayacak. Ek olarak, bu 

projenin tamamlanması, ülkenin kuzeyindeki 150.000 hektarın su tedarikini iyileştirmek için 

uygun bir ortam yaratacaktır. Gelecekte, kuzey nehirlerinden su çekme projeleri yapılması ve 

30.000 hektar yeni sulanan arazinin ekin rotasyonuna dahil edilmesi planlanmaktadır. 
     Ayrıca, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özen ve özeniyle bir dizi başka arazi ıslahı ve su 

yönetimi projesi başarıyla uygulanmaktadır. 

        SONUÇ 
Araştırma sonucunda, Azerbaycan'da sulu tarımı normalleştirmek için aşağıdakilerin gerekli 

olduğu tespit edilmiştir: tarımsal üretimin yoğunlaştırılması ve kaynakların kullanılması, 

teknolojilerin geliştirilmesi , bilimsel ve teknik ilerlemenin sağlanması, üretim ve ücretlendirme 
organizasyonunun iyileştirilmesi, çevresel şartlara uygunluk, toprak verimliliğinin arttırılması vb. 

[17]. Sulanan alanların iyileştirici durumunu iyileştirmek için, kullanılmamış toprakların mahsul 

rotasyonuna entegre edilmesi, doğurganlığın korunması, mahsullerin verimli bir şekilde 

kullanılması, toprakların, sulama, agronomik ve adaptasyonun korunması, mahsul veriminin 
arttırılmasında önemli bir faktördür. 
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ÖZET: İlk defa XIX. yüzyılın ikinci yarısında kullanılan “Tin Bilimleri” kavramı, Dilthey’ın Tin Bilimlerine 
Giriş adlı eseri ile sosyal bilimler alanında önemli bir hale gelmiştir. Süreç içerisinde tin bilimleri geleneğinin belli bir 
konsensüsle oluşturulma çabaları yanında, bu alandaki yaklaşımların daha ziyade felsefi güdülere dayanmış olması, tin 
bilimlerinin doğa bilimlerindeki gibi “kesinlikler” ile belirlenmesi ve temellendirilmesi mümkün olmamıştır. Ancak 
yine de anlayıcı paradigmanın sistematize edilmesinde ve temel özelliklerinin saptanması konusundaki en güçlü 

girişimin Dilthey’dan geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim “açıklama” ve “anlama” arasında önemli bir fark 
olduğunu, bu bağlamda da insan bilimlerinin yönteminin “anlama” ile “yorumlama” olması gerektiğini belirten 
Dilthey’ın tinsel bilimler için ayrı bir bilim modeli oluşturma yolundaki çabaları ve bu bilimleri “doğabilimci bilgi 
kuramı”ndan başka olan bir bilgi kuramına göre ele alınmasına ilişkin görüşleri sosyal bilimler yazınında referans 
noktası olmuştur.  

Dilthey’ın “tin bilimi” terimi yerine “kültür bilimi” tabirini kullanan H. Ricket ise bilimlerin farklılığını net bir 
biçimde ifade etmiş,  bilimleri “yasa bilimi” ve “kültür bilimi” olarak ikiye ayırmıştır. Bilimler arasındaki temel 
farklılık Dilthey’da yöntem değil konu iken Rickert’te konu veya içerikten ziyade yöntemdir. Aslında Dilthey ile 

Rickert arasındaki ayrılık, yalnızca terminolojik değil tin/kültür bilimlerinin temellendirilmesi ve bilgi teorisi ile 
ilgilidir.  
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ABSTRACT:  The concept of “Spiritual Sciences” which was used in the second half of the 19th century for 
the first time, has become important in the field of social sciences with “Introduction to Spiritual Sciences” written by 
Dilthey. During this process, it was not possible for the approaches in this field to be based on philosophical motives, 
and the spiritual sciences could be determined and grounded with “certainties” as in natural sciences, despite the efforts 
to establish a tradition of the spiritual sciences with a certain consensus. Nevertheless, we can easily say that the most 

robust attempt to systematise and determine the basic features of the verstehende paradigm came from Dilthey. Indeed, 
Dilthey indicated that there is a significant difference between “explanation” and “understanding”. In this context, he 
also specified that the method used in human sciences should be “understanding” and “interpretation”. Thus, Dilthey's 
efforts to create a separate science model for the spiritual sciences, and his views on being considered according to an 
epistemology other than “naturalist epistemology”, have become the reference point in the social sciences literature. 

On the other hand, H. Rickert using the term “cultural science” instead of Dilthey’s term; “spiritual science”, 
clearly expressed the difference of sciences, dividing them into “law science” and “cultural science”. While, according 
to Dilthey, the essential difference between the sciences is the subject and not the method, Rickert support that sciences 
differ in the process rather than the subject or content. In fact, the distinction between Dilthey and Rickert is not only 

about  the terminology but also about the foundation of the spiritual/cultural sciences and the theory of knowledge. 
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GİRİŞ 

Kökenleri XVIII. yüzyılın sonlarına kadar uzanan ve Greklerden miras kalan hermeneutik, 

Almanya’da kurumlaşmış ve sosyal bilimler alanında yaygınlık kazanan bir terim haline 

gelmiştir. “Verstehen” (Anlama), hermeneutik geleneğin birleştirici kavramıdır. (Giddens, 

2002:23,24). Anlama ve kültür nosyonları üzerinde odaklanan bir entelektüel mirasa bağlı olan 

bu geleneğin temel argümanı, bütün beşerî bilimlerin, özellikle tarih ve sosyolojinin, doğa 
bilimlerinden hem konu hem de yöntem bakımından farklı olduğudur (Hira, 2000:46). Görüldüğü 

gibi anlayıcı sosyal bilim, bir anlam kuramı olan hermeneutik ile de yakından ilişkilidir. Genel 
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İstanbul, 2018 adlı kitabımızdaki bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. 
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olarak yorumlayıcı yaklaşım, insanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl oluşturduğu ve 

sürdürdüğüne dair anlayış ve yorumlara varmak üzere insanların doğal ortamlarında toplumsal 

olarak anlamlı eylemin doğrudan ayrıntılı gözlem yoluyla sistematik analizidir (Neuman, 
2007:130,131). Bu bağlamda anlayıcı paradigmaya göre insan bilimlerini tamamıyla tabiat 

bilimlerine göre düzenlemek; fikrî bakımdan yanlış yönlendirilmiş,  bilimsel açından verimsiz, 

ahlaki açıdan ise tehlikelidir. Bilgi edinme süreçlerinin ayırımı zorunludur. Her ne kadar insan, 

bilimin konusu olan fiziksel özellikler taşısa da, onun önde gelen niteliği, zihne sahip olmasıdır. 
İnsan düşünür, iş yapar ve hedefler peşinden koşar. Bütün bunlar, anlaşılabilecek ve anlaşılması 

gereken bağlamlar oluşturur ve dolayısıyla insan, fiziksel olgular açısından yeterince 

betimlenemez. Bunun için insanın, kendi dünyasına anlam vermesini sağlayan zihinsel süreçleri 
anlamamız; bilinçli eylemleri, fikirleri, değer ve amaçları ele almamız gerekir. Dolayısıyla 

anlama, sadece insan bilimlerinin olgularını bilmemizi sağlayan kaçınılmaz bilgi edinme süreci 

değil, aynı zamanda onları açıklama vasıtasıdır. Fiziksel dünya vardır ve bilinebilir; insan âlemi 

ise anlamlıdır ve anlaşılabilir (Rickman, 2000:162-166). 

Pozitivizm, doğrudan yansımacı ya da nesnelci/tekabüliyetçi bir anlayışı benimserken; 

anlayıcı epistemoloji, doğrudan yansımacı olmayan, öznelci, inşâcı bir anlayıştan yola çıkar. 

Anlayıcı epistemolojide teorilerimizden, inançlarımızdan ve anlamlandırmalarımızdan bağımsız 
bir dış gerçeklik bilgisi bulunmamaktadır. İnsanlar; duygu, düşünce ve anlamlandırmalarıyla 

gerçekliği inşa ederler. Dolayısıyla insanın kendinden bağımsız “orada, dışarıda” duran bir 

gerçeklik yoktur. Beşerî/sosyal gerçeklik, insanların anlamlandırmalarından bağımsız değildir ve 
bu anlamlandırmalar yoluyla sürekli olarak yeniden inşa edilmektedir (Kuş, 2009:65). Bu 

bağlamda Dilthey ve Rickert’in başını çektiği düşünürlere göre pozitivist bakış açısı, insan eylemi 

ve kültürünün incelenmesi açısından kullanılabilir bir yöntem değildir. Çünkü doğa bilimlerinin 

yöntemleri, toplumsal ve kültürel dünyayı tam olarak kuşatmaktan ve açıklamaktan uzaktır 
(Swingewood, 1998:159,160). 

 1.TİN BİLİMLERİ VE W.DILTHEY (1833-1911) 

 “Tin bilimleri” kavramı, ilk defa XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış ve bu terim 
Dilthey’ın 1883’te yayınlanan Tin Bilimlerine Giriş (Dilthey, 1989)  adlı eseri ile bilim 

dünyasında yerleşmiş ve klasikleşmiştir. Süreç içerisindeki gelişmelerle birlikte bu geleneğin 

belli bir konsensüsle oluşturulma çabaları yanında mücadeleler, çatışmalar, karşıtlıklar da ortaya 
çıkmıştır. Bu alanda, metodik düşüncelerin de daha ziyade felsefî güdülere dayanmış olması, tin 

bilimlerinin doğa bilimlerinde olduğu gibi kesin bir metot şuuru ile belirlenmesine ve 

temellendirilmesine engel olmuştur (Birand, 1998a:5,6). Ancak yine de anlayıcı paradigmanın, 

sistematik bir biçimde belirlenmesi ve temel özelliklerinin saptanması konusundaki en güçlü 
girişimin Dilthey’dan geldiği rahatlıkla söylenebilir. Dilthey’ın tinsel bilimler için ayrı bir bilim 

modeli oluşturma yolundaki çabalarının ve bu bilimleri “doğabilimci bilim”e uyarlanmış bir bilgi 

kuramından, “doğabilimci bilgi kuramı”ndan başka olan bir bilgi kuramına göre ele alıp 
temellendirme denemesinin ilk büyük ürünü olan Tin Bilimlerine Giriş adlı eserinin 

yayımlanmasından günümüze kadar geçen süre içerisinde Dilthey’ın görüşleri, ister benimsensin 

ister karşı çıkılmış olsun, sürekli etkili olmuştur (Özlem, 1996:9,10). 

Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin arasında konu, alan farkı olduğu için yöntemsel açıdan 
da farklılık olduğunu savunan Dilthey, konuya ilişkin yazında önde gelen ilk isimdir. Ona göre 

toplumsal ve tarihsel alanı, bir zorunluluklar alanı olarak değil, insan iradesinin biçim vereceği 

bir alan olarak ele almak gerekir. İnsanî olgulara bir içsel süreç, yani yaşamı doğrudan sezgiyle 
anlama yoluyla varılabilir. Sosyal dünya, bir olgu dünyası değildir. Bu yüzden de doğal olgular 

gibi “açıklama”nın değil, “anlama”nın konusudur. Ancak yine de sosyal bilimlerde “tekil ve 

bireysel olanın genel geçer ve nesnel olarak kavranması”, en büyük güçlüğü oluşturmaktadır. 
Fakat bu güçlük aşılamaz değildir. Çünkü tarihsel ve toplumsal bilimlerin amacı, bireysel ve bir 

defalık oluşumların “nesnel” bilgisini vermektir. “Anlama” ve “yorumlama” arasında ayrım 

yapan Dilthey, duyularımıza dışarıdan verilen göstergeler aracılığıyla içeridekini tanıma sürecine 

anlamak adını verir. Aslında anlama, çeşitli basamaklarda gerçekleşir ve sanatsal bir süreç 
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halinde, denetlenebilir bir nesnellik katına eriştiğinde ise artık “yorum”dan söz edilebilir. Nitekim 

Dilthey’a göre yorum, yaşamın değişmez bir biçimde saptanmış dışlaştırmalarını sanatlı bir 

biçimde anlamaktır. Hayatî önem taşıyan yapıtların yorumu ile ilgili farklı düşüncelerin 
mücadelesinden ve yorum sanatının kurallarını temellendirmek için duyulan şiddetli ihtiyaçtan 

hermeneutik bilimi doğmuştur. Hermeneutik, yazılı yapıtların yorum sanatı bilgisidir. Kısaca 

hermeneutik, Dilthey’ın ona yüklediği anlamda, insanlık tarihi içindeki tüm kültür ürünlerinin 

anlaşılmasıyla ilgili sorunları kapsayan ana bilgi dalıdır (Kasapoğlu, 1992:59,60). 

Dilthey, ilk olarak Alman Tarih Okulu ile doğal hukuk düşüncesi ve pozitivizm arasındaki 

karşıtlığı ortaya koymaya çalışmıştır. Alman Tarih Okuluna göre hukuk, her toplumun kendine 

özgü tarihsel bir geleneğinin ürünü olarak toplumun yaşantısındaki özellikleri ortaya koyar. İşte 
Alman Tarih Okulu bu anlayış çerçevesinde doğmuştur ve Dilthey’ın çalışmalarını bu bağlamda 

değerlendirmek gerekir. Dilthey, açıklama ve anlama arasında önemli bir ayrıma gitmiştir: İnsan 

bilimlerinin gerçek yöntemleri “anlama” ile “yorumlama”dır. Açıklama metodunun amacı, genel, 

değişmez yasalara ulaşmaktır. Hâlbuki kültürel objeler alanında genel yasalara varmak diye bir 
şey söz konusu değildir. Çünkü insana ait olan sanat, politik olaylar, dinsel olaylar, hukuk 

sorunları gibi objeler, tekrar etmeyen, tek ve bir defa olup biten objelerdir. Bunlar anlaşılabilir 

fakat açıklanamazlar (Hira, 2000:48).  

Dilthey’a göre doğa bilimleri, ampirik ve açıklayıcı bilimlerdir. Doğabilimsel açıklama ise 

tümel önerme formundaki bir doğa yasasını büyük öncül olarak içeren bir tümdengelimdir ve 

doğabilimsel nedensellik, tümdengelimin mantıksal yapısı bakımından, sebep-sonuç bağıntısını 
yasa-olgu bağıntısı olarak kuran bir nedenselliktir. Dolayısıyla kültür alanı veya kültür 

bilimlerinin konusu olarak sosyal dünya, doğa bilimlerinin açıklama modeli ve nedensellik ilkesi 

doğrultusunda ele alınamaz. Çünkü bu alanda doğa bilimlerinin yasaları geçerli değildir. Kültür 

alanında insanın kendiliğinden ve özgür olarak belli değer, ilke, norm, kural türünden şeyler 
altında kendi gerçekleştirdiklerini bilmeleri söz konusudur. Tüm bu değerler, ilkeler, normlar, 

kurallar ise doğal belirleyiciler değil; insan yapısı şeyler, simgeler, anlamlardır. Kültür alanında 

insan eylemlerini yönlendiren bu anlamlar ise doğabilimsel yasaların tekrar ve süreklilikten 
çıkarılan genel geçerliğine asla sahip değillerdir. Onlar her zaman diliminde, her çağda, her 

dönemde değişirler. İnsan eylemlerini bir doğa yasası gibi sürekli belirleyen hiçbir değer, norm, 

hukuk ilkesi, ideoloji vb. şeyler yoktur. Bu bakımdan kültür alanında sebep-sonuç bağıntısı, yasa-
olgu bağıntısı şeklinde kurgulanamaz. Bu bağıntı ancak bir anlam-eylem, simge-eylem, motif-

eylem olarak kurulabilir. Sonuç olarak sosyal ve kültürel gerçeklik her zaman diliminde farklı bir 

görünüm kazanır; yani bu gerçeklik, özü gereği tarihseldir. Bu anlamda tarihsellik, zaman içinde 

tekillik ve bireysellik demektir. Dolayısıyla genel geçer bir toplumsal ve kültürel gerçeklikten 
bahsedilemez. Kültür, her toplumun kendine özgü simge dünyası ve bireyselliği olarak vardır. Bu 

bakımdan topluma ve tarihe yönelen bilimlerde, doğa bilimlerinde olduğu gibi tümevarımsal 

genelleştirme ilkesiyle çalışma imkânı yoktur. Bu bilimler için özel bir yöntem olarak “anlama”yı 
kullanmak gereklidir (Özlem, 1990:29,30).  

Görüldüğü gibi Dilthey, sosyal bilimleri doğa bilimlerinden bağımsız bir yere yerleştirme 

çabası içerisindedir. Çünkü sosyal ve kültürel dünya, doğadan bağımsız olarak insanlar tarafından 

oluşturulmuş bir dünyadır. Tarihi araştıran kişi, aynı zamanda tarihin içerisinde, yani hem tarihin 
ürünü hem de tarihi yapan kişidir. Sosyal bilimlerin konusu, doğrudan doğruya yaşanan bir iç 

gerçekliktir. Dolayısıyla bu gerçekliğin bilgisinin de yaşanılarak anlaşılması gerekmektedir. Bu 

şekilde tinsel bilimler, anlamaya dayalı bir bilim olmaktadır. Başka bir deyişle biz doğayı 
açıklarız, ama kendi yaşantımızı anlarız. Burada kullanılan yöntem anlamadır. Sosyo-kültürel 

dünya, açıklamanın konusu olmadan önce anlamanın konusudur. Anlama ise tinsel olanı kavrama 

tarzı ve yöntemidir; dolayısıyla burada sözü edilebilecek olan tarihsel akıl da anlayıcı bir akıldır. 
Dilthey, insanın içinde yer aldığı bütünün tam olarak kavranmasının zor olduğunu ama felsefî 

girişimin de bu bütünü kavrama çabasını bırakmaması gerektiği düşüncesindedir. Dilthey’a göre 

tinsel dünyaya ve tarih dünyasına konu olan olgular, insan ruhundan, insanın içsel yaşantısından 

çıkan olgulardır. Tinsel dünya insanlar tarafından oluşturulmuş bu dünyadır. Bu dünyayı meydana 
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getiren olgular, içten yaşanarak bilinen olgular olduğu için, tin bilimleri de zorunlu olarak anlayıcı 

bilimlerdir.  Dilthey, anlamayı, duyusal olarak verili işaretlerden hareketle ifadesi bizzat bu 

işaretlerden ibaret olan bir şey olarak ruhsal olanı tanıdığımız süreç diye adlandırır. Anlama, her 
aşamada bir dünya meydana getirir. Öteki kişileri ve onların yaşam ifadelerini anlama, kendi 

deneyimimiz ve onu anlamamız, deneyim ve anlamanın sürekli etkileşimi üzerine inşa edilmiştir. 

Böylece anlama, kendi varlığımızın öznel sınırlarını ve kendi olanaklarımızı aşarak başka 

insanlara ait ruh durumlarını içten yaşamak, insan dünyasının bilgisini yaşayarak kavramaktır 
(Becermen, 2004: 41,42).   

Dilthey’a göre felsefenin gerçek fonksiyonu, yalnız tarih içerisinde anlaşılabilir ve insanın 

ne olduğunu yalnız kendi tarihi söyleyebilir. Olmuş bir şeyi hiçbir zaman üzerimizden atamayız 
ve aynı zamanda yeniden başlayamayız. Dolayısıyla tarihî olay, insan varlığının aslî yönüdür. 

İnsanlığın varlığını tamamlayan ve bunda bir bütün yaratan tarihtir. Şu halde tarih, ruh ve kültür 

değerlerini bedenleştiren ve gerçekleştiren hayat muhtevalarının toplamıdır. Bu bağlamda 

Dilthey’ın nazariyesi doğrultusunda insan, gerçek mahiyeti itibariyle tarihîdir. Böylece felsefenin 
görevi; mâzinin ürünlerini toplamak, süzgeçten geçirmek, farklı tipte ve tarzdaki dünya 

anlayışlarını karşılaştırarak tahlillerle tarihî olarak anlamak, onların mahiyetlerini ve farklarını 

ortaya çıkarmak ve düzenlemektir. Aslında bu yönelim,  metafizik sistemlerin soyut düşüncenin 
değil, bilakis doğrudan doğruya hayatın ürünleri olduğunu savunan Dilthey’ın dünya 

anlayışlarına ilişkin tipler nazariyesidir (Dilthey, 2004:9-12).  

Dilthey’ın görüşleri, felsefeyi bir “kesin bilim” haline getirme denemeleriyle olduğu kadar, 
pozitif bilimleri yüceltme girişimleriyle de kutupsal bir karşıtlık içindedir (Misch, 1995:35). Tin 

bilimlerinde ne gerçekliğin yalın bir betimlenişine ne de gerçekliğin içeriğine ilişkin 

soyutlamalara başvurulmalıdır. Birincisi kuru bir deneycilik, ikincisi gerçeklikten kopuk bir 

konstrüksiyondur. Gerçek bir tin bilimi, hızlı ve güçlü bir şekilde akan bir ırmağı geçmeye 
yarayan bir köprüye, bizi akıntı üzerinden asıl denize götüren bir gemiye benzer (Misch, 

1995:41,42). 

Dilthey’a göre bilgi, antik olanın veya fenomenal olanın bilgisiyle sınırlandırılamaz; tinsel 
yaşamın da bir bilgisi vardır. Tinsel yaşam tarihseldir. Kant’ın pratik akıl ilkesi, tin bilimlerini 

takınması gereken deneysel tavrın dayanacağı bir baza dönüştürürken onu aynı zamanda 

dünyevileştirir. Tin bilimlerinin dayandığı temel, pratik aklın işlediği bir alan, yaşama alanıdır. 
İnsanın gerçek yaşama alanı tarihtir ve dolayısıyla insan tarihi içinde ve tarihsel olarak 

kavranılabilir. Bu bağlamda bilginin ontik bir kökeni yoktur; onun yeşerdiği toprak tarihtir ve tin 

bilimlerinin konusu da, bizzat tarihtir. Dolayısıyla onlar, varlıktan, ontik veya teolojik bir 

zeminden hareketle değil, kendi özgül anlamlarından hareketle bilinirler. Tinsel gerçeklik, insan 
yapımı bir alandır. Tinsel dünyayı anlamak için doğal/psikolojik bir temellendirmeye de, herhangi 

bir “felsefe”ye de başvurulamaz. Tin bilimlerinin temellendirilme zemini, hermeneutik olmalıdır 

(Misch, 1995:42-45). Aslında Dilthey başlangıçta “betimleyici ve ayrıştırıcı” bir psikolojiyi tüm 
tin bilimlerinin temel birimi olarak tasarlarken ve böyle bir psikoloji aracılığıyla tin bilimlerine 

“sağlam ve genel geçer bir zemin” kazandırma arzusundayken, daha sonraları yaşantı-ifade-

anlama bağıntısı kurgusundan hareketle “psikolojik temellendirme” yerine “hermeneutik 

temellendirme”ye geçiş yapmış ve bunu merkeze almıştır (Bollnow, 1995:105). Dilthey’a göre 
anlama, kendi varlığımızın sübjektif sınırları içinden dışarı taşmak, kendi hayat imkânlarımızı ve 

kendi varlığımızı aşarak, başkalarına ait ruh durumlarını içten yaşamak, insanlık dünyasının 

bilgisini yaşayarak kavramaktır (Birand, 1998b:49). Bu doğrultuda da Dilthey, “elemanter 
anlama” ile “yüksek anlama”yı birbirlerinden ayırmıştır. Elemanter anlamada tekil bir ifade ile 

bu ifadenin anlamı arasındaki bağı anlamak söz konusu iken, yüksek anlamada bu gibi tekil 

ifadelerin oluşturduğu daha büyük bir bağlamı anlamak söz konusudur (Bollnow, 1995:85). 

Dilthey için hermeneutik, tinsel bilimlerin ana yöntemidir ve tinsel bilimler “hermeneutik 

bilimler”dir. Yapmamız gereken, tarihsel ve toplumsal gerçekleri, dilsel ürünlerin, yazılı 

yapıtların dilini yorumlayarak anlamak, yani hermeneutik yapmaktır. Böylece Dilthey, bir çağ ya 

da dönem için başat etkenler olarak ide, norm, ilke, kural türünden şeylerin nasıl saptanacağına 
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ilişkin soruya, bunun filolojik hermeneutik bir dil çözümlemesi ile yapılacağını belirterek cevap 

vermiş olur. Benzerlik ve yaklaşıklığı aşmasa da, her çağda saptanabilir olan bazı durum ve 

özelliklerden kalkarak tarih hakkında “birkaç genellik” elde edilip edilemeyeceği sorusuna da bir 
“tipler kuramı” geliştirerek yanıt verir. Tinsel bilimlerin ilk hedefi, kuşkusuz her çağ ya da dönemi 

kendi bireysel bütünlüğü içinde anlayıp açıklamaktır. Ama tinsel bilimler, bu bireysel 

bütünlükleri ele alırken bile, her çağda rastlanabilecek “tipsel durum”lardan hareket etme ihtiyacı 

içindedir. Dolayısıyla tinsel bilimlerin başvurabileceği kavram türü, doğabilimsel cins kavramları 
değil, tarihsel-toplumsal gerçekliğe uygun düşen tip kavramları olacaktır (Özlem, 1996:34). 

Dilthey’a göre tinsel bilimler, her şeyden önce “insanın kendisi hakkında bir anlama” 

ulaşması gibi “pratik” bir amaca hizmet ettiklerinden, doğa bilimlerinden daha büyük bir öneme 
sahiptirler ve doğa bilimlerine göre önceliklidirler. Tinsel bilimler, tam olarak “tarihsel 

bilimler”dir; çünkü “insan kendisini ancak tarihte tanır” (Özlem, 1996:35). Tarihselcilik, bir 

yandan bize “bilginin de yeşerdiği toprağı” gösteren yaşama ilkesi ve bir “kültür duygusu”dur; 

öbür yandan, tarihsel-toplumsal gerçekliğe bilimsel olarak yönelme “kod”udur. Her iki yanını bir 
arada gözettiğimizde, tarihselciliğin pozitivist bilim felsefesinden farklı bir bilim felsefesi 

geliştirdiği ve bize doğa bilimlerinin de “yeşerdiği toprak”a yönelme imkânı sağlayacak bir 

“tinsel bilim modeli sunduğu açıktır. Bu bağlamda insanın kendisini, tarihini, kültürünü bilmek 
konusundaki girişimlerinin en fazla ve gerçeğe en uygun meyvelerini toplayabileceği yer tinsel 

bilimlerdir (Özlem, 1996:49). 

Anlayıcı sosyal bilimin temel varsayımlarından birisi, toplumsal-tarihsel alanın sadece 
insanlık tarafından yaratılmış olmasından dolayı anlaşılabileceğidir. Bu bağlamda Dilthey’a göre 

zihin, ancak yaratmış olduğu şeyi anlayabilir. Doğa, zihnin faaliyetlerinden bağımsız bir şekilde 

doğmuş olan gerçekliğe karşılık gelirken, insanın aktif olarak içinde bulunduğu her şey, insanî 

incelemelerin konusunu oluşturur (Swingewood, 1998:160). Görüldüğü gibi Dilthey, gerçekliği 
“yaşanabilir olan” ile sınırlandırmıştır (Riedel, 1996:69). Dilthey, metodolojik olarak anlamayı 

sosyal bilimlerin temeline yerleştirirken, kendisine hareket noktası olarak epistemolojideki özne-

nesne ayrımını ve bu ayrımın sosyal bilimler için farklı, doğa bilimleri için farklı anlam ifade 
etmesini hareket noktası olarak seçer.  Doğa bilimlerinin aksine, tin bilimlerinde öznenin tavrı, 

sınırlandırılmamış, kayıt altına alınmamış bir deneyim türüne göre belirlenir. Sosyal bilimlerde 

özne, doğa bilimlerindeki gibi epistemolojik algısı nesne tarafından sınırlandırılmış bir özne 
değildir; o, “yaşayan özne”dir. Bu doğrultuda Dilthey’ın düşüncesinde anlama, “yaşayan özne” 

tanımına uygun bir şekilde var olur. Yaşayan özne ise anlayan, anlamlandıran öznedir (Akın, 

2005:125,126).  

Dilthey, iki bilim grubunun araştırma/inceleme alanlarını ontolojik değil, epistemolojik 
yönden ayırır: Tin bilimlerinin ele aldıkları olgular, ontolojik anlamda “var” değillerdir; tersine 

bunlar teşekkül ettirilmiş, yapay olgulardır (Habermas, 1996:186). Bu bilimlerde kavramlar ve 

kuramsal sayıltılar, doğa bilimlerinde olduğu üzere yapay olarak önceden üretilmiş konstrüktif 
şeyler değillerdir; onlar mimetik yoldan sonradan ortaya konulan, yaşamayı izleyen 

konstrüksiyonlardır. Bilgi, doğa bilimlerinde kavramlardan deneye dönülerek denetlenebilir olan 

yasa ifadeleri (yasa önermeleri) içinde dile getirilirken; kuramlar ve betimlemeler, tin 

bilimlerinde, bir yaşantının, yaşanmış olanın sonradan bir etkinlikle meydana çıkarılmasının 
araçları olarak hizmet ederler. Dolayısıyla tin bilimlerinde hipotetik kabule yer yoktur. Çünkü 

anlama, diğerlerinin yaşam dışsallaştırmalarına, bireyin kendi özgül yaşantılarının bir 

toplamından hareketle transpozisyon aracılığıyla nüfuz eder. Doğa ve tin bilimlerinin bilişsel 
etkinlikleri, işte bu duruma göre birbirinden ayrılırlar: Doğa bilimlerinde verili olguları, başlangıç 

koşullarından çıkarsanmış yasa hipotezleri yardımıyla açıklarız; buna karşılık tin bilimlerinde 

simgesel bağıntıları/bağlamları, kendinde hissedip bütünleme aracılığıyla anlarız. “Açıklama”, 
sistematik gözlemde kuramdan bağımsız olarak belirlenmiş olgular hakkında kuramsal önermeler 

kullanılmasını gerektirir. Buna karşılık “anlama”, deneyimin ve kuramsal kavrayışın birbirine 

geçtiği bir edimdir. Nedensel çözümleme yöntemi, olgular hakkında konstrüksiyonlar aracılığıyla 

hipotetik bir bağıntı ortaya koymak isterken; anlayıcı bilimlerin açımlama yöntemi, nesnel olarak 
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bu konstrüksiyon sürecini de önceleyen bir veri bağlamı içinde hareket eder (Habermas, 

1996:186-189). 

“Yaşantı” kategorisi, Dilthey için başlangıçtan beri kendi tin bilimleri kuramı için anahtar 
kavramdır. “Yaşantı”, bir öznel bilincin oluşumunda temelde yatan organik, mizaca bağlı, psişik 

bir hal değildir; tersine niyetsel/yöntemsel içerikte bir şey, yani niyetlere/yönelimlere bağlı ve 

daima bu niyette/yönelimde içerilmiş olan “anlam aracılığı” ile “anlaşılan” şeydir. Dilthey, 

tarihsel yaşamı, tinin kendini sürekli nesnelleştirdiği alan sayar. Böylece yaşama-ifade-anlama 
arasındaki metodolojik bağıntıyı, naif özdeşleyim kuramı yerine refleksiyon felsefesinden ödünç 

aldığı bir modele göre açıklar: Tin, kendi yaşamına, kendini nesnelleştirmelerde dışlaştırarak ve 

aynı zamanda yine bu dışlaştırmalar üstüne bir refleksiyon içinde kendine dönerek sahip olur. 
Tinin bu oluşum süreci, insanlık tarihiyle bütünleşir. Bu nedenle toplumsallaşmış tekil, yani 

bireyin her günkü sıradan varoluşu, hep bu yaşam-ifade-anlama bağıntısı/bağlamı içinde hareket 

eder. Bu bağıntı/bağlam, tin bilimlerinin izleyeceği yöntemi de kurar (Habermas, 1996:190-192). 

Görüldüğü gibi Dilthey, bütün problemleri historik perspektiften inceleyen bir tarihçidir. 
Ancak Dilthey’a göre tinsel dünyaya ve tarih dünyasına konu olan olgular, insan ruhundan, 

insanın iç hayatından çıkan olgulardır. Tinsel dünya, insanlar tarafından meydana getirilmiş olan 

bu dünyadır. Bu dünyayı meydana getiren olgular, içten yaşanarak bilinen olgular olduğu için, 
tinsel bilim de zorunlu olarak anlayıcı bir bilimdir. Böylece, Dilthey’a göre insanın kendi 

yaşantısında temelini bulan ve doğa bilimi ile ilgili olan her çeşit açıklamadan özü gereği ayrı 

olan bir anlama vardır (Birand, 1998b:16,17). Anlama kavramı, Dilthey’ın ve daha sonra 
Heidegger’in çabalarıyla hayat felsefesi ile ilgili olan bir bilgi teorisinin ağırlık noktası haline 

getirilmiştir. Tinsel bilimlere bağımsızlıklarını kazandırmak için çalışan Dilthey, anlamayı başlı 

başına bir bilgi metodu olarak göz önünde tutmuştur. Çalışmalarının ilerlemesi sonucunda da 

anlama kavramını, yalnız tinsel alanla ile ilgili değil, bütün insanlık hayatı ve bütün dünya ile 
ilgili bir kavram olarak görmüştür (Birand, 1998b:43). Sonuç olarak Dilthey, insanın tarihselliğini 

temele alarak tasarladığı bir sosyal bilim yöntemi olarak anlama ile ilgili görüşleri ve bununla 

bağlantılı bir şekilde insan ve kültür bilimlerinin konu ve yöntem olarak doğa bilimlerinden farklı 
olduğu yönündeki düşünceleriyle sosyal bilimler alanında oldukça ses getirmiş ve bu konuyla 

ilgili çalışmalara dayanak oluşturmuştur. 

2.KÜLTÜR BİLİMLERİ VE H. RICKET (1863-1936) 

Ricket, Dilthey’ın bilgi eleştirisi mertebesine yükselttiği tin bilimlerine yer açmak için, 

Kant’ın akıl eleştirisi iddiasını, nomolojik bilimlerin geçerlilik alanıyla sınırlandırmıştır. Bu 

bağlamda Rickert anlayıcı bilimlerin özgün başarısını bir olgu olarak görmekte ve bu bilimlerdeki 

tarihsel olayların yenilenemez anlamını, yine de kaçınılmaz olarak genel olan, yani yenilenebilir 
olana yönelik dile getirimlerde kavradığı inancındadır (Habermas, 1998:98). 

Rickert, tarihsel olgunun tekil, bireysel olduğunu, kendi bütünlüğü içinde nev-i şahsına 

münhasır bir olgu olarak tanımlanması gereğini savunur. Alman Tarih Okulu geleneği içinde, 
tarih yönteminin; her dönem veya çağı kendi bireysellik, tekillik ve bütünlüğü içinde ele alıp 

betimlemeye yönelen “bireyselleştirici” bir yöntem mi yoksa “genel tarih yorumları”na yönelik 

“genelleştirici” bir yöntem mi olduğu tartışması toplum bilimlerinin tümünü etkilemiştir. Bu 

gelenek içinde sürdürülen bu tartışmanın konusu, günümüzde toplum bilimlerinin ana tartışma 
konusu olmaya devam etmektedir ve gelecekte de devam edeceğe benzer bir izlenim vermektedir. 

Rickert, tarih yöntemi ile ilgili bu tartışmadan hareketle bilimleri “yasa bilimi” ve “kültür bilimi” 

olarak ikiye ayırır. Bu ayrım ile artık bilimlerin farklılığı, net bir biçimde belirtilmiş olmaktadır. 
Yasa bilimi, incelenen olguların tarihsel tekilliklerini aşan ortak, genellenebilir yasaları olduğunu 

varsayar. Kültür bilimi ise genelleştirici (felsefe) ve bireyselleştirici (tarih) olmak üzere ikiye 

ayrılır. Rickert, genelleştirici kültür biliminin olmadığını ancak onun yerine geçebilecek bir 
etkinliğin olduğunu söyler ve bunu da felsefe ile sınırlar. Bireyselleştirici kültür biliminde ise 

olguların ancak tarihsel tekillikleri içinde kavranabileceğini, bunların incelenmesinin ortak 
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yasaların bulunmasına, genelleme yapmaya uygun bilgi veremeyeceğini varsayar (Erbaş, 

1992:159).  

Dilthey’ın doğa bilimlerini kültür bilimlerinden ayırması, genel yasaları ihtiva eden 
nomotetik bilimler ile bir defalık ve yinelenmez olayları kapsayan idiografik bilimler arasında bir 

ayrımdır. Rickert, bilimsel metodolojiyi nomotetik metodolojiyle, kültürel metodolojiyi de 

idiografik metodolojiyle eşitleyerek bu ayrımı daha ileriye götürmüştür. Bilimler arasındaki temel 

farklılık Dilthey’da yöntem değil konu iken Rickert’te konu veya içerikten ziyade yöntemdir. 
Rickert’e göre kültür bilimleri, yasalar kapsamında değil, değerler kapsamında yapılan gerçeklik 

analiziyle ilgileniyordu. Dolayısıyla bu bilimler bireyselleştirici ve değer bağımlıdır. Tam tersine 

doğa bilimleri ise değerlerden arındırılmış nesneleri irdelemektedir.  (Swingewood, 1998:163). 
Bu bağlamda doğa bilimleri deneysel, kültür bilimleri ise tarihseldir. 

Rickert, Dilthey’ın “tin bilimi” terimi yerine “kültür bilimi” tabirini kullanmış, doğa 

bilimleri ile kültür bilimleri arasındaki yöntem farklılıklarını mantıksal/biçimsel düzeyde 

gidermeye yönelik bir bilgi ve bilim öğretisi geliştirmiştir. Rickert, doğa bilimleri ile kültür 
bilimlerinin mantıksal temellerinin aslında aynı olduğu görüşündedir. Bu bilimler, ancak hedefleri 

yönünden farklıdır. Rickert’e göre bilginin temelini yalnızca empiride görme inancı, kültür 

bilimlerinde bunalımın kaynağıdır. Görüldüğü gibi Rickert, Dilthey’ın her iki bilim grubu için 
farklı alanlar ayırmasına karşı çıkmış; bilimleri, alanlarının farklılığına göre değil, bilgi ilgileri ve 

bilgi hedeflerine göre ayırmak gerektiğini ifade etmiştir. (Özlem, 1990:32-34). Esasında 

Rickert’in bilim kuramının, iç içe iki amaca dayandığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, doğa 
bilimleri ile kültür bilimlerinin tek ve ortak bir temele dayandıklarını göstermektir. İkincisi ise 

kültür bilimlerine, kendisinden hareket ederek çalışabilecekleri apriori bir dayanak bulmaktır. 

Doğa bilimleri ile kültür bilimleri arasında ortak ve tek olan temel “mantık”tır. Kültür bilimleri 

için apriori dayanak ise bir genel geçer değerler sistemidir. Bu da ancak, bir evrensel dünya 
görüşünün kültür bilimlerinin dayanağı kılınmasıyla mümkündür (Özlem, 1990:47). 

Dilthey ve Ricket’in üzerinde uyuştukları nokta, insanlık dünyası ile ilgili olan tin bilimin, 

doğa bilimi gibi açıklayıcı bir kanun bilimi olmadığıdır. Tinsel bilimler, tabiat bilimleri alanının 
içine sokulamaz ve doğa bilimlerinin metoduna göre incelenemezler. Çünkü onların kendilerine 

özgü bir karakteristiği vardır (Birand, 1998b:15,16). Rickert, Dilthey’dan farklı olarak historik ve 

sosyal gerçeklikle ilgili olan materyalin kendisinden değil, bu materyalle ilgili olan bilginin 
kavramlarından hareket eder. Çünkü Rickert, objelerin kendilerinden çok metotları ve kavramları 

ile ilgilenen bir epistemolojiye bağlıdır. Yeni Kantçılık olarak ifade edilen bu yaklaşım, aslında, 

geliştirilmiş bir şuur felsefesidir (Birand, 1998b:16,17). 

Dilthey’a göre tin bilimlerinin konusu, bir gerçeğin, yalnız şuurdaki yansıması değil, içten 
yaşanan bir bağlılık olarak, iç gerçekliğin doğrudan doğruya kendisidir. Doğrudan doğruya 

yaşanılan bu gerçeğin bilgisinin de yaşanılarak anlaşılması gerekir. Bundan dolayı tinsel bilim, 

anlayıcı bir bilim olmak zorundadır. Çünkü doğa olayları açıklanabilir ama ruh hayatı 
anlaşılabilir. Anlayıcı bilim, bir anlama metodunu şart koşar. Bundan dolayı da tin bilimlerinin 

bir anlama metoduna dayanması gerekir (Birand, 1998b:19). Dilthey’ın yaşantıdan hareket 

etmesine karşılık Rickert, şuuru, süje-obje zıtlığını temel almış ve tamamıyla rasyonel olan 

konstrüksiyonlar yoluyla psikolojik süje ile bilgi teorisiyle ilgili olan süjeyi birbirinden ayırmıştır 
(Birand, 1998b:22). 

Gerek Dilthey ve gerekse Rickert, historik ve sosyal gerçekliklerle ilgilenen tin bilimlerini 

güvenli bir temel üzerine yerleştirmek isterler (Birand, 1998a:7). Dolayısıyla Dilthey ile 
Rickert’in üzerinde birleştikleri nokta, historik ve sosyal gerçeklikle ilgilenen tin/kültür 

bilimlerinin, doğa bilimleri gibi açıklayıcı bir kanun bilimi olmadığıdır. Dilthey’a göre bu bilimin 

hedefi, ferdînin ve hususînin şekillenmesindeki aynılıkları belirtmek ve bunların bağlı oldukları 
kuralları belirlemektir. Buna karşılık Rickert’e göre historik bilimin hedefi, ferdî olguları, yeni 

baştan bir daha meydana çıkmayacak bir kerelik şekillenmeleri, öteki objelerle hiçbir ilgisi 

olmayan hususî çizgileri içinde tasvir etmektir (Birand, 1998a:8). Diğer yandan doğa bilimi 
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metoduna göre hareket eden açıklayıcı psikolojinin tin bilimlerine temel olmayacağı 

düşüncesinde Rickert ile Dilthey uyuşmasına rağmen Rickert, Dilthey’ın ileri sürdüğü yeni 

psikoloji fikrini kabul etmez. Rickert’e göre kültür bilimleri, bağlılığını anlayıcı bir psikoloji 
yoluyla değil, bu bilimlerin lojik yapılarındaki ve kavramlarındaki hususîlikler yoluyla 

belirleyebilir (Birand, 1998a:9). 

Görüldüğü gibi Dilthey ile Rickert arasındaki ayrılık, yalnızca terminolojik değil; tin/kültür 

bilimlerinin temellendirilmesi ve bilgi teorisi ile ilgili bir ayrılıktır. Şöyle ki Dilthey, doğrudan 
doğruya verilmiş olan kendi birliği ve kendi bütünlüğü içindeki yaşantıdan hareket eder. 

Yaşantının objektifleştirilmesini, yaşantının kendisini temsil edecek objektif bir ifadeye 

bürünerek bu ifade içinde tespit edilmesini ister. Hâlbuki Rickert için yaşantı, olduğu gibi tespit 
edilerek objektifleştirilmesine imkân olmayan ve sonsuz bir çeşitlilik içinde akan bir olgular 

yumağıdır (Birand, 1998a: 121,122). Dilthey’da tinsel dünya, insanın iç hayatından çıkan, içten 

anlaşılabilen olgulardan kurulmaktadır. Bunun içinde anlama, bu bilimlerin başlıca metodudur. 

Rickert ise historik bilimler için esas metodun, anlamında önemini yadsımadan, ferdîleştirici 
kavram kurma metodu olduğu fikrindedir. Dilthey’da anlama, başkasına ait bir ruhî olgunun veya 

bir devrin yapısının, kendi değeri ve kendi gerçekliği ile yeni baştan kendi içimizde kurulması ve 

yaşanmasıdır. Bu eylem, insan ruhunun yapı bağlılığı yoluyla olur ve yapı bağlılığı fert ile 
topluluk arasında bir köprü kurar. Hâlbuki Rickert’te, benle başkası arasındaki bu aracı, ruh yapısı 

değil, ne bana, ne de bir başkasına ait olan irreal manadır. Görüldüğü gibi Rickert, anlamada 

bilhassa mana anlayışı üzerinde durmaktadır (Birand, 1998a:124). Bu bağlamda da Dilthey gibi 
“yaşantı”yı değil, “şuur”u, diğer bir ifadeyle süje-obje ayrılığını merkeze almaktadır. 

SONUÇ 

Bilimin her türlü bilginin temeli olduğunu kabul eden, tümel, evrensel, nesnel ve nomotetik 

bir bilim tasarısının sınırlarını belirleyen ve geliştiren pozitivist sosyal bilim geleneğinde 
“sosyal”, nesneler gibi ele alınmış ve nesnelliği sağlamak amacıyla insan, toplumun dışında 

tasarlanmıştır. Bu anlayışa ilk tepkiler Alman İdealist Felsefe geleneğinden ve Alman Tarih 

Okulundan gelmiştir. Temelleri Dilthey ve Rickert tarafından atılan anlayıcı geleneğin temel 
argümanı, tarihe ve topluma dönük bilimlerin, Dilthey’ın adlandırmasıyla “tin” (manevî, kültür, 

insan, sosyal) bilimlerinin konu ve yöntemlerinin doğa bilimlerinin konu ve yöntemleri ile bir 

tutulamayacağıdır.  

Sosyal bilimlerin hem kendine has konusu hem de yöntemi olarak gördüğü şeyi, özellikle 

de “tarihsel akıl”ı ortaya çıkarmak için hermeneutikten faydalanan; bunu epistemolojik bağlamda 

ve düzlemde yaparak “Anlamadan yorum yapılamaz” diyen Dilthey’a göre bilgi, özne-nesne 

ilişkisinden doğar ve özne (insan), nesne (metin)’in karşısındadır. Dilthey, tin bilimleri ile doğa 
bilimlerini konu ve yöntem açısından birbirinden ayırarak, anlamayı tin bilimlerinin yöntemi 

olarak belirlemiştir. Rickert, Dilthey’in yöntem konusundaki bu ayrımını daha da ileriye 

götürmüştür. Nitekim bilimler arasındaki temel farklılık Dilthey’da yöntemden ziyade konu; 
Rickert’te ise yöntemdir. 

KAYNAKÇA 

AKIN, M. H., (2005). Sosyolojide Yöntem Sorunu Olarak Anlama ve Açıklamanın Sınırları, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Konya. 

BECERMEN, M., (2004). “Dilthey, Heidegger ve Gada-mer’de Anlama Sorunu”, Uludağ 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (6/1), s.35-66. 

BİRAND, K., (1998a). Dilthey ve Rickert’te Manevi İlimlerin Temellendirilmesi, Kâmıran Birand 

Külliyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.  

BİRAND, K., (1998b). Manevi İlimler Metodu Olarak Anlama, Kâmıran Birand Külliyatı, 
Ankara: Akçağ Yayınları. 



419 
 

BOLLNOW, O. F., (1995). “İfade ve Anlama”, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, 

Derleyen ve Çeviren: Doğan Özlem, Ankara: Ark Yayınları, s.83-121. 

DILTHEY, W., (1989). Introduction to the Human Sciences, Edited, With an Introduction, by 
Rudolf A. Makkreel and Frithjof Rodi, New Jersey: Priceton University Press. 

DILTHEY, W., (2004). Alman Ruh Tarihine Dair Tetkikler, Çev. Hasan Cemil, 2. Baskı, İstanbul: 

Yeni Zamanlar Yayınları.  

ERBAŞ, H., (1992). “Sosyolojide Fenomenoloji”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Araştırma Dergisi, XIV (1-2), s.159-167. 

GIDDENS, A., (2002). “Hermeneutik ve Sosyal Teori”, Retorik Hermenutik ve Sosyal Bilimler, 

Derleme ve Tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, s.23-38. 

HABERMAS, J., (1996). “Dilthey’ın Anlama Kuramı: Ben-özdeşliği ve Dilsel İletişim”, 

Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, Derleyen ve Çeviren: Doğan Özlem, 3. 

Baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, s.185-206. 

HABERMAS, J., (1998). Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: 
Kabalcı Yayınevi. 

HİRA, İ., (2000). “Max Weber'in Yöntem Anlayışı”, Bilgi Dergisi, (2), ss.45-58. 

KASAPOĞLU, A., (1992). “Sosyolojide Hermeneutik Uygulamaları”, Felsefe Dünyası Dergisi, 
5, s.59-70. 

KUŞ, E., (2009). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık. 

MISCH, G., (1995). “Tin Bilimleri Kuramı İçinde Yaşama Felsefesi Düşüncesi”, Hermeneutik 
(Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, Derleyen ve Çeviren: Doğan Özlem, Ankara: Ark 

Yayınları,  s.29-49. 

NEUMAN, W. L., (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Çev. Sedef Özge, C.I-II, İstanbul: 

Yayınodası Yayıncılık. 

ÖZLEM, D., (1990). Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İstanbul: Ara Yayıncılık. 

ÖZLEM, D., (1996). Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, 2. Baskı, İstanbul: İnkılâp 

Kitabevi. 

RICKMAN, H. P., (2000). Anlama ve İnsan Bilimleri, Çev. Mehmet Dağ, 2. Baskı, Samsun: Etüt 

Yayınları. 

RIEDEL, M., (1996). “Wilhelm Dilthey’da Teorik Bilme ve Yaşama Kesinliği Bağıntısı”, 
Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, Derleyen ve Çeviren: Doğan Özlem, 3. 

Baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, s.53-79. 

SWINGEWOOD, A., (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Ankara: 

Bilim ve Sanat Yayınları. 

 



420 
 

ANLAYICI SOSYAL BİLİM GELENEĞİ: M. WEBER 

Verstehende Social Science Tradition: M. Weber 

 

Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ 

Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,  
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı,  

kemaleddintas@sdu.edu.tr 

 

ÖZET: Anlayıcı sosyal bilim geleneği açısından toplumsal davranışın nasıl anlaşılacağı sorusunun, pozitivist 
yaklaşımların dışında bir yöntemle ele alınması gerekiyordu. Bu bağlamda Dilthey, Anlayıcı paradigmanın 
metodolojisi içinde verstehen (anlama) yöntemine formülasyon kazandıran ilk düşünür olmakla birlikte Dilthey’dan 

oldukça etkilenen Weber, ondan aldığı kavramları sosyolojiye uygulayarak anlayıcı geleneğe önemli katkılar yapmıştır. 
Bu doğrultuda büyük ölçüde Alman felsefe geleneğinin tinselci/tarihselci bilim felsefesi içinde yer alan Weber’in bilim 
anlayışı, pozitivist etkiler taşısa bile eklektik değildir. Çünkü bu etkiler, tinselci/tarihselci bir anlayış içerisinde 
eritilmiştir. Doğa ve kültür bilimleri ilişkisine bilgi-kuramsal bakış açısıyla yaklaşmayan Weber, sosyal bilimleri, kültür 
bilimleri olarak tanımlamıştır.  

Toplumsal olanı açıklamaya dayalı pozitvist sosyal bilim karşısında tarihsel-toplumsal gerçekliği yorumlama 
ve anlama nesnesi olarak gören Weber’in amacı, anlayıcı ve nedensel açıklayıcı bir bilim olarak sosyolojiyi, 
genelleştirici ve belli ölçüde kesin bir bilim statüsüne çıkarmaktır. Bu bağlamda Doğa bilimlerinde yapıldığı gibi 

“toplumsal olgular”ın salt nedensel bir açıklamasına karşı insan davranışlarının anlaşılabilirliğini vurgulayan Weber’e 
göre sosyoloji, toplumsal eylemi açıklayarak anlayan bir bilim olmalıdır.  

Anahtar kelimeler: M. Weber, Anlama, Açıklama, Sosyoloji.  

 

ABSTRACT: The manner in which social behaviour is understood, from the perspective of the verstehende 
social science tradition, had to be explained in a way which is dissimilar to the positivist approaches. In this context, 
Dilthey was the first intellectual to formulate the verstehen (comprehension) method within the methodology of the 
verstehende paradigm. Additionally, Weber who was highly influenced by Dilthey made significant contributions to 
sociology by implementing a number of Dilthey's concepts and ideas. In this respect, Weber's understanding of science, 

which is largely within the spiritualist / historicist philosophy of science of the German philosophy tradition, is not 
eclectic; although it has positivist effects. These effects were melted in a spiritualist / historicist understanding. Weber, 
does not approach the relationship between natural and cultural sciences with an information-theoretical perspective, 
defined social sciences as cultural sciences. 

Weber, sees the historical-social reality as an object of interpreting and understanding in the face of positivist 
social science based on explaining what is considere to be social. Moreover, Weber believes sociology, which is a 
verstehende and causal/ explanatory science, is given a different status that portrays it as a generalising and definite 
science. In this context, as it is done in natural sciences, sociology should be a science that forms an understanding by 

explaining social action. Weber emphasises the intelligibility of human behaviours against a purely causal explanation 
of the “social phenomenon”.  

Key Words: M. Weber, Understanding, Explanation, Sociology. 

GİRİŞ 

Alman idealist düşüncesi açısından insan davranışının nasıl anlaşılacağı sorusunun, 
mekanikçi ve doğacı yaklaşımların dışında bir yöntemle ele alınması gerekiyordu. Alman sosyal 

bilim metodunun oluşturduğu labirentin içinde verstehen (anlama) bir çıkış yolu olarak 

görünüyordu. Dilthey bu yönteme bir formülasyon kazandıran ilk düşünür olmakla birlikte 
verstehen’in sosyolojiye tatbik edilmesi ancak Weber’le bir netlik kazanmıştır (Hira, 2000:48,49). 

Weber’in “kültür bilimi” veya “sosyal bilim” anlayışı, büyük ölçüde Alman felsefe geleneğinin 

tinselci/tarihselci bilim felsefesi içinde yer alır. Weber, pozitivist ve Marksist etkiler taşısa bile 

eklektik değildir. Çünkü bu etkiler, tinselci/tarihselci bir anlayış içerisinde eritilmiştir (Özlem, 
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1990:13). Weber, Rickert’in bilim kuramının özellikle çözümleyici sonuçlarını büyük ölçüde 

kabul eder ama genelleştirici bir kültür biliminin, genel geçer değerler sistemine bağlanmasına 

katılmaz (Özlem, 1990:47). Bu doğrultuda Weber, doğa ve kültür bilimleri ilişkisine Rickert gibi 
bilgi-kuramsal bakış açısıyla yaklaşmaz. Sosyal bilimleri, sistematik amaçlı yeni kültür bilimleri 

olarak kavrar. Bunun için,  doğa ve kültür bilimlerinin heterojen davranış biçimlerini, hedeflerini 

ve varsayımlarını dengelemeye çalışır. Bu amaçla da açıklama ve anlamanın kombinasyonlarını 

analiz ederek, bilgi kuramını oluşturmaya çalışır (Habermas, 1998:107).  

Weber, metodoloji anlayışı doğrultusunda sosyoloji disiplinine yeni bir çehre 

kazandırmıştır. Aydınlanma sonrası toplumların yapısal değişmelerine yönelik kuramsal 

çözümleme ve değerlendirmeler, pratikte süre giden değişmeleri anlamada ikna ediciliklerini 
yitirmişlerdir. Özellikle Dilthey ve Rickert’in eleştirilerinin, Almanya’da sosyolojinin varoluşu 

ve mahiyeti üstünde yoğunlaşması, bu ülkede sosyolojinin yeniden temellendirilmesini gündeme 

getirmiştir. Sosyal bilimleri, kültür bilimleri olarak tanımlayan Weber’e göre sosyolojide, tam 

olarak doğru veya yanlış değil, işe yarayan verimli bir betimleme söz konusudur. Sosyal olguları 
kültürel anlamları/simgeleri içinde ele alması, sosyolojinin en çok dikkat edeceği husus olmalıdır 

(Hira, 2000:56). Bu bağlamda Weber, toplumsal olanı açıklamaya dayalı pozitivist sosyoloji 

karşısında tarihsel-toplumsal gerçekliği yorumlama ve anlama nesnesi olarak gören Dilthey’ın 
hermeneutiğinin bir birleşimini kurgulamayı denemiştir. Weber’in amacı, anlayıcı ve nedensel 

açıklayıcı bir bilim olarak sosyolojiyi, genelleştirici ve belli ölçüde kesin bir bilim statüsüne 

çıkarmaktır. Anlayıcı sosyoloji, toplumsal eylemi açıklayarak anlayan rasyonel bir bilimdir 
(Soykan, Tarihsiz:57,58). 

Weber, “anlama” yöntemini de içeren sosyolojik yaklaşımının, çeşitli sosyolojik 

anlayışlardan yalnızca biri olduğunu sık sık vurgulamıştır. Kendi yaklaşımını da “yorumcu” ya 

da “anlamacı” sosyoloji olarak adlandırmıştır. Anlama onun için, ahlak ve kültür bilimlerine ait, 
kendine özgü bir yaklaşımdır. İnsan kendi niyetlerini iç gözlemle anlayabilir ya da anlamaya 

çalışabilir; başka insanların davranışlarının ardındaki nedenleri de, ifade edilen ya da 

yakıştırılabilecek niyetler açısından yorumlayabilir (Weber, 1996:102). 

Doğa bilimlerindeki “toplumsal olgular”ın salt nedensel bir açıklamasına karşı insan 

davranışlarının anlaşılabilirliğini vurgulayan Weber, kendi yorumlayıcı sosyolojisiyle pozitivist 

geleneğin “sosyal fizik” yaklaşımı arasına bir çizgi çeker (Weber, 1996:103). Bu doğrultuda da 
“nesnel anlam” varsayımını reddeder. Anlamın anlaşılmasını ve yorumlanmasını, aktörlerin özne 

niyetleriyle ilgili bir konu olarak sınırlamak ister (Weber, 1996:105). 

Görüldüğü gibi Weber, kendi kültürünün varsayımlarını yeniden dile getiren, 

rasyonelleştiren ve böylece bunları kısmen aşan bir kişidir (Ringer, 2003:221). Çünkü Weber, 
yorumlama ile nedensel açıklama arasındaki engeli, kendi kültüründe ve diğer yerlerde derin 

ideolojik payandaları olan bir engeli aşma başarısını göstermiştir. Üstelik Weber bu başarıyı, 

tümdengelimli-nomolojik bir nedensel açıklama modeli altında da yakalamamıştır (Ringer, 2003: 
224). Böylece Weber, her şeyden önce yorumlama ve açıklamayı bütünleştirmiş, kültürel ve 

toplumsal dünyaya ilişkin düşünce geliştirme girişimlerinin önünde, uzun süredir engel oluşturan 

bir yaklaşımı aşmaya çalışmıştır (Ringer, 2003:226). 

1.TOPLUMSAL EYLEM 

Weber’e göre “eylem”, failin ya da faillerin onu öznel bir anlamla ilintilendirmeleri 

ölçüsünde insan davranışı olarak tanımlanabilir. Toplumsal eylem, amaçlanmış anlamı ve akışın 

yönü bakımından başkalarının davranışlarıyla ilintilidir. “Anlama”; tikel bir örnek olayda fiilen 
tasarlanmış ya da ortalama olarak tasarlanmış veya sık karşılaşılan bir fenomenin ideal tipi için 

kurgulanacak anlamın ya da anlamlar kompleksinin yorumlanmasını ifade eder (Ringer, 

2003:134, 135). Bu bağlamda Weber, dört tip toplumsal eylem saptamıştır. Her davranış gibi 
toplumsal davranış da; gaye-bilinciyle, değer-bilinciyle, hissî saiklerle ve geleneksel saiklerle 

belirlenmiş olabilir (Weber, 2002:45).  
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Sosyoloji, toplumsal davranışı yorumlayarak anlamak ve bu yolla davranışı kendi akışı ve 

doğurduğu tesirlerle birlikte sebeplerini ortaya koyarak açıklamak isteyen bir bilimdir. Davranış, 

davranışta bulunan kişi ya da kişilerin sübjektif bir mana vererek sergilediği beşerî tavırlardır. 
Toplumsal davranış ise davranışta bulunan kişi ya da kişilerce gözetilen sübjektif mana 

çerçevesinde, başkalarının tavırlarına izafe edilen ve kendi akışı içinde bu tavırlara yönelmiş olan 

bir davranış tarzıdır (Weber, 2002:11,12). İnsanın başkasında gözlemlediği bir davranışı bizzat 

yapmış gibi tasarlayabilmesi, davranışı anlamının şartı değildir. “Sezar’ı anlayabilmek için Sezar 
olmak gerekmez”. Bir olayı başından geçmiş gibi tasarlayarak hissedebilmek, anlamanın açıklığı 

bakımından önemli olmakla beraber manayı yorumlamanın mutlak şartı değildir (Weber, 

2002:13).  

Anlamak, bir davranış veya ifadede kastedilen manayı “anında/hemen” anlamak olabildiği 

gibi “açıklayabilmek” şeklinde de olabilir. Örneğin “2x2=4” eşitliğini duyduğumuzda ya da 

okuduğumuzda bu eşitliğin ne ifade ettiğini hemen/anında anlarız. Diğer taraftan “2x2=4” 

eşitliğini ifade eden ya da yazan bir kişinin bu eşitliği niçin şimdi ve bu durumda söyleyip 
yazdığını ve eşitliğe böylelikle nasıl bir mana yüklediğini, eşitliğin yer aldığı bütünlüğe bakarak 

saikleri itibariyle anlayabiliriz. Bu bağlamda “açıklayıcı anlama”, davranışın bize uygun görünen 

bir mana bütünlüğü içine yerleştirilmesidir (Weber, 2002:18,19).  

Weber, anlamanın ayırt edilebilirliğinin üç şekilde tezahür ettiğini belirtir: 

 Anlamak, münferit bir olayda, davranışta kast edilen reel manayı veya mana 

bütünlüğünü yorumlama yoluyla kavramaktır (Tarihsel yaklaşım). 

 Anlamak, kitlesel davranışlarda kast edilen ortalama ve yaklaşık manayı veya 

mana bütünlüğünü yorumlama yoluyla kavramaktır (Kitlelerin sosyolojik olarak 
ele alınışı). 

 Anlamak, sıkça tezahür eden bir olayın ideal (saf) tipini kurgulayabilmek için 

ona bilimsel olarak atfedilen manayı veya mana-bütünlüğünü yorumlama yoluyla 

kavramaktır (Weber, 2002:20). 

Weber’e göre nedensel açıklama, gözlemlenen muayyen bir olayın veya davranışın ardında 
hangi olay ya da davranışın gerçekleştiğini ortaya çıkarmak demektir. Somut bir davranışın 

nedensel bakımdan doğru olarak yorumlanması ise davranışın izlediği seyir ile saik arasında 

doğru bir ilişki kurulmasına ve bir bütünlük içinde anlaşılır biçimde kavranmasına bağlıdır 
(Weber, 2002:24,25). Manası anlaşılabilir davranışlarla ilgili yapılan kurgular, gerçek olaylara ait 

sosyolojik tipleri oluşturmakta ve bu tipler gerçek hayatta, yaklaşık olarak gözlemlenebilmektedir 

(Weber, 2002:24-26). 

Weber’in metodolojik açıdan individüalist olduğu söylenebilir. Çünkü Weber, 

sosyolojisini kurarken en küçük birimden yola çıkar ve adım adım ilerleyerek en karmaşık 

toplumsal oluşumlara ulaşır (Weber, 2002:26). Weber’e göre sosyal bilimlerin ana uğraşı, 

toplumsal davranışın öznel anlamını bulmaktadır. Bu bağlamda Weber’in metodolojisi 
“nomotetik” değil, ağırlıklı olarak “idiografik”tir. Her kültürel olayda neyin kendine özgü 

olduğunu anlamak için, bir kültürün veya kültürel grubun değer yönelimi/değer dünyası hakkında 

bilgi sahibi olunmalıdır. Bu bağlamda Weber, insan davranışlarının ve düşüncelerinin “model 
tiplerini” sunarak, bu değer yönelimlerini, yani anlamları anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Dolayısıyla her kültürel durumun veya ürünün kendi tekilliği içinde anlamlı olduğunu kabul 

etmemiz ve böyle bir kabulle onu araştırmamız, mümkünse “genel anlamlar” çıkarmamız ve sonra 

tikel anlamları bunlarla karşılaştırmamız gerekir. Ancak bu şekilde sosyal bilimlerin -doğa 
bilimleri kadar olmasa da- “genel kavramlara ulaşabilme” işlevi olabilir. Böyle bir yaklaşımla 

idiografik yöntem ile nomotetik yöntem arasında köprü kurulabilir. Weber, sosyolojinin 

“toplumsal davranışın yorumsal anlayışına varmaya ve sonra nedensel bir açıklamasına ulaşmaya 
gayret eden bir bilim olduğu” tanımlamasıyla bu köprüyü kurmaya çalışarak, idealist ve pozitivist 

bakış açılarını uzlaştırmak istemiştir (Çiftçi, 2003:22-24). 
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Weber’e göre tarih ve toplum bilimlerinin özgün ve ayırt edici nitelikleri; anlayıcı, tarihsel 

ve kültür ile ilgili olmalarıdır (Aron, 1989:349). Davranışları anlayarak yorumlamaya çalışan 

sosyoloji, özellikle davranışların mana-bütünlüğünü kavramaya çalışır. Sosyoloji ve tarih için 
bilmenin konusu, davranışın mana bütünlüğüdür  (Weber, 2002:27). Ancak sosyoloji, “tipleri” 

kavramlaştırır ve olayların “genel” kurallarını ortaya çıkarmaya çalışır. Onu, tarihten ayıran 

budur. Tarih, sosyolojinin aksine, olaylarda genel değil ferdî, evrensel değil kültürel 

davranışların, kurumların ve şahsiyetlerin etkilerini belirlemeye ve bunların sebeplerini ortaya 
çıkarmaya çalışan tahliller yapmaktadır. Sosyoloji ise tarihsel olayları kavramlaştırıp kurallarını 

ortaya koymaya çalışır (Weber, 2002:36). 

İnsanî gerçeklikle ilgili bilimler, kültür bilimleridir. Bu bilimler, evrimleri boyunca 
insanların yarattığı sadece sanat eserlerini değil, aynı zamanda yasaları, kurumları, siyasal 

rejimleri, dinî deneyimleri, bilimsel kuramları, anlamaya ve açıklamaya çalışırlar (Aron, 

1989:351). Böylece kültür bilimleri, hem anlayıcı hem de nedenseldir (Aron, 1989:362). 

Sosyoloji, toplumsal davranışın bilimidir; toplumsal davranışı yorumlayarak anlamak ve 
oluşumunu toplumsal olarak açıklamak ister. Burada üç önemli terim vardır: “Anlamak” 

(Verstehen): Anlamları kavramak; “Yorumlamak” (Deuten): Öznel anlamları kavramlar halinde 

düzenlemek; “Açıklamak” (Erklaren): Davranışların düzenliliğini ortaya koymak (Aron, 
1989:381).          

2.ANLAMA, YORUMLAMA VE NEDENSEL AÇIKLAMA 

Dilthey’dan oldukça etkilenen Weber, ondan aldığı kavramları sosyolojiye uygulayarak 
anlayıcı geleneğe önemli katkılar yapmıştır. Weber, iki tür anlama arasında ayrım yapar: 

Doğrudan gözlem yoluyla (dolaysız rasyonel) anlama ve açıklayıcı veya motivasyonel anlama. 

Bu anlama türünde eylemi, davranışları, yer aldıkları anlam bağıntısı ve güdüleri bakımından 

kavrama söz konusudur. Weber, kendi yaklaşımını “yorumcu” ya da “anlayıcı” olarak 
adlandırarak, bu iki kavram arasında köklü bir ayrım yerine daha farklı bir şekilde iki olay 

arasında yaptığı ayrımı vurgulayan bir metodolojik tavır içindedir. Şöyle ki, Weber’e göre 

yorumlayıcı sosyolojinin amacı, sosyal eylemin anlaşılması ve açıklanmasıdır. Sadece anlamaya 
güvenmek sakıncalıdır; onun için nedensel açıklamalarla denetleme yapmak gerekir. Görüldüğü 

gibi Weber, anlama kavramı ile pozitivistlerin yalnızca gözlemi yapılabilecek olaylarla ilgilenme 

düşüncelerinin karşısında yer almıştır. Ancak “anlama” ile elde edilen sonuçların “nedensellik” 
ile denetlenmesi gerektiği düşüncesi ile de konuya anlayıcı gelenekten farklı bakmıştır. 

Dolayısıyla Weber, toplumsal ya da kültürel bilimlerde yapılan değerlendirmelerin hem 

“nedensel” hem de “anlayıcı” boyutta olması gerekliliğini vurgulamıştır (Kasapoğlu, 

1992b:62,63). 

Açıklayıcı gelenek ile yorumlayıcı geleneklerin seçkin kodifikasyonları arasında oluşan 

gerilim günümüzde de varlığını muhafaza etmektedir. Weber’in içinde bulunduğu kültürde bu 

gerilimin daha derinden hissedildiği ise çok daha açıktır (Ringer, 2003:4). Bu bağlamda Weber’in 
en büyük başarılarından biri, XIX. yüzyıldan beri tarih, toplum ve kültür bilimleriyle uğraşan 

teorisyenleri ve pratisyenleri bölünmeye iten iki ayrı perspektifi bütünleştirmesidir. Bu yüzden, 

Weber’in metodolojik projesini kültür bilimleri ile toplum bilimlerinin birleştirilmesi olarak 

tanımlamak mümkündür. Sosyal bilimlerdeki iki analiz çizgisi olan “yorumlayıcı” yaklaşım ve 
“açıklayıcı” yaklaşım arasında Weber’in yaşadığı dünyada yorumlayıcı yaklaşım başat gelenekti. 

Yorumlayıcı geleneğe göre tarihçinin ya da kültür araştırmacısının aslî görevi, insan 

“anlamları”nı yorumlayıcı tarzda anlamaktır. Bu yüzden tarihsel eylemleri, nedensel olarak 
açıklamak değil, faillerin niyetleri ve inançlarıyla bağlantılı olarak anlamak gerekir. Metinleri, 

kültürleri ve tarihsel dönemleri birbiriyle bağlantılı birer anlam ya da kavram sistemi olarak, 

ancak ve yalnızca “içeriden” bir bakışla “kendi terimleri içinde” açıklığa kavuşturabilen sistemler 
olarak kavramak lazımdır (Ringer, 2003:1,2). Görüldüğü gibi Weber’i Alman tarih geleneğinin 

pasif bir vârisi olarak değil, bu geleneği süzgeçten geçiren ve yeri geldiğinde eleştiren bir düşünür 

olarak görmek gereklidir. Çünkü Weber yalnızca bu geleneği temsil eden ya da pozitivizm 

karşısında savunan biri değil; hem bir nedenselci hem de bir yorumlamacıdır. Devraldığı 
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metodolojik mirası aynı anda yenilemiş ve dönüştürmüştür (Ringer, 2003:7,8). Weber, 

metodolojik çalışmaları sonucunda bir yöntem dikte etmekten ziyade, sosyal olguları daha 

anlaşılabilir bir düzeyde ele alma gayreti içine girmiştir. Pozitivist gelenekteki gibi katı bir 
metodoloji anlayışı sergilemekten kaçınmış, yöntem tartışmalarını daha esnek bir zemine 

taşımıştır (Hira, 2000:50). Weber’e göre sosyolojinin görevi, yargılarda bulunmak değil, verili bir 

toplumsal bağlam içindeki değerlerin yapısını saptamak ve değerlerin toplumsal eylemi nesnel 

biçimde anlamak açısından taşıdığı önemi ortaya koymaktır. Bu bağlamda yorumcu anlama ile 
nedensel açıklama, bilimsel bilgiye ulaşmaya yarayan temel analiz tarzlarıdır (Swingewood, 

1998:176).  

Weber için sosyoloji, toplumsal davranışın anlaşılır bilimi olduğundan anlama, aktörün 
davranışına verdiği anlamın kavranmasını içerir. Weber’in amacı, her kişinin kendi davranışına 

verdiği anlamı kavramaktır. Öznel anlamların anlaşılması ise davranış tiplerinin bir sınıflamasını 

içerir ve onların anlaşılabilir yapılarının kavranmasını gerektirir (Aron, 1989:348). Weber, 

verstehen’in sosyal bilimlerde nedensel açıklamaların gerekli bir parçası olarak doğa 
bilimlerindeki kadar bilimsel olduğuna inanıyordu. Weber’e göre verstehen, sadece bir metot 

değil, aynı zamanda sosyal bilimlerin verilerini bize sunma yoludur. Weber’in düşünce 

dünyasında, yöntem bakımından anlama, açıklamadan da, nedensel çözümlemeden de önce gelir. 
Çünkü açıklamak için önce anlamak gerekir. Açıklamak, bir anlamı olan olgular arasında mantıklı 

bir bağlantı kurmak demektir. Anlamak, insanların davranışının arkasındaki niyetin anlamını 

bilmektir. Gözlenen davranışla davranışta bulunanın verdiği anlam arasındaki ilişkiyi anlayarak 
açıklamaya varılır. Weber, Durkheim’in ve pozitivistlerin tersine, insan davranışlarının 

incelenmesinin salt gözlemle sınırlandırılamayacağını ve farklı bir metodun (verstehen-anlama) 

kaçınılmaz olduğunu kabul ediyordu. Fakat Weber, anlamanın kapsamına sınırlar koyup sadece 

ona güvenmenin sakıncalarını da göstermişti. Ona göre verstehen’den türetilen bilginin bilimsel 
geçerlilik kazanabilmesi için deneysel açıdan denetlenmesi gerekir (Hira, 2000:53-55). 

Weber’in metodolojisinin önemli bir özelliği de nedenselliktir. Weber’e göre doğa 

bilimlerinin Aydınlanma Çağını izleyen dönemde gösterdikleri baş döndürücü gelişme, evrensel 
geçerliliği olan “nedensellik yasaları”nın keşfine yönelik çabaları yansıtan bir gelişmedir. 

Nedensel çoğulculuk gibi bir anlama biçimiyle Weber’in metodolojiye önemli bir katkısı 

olmuştur. Bu onun anlamaya yönelik yöntemini tamamlar ve mekanik tek taraflı nedensellik 
modelini, yetersiz bulduğu için kabul etmez. Nedenselliği yeter sebep sayan geleneksel anlayışa 

karşı çıkar. Nedensellik ona göre kısmî bir olasılık açıklamasından fazla bir şey değildir. Weber, 

olayların bütünselliğini tek ya da temel bir nedene indirgeyen kuramsal yaklaşımları benimsemez. 

Ayrıca sosyal bilimlerde kesin nedensellikten bahsedilemez. Nedensellik, basit bir olayın diğer 
bir olay tarafından izlenmesi ya da ona eşlik etme ihtimali anlamına gelir (Hira, 2000:50). 

Görüldüğü gibi Weber, nedensel analize güçlü bir şekilde bağlı olsa da, sosyal bilimlerde 

yorumun oynadığı rolü sürekli vurgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Metodolojisinin bu 
kısmını nitelemek için “yorumlayıcı anlama” ve “yorumlama” terimlerini, daha ender olarak da 

“empatik anlama” kavramını kullanmıştır. Aynı zamanda yorumu, nedensel analizdeki bir unsur 

olarak görmüş, “yorumlayıcı açıklama”ya ihtiyaç olduğunu belirterek, konumunu “yorumlayıcı 

sosyoloji”den yana belirlemiştir (Ringer, 2003:123). 

Weber’in nedensellik yorumu determinist değildir. Weber’e göre ne doğa bilimlerinde ne 

de kültür bilimlerinde, “bir olay diğer bir olayın zorunlu ve tam sonucudur” tarzında katı bir 

nedensellik, bir belirlenimcilik hiçbir zaman kabul edilemez. Nedenselliği, determinizm olarak 
değil “olasılıklı nedensellik” olarak yorumlamak gerekir (Özlem, 1990:83,84).  Bu bağlamda 

nedensel araştırma, olasılık terimiyle açıklanan ve aralarında güçlü bir dayanışma olan “tarihsel 

nedensellik” ve “sosyolojik nedensellik” şeklinde iki yönden ele alınabilir. Birincisi, belirli bir 
tarihsel olayı yaratan benzer olmayan koşulları belirlerken; ikincisi, olgular arasında düzenli bir 

ilişkinin kurulmasını varsayar (Aron, 1989:355,358). Aslında Weber’in sosyolojik nedensellikle 

tarihsel nedensellik arasındaki ilişkiler konusundaki yorumlarının temel amacı, pozitivist 

yaklaşım ile Alman düşünürlerinin tarihselci görüşlerini birleştirerek orta yolu bulmaktır. Çünkü 
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Weber’e göre sosyal bilimler sadece ya da öncelikli olarak tarihsel değildir. Aksine sosyal 

bilimler yalnızca benzersiz olanı anlamayı amaçladıklarında bile, genel öneriler ortaya koydukları 

ölçüde bilimdirler (Aron, 1989:359,360). 

Weber’in özgül tarihsel olaylara ilgisiyle genellemelere varmayı amaçlayan karşılaştırmalı 

sosyolojiye duyduğu ilgi arasında sıkı bir bağ vardır ve bunlar arasındaki fark, bir vurgu 

meselesidir. Araştırmadaki amaç ne ise -bir kavram geliştirmek ya da bir tarihsel durumu 

kavramak- yöntem ona göre belirlenir. Bu bağlamda Weber’in genelleştirilmiş kavramları 
kullanmadaki amacı, toplumun bağlı bulunduğu, kanunları olan düzenlilikleri anlamaktır. 

Nedensellik arayışını tatmin edecek şey bu düzenliliklerdir. Düzenli olayların sıralanışındaki 

nedenselliği anlamak için de karşılaştırılabilir durumları incelemek gerekir (Weber, 
1996:108,109).  

Weber’e göre sosyoloji “açıklayıcı” olmak zorundadır; açıklama ise “nedenselliği” 

gerektirir. Ancak sosyolojide nedensel açıklama, doğal olgulardaki neden-sonuç ilişkisini gözeten 

“dış”tan bir açıklama da olamaz. Çünkü kültür bilimlerinde konu, değere ilişkindir ve bu 
bilimlerde neden-sonuç ilişkisi, değer-eylem ilişkisi olarak kurulabileceğinden ve önce bu 

nedenlerin anlaşılması gerekeceğinden, kültür bilimlerinde kavramlar, ancak “anlama” 

yöntemiyle kurulabilirler. İdeal tip kavramlarını, doğa bilimlerinin kavramlarından ayıran bir 
temel yön de budur. O halde sosyolojideki temel epistemolojik sorun, “açıklama” ile “anlama”yı 

bağdaştırmaktır. Sosyoloji, kavramalar ancak değer-eylem ilişkisinden hareketle 

kurulabileceğinden, öncelikle anlamacı bilimdir. Ama genelleştirici olması gereken sosyoloji, 
aynı zamanda açıklamacı bir bilim olmak zorundadır. Aslında Weber, kültür bilimleri için anlama 

yönteminin başatlığı konusunda Dilthey ve Rickert’le aynı görüştedir. Fakat genelleştirici bir 

bilim olarak kurulması gereken sosyolojide, bu yöntemin özel bir kullanım tarzı olacaktır. Çünkü 

“sosyolojik anlama” yönteminin, “nedensel açıklama”yı kapsayan bir boyutu vardır (Özlem, 
1990:81,82).  

Weber, anlamanın iki temel kaynağını ve türünü, “rasyonel anlama” ve “kendinde 

hissederek yaşanmışlık” olarak ayırt etmektedir (Özlem, 1990:127). Bu bağlamda açıklayıcı 
anlama, bir olguyu, bir süreci, bir eylemi motiflerine dayanarak rasyonel olarak anlamaktır. 

Açıklayıcı veya nedensel anlama, rasyonel ve irrasyonel motiflerin, ancak, kendisi de kuruluşu 

bakımından rasyonel olan bir bilimsel söylem içinde nedenler olarak anlaşılmasını sağlar. 
Anlayıcı sosyoloji, duruma göre, irrasyonel motifler için de, bu motiflere uygun kavramsal 

şemalar geliştirebilirse de; öncelikle rasyonel motiflere uygun kavramlara, ideal tiplere öncelik 

vermelidir (Özlem, 1990:132). 

3.İDEAL TİPLER  

Weber’e göre sosyoloji, ne nesne, ne de yasa kavramı olabilen çok özel bir kavram türüyle, 

“ideal tip” kavramıyla yapılabilir. Genelleştirici bir kültür bilimi olarak sosyolojinin ana görevi, 

süreklilik gösteren ilişki kalıplarını “tipler” halinde belirleyebilmektir. Tipler aracılığıyla 
sosyoloji, toplumsal eylemleri yönlendiren motifleri genelleştirici bir tutumla nedensel yoldan 

anlayabilir. Bu bağlamda sosyoloji, öncelikle, genel toplumsal ilişki kalıplarını ifade etmeye 

yarayan ideal tip kavramları kuracak, daha sonra bu kavramlar yardımıyla toplumsal eylemleri, 

nedenleriyle anlamaya çalışacaktır. Sosyolojinin, başka bir yolla genelliğe ve kapsayıcılığa 
ulaşma imkânı yoktur. Bunun için sosyolojinin ilk görevi “tipsel olanı” anlamaktır (Özlem, 

1990:133). Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, ideal tipler belirli bir bakış altında gerçeği 

yansıtan ideler değillerdir. Tersine onlar, gözlemlenebilir olgu içeriğine belirli bir tarzda 
yaklaşmayı sağlayan araçlardır. Sonuç olarak Weber’in sosyolojik yönteminin, “nedensel 

anlamacı”, “yorumlamacı” ve “karşılaştırmacı” bir zemine dayandığı söylenebilir. Bu yöntemle 

gerçekleştirilmek istenen ise özel bir gerçeklik dünyası olarak ideal tiplere dayalı şemalar, 
hipotezler ve kuramlar içerisinde “anlayabilmek”tir (Özlem, 1990:135,136). 

Sosyolojide kuramsal veya ampirik çalışmalarda kullanılmak üzere bir tür hazır reçete 

görevini üstlenen kavramların geliştirilmesi yaygın bir gelenektir. Örneğin Comte’un sosyal 
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dinamik ve statik; Durkheim’in mekanik ve organik dayanışma; Tönnies’in cemaat-cemiyet 

kavramları çağları ve toplumları karşılaştırmada önemli birer ölçüt görevi üstlenmiş kavramlardır. 

Weber de bu kervana “ideal tip” kavramı ile katılır. Weber’e göre toplumsal olayları incelerken 
birtakım kavramlar geliştirmek zorunludur ve bu görev, sosyolojiye düşmektedir. Bu bağlamda 

sosyologun temel görevi de insanların toplumsal davranışının anlamını anlamaktır. Sosyolog, özel 

kültürel değerleri olan bir toplumda yaşamaktır. Toplumsal olguları anlaşılır kılmak için 

hazırladığı kavramlar, içinde bulunduğu toplumun değerlerine bağlıdır ve geliştirilen kavramın 
ampirik olarak da yeterli olması gerekir. Görüldüğü gibi Dilthey’ın “yorumlama” ve “tip” 

kavramları, birçok sosyal bilimci gibi Weber’i de etkilemiştir. Doğa bilimleri ile sosyal bilimler 

arasında ayrım yapan Dilthey, konu-alan farkının sonuçta yöntem farklılığını da doğurduğunu, bu 
yüzden, sosyal bilimlerin, doğa bilimlerin kavramlarını kullanamayacağını savunur. Ona göre 

sosyal bilimlerde “bireysel ve tip” kavramları kullanılabilir. Weber’e göre de sosyal gerçeklik, 

ideal tiplerle anlaşılabilir. Bu tipler, gerçek değildir ama gerçekle ilişkileri vardır (Kasapoğlu, 

1992a:213). 

Anlaşılacağı gibi Weber’in metodolojisinde kilit bir öneme sahip olan ideal tip kavramı, 

“anlama” kavramına bağlıdır. Çünkü her ideal tip, ya tarihsel bir bütüne ya da olayların ardı ardına 

gelişine özgü anlaşılır ilişkilerin örgütlenmesine karşılık gelmektedir. Bu bağlamda ideal tip, 
tarihsel özgünlükleri ve bütünlükleri kavrama olanağı verir. Ancak ideal tip, bir bütünün kısmî 

kavranışıdır ve toplumu görünürde bir bütün olarak kapsadığında bile kısmî niteliğini her 

nedensel ilişkide korur (Aron, 1989:360). İdeal tipler, söz konusu fenomenin özünü tanımlayan 
saf, soyut modellerdir. Bir kavramın merkezî yönlerini tanımlayan zihinsel resimlerdir. İdeal 

tipler “açıklama” değildir, çünkü bir şeyin neden ya da nasıl olduğunu bize söylemezler. 

Kuramdan küçüktürler ve araştırmacılar onları kuram oluşturmak için kullanır. Daha dar ve somut 

birçok kavramı bir araya getiren daha geniş ve soyut kavramlardır (Neuman, 2007:84). İdeal tip, 
sosyal gerçekliğin anlaşılması ve açıklanmasını kolaylaştıran metodolojik bir kurgulamadır. 

Sosyal olguları veya tarihsel bir fenomeni analiz etme vasıtalarıdır. Somut kültürel fenomenleri 

nedensel koşulları ve anlamları içinde ifşa etme araçlarıdır. Bu bağlamda Weber, birçok ideal tip 
kullanarak belirli bir tarihsel durumu kavramsal olarak inşâ eder. Böylece ideal tip olarak yapılan 

kavramsallaştırmayla tarihsel özgünlükler ve bütünselliklerin kavranması kolaylaşır (Hira, 

2000:51,52).  

Weber için, sosyolog ile tarihçinin çalışma düzlemleri birbirinden farklıdır. Toplumsal 

eylem dünyasında “düzenlikler” keşfetmenin, benzer “anlamlar”ın benzer “çizgiler”e yol açtığı 

olaylar bulmanın mümkün olduğunu düşünen Weber’e göre sosyoloji, böylesi çizgi tipleriyle 

uğraşmaktadır. Tarih ise “geleneği etkileyen tekil ilişkiler”in nedensel analiziyle ilgilenir. 
Dolayısıyla sosyoloji, tipolojik kavramlar geliştirir ve olaylara ilişkin genel kurallar arar. Tekil 

tarihsel fenomenlere nedensellik atfetmesine yarayıp yaramayacağını gözeterek kavramlarını 

oluşturur ve kurallarını arar. Bu bağlamda sosyoloji, idiografik bir disiplin olmanın yanı sıra, aynı 
zamanda genelleyici ve düzenlilik peşinde koşan bir disiplindir. Bunu yaparken de kullandığı 

metot, tipolojidir (Ringer, 2003:211). 

Weber’in yorumlama modeli, tekil nedensel analiz hakkında yaptığı açıklamaya bağımlıdır 

ve bütünsel bir kültür ve toplum metodolojisinden söz etmek için ikisine de gerek vardır. 
Weber’in düşüncesinde yorumlama ve açıklama arasındaki yakın bağlantı, birer bulgulama 

düzeneği olarak “ideal tipler”i tavsiye edişinde de açığa çıkar. İdeal tipler, karmaşık fenomenler 

hakkındaki birer yalınlaştırmadır, ya da “tek-yanlı” olarak abartılmış nitelemelerdir; bunlar 
hipotetik olarak ileri sürülüp, aydınlatmaları istenen gerçekliklerle karşılaştırılabilir. İdeal tipler, 

çoğunlukla birer rasyonel eylem modelidir; kimi durumlardaysa, yalınlaştırılmış neden 

kümelerine kadar izlenebilir olan birer örüntü ya da süreçtir. Bu bağlamda Weber’in ideal tipler 
öğretisini, nedensel analiz ve yorumlama konusundaki daha kapsamlı görüşünün dışında anlamak 

mümkün değildir. Özetleyecek olursak Weber’e göre ideal tipler, ancak yeterli yorumların ya da 

açıklamaların inşâ edilmesi esnasında yapılan ayrımlara ve olgu-karşıtı “karşılaştırmalar”a izin 

vermeleri ölçüsünde bir anlam taşır (Ringer, 2003:6,7). 
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Weber’in “ideal tipi”, belli başlı üç işleve sahiptir. Birincisi, ideal tip, daha kapsamlı 

nedensel analiz stratejisiyle birlikte yorumlama sürecindeki aşamaları dile getirir. İkincisi, 

yorumcuların tikel eylemlerde ya da metinlerde bulunduğunu kabul ettikleri anlam ilişkilerini dile 
getirmelerini sağlar. Üçüncü ve son olarak eylemlerin ve inançların yorumlanmasında 

araştırmacının oynadığı aktif role vurgu yaparlar (Ringer, 2003:158,159). Dolayısıyla Weber’in 

“ideal tip” yaklaşımı, bilişsel stratejisini çeşitli açılardan destekler. Birincisi, ideal tip açıkça, 

toplumsal ya da tarihsel bir fenomenin açıklanmayı bekleyen veçhelerini tanımlar. İkincisi, 
eylemlerin ve inançların analizinin aşama aşama yapılmasına izin verir. Üçüncüsü, ideal tip, 

sosyal bilimcilerin, bir sürecin ya da sonucun tikel boyutlarını, karmaşık bir nedenler kompleksi 

içindeki özgül öğelere isnat etmelerine imkân tanır. Dördüncü ve son olarak, insan ilişkilerindeki 
tekil nedensel analiz ile doğa bilimlerindeki sistematik açıklama arasındaki ilişkilere dair geçici 

bir iç-görü sunar (Ringer, 2003:225). 

Anlamaya yarayan araçlar olan ideal tipler, ampirik araştırmalar yaparken sosyal 

betimlemede de kullanılabilir. Geliştirilen ideal tipler süreklilik içermezler. Çünkü değişen sosyal 
gerçekliğe uygun yeni tipolojiler geliştirmek gereklidir. Bunun yanı sıra, kavramlar gerçekliğin 

sadece bir görünüşünü anlayabilmekle sınırlıdır ve gerçekliğin sonsuz büyüklüğüyle 

karşılaştırıldığında kavramların sınırlı muhtevalara sahip oldukları görülecektir. Bilinen 
gerçeklik, kavramların soyut olarak yeniden yapılandırdığı bir gerçekliktir. Bu bağlamda ideal 

tip, zihinsel yapılandırmalardan biridir ve gerçekliğe olası en kesin yaklaşıma izin verir. İdeal 

tipin kendine ait bir anlamı olmalıdır ve bir olguyu veya dönemi anlamamızda bize yardım 
etmelidir. Buna göre sosyolojik bir yöntem, önce genel toplumsal ilişki kalıplarını ifade 

edebilecek kavramları (ideal tip) kuracak, daha sonra bu kavramlar yardımıyla toplumsal 

eylemleri nedenleriyle anlamaya çalışacaktır. Sosyolojik bir genellemeye ancak bu yolla 

ulaşılabilir (Hira, 2000:52). 

Weber üç tür kavrama ideal tip adını vermiştir. Bunlardan birincisi, Protestan etiği ve 

modern kapitalizm gibi örneklerin belirlediği “tarihsel ideal tipler”dir. İkincisi, farklı tarihsel ve 

kültürel dönemleri karakterize eden bürokrasi ve feodalizm gibi “soyut ideal tipler”dir. İdeal 
tiplerin üçüncü türü ise özel bir niteliğin davranışlarının akılcı biçimde yeniden kurulması ile 

oluşan “eylemsel ideal tipler”dir (Swingewood, 1998:179; Aron, 1989:361,362). 

Esasında eylemler ile anlamlar arasındaki bağıntının nasıl oluşturulacağı sorusu Weber’i 
“ideal tip kavramları”na götürür. Sosyoloji, ideal tip kavramları kurarak oluşun, genel 

düzenliliklerini arar. Bu sayede tarihsel-nedensel açıklama gerçekleşir. İdeal tiplerin içi boştur 

ama ampirik açıdan böyle değildir, gerçeklikte olan şeyler yaklaşık olarak onların içine girer ve 

yine onlar ampirik yoldan denetime açıktırlar (Soykan, Tarihsiz:58). Dolayısıyla Weber’in 
sosyolojisinde çok önemli bir yer tutan “ideal” kavramının herhangi bir değer yargısıyla ilgisi 

yoktur; “ideal tip” terimi, gerçekliğin belli öğelerinin mantıksal tutarlılığa sahip bir kavram olarak 

soyutta inşâsıdır. Bu doğrultuda toplumsal davranışlarla ilgili olarak tasarlanmış olan ideal tipler, 
bir bakıma gerçek-dışı ve sosyal davranışın gerçek seyrini anlayabilmemiz için hayalî olarak 

tasarlanmışlardır (Weber: 2002:38). Bu bakımdan Weber’de ideal tipler, “içi boş” olarak 

kurulmuş kavramlardır. Bunların bir içeriğe kavuşmaları, ancak nesneleri hakkında imkân 

ölçüsünde anlam bakımından bir uygunluk taşımalarına bağlıdır. Aynı zamanda bu tipler, 
gerçeklikte en azından herhangi bir benzerlik içerisinde gözlemlenebilen şeylere uygun olmalıdır. 

Bir ideal tip, daha sonraki bir duruma uymayabilir (Özlem, 1990:114,115). Dolayısıyla Weber’in 

“ideal tip” kavramsallaştırmasında, değersel olarak kendisine ulaşılmak istenen model 
kastedilmemektedir. Bu bağlamda pozitivizmdeki “yasalar” ile “ideal tipler” aynı şey değildirler. 

Çünkü “ideal tip”te bir değer içeriği yoktur ve sosyoloji prensip olarak “yasacı”, “değer koyucu”, 

“neyin nasıl olması gerektiğini söyleyici” anlamında nomotetik ve normatif bir bilim değildir. 
“Tipleştirme”, bir çeşit genelleme olmasına rağmen olabildiğince tikellere dayanır ve bunun için 

de sonuçta yine nomotetik sayılamaz (Çiftçi, 2003: 22-24). Esasında Weber’e göre ideal tipler, 

ampirik olguların uçsuz bucaksız okyanusu üzerinde sığınılması gereken limanlardır. Dolayısıyla 

ideal tipler, gerçekliğe şu veya bu görüş açısı altında eğilirken kullanacağımız “kılavuz 
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kavramlar”dır. İdeal tipler oluşturmaktaki amaç, gerçekliği tümüyle kucaklamak değil, gerçeklik 

hakkında, kendi görüş açımız ve seçimimiz doğrultusunda geliştirilmiş bir yorum ortaya 

koyabilmektedir (Özlem, 1990:120,121).  

Aslında Weber’in ideal tipler kuramı, sosyolojinin bir “bilim” statüsü kazanabilmesi için 

gerekli olan ampiriklik ve rasyonellik taleplerini en uygun biçimde karşılayacak kavram türünü 

belirleme çabasının bir ürünü ve yöntemsel araçlarıdır (Özlem, 1990:123). İdeal tip, tarihsel 

fenomenlerin veya olayların tikel görünüşlerinden bir “soyutlama” olup sosyal bilimlerde 
“genellemeler” yapmamıza imkân sağlar. Diğer bir ifadeyle ideal tip; soyut olana, düşünsel veya 

zihinsel olana, gerçek hayatta tam olarak ve aynen bulunmayana atıfta bulunur. Bunun gerekçesi 

de son derece sosyolojiktir. Şöyle ki toplum, birçok ve değişken tikellerin etkileşiminden 
oluşmaktadır ve ancak “ideal tip” gibi bir vasıtaya başvurularak onlar anlaşılabilir. Tipleştirme 

ile hem bir anlama yöntemi inşa edip kavramlara ulaşırız hem de bu genellere göre tekrar tikelleri 

inceleriz  (Çiftçi, 2003:40-42). Böylece ideal tipler, yalnızca bilgilerimizin belirli bir sistemle 

şemalaştırılması olarak kalmayacak, aynı zamanda ilerideki bilgi ve gözlemlerimiz için yol 
gösterici olacak ve belli bir yorumu da içlerinde taşıyacaklardır. Bu açıdan model ya da tipler 

araştırma ve yorumlarımızda yürütmek zorunda kaldığımız çeşitli işlemler amacıyla kurulmuş 

birer şema niteliğini taşımaktadırlar (Sezer, 2006:36). 

4.DEĞERLER 

Pozitivist bilim paradigması tarafından sürekli olarak, sosyolojinin doğa bilimlerinin 

yöntemini kullanmak suretiyle toplumsal olgular üzerinde gözlem yapma ve güvenilebilir 
sonuçlar çıkarma imkânına sahip olabileceği vurgulandı. Bu suretle de sosyolojinin bilimsel 

yöndeki yansızlığı idealize edildi. Yansızlık/tarafsızlık metodolojik bir vurguydu ve sosyolojik 

bir çözümleme de, değer yargılarının dışlanmasını gerektiriyordu. Değer yargılarından arınmış 

bir sosyoloji miti nedeniyle uzun bir süre, sosyolojik incelemelerde insan ve toplum doğasına 
ilişkin varsayımlara çok az dikkat edildi. Fakat modern sosyoloji bu konuda birçok kuramı ihtiva 

etmektedir. Weber, araştırma sürecinde değerlerin özel bir yeri olsa da araştırma verilerinin 

toplanması sırasında değerlerin göz ardı edilmesi gerektiği düşüncesindedir. Bir araştırmaya 
başlamadan önce değerlerin bir kenara bırakılması gerekmekte, buna karşın araştırma konusunun 

seçiminde değerlerin yönlendirici etkisinden kurtulmanın imkânsızlığını vurgulamakta ve bundan 

kaçınmanın da gerekmediğine dikkat çekmektedir. Weber bu durumu, “değer bağlantısı” olarak 
tanımlamaktadır (Hira, 2000:55). 

Weber, sosyolojiyi genelleştirici bir bilgi doğrultusunda, “kurallıklar” ve “düzenlilikler” 

aramayı sağlayan bir bilgi hedefi çerçevesinde çalışan bir bilim olarak temellendirmek 

istemektedir. Bu doğrultu da sosyolojik yasa kavramını son derece ihtiyatlı kullanmaktadır. O, 
toplumsal yasadan ziyade toplumun düzenlilikleri üzerinde durmuş, toplumsal bir yasanın 

olamayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla, bir ülkeden bir ülkeye aktarılan kuramlar çokluğu 

içerisinde toplumsal sorunlara soyut çözümler aramak yerine, her toplumun kendi tarihsel ve 
kültürel dinamiklerine ve birikimlerine göre oluşturacağı bir sosyal bilim vasıtasıyla sorunlarına 

çözüm bulmak yapılması gereken şeydir. Bu bağlamda sosyolojinin esas görevi, belirli bir 

toplumu, tarihsel dönemi veya bir kültürü kendi bütünlüğü içerisinde kurulacak ideal tiplerle 

kavramaktır. Bir toplumun kendine özgü tarihsel durumunu açıklamak için geliştirmiş olduğu 
kavram ve kuralları veya sistemleri bir başka toplum için aynen uygulamaya kalkışmak yanlıştır 

(Hira, 2000:56,57). Diğer taraftan Weber, olgu/değer ayrımının sosyal bilimlerde net olmadığını 

savunmuştur. Ona göre değer yüklü kuramlar, toplumsal olguları ya da toplumsal olarak anlamlı 
eylemi tanımlar. Dolayısıyla toplumsal kuramlar, zorunlu olarak değere dayalı kavramlar içerir; 

çünkü toplumsal dünya hakkındaki bütün kavramlar, belirli kültürlerin üyelerince yaratılır. 

Toplumsal kavramların kültürel içeriği tasfiye edilemez ve toplumsal olarak anlamlı eylem, 
yalnızca kültürel bağlamda anlam ifade eder. Anlaşılacağı gibi Weber, sosyal bilimcilerin 

inceledikleri konularla ilgili olarak taraf tutmaktan kaçınamayacağını ileri sürmüştür. Ancak 

araştırmacılar, araştırma yöntemlerini uygularken yansız olmalıdır ve gayelere, değerlere ya da 
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normatif hedeflere değil, toplumsal dünyanın işleme araçları ya da mekanizmalarına 

odaklanmalıdır (Neuman, 2007:744,745). Bu bağlamda da değerler, bulgulardan ayrı tutulmalıdır.  

SONUÇ 

Dilthey ve Rickert’in görüşlerinden oldukça etkilenen ama onları da önemli ölçüde aşan ve 

doğa bilimleri ile kültür bilimleri arasındaki keskin ayrımlaştırmayı yumuşatan Weber 

sosyolojisinin odak noktasını toplumsal eylemler ve bu eylemlerin muhtevası oluşturmaktadır. 

Weber’e göre toplumsal eylem, ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olan belirli bir anlam ve niyet 
içerdiğinden; failin öznel bakış açısını, diğer bir ifadeyle fail için ifade ettiği anlamı 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir sosyolojik analiz için toplumsal eylemlerin aktörler için 

ne anlama geldiğini tespit etmek gereklidir.  

Weber, toplumsal davranışların sonuçlarını nedensel açıklama yoluyla yorumlayarak 

anlamak gerektiğini ve bunun da normatif değil; aslında  “soyut” olan ve zihinde kurgulanan, 

herhangi bir değer yargısı taşımayan, bir olgunun analizi ve anlaşılması için araç işlevi gören 

“ideal tipler” vasıtasıyla yapılabileceğini belirterek, ancak bu şekilde “genel”in bilgisine 
ulaşılabileceği düşüncesindedir. Nitekim bu yaklaşımı en açık bir şekilde Weber’in sosyolojiye 

yüklediği “görev tanımı”nda görmek mümkündür. Şöyle ki, Weber için sosyoloji, bireylerin, 

diğer kişileri de göz önünde bulundurarak anlam verdikleri toplumsal davranışların sonuçlarını 
nedensel açıklama yoluyla yorumlayarak anlayan bir bilimdir. Dolayısıyla Weber’e göre 

sosyoloji, nedensel açıklamaya dayalı ama anlayıcı bir bilim olmak zorundadır. 
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ÖZET: 2000’li yıllardan bugüne bilgisayar, internet teknolojileri yaşamımızın her alanında kullanılmaya  
başlanmıştır. Bu teknolojileri kullanımının yaygınlaşması kişilerin iş, yaşam ve sosyal hayatlarında da kolaylıkları 

beraberinde getirmekle birlikte dijitallik kavramını da ortaya çıkarmıştır.  Dijitallik kavramı birçok sektörle birlikte 
sağlık sektörüne de giriş yapmıştır. Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yaşanan dijitalleşme hareketi Sağlıkta Dönüşüm 
Programı (SDP) çerçevesinde sağlık bilgi sistemlerinin kurulmasıyla başlamıştır. Hem Dünya’da hem de Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinin hızlı ve pratik bir şekilde sunulmasını sağlayacak bilişim sistemleri ve son model teknolojik 
cihazlar, kâğıtsız ve filmsiz bir işleyiş, bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapılması dijital hastaneler 
kavramının temel taşları olmaktadır. Yöntem olarak şimdiye kadar yapılmış yayınlar ve tartışmalar taranmış, bu ikincil 
bilgi kaynaklarından çıkarsamalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, günümüz sağlık hizmetlerinde kullanılan ve 
kullanımının daha da yaygınlaşması beklenen dijital hastaneler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Dijitalleşme, Dijital Hastaneler, Teknoloji, Sağlık Bilgi Sistemleri 

ABSTRACT: Since the 2000s, computer and internet technologies have been used in all areas of our lives. 
The widespread use of these technologies has brought about the convenience of people in their work, life and social 

life, as well as the concept of digitality. The concept of digitalism has entered the health sector along with many other 
sectors. experienced digitization movement of health services in Turkey Health Transformation Program (HTP) began 
with the establishment of health information systems in the frame. Both will provide a fast and practical way in the 
provision of health services in both the World and Turkey IT systems and latest technological devices, paperless and 
filmless an operation, performed with full automation of the entire process is a cornerstone of the concept of digital 
hospitals. As a method, the publications and discussions made up to nowdays have been searched and inferences have 
been made from these secondary sources of information. In this study, digital hospitals that are expected to become 
more widespread in today 's health services are reviewed. 

Keywords: Health, Digitalization, Digital Hospitals, Technology, Health Information Systems 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme-Uygarlık-Bilişim Sistemleri Alvin Toffler'a göre bilinen uygarlık tarihi açısından 

üç ayrı dalgaya ayrılmaktadır: Tarım toplumu dönemi, sanayi toplumu dönemi, bilişim toplumu 

dönemi. Bu uygarlık tarihi gelişimine ilişkin toplumlarda birçok kavram değişmiş, başına ya 

elektronik ya da dijital sözcüğü eklenmiştir. Bu değişimden nasibini pazar, ürün, iş, ticaret ve 
sağlık gibi birçok alan da almaktadır. Hızlı teknolojik gelişimin getirdiği büyük değişimler, 

bireylerin yaşam tarzını farklılaştırırken, her alanda geleneksel yaklaşımların bırakılmaya 

başlamasına yol açmaktadır. Burada bahsi geçen dönüşüm yalnızca ad önüne takılan sözcükler 

değildir. İş yapma usulleri ve işleyişler de değişmektedir. 

Teknoloji insanların yaşam tarzlarını etkilediği gibi, çalışma yaşamını da önemli ölçüde 

değiştirmektedir. Teknoloji, üretim tekniklerini, bilgisayarları, bilgi teknolojisini de içine alan 
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çok boyutlu bir kavramdır. Günümüzde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte vazgeçilmez 

ve tükenmez bir kaynak olarak önem kazanan bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve yönetilmesinde 

ulaşılan bilgi teknolojileri belirleyici rol oynamaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle birlikte artan 
bilgilerin depolanması, saklanması, hızlı erişim sağlanması, yönetilmesi, üretilmesi hem insanlar 

hem de organizasyonlar için önem arz etmektedir. Bilgi toplumu döneminde artan bilgiler ve 

teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek hususunda bilgi teknolojilerinden faydalanılmaktadır. 

Bilgi teknolojileri: “Bilginin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını, herhangi bir yere 
iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini, elektronik vb. yollarla sağlayan 

teknolojiler bütünü” (TDK,2019) olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre ise; bilgi 

teknolojileri; sesli, resimli, metinli ve sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve 
dağıtımını yürüten mikro-elektroniğe dayalı hesaplama ve iletişim teknolojilerini içerir (Bengshir, 

2003, s.14). 

Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri kullanımı ise 1960’lı yılların sonlarında geliştirilen ilk 

Hastane Bilgi Sistemi ile finansal ihtiyaçlar, maliyet, istatistikler ve faturalama amacıyla 

kullanılmıştır.1960’lı yıllar sonrasında hasta kayıtlarının tutulması ve ücret ve yatak 

kapasitelerinin hesaplanması için otomasyon sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür 

sistemlerin önceleri pahalı olması ve işletilmesinin zorluğu nedeniyle, başlangıçta pek pratik ve 

yararlı bulunmasa da kısa bir süre sonra Tıbbi Sistemler kullanılmaya başlanmış ve 1970’li 

yıllarla birlikte geliştirilen uygulamalar giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. 1980'li yıllarda 

finansal amaçlı kullanılan bilgisayar sistemleri yanında, klinik enformasyon sistemlerini içeren 

entegre hasta kayıt sistemleri, dijital görüntüleme sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li 

yıllarda ise yüksek hızlı bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri sayesinde elektronik sağlık kayıt 

sistemlerinin oluşturulması için yoğun çalışmalar yapılmıştır.1980-2000’li yıllar arasında sağlık 

sektöründe kişisel bilgisayar kullanımına geçiş sağlanmış böylelikle günümüzde elektronik sağlık 

kayıt sistemleri, e-Sağlık uygulamaları sağlık sektörünün en temel uygulamaları arasında yer 

almaya başlamıştır. 

Yüksek kaliteli hasta bakımı, her hastanın tıbbi geçmişinin, sunulan sağlık hizmetinin ve hastanın 

iyileşme durumunun dikkatli bir şekilde belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır (Tengilimoğlu, 

Işık ve Akbolat, 2009, s.345). 

Bilgi yönetimi, sağlık sektöründe de önem arz eden, sadece finansal ihtiyaçlar, maliyet, 
istatistikler, faturalama, hasta kayıtlarının tutulması, ücret ve yatak kapasitelerinin hesaplanması, 

dijital görüntüleme sistemleri gibi alanlarda kullanımı ile sınırlandırmak yerine dijital hastaneye 

dönüşümü hedefleyerek bir sağlık kuruluşunu ortaya çıkarma ve yaygınlaştırma hususunda 

öncülük etmektedir (Peker, Gıersbergen ve Biçersoy,2018) 

1.Bilgi Teknolojileri 

Bilgi kavramı insanlığın varoluşu ile birlikte ortaya çıkmış ve günümüze kadar önemini artırarak 
devam ettirmiştir. Kavramsal olarak bilginin incelenmesi M.Ö. 7. yy’da felsefenin Yunan 

Uygarlığında kullanımı ve gelişimi ile başlamıştır. Bilgi sözcüğü incelendiğinde Latince 

“Informatio” kelimesinden türetildiği ve biçim verme anlamı taşıdığı değerlendirilmektedir. 
İngilizcede information kelimesi Informatio’dan türetilmiştir. Information, bilgi ve bilişim 

anlamlarını içermektedir (Turaç 2011, s.4). 

Bilişim, insanların bilgilerinin teknik, ekonomik, sosyal alanda iletişimin otomatik makinelerde 

rasyonel şekilde işlenmesini sağlayan bilim dalıdır (Yüreğir, 2001: 10). Bilgi teknolojileri ise 

bilgisayar temelli bütün bilişim sistemlerini içerisine almaktadır (Powell ve Dent‐Micallef, 1997: 
376). Bennet (1994: 263) bilgi teknolojilerini, bilgisayar vasıtasıyla bilginin elde edilip işlenerek 

saklanması ve dağıtılması şeklinde tanımlamaktadır. Genel bir tanımla bilgi teknolojileri; bilginin 

toplanma, korunma, işlenme ve dağıtma fonksiyonlarının sağlanmasıdır. (Ceyhun ve Çağlayan, 
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1997: 15-17). Bilişim sisteminin temeli bir grup arasında iletişim sağlamaktır. Söz konusu iletişim 

için kullanılan araç ve gereçleri ifade eden kavram bilişim teknolojisidir (Daniels, 1994: 33).  

1950 ve sonrası için bilgisayarların etkin olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Etkin 

kullanım belirli aşamalardan geçerek günümüzdeki son halini almıştır. Bu aşamalar ana 

bilgisayarlarla başlayan bilgi işlem dönemi ile başlamakta, mini bilgisayarların geliştirildiği 
mikro dönem ve son olarak da gün geçtikçe büyüyen bulut ağ dönemi evresine gelinmiştir 

(Yeşilorman ve Koç,2014) 

Bilgi teknolojileri kullanımının hızla yayılması, bütün alanlardaki mal ve hizmetlerin üretilmesi 

ve dağıtılmasında, bölüşülmesi ve kullanılmasında, vb. alanlarda önemli değişikliklerin meydana 

çıkmasına neden olmuştur  (Çiftçi 2004, s.59-62). 

Literatürde karşımıza çıkan bilgi sistemi uygulamaları aşağıda paylaşılan alt uygulamalarla 

belirtilmektedir (Bensghir vd. 2003, s.637).  

• Yönetici destek sistemleri  

• Karar destek sistemleri  

• Yapay zeka ve uzman sistemleri  

• Yönetim bilgi sistemleri  

• Ofis otomasyon sistemleri  

• Bilgi işlem sistemleri  

• Veri işlem sistemleri  

• Fonksiyonel bilgi sistemleri  

• İşlem süreç sistemleri  

• Atomik iş işleme sistemleri  

• Elektronik veri değişim sistemleri  

 • Internet kullanımı  

• İntranet ve Ekstranet kullanımı  

• Üst yönetici bilgi sistemleri 

Bilgi Sistemleri bilgi teknolojileri ile birlikte verinin kaynaklarından toplanarak kullanılabilir 
yararlı bilgiye dönüştürülmesi ve ilgili kişi ve birimlere yayılması ile oluşan bir bütündür 

(http://onlinefotokopi.com/aof-ders-kitaplari/aofkaynak.php?dersid=3397). Bu bilgi 

sistemlerini kullanan organizasyonlardan biri de hastanelerdir. 

 

2.Hastane Bilgi Sistemleri 

Hastane bilgi sistemleriyle ilgili olarak yaşanılan tarihsel gelişmeler incelendiğinde 1960’lı 

yıllardan itibaren kullanımın başladığı görülmektedir. 1959 yılına dek, hastane bilgi sistemleri 

çoğunlukla manuel olarak mekanik işleme metotları ile yerine getirilmiştir. 1960 ve 1969 yılları 
arasında, bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile yeni bir dönem başlamış, 1970 ve 1979 yılları 

arasında ise yeni teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin gelişimi ile mevcut olan bilgisayar 

donanımlarıyla ilk çalışmalar yapılmış, 1980-1989 yılları arasında kelime işlemcilerin 
geliştirilmesiyle daha ileri bir düzeye ulaşılmıştır. Bilgi işleme ve kullanma imkânlarının 

http://onlinefotokopi.com/aof-ders-kitaplari/aofkaynak.php?dersid=3397
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artmasıyla 1990’larda  hasta bakımı ve stratejik yönetim konuları üzerine yoğun çalışmalar 

yapılmıştır. 2000’li yıllarda ise yüksek hızlı işlemciler, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde 

elektronik sağlık kayıt sistemlerinin geliştirilmesine dönük araştırmalar ortaya konmuştur (Austin 

ve Boxerman 2003). 

Hastane Bilgi Sistemleri, teknik olarak, bir sağlık kuruluşunda karar destek ve iletişim 
mekanizmasının işlemesini mümkün kılan ve bunu yaparken de sağlık verisini işleyen, saklayan 

ve ilgili birimlere aktarımını sağlayan bütünleşik sistemler topluluğu olarak tanımlanabilir. 

Günümüz teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve bilginin hızlı işlenmesine yönelik giderek artan 
ihtiyaçların etkisiyle, hastalara sağlık hizmetinin mümkün olan en kaliteli şekilde sunulabilmesi 

ve hastane kaynaklarının en verimli şekilde yönetilebilmesi için Hastane Bilgi Sistemleri’nin 

etkin şekilde idare edilmesi ve denetlenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır (Reichertz, 1984; 

Murphy, 1996; Austin ve Boxerman, 1998). 

Hastane Bilgi Sistemleri, bir hastanede sunulan tüm sağlık hizmetlerinin bilgisayar ortamında 

takip edilmesi ile hasta sağlık kayıtlarının ve tıbbi, idari ve mali nitelikli verilerin kurum içinde 

elektronik ortamda iletiminin sağlanması işlevini görmektedir (Yılmaz ve Aloğlu, 2002). Bu 

yönüyle Hastane Bilgi Sistemleri, bir hastanenin veya sağlık kuruluşunun farklı bölümlerindeki 
ve kademelerindeki karar alma süreçlerine yardımcı olmak amacıyla, kurum bünyesindeki her 

türlü veriyi elektronikleştiren ve bütünleştiren birbiriyle ilişkili tüm donanım ve yazılımları ifade 

etmektedir (Odacıoğlu ve Özler, 2002). 

Sağlık bilgi sistemi temel özellikleri (IOM 2001);  

● Bir problem listesine sahip olmalı,  

● Hastaların sağlık durumu ve fonksiyonel seviyelerinin sistemli bir şekilde ölçümü ve kaydını 

desteklemeli,  

● Tüm tıbbi teşhis ve yorumların klinik gerekçelerinin belgeli hale getirilmesi amacıyla mantıksal 

bir temele sahip olmalı,  

● Hayat boyu sağlık kaydı yapabilmek amacıyla hastaya ait bütün hasta kayıtlarıyla bağlantı 

kurabilmeli, 

● Yetkilendirilmeyen erişimler karşısında korunmuş olmalı,  

● Gereken tüm anlarda ulaşılabilir olmalı,  

● Bilgilerin kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak düzenlenebileceği ara yüzleri desteklemeli,  

● Uzak ve yakın veri tabanları ve sistemleri ile bağlantılı olmalı,  

● Yapılandırılmış bir veri grubundan doğrudan veri giriş kabiliyetini desteklemeli,  

● Karar analiz araçları sağlamalı,  

● Doktorlara ve kurumlara bakım maliyetleri ve kalitesinin analiz edilmesi ve yönetilmesi 

açısından destek sağlamalıdır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumu için kullanılacak bilgi sistemleri üç sınıfta ele alınmaktadır 

(Tengilimoğlu ve ark. 2015);  

● Klinik Bilgi Sistemleri  

● Yönetim ve Finans Bilgi Sistemleri  

● Stratejik Karar Destek Sistemleri 
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Klinik Bilgi Sistemleri hasta bakımıyla ile doğrudan ya da dolaylı biçimde ilişkili olan sistemdir. 

Sistem hasta bakımına destek sağlamak amacıyla düzenlenen bilgilerin oluşturulması, 

depolanması ve tekrar kullanılabilmesine olanak veren bir sistem şeklinde tanımlanmaktadır 
(Tengilimoğlu ve ark. 2015). Diğer bir tanımlamaya göre Klinik Bilgi Sistemleri, teşhis ve tedavi 

hizmetlerine destek sağlayan ve doktorların daha etkin ve verimli klinik karar almalarına katkı 

sağlayan verileri oluşturan sistem şeklinde tanımlanmaktadır (Kavuncubaşı ve Yıldırım 2012).  

Yönetim Bilgi Sistemleri, yönetim kademesinde görev yapan yöneticilerin sürekli olarak değişen 

ortamda stratejik kararlar alabilmeleri amacıyla gerekli olan özel bir bilgi sistemi olarak 

tanımlanmaktadır (Tengilimoğlu ve ark. 2015). 

Karar verme sürecini kolay hale getirebilmek, daha etkin ve doğru kararlar almak amacıyla 

tasarlanan; farklı model ve uygulamaları içeren sistemlere Karar Destek Sistemleri adı 

verilmektedir. Temel olarak kurum bünyesinde alınacak üst kademe kararlarının haftalık, aylık, 
yıllık istatistiki raporlar doğrultusunda doğru, sağlıklı ve gerekçeli şekilde alınmasına olanak 

tanıyan yazılımlar Karar Destek Sistemleri olarak adlandırılmaktadır (Rajalakshmi ve ark. 2011). 

 

3.Dijital Hastaneler 

“Sağlık kurumu/hastane içerisindeki tüm bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü 

teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, hekim, hemşire 

vb personele yetkileri çerçevesinde çok daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta 
verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız olarak mobil olarak erişimini sağlayan, el ile 

işlem yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak çalışan, sağlık görevlilerinin iş süreçlerini 

etkilileştiren, doğru ilaç ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, gerçek anlamda 

bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği, yönetildiği bir hastane 
işleyişine ve ileri teknoloji donanımına sahip, hastane çalışanlarına, hastalara ve yakınlarına 

etkili, verimli, ekonomik, erişilebilinir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hedeflenmiş, üçüncü 

taraflar, esağlık ve e-devlet ile de tam entegre hastanelere dijital hastane denilmektedir" (Ak, 

2013, s.973). 

Dijital hastanelerin çekirdeğini oluşturan temel bilişim sistemleri, Klinik Bilgi Sistemleri (KBS) 

ve Teşhis ve Tedavi Sistemleri (TTS) olarak iki temel başlıkta incelenebilir. KBS, Elektronik 

Sağlık Kayıtları, Klinik Karar Destek Sistemleri, Hemşire Bilgi Sistemleri, Teletıp gibi 
yöntemleri sunarak hastaların önem taşıyan klinik bilgilerinin toplanmasını, mahremiyet ve 

güvenlik ilkeleri doğrultusunda saklanabilmesini ve gerektiğinde gerektiği yere iletilebilmesini 

yani verilerin yönetilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Teşhis ve Tedavi Sistemleri ise özellikle 

görüntüleme sistemleri ve laboratuvar ölçüm sistemleri ile sağlık hizmetlerinde yönetilecek veriyi 

doğrudan sağlamaktadır(Güleş ve Özata, 2005: 90). 

Bir hastanenin dijitallik seviyesinin belirlenmesi HIMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri 

Topluluğu) tarafından geliştirilen bir model olan EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum 

Modeli) ile ölçülmektedir (Yelmen, 2016: 366). EMRAM modeli, hastanelerin elektronik tıbbi 
kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kâğıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir 

aralıkta ele almaktadır. HIMSS Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini 

değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir 

derecelendirme yaparak, 6. ve 7. seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS 

organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir (SBSGM, 2018). 

Dijital hastaneler konusunda yayımlanan bazı çalışmalarda yararlarından şu şekilde 

bahsedilmektedir (http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/12/dijital-hastane-tasarimi/):  

http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/12/dijital-hastane-tasarimi/
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 “Bilgi akışındaki hızlanmadan ve hastane içi iletişimden dolayı çalışanların verimliliği artacak, 

çalışanlar kağıt ve evrak işlerinden kurtulacak, dolayısı ile klinik işlemlere daha çok vakit 

harcayabileceklerdir.  

 Hastane personelinin memnuniyeti artacak, çalışanlar bilgiye kolayca ulaşabildikleri için daha 

etkili kararlar ve çözümler üretebileceklerdir.  

 Tedavi için gerekli olan adımların çoğu altyapının getirdiği sistemler tarafından yapılacağı için 

hasta bakımı hızlanacak ve hasta memnuniyeti artacaktır. Daha iyi bir hizmet verildiği için 

hastanede yatış süresi azalacaktır.  

 Kaynaklar daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılacak, israfların, kayıpların, çalıntıların önüne 

geçilmiş olacaktır.  

 Hastalar hakkında daha detaylı bilgiler toplanabilecek, analizler ve raporlar sunulabilecek; 

dolayısı ile etkili tedaviler uygulanacaktır.” 

Ülkemizde dijital hastane olarak akredite edilen hastane sayısı gün geçtikçe yükselmekte bu 
hastanelerimiz, diğer devlet hastanelerine ve sağlık hizmeti sunumu yapan sağlık kuruluşlarına 

da örnek teşkil etmektedir.  

EMRAM Stage 6 ile akredite edilen ilk hastane olan Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet 

Hastanesi'ndeki tüm sağlık ağını, Sağlık Bakanlığındaki sağlık bilgi ağına (Sağlık Net’e) 

bağlayarak buradaki hizmet sunumu tek noktadan yönetebilir hale getirilmiştir. Tüm uygulamalar 
bakanlık veri merkezinde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Hastanede klinikler ve 

polikliniklerde doktor ve hemşireler tablet cihazlar ve mobil iletişim teknolojilerini kullanarak 

hasta ve tedavi bilgi paylaşımını kolayca sağlamakta, hasta hakkında her türlü bilgiye hızlı bir 
şekilde ulaşılmaktadır. Hemşireler hastanın, ateş, nabız, tansiyon, Elektro Kardiyo Grafi, şeker 

vb. hasta başı testlerini, ellerinde bulunan tablet bilgisayarla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne 

kaydetmekte, varsa MR, tomografi ve röntgenlerini PACS ile hekime ulaştırmakta, bu tetkikleri 

gören hekim gerekli istemleri aynı sistem vasıtasıyla hastanın yanına gelmeden düzenleyerek 
gerekirse ilaç doz ayarlamalarını da yaparak bu sistem üzerinden tekrar gönderebilmektedir. 

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi değerlendirme sonucunda ülkemizde HIMSS’nin 

“Analytics EMRAM Stage 6” ödülünü almış ilk hastane olarak derecelendirme aşamasına 
geçerek bir üst seviye olan Stage 7 ‘ye çıkartmayı hedeflemektedir. Ankara Gazi Mustafa Kemal 

Devlet Hastanesindeki bu başarılı pilot uygulamanın verdiği güvenle kağıtsız- dijital hastanenin 

tüm yurt genelinde kullanılabilirliği, sistemin sağladığı faydaların Sağlık Bakanlığının özellikle 
Kamu Hastaneleri Kurumunun kendine olan özgüvenini güçlendirmiştir. “04 Mart 2014’de 

Ankara’da yapılan çalıştayla da ülke genelinde ilk etapta 200 hastanenin kağıtsız dijital hastane 

projesinin uygulamaya sunulması kararlaştırılmıştır” (T.C. Sağlık Bakanlığı; 

http://www.saglik.gov.tr/DH/belge/1-33920/turkiyede-surec.html).  

SONUÇ 

Bilişim teknolojileri, insanlığın yüzyıllardır getirdiği birikimin ve kabiliyetin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmış daha sonra insan tarafından deneyimlenen her alanda söz sahibi olmayı başarmıştır. 

Makinelerin işleyişlerinde, ticarette, insanın fizyolojik ihtiyaçları çerçevesinde kullanılan bilişim 

teknolojisi insanın varoluşu ve hayatının sürdürülebilirliği açısından önem arz eden sağlık 
alanında bile söz sahibidir. Tarihsel gelişimi açısından diğer alanlara göre bilişim teknolojilerinin 

potansiyellerinin yeni yeni anlaşıldığı sağlık sektörü, şüphesiz ki artık bu yeni metotlarla sadece 

insan hayatının kalitesini arttırmakla kalmayacak aynı zamanda nüfus artışından etkilenen zaman, 

kaynak ve verimli iş gücü kayıplarının doğal süreçlere olan olumsuz etkilerini de kısıtlayacaktır. 
Sağlık teknolojileri modern görüntüleme sistemlerinden robotik cerrahiye, dijital sağlık kayıt 

sistemlerinden hasta numunelerini en hassas biçimde ölçecek tıbbi cihazlara kadar geniş bir 

yelpazede hizmet vermektedir. Ancak söz konusu küreselleşme ve sağlıkta teknolojiye uyum 

http://www.saglik.gov.tr/DH/belge/1-33920/turkiyede-surec.html
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olduğunda; dikkati çeken husus, tüm bu tıbbi cihazları ve teknolojik yönetim metotlarını 

bünyesinde toplayan bir yöntem olan dijital hastane sistemleridir. 

Dijital hastaneler ülkemizde yeni ele alınan ve tartışılan bir kavramdır. Gelişmiş ülkelerde iyi 

uygulama örnekleri söz konusudur. Türkiye’de entegre hastane bilgi yönetim sistemlerini 

tamamlayan hastaneler için yeni hedef hastanelerinin dijital hastanelere dönüştürülmesidir. 
Türkiye’deki hastanelerin dijital hastane olma yolunda adım attıkları ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından da teşvik edildiği yapılan çalışmalar, çalıştaylar ve denetimlerle ortaya konmaktadır. 

Yönetilebilir sağlık tesisleri ve dolayısıyla sürdürülebilir sağlık hizmeti isteniliyorsa tüm sağlık 
kurumlarının dijital hastaneyi hedeflemesi gerekmektedir. Dijital hastaneye geçiş süresinde 

hastanelerdeki temel sorun bilgisayar okuryazarı personel ve teknolojik alt yapı yetersizliğidir. 

Dijital hastane çalışmalarına başlayacak hastane yöneticilerinin; hasta bilgilerine her yerden hızlı 
ulaşım, veri güvenliği, tüm hizmetlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi, doğru uygulama, 

minimum hata, düşük maliyet, hasta ve çalışan memnuniyeti, teşhis ve tedavide başarı gibi birçok 

avantajlar sağlayan dijital hastane sistemi, bileşenleri ve entegrasyon aşamalarını titizlikle 

incelemeleri,  personel ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeleri ve sonra dijital hastane 

uygulamalarını hayata geçirmeleri gerekmektedir.  

Sağlık Bakanlığı’nın dijital hastane projesini yaygınlaştırılmak için çalışmalarına hız verdiği bir 

dönemde, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, paydaşlar ve diğerleri hastanelerini dijital 

hastaneye dönüştürmek zorunda olduklarının bilincinde olarak hazırlıklarını tamamlama yoluna 

gitmelidir denilebilir. 
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ÖZET: Makale, ödeme gücü kavramının ortaya çıkması için ön koşulları incelemektedir. Ödeme gücü, 
kredibilite ve likidite gibi kavramların özü açıklığa kavuşturulmuştur. Üç kategorinin de teorileri yerel ekonomik 
literatürde yer almaktadır. Yazarın bu yorumlar hakkında kendi yorumları dile getirildi. 

  Birçok işletmenin basit ve genişletilmiş üremeyi geri kazanamamalarının yanı sıra bu kaynaklara yönelik 
mali kaynaklarının artan kısıtları, genellikle bütçe politikasına bağlı olan hükümet bilimsel ve teknik programlarını 
gerektirmektedir. Bütçe kaynakları etkin bir şekilde kullanılması koşuluyla ek bir mali kaynak kaynağı olabileceğinden, 
bu iyi düşünülmüş bir yatırım politikası gerektirir. 

   İşletmelerin bütçe ile etkileşimlerinin düzenlenmesi, aynı zamanda yükümlülüklerini güçlendirme 
konusunda da temel teşkil edecektir. 

    Bilindiği gibi, mevcut ödeme sırası devlet bütçesine ve bütçe dışı fonlara öncelikli ödemeler sağlarken, 
diğerleri vadeleri dolunca takvim ödemeleri yapar. Böyle bir kural, alacaklıların çıkarlarını göz önünde bulundurmaz 

ve borçların geri ödemesi, ödemeler tarafından aynı zamanda mevcut ve düzenli ödemeler arasındaki farkla geciktirilir. 
     Bu nedenle, işletmenin ödeme kabiliyeti üzerinde büyük etkisi olan mevsimsel ödeme sırasını değiştirmek 

gerekir. Öncelik, ödemelerin sıklığına dayanır. Her şeyden önce, dönem boyunca ödenecek borcun periyodik geri 
ödemelerinin yapılması gereklidir: maaşlar, kamu hizmetleri ve diğer hizmetler için bütçe (gelir vergisi hariç). İkincisi, 
borç borcunu ödemek için mevcut ödemeleri yapmak gerekir. Üçüncüsü, avans ödemeleri ve avans ödemeleri 
yapılmalıdır.  
 Anahtar kelimeler: işletme, ödeme gücü, kredibilite, likidite, taahhüt                                                                       

                             
 ABSTRACT: Primary conditions of the occurring of the conception of ability of the paying have been 

investigated in the article. It has been clarified to essence of the conceptions as of ability of the paying, credit gifted 
and liquidity. İt have been made room for to theories about three each categories in the foreign and local economical 
literature. Attitude (relation) of the author to the same commentaries has been announced.  İt be based on the budget, 
which acts that’s be nice to remove the payment of that’s why we must approach more cautiously to the determination 
of the opportunities of financial recourses to the budgets. There moving of the payment difficulties away is the first 
condition of improving the budget sate and vice versa. If the company has a high reputation and always solvent maturity, 
then it is easier to keep their liquidity. The most enterprise not ability to restore the simple and widened remanufactured, 
also increasing limits of their financial resources directing to these purposes demand the state scientific-technical 

programs depending on budget policy. For this one, the sound state investigation policy, because budget means can be 
additional financial resources with effective usage condition. Regulation of the business relationship with the budget 
will be the basis for strengthening their solvency.  

 As it is known the sequence applied to the payments provides firstly the on delay     necessities of money 
payments, state budget and non- budget payments, the others provide the   calendar sequence when payment time is 
expired. This rule does not consider the creditors’ interests, at the same time current and termly payments by duties in 
front of them by payers are differently delayed. That why the seasonal sequence of payments greatly effecting the 
solvency of enterprise must be changed. The sequence based on the solvency is superior. First of all periodic 

payments on loans increased during the period, payroll, utilities and other services (except income tax on the 
advance) budget necessary to carry out payments. Secondly you need to carry out current payments to repay the loan. 
The thirdly the primary and advance payments should be carried out.   
 Key words: establishment, ability of the paying, credit gifted, liquidity, liability  

 
 

Ödeme gücünün özelliklerinden biri, işletmenin yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak 

ödeyebilmesidir. Ancak, bir işletmenin ödemesi gereken ödemeler, yalnızca geri ödemesi gereken 
yükümlülüklerin varlığından kaynaklanmaz. Ödemeler, avans ödemeleri ve ödemeleri 

şeklindedir, örneğin, satın alanın varlıklara ilişkin mülkiyet hakları, ödeme anında ve borçla 

sonuçlanmayan zamanla çakıştığında. 
       Bazı durumlarda, işletme nakit yokluğunda bir yükümlülüğün bulunmasından dolayı 

ödemeleri erteleyebilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. 
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Ödeme gücünün iç finansal analiz amacıyla borçların ödenmesi bağlamını göz önüne almak için 

yeterli olmadığı görülmektedir. Bunu akılda tutarak, ödeme gücü kavramı, sadece girişimin 

yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirme yetisini içermemeli, aynı zamanda 
diğer tüm yükümlülükleri istenen zaman dilimi içinde ve içinde yerine getirme kabiliyetini de 

içermelidir. 

      On beşinci ve on altıncı yüzyılda finansal yönetimin temellerini sistematik olarak açıklamak 

için ilk girişimler yapıldı. Vergi yükü teorilerinin ortaya çıkması, vergi mükelleflerinin mülkiyet 
durumu ve vergi ödemesinin kaynağı göz önünde bulundurularak oluşturulmuş olduğu gibi borç 

ödeme kavramının haklı çıkması için ön koşullar yarattı. Bu, bilginlerin görüşlerini etkiledi ve 

orantılı mı yoksa ilerici vergi teorilerini destekleyip desteklemedikleri konusunda aynı fikirde 
değildi. 

     Bu nedenle, önceden “bir bireyin ödeme gücü” terimi, gelir ve mülk durumuna göre vergi 

ödeme yeteneğini ifade etmesine rağmen, anlamı gelecekte daha geniştir, 

birincisi, yalnızca vergi ödeme kabiliyetini değil aynı zamanda bütün yükümlülüklerini ve ikinci 
olarak da ekonomik ilişkilerin gelişmesiyle birlikte işletme sayısını artırdığını ifade etmeye 

başladı.  

“İşletmenin ödeme gücü” kavramı üç temel yolla açıklanabilir: 
1. ödeme gücü, işletmenin borçlarını ödeme kabiliyeti olarak yorumlanır; 

2. Ödeme gücü, finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi olarak tanımlanmıştır; 

3. diğer bakış açıları birleştirilmiştir. 
    İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti, finansal durumunu, özellikle ödeme 

gücü, kredibilitesi ve likiditesini değerlendirme ihtiyacı gibi kavramların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu kavramlar birbirine bağımlı olduğundan, özlerini belirlemek gereklidir.  

   M.N. Kreinina'nın tanımı şöyledir: “Ödeme gücü, teşebbüsün alacaklılarının geri ödeme 
talepleriyle aynı anda borçlarını ödemeye hazır olmalarıdır. Açıkçası, kısa vadeli borçlanmadan 

bahsediyoruz - uzun vadeli borcun geri ödeme süresi en baştan bilinmektedir ve mevcut döneme 

atıfta bulunmaz. Ödeme yeteneği, işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini ödemek için yeterli 
fonlara sahip olması ve aynı zamanda üretim ve satış sürecini sürekli olarak sürdürmesidir. ” 

Fikrin mantığı, işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini ödemek ve faaliyetlerini sürdürmek için 

yeterli fonlara sahip olması gerektiğidir. Aslında, işletmenin yeni bir üretim döngüsü için fonlara 
ihtiyacı var. Bununla birlikte, kısa vadeli borçlara ek olarak, yaklaşılabilecek ve yakın vadeye 

girebilecek uzun vadeli borçları da ödemek zorundadır. M.N. Creynina'nın ödeme gücü 

konusundaki görüşünü yalnızca kısa vadeli borçlanmalarla        kabul etmek mümkün değildir. 

Uzun vadeli borçların ne kadar dikkate alındığı açık değildir. 
      Sonuçta, geri ödeme süresi kısa vadeli bir süre içerebilir; her durumda ödenebilirler. Durumun 

biraz soyut olduğunu unutmayın - hiçbir normal işletme tüm yükümlülüklerini derhal ödeyemez. 

Ödeme şartları sözleşmelere tabidir ve kural olarak zamanla dağıtılır ve genellikle örtüşmez (her 
zaman istisnalar olmasına rağmen). 

     C.Deepallens’e göre, “bu işletme, pozitif bir işletme sermayesi fonuna (yani kendi nakit 

kaynağına sahip) çözücü”. Görüşümüze göre, yazar bir işletmenin varlıklarının yapısının ödeme 

kabiliyetini belirlediğini hesaplamıştır, özellikle, kişisel fonların büyük bir payı ve bunlardan 
herhangi bir pozitif işletme sermayesi payı, sürdürülebilir bir ödeme garantisidir. Aslında, yazar, 

olayı etkileyen faktörlerden birini tanımlamaktadır.  

    Normal bir işletmede, ödeme kabiliyetini korumak için finansal dengenin korunmasına ihtiyaç 
vardır. İki temel koşul karşılanırsa bu mümkündür: 

- Kârlılık seviyesinin sağlanması gerekliliklerine uygun olarak, işletme, edinimiyle ilgili asgari 

maliyetleri ödemek için mevcut sermayeyi kullanmalıdır; 
- İşletmenin likidite ihtiyacı likidite şartlarına göre çözülmelidir. 

Geç borçların ödenmesi sorunu hem gelişmekte olan hem de gelişmekte olan ülkelerin özelliğidir. 

Örneğin, 1980'lerin ortalarında, İngiltere'de ticari borç verme soruşturması yapılırken, borçlarının 

30 gün içinde ödenmesi gerekiyorsa, yalnızca onda birinin borçlarını ödemek zorunda olduğu 
ortaya çıktı. 
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     O.B.Efimova, ödeme yeteneğini bir kuruluşun finansal durumunu değerlendirmek için en 

önemli kriterlerden biri olarak adlandırır ve ödeme süresini uzun vadeli ve mevcut ödeme gücüne 

tahsis ederBu durumda, uzun vadeli ödeme gücü, bir işletmenin uzun vadede yükümlülüklerini 
yerine getirme kabiliyetini ve işletmenin mevcut yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini 

ifade eder.Ek olarak, yazar bir şirketin kısa vadeli taahhütlerini dolaşımdaki varlıkları 

kullanarak yerine getirebildiği zaman çözücü olarak nitelendirdiğini kaydeder. 
     Sayın Abryutina'nın ödeme gücü konusunda biraz farklı bir görüşü vardır: “Dünya 

uygulamasında, ödeme gücünün“ kısa vadeli borçlarını alacaklılara herhangi bir zamanda ödemek 

için yeterli likidite ”olduğunu söylüyor. Bu nedenle, yazarın taahhütleri nakit olarak ödeme 
yapmanın gerekli olduğunu ve yükümlülükleri yerine getirdikten sonra da çalışmaya devam 

edebileceğini söylemez, ancak ödeme yeterliliği yalnızca borçların zamanında ödenmesi değil 

aynı zamanda kısa vadeli taahhütler olduğunu da söyler. Jilkina, çalışmalarının bir kısmında, 
ödeme gücünün "işletmenin sürekli bir üretim süreci sağlamak için faturaları ödeme kabiliyeti, 

yani işletmenin sabit ve çalışan üretim varlıklarına razı olma kabiliyeti" olduğunu açıklıyor. Bu 

açıklamada nakit kaynaklarla dolaylı ödeme yapılmasının gerekli olduğuna dair bir gösterge 

yoktur. Ek olarak, böyle bir yorum aşağıdakilere dikkat çeker: (a) ödeme gücü, yükümlülüğün 
ödenmesi gerekliliği ile açıkça ilişkili değildir; mesele ödemeleri çözme kabiliyeti (avans 

ödemeleri içerebilir ve bir zorunluluk doğurmaz); Örneğin, ödeme gücü tespitinin uygulandığı 

ödeme aralığı, vergi borçları ve bütçe ile çalışanların ücretlerine benzer diğer ödemeler (bu 
ödemeler sabit ve işletme sermayesi fonlarının ödemeleri olmadığı için); (c) Faturaları ödemenin 

yanı sıra kesintisiz bir üretim sürecinin olmadığından emin olmanın gereği haklı. Bu açıklamanın 

bu son özelliğini not etmek önemlidir, çünkü yazar genel olarak çözülebilirliği analiz eden 
yazarların çoğundan farklı yorumlarda bulunur, ancak aynı zamanda sürekli bir üretim sürecinin 

sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. 

      Yabancı literatürde, ödeme gücü genellikle bir şirketin uzun vadeli borçlarını uzun vadede 

yerine getirme kabiliyetini ifade eder. Özellikle, J. Van Horne'un kitabı, ödeme gücü kavramının, 
firmanın uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini değerlendirme ihtiyacı ile 

ilişkili olduğunu belirtmektedir [2]. Diğer birçok harici kaynak [10, 11] "uzun vadeli ödeme gücü" 

terimini ayrı bir kavram olarak kullanmaktadır. Terim, bir işletmenin bugünkü ve gelecekteki 
yükümlülükleri için sorumluluk alma kabiliyetinin özelliğini belirtir. Aynı zamanda, 

yükümlülüklerin nakit olarak ödenmesi de amaçlanmaktadır. "Ödeme gücünün" bazen "finansal 

istikrar" olarak Rusçaya çevrildiğine dikkat çekmek önemlidir. Bazı yazarlar finansal teori ve 
pratikte ödeme gücünün uzun vadeli ve kısa vadeli ödeme gücüne bölünebileceğini belirtmişlerdir 

[4]. Uzun vadeli ödeme gücü, bir işletmenin uzun vadede yükümlülüklerini yerine getirme 

yeteneğini ifade eder. Bir kuruluşun bu durumda kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme 

kabiliyetine şu andaki ödeme gücü denir. Böyle bir yaklaşımın dezavantajı, ilk önce, yalnızca 
uzun vadeli perspektifi (nihayetinde "uzun vadeli ödeme gücü" ve "kısa vadeli ödeme gücü" 

olarak yorumlanabilir) anlama konusundaki önemi konusunda netlik bulunmamasıdır; ikincisi, 

bir işletmenin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, örneğin, 11 aylık raporlama tarihinden sonra 
(kısa vadeli yükümlülükler, vadesi raporlama tarihinden itibaren 12 ay içinde başlayan borçları 

da içermekle birlikte) mevcut ödeme gücüyle ilgilidir. 

      Bazı yazarlar, bir kuruluşun, çalışma varlıklarını kullanarak kısa vadeli taahhütlerini yerine 

getirebildiği zaman çözücü olarak kabul edildiğini ve sabit varlıkların (yeniden satış için uygun 
değilse) genellikle üretimde olduğunu gösterdiğini belirtir. Kuruluşun işlevsel rolü ve dolaysız 

satışları nedeniyle mevcut yükümlülükleri ödeme sayılmaz [4]. Mevcut varlıkların ve kısa vadeli 

yükümlülüklerin karşılaştırılabilir ödeme kabiliyetini değerlendirme yaklaşımı haklı görünse de, 
bir işletmenin kısa vadeli borç ödeme yeterliliği mevcut varlıkları ödeme yeteneği kadar kesin 

olmayabilir. Mevcut varlıkların kısa vadeli yükümlülüklerle karşılaştırılması en çok çalışılan 

olayı karakterize etmeyi amaçlar. 
“Kredibilite”, borç verene borçlunun geri ödemesi ile karakterize edilen kredinin niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. Sovyet literatüründe "kredibilite" terimi uzun süredir hafife alınmıştır ve 

yalnızca 1986-1991'de aktif bilimsel tartışma alanında ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni, geçen 
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yüzyılın 20'li yılların başından, ülke ekonomisinin piyasa ilişkilerine geçişine kadar, kredi 

mekanizmasının işletmenin kredi kapasitesine değil, kredi kapasitesine odaklanmasıydı. Bununla 

birlikte, ülkemizde kredibilite sorunu, 20. yüzyılın ilk üç yılında ekonomik literatürde geniş bir 
şekilde ele alınmıştır [4, 10, 20]. Bununla birlikte, kredibilite değerlendirme metodolojisine 

dayanan teorik sistem birkaç nedenden dolayı oluşturulmamıştır. 

Bununla birlikte, yazarların ve 20. yüzyılın modern ekonomistlerinin araştırmalarında, bir dizi 

genel yön ortaya çıkmıştır, yani işletme bilançosu likiditesinin, kredi güvenilirliği 
değerlendirmesinin kilit bir yöntemi olarak benimsenmesi. E.G. Negashev, işletmenin 

kredibilitesi, işletmenin alacağı kredi, borç, borç vb. Anlamına gelir. İşletmenin özelliklerini, tam 

ve zamanında geri ödeme kabiliyetini gösteren bir kredi ilişkisi olarak anlar. Yazar ayrıca, bu 
kavramın hem banka kredilendirmesi hem de ticari kredilendirme için kullanılabileceğine dikkat 

çekmektedir [7]. 

A.D. Sheremet ve R.S. Sayfulin, kredi itibarını, bir işletmenin tüm yükümlülüklerini zamanında 

ve eksiksiz bir şekilde ödeme kabiliyeti olarak tanımlamaktadır [9]. 
     Bolshakov A.S. kredi itibarını şirkette kredi almak ve geri ödemek için ön koşul olarak 

tanımlamaktadır. Yazar, ticari borçlanmanın yanı sıra “kredi” yi de ifade eder. Yazarın, sadece 

krediyi geri ödeme kabiliyetini değil aynı zamanda kredi alma kabiliyetini de kredibilite 
kavramıyla birleştirdiği belirtilmelidir. 

    V.V.Bocarov iki kredibilite tanımı vermektedir. Birinci tanımlamaya göre, "bir işletme kredi 

almak için önkoşullara sahipse ve borç verenin kendi pahasına tahakkuk eden faizinin geri 
ödenmesiyle ödeme yapma kabiliyetine sahipse kabiliyetli sayılır". İkinci tanımda, bankanın 

borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirme kabiliyeti kredibilite olarak 

değerlendirilecektir [1]. 

      Z.V. Kalaşnikofova'nın bankaların bu kritere ilişkin değerlendirmesine ilişkin kredibilite 
yaklaşımı, bir işletmenin kredibilitesini karakterize ederken, varlıkların borç ödeme gücüne, 

kendi varlıklarının payına ve ödeme gücü seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir 

[6]. 
     A.N.Jilkina, kredibiliteyi “bir işletmenin tüm yükümlülüklerini, işletmedeki güvendiği ve 

güvendiği ve kullanması için para veren herkese borç verme kabiliyeti” olarak kabul eder [5]. 

      Ülkenin ekonomik literatüründe "likidite" teriminin yaygınlığı, önemi ve kapsamı zaman 
içinde değişmiştir (sosyalist üretim yöntemi kullanımının sona ermesinden 20. yüzyılın 60'lı ve 

70'li yıllarında). Bununla birlikte, piyasa ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte işletme likidite 

kavramı, işletmeyi hem borçlu hem de iş ortağı olarak değerlendirmek ve işletmenin finansal 

hizmetleri tarafından yapılan iç analiz için özellikle önemlidir. Dolayısıyla, likidite analizi, 
işletmenin finansal durumunun önemli bir parçası olmuştur. 

     E.V.Negashev, bilanço likiditesini "bir işletmenin yükümlülüklerinin vadesi ile eşleştirilen 

varlıklarıyla yükümlülüklerinin vade oranı" olarak tanımlamaktadır. Benzer bir bilanço likidite 
tanımı AN Jilkina tarafından verilmektedir [5]. EVNegashev, bu tanımın, diğerlerinden farklı 

olarak, "likidite anlamını genişlettiğini düşünüyor, çünkü bazı durumlarda iki dengeyi 

karşılaştırarak, sadece sıvı olup olmadıklarını netleştirmiyor, aynı zamanda bir tanesinin daha sıvı 

ve diğerinin daha az olduğu ortaya çıkıyor. Likiditeyi onaylamak mümkün ”. Ayrıca, yazar 
bilanço likiditesini ve varlık likiditesini ayırt eder ve bunları nakde dönüştürmek için gereken 

zaman miktarı olarak tanımlar. E.V.Negashev mevcut ve perspektif likidite tahsis eder. Mevcut 

likidite, "işletmenin en yakın dikkate alma anında borç ödeme yetkisinin (veya iflasın) olduğunu 
kanıtladı" diye açıkladı. Perspektif Likidite - "Bu, gelecekteki makbuzların ve ödemelerin 

karşılaştırılması temelinde ödenebilirliğin bir tahmin edilebilirliğidir" [7]. 

      O.V. Efimova, kurumun dolaşımdaki varlıklarının likiditesini, bunları nakde dönüştürmenin 
veya borçları azaltmak için kullanmanın bir yolu olarak anlatır. Yazar aynı zamanda işletmenin 

mevcut, faaliyet ve anlık likiditesini de tanımlar. Cari likidite, cari varlıkların toplamına göre 

tanımlanır ve kısa vadeli borçların (likit rezervleri, alacaklar, nakit ve nakit benzerleri) ve kısa 

vadeli borçların ödenmesi için kesin oldukları kesindir. İşletme likidite kavramının, işletmenin 
normal işletme ortamında (yani varlık satışı terimi olmadan) vade tarihine göre tanımlanması için 

kullanılması önerilir. Net likidite kavramı, bir varlığın yükümlülüklerini derhal ve genellikle 
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indirgenmiş bir fiyata satılan bir şirketin tasfiyesi durumunda borçlarını ödeme kabiliyetini 

değerlendirmek için kullanılabilir [4]. 

     E.S. Stoyanova ve MG Schtern, teşebbüsün borç geri ödeme varlıklarının bilanço likiditesini 
vade için vade bazlı varlıklarla anlamaktadır. 

     A.V Grachev'e göre, likidite geleneksel olarak işletmenin cari borç ve yükümlülüklerini sadece 

cari varlıklar üzerinden ödeme yükümlülüğü olarak anlaşılmaktadır [3]. 

     S.D. Trokhina, likiditeyi, nakdin nakit dönüşüm oranı olarak tanımlar [8]. Dolayısıyla, yazar 
işletme likiditesi veya bilanço likiditesi kavramları hakkında bir şey söylemez, ancak yalnızca 

varlık likiditesi anlamına gelir. Krasikova T.M, kısa vadeli ödeme gücünü likidite ile tanımlar. 

Yazara göre, likidite mevcut varlık ve borçların oranı ile karakterize edilir. 
    V.İ. Lapenkov, diğer birçok yazar gibi, işletmenin likiditesini ve varlıklarının likiditesini ayırt 

eder. İşletmenin likiditesine atıfta bulunulduğunda karşı taraflarına borçlarından sorumlu olma 

yeteneğini anlar.       Aynı zamanda, likidite, bir işletmenin ödeme kabiliyetinin bir özelliğidir. 

Yabancı kaynaklarda, likidite genellikle şirketin yükümlülüklerini zamanında ödeyecek parayı 
bulma ve diğer gerekli ödemeleri yapma kabiliyeti olarak görülmektedir [10, 11, 12]. Aynı 

zamanda kısa vadeli borçlar borç olarak anlaşılmaktadır. İngiliz dili literatüründe "kısa vadeli 

likidite" ve "uzun vadeli ödeme" tanımları vardır. 
C.K. Van Horne, likidite kavramının firmanın kısa vadeli taahhütlerini yerine getirme 

kabiliyetini değerlendirmek için geçerli olduğunu göstermektedir. Yazar tarafından likidite, 

değerlerin mutlak likiditeye çevrilebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Göründüyü kimi, 
müəllif əslində likvidlik haqqında aktivlərin likvidliyi haqqındakı kimi danışır. Bundan başqa 

müəllif qeyd edir ki, likvidliyə iki tərəfdən baxmaq olar: aktivin pul formasına çevrilməsi üçün 

tələb olunan vaxt kimi və aktivi müəyyən qiymətə satmaq ehtimalı kimi [2].  

Yukarıdakilerden bir kuruluşun ödeme gücü, işletmenin aşağıdaki şartlar altında ödeme 
yapabilmesi anlamına gelir: 

1) işletme tüm ödemeleri zamanında ve eksiksiz olarak yapabilmelidir; 

2) işletme tüm ödemeleri nakit olarak yapabilmelidir; 
3) işletme belirli ödemeleri yaptıktan sonra kesintisiz işlemlere devam edebilmelidir. 

 

SONUÇ 
Bilindiği gibi, mevcut ödeme dizisi, öncelikli nakit ödemelerin acil ihtiyaçlara, devlet 

bütçesine ve bütçe dışı fonlara ve takvim için ödeme son ödeme tarihlerine ödenmesini sağlar. 

Böyle bir kural, alacaklıların çıkarlarını göz önünde bulundurmaz ve borçların geri ödemesi, 

ödemeler tarafından aynı zamanda mevcut ve düzenli ödemeler arasındaki farkla geciktirilir. 
Bu nedenle, işletmenin ödeme kabiliyeti üzerinde önemli bir etkisi olan mevsimsel ödeme 

sırasını değiştirmek gerekir. Öncelik, ödemelerin sıklığına dayanır. Öncelikle, dönem boyunca 

ödenecek borcun periyodik geri ödemelerini yapmak gerekir: bordro, kamu hizmetleri ve diğer 
hizmetler (gelir vergisi hariç). Her şeyden önce, kredi borcunu ödemek için mevcut ödemeleri 

yapmak gerekir. Üçüncüsü, ilkin ödemeleri ve avans ödemeleri yapılmalıdır. 
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ÖZET: Osmanlı yenileşme sürecinin en belirgin özelliği orduda yapılan ıslahat hareketleridir. Özellikle XIX. yüzyıla 

gelindiğinde gözlenen Batılılaşma eğilimleri Avrupa’ya gönderilen çok sayıda öğrenci ve Avrupa’dan getirilen bilim adamı ve 

askerlerle kendini gösterdi. Bunların arasında yer alan ve çalışmamızın konusunu oluşturan Colmar von der Goltz 1883 yılından 

itibaren öldüğü tarih olan 1916 senesine kadar Osmanlı coğrafyasında yaşamıştır. Osmanlı topraklarında bulunduğu bu süre 

içerisinde sadece mesleki anlamda eğitim vermekle kalmamış, aynı zamanda kültürel anlamda da Türk toplumuyla uyum 

içerisinde bir çizgide yaşamıştır. Kolmar von der Goltz gibi daha öncesinde ve sonrasında Osmanlı yurduna onlarca yabancı 

subay, bilim adamı ya da diplomat görev yapmak üzere getirilmiştir. Bunların içerisinde çok azı ülkeye bu kadar uzun yıllar 

görev yapmıştır. Bunun yanı sıra Goltz Paşa kendi birikimi ve şahsi özellikleriyle Osmanlı zabitleri başta olmak üzere aydın 

ve bürokratlar üzerinde oldukça etki bırakmıştır. 

Döneminin önemli isimleri tarafından kaleme alınmış çok sayıda hatırat ve gazete yazısı von der Goltz ile alakalı övgü 

dolu anlatımları barındırır. Özellikle son dönem Osmanlı zabitlerinin Batılı fikirleri ve Alman hayranlıklarının da tesiri ile olsa 

gerek çeşitli askeri yayın organlarında Goltz Paşa’nın fikirlerine ve şahsına yönelik methiyelere rastlamak mümkündür. Buna 

karşılık olarak Goltz Paşa’nın Türk askerinin ve komuta kademesinin gururlarını okşayan cümleler sarf ettiği kendi kaleminden 

çıkan yazılara yansımıştır.  

Anahtar Kelimeler: Won der Goltz, Almanya, I. Dünya Savaşı 

ABSTARCT: The most significant feature of the Ottoman renewal process is the reform movements in the army. 

Especially XIX. The Westernization trends observed in the 19th century were manifested by the large numbers of students and 

scientists and soldiers brought from Europe. Colmar von der Goltz, who was one of them and the subject of our study, lived in 

the Ottoman geography from 1883 until his death in 1916. During his stay in the Ottoman territory, he not only provided 

vocational education, but also lived in a culturally compatible manner with the Turkish society. Like Kolmar von der Goltz, 

dozens of foreign officers, scientists or diplomats were brought to the Ottoman Empire before and after. Few of them have 

served the country for so many years. In addition, Goltz Pasha, with his own accumulation and personal characteristics, had a 

great impact on the Ottoman officers, especially intellectuals and bureaucrats. 

Numerous memoirs and newspaper articles written by prominent figures of the period contain von der Goltz's acclaimed 

narratives. It is possible to see the praises of Goltz Pasha's ideas and personalities in various military publications, especially 

with the influence of the Western ideas of the Ottoman officers and the German admiration. Correspondingly, the sentences 

that Goltz Pasha made strokes of the pride of the Turkish soldier and the commanding level were reflected in his writings. 

Keywords: Von der Goltz, Germany, World War I 

 

   GİRİŞ 

 Dünya tarihinde yerini almış ve modern dünyanın yaşamına ışık tutan pek çok devlet vardır. 

Bunlar genellikle insanlık tarihinin beşiği sayılacak Asya merkezli imparatorluklardır. Bu devletler 

kültür, müessese, siyasi ve askeri tarih anlamında kendinden sonra kurulacak devletlere örnek teşkil 
ederek birbirinin devamı olma niteliğini üstlenmiştir. Doğunun gizemi Batının her döneminde ilgi çekici 

bir özelliğe sahip olmuştur. Oryantalizm çerçevesinde batı, doğunun sırlarına hâkim olma gayesiyle her 

zaman müdahil olma anlayışını kendinde yaşatmıştır. Medeniyetlerin birbirleri ile olan ilişkileri onların 

                                                             
 Bu bildiri yazara ait “Osmanlı’da Bir Alman Subayı Colmar von der Goltz” İsimli kitaptan üretilmiştir. 
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ister istemez kendi aralarında diyalog kurulmasını kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla kendi aralarındaki 

çatışma ortamı dahi birbirleri ile siyasi ve kültürel alışverişin tesirinin artmasına vesiledir. 

XI. yüzyıl dünyanın Haçlı seferleri adı altında Batı merkezli Doğu-Batı çatışması ile tanıştığı 

yüzyıl olmuştur. Batının doğudaki zenginlikleri ve kültürü Avrupa’ya taşıma arzusu Doğulu devletler 
tarafından Avrupa’yı işkâl ve buraya yerleşme şeklinde kendini göstermiştir. Bu siyasi vakaya doğudan 

fetih, Batıdan ise işkâl penceresinden bakıldı. Doğulunun Avrupa’da olanı kendi coğrafyasına taşıma 

kaygısı asla olmadı. Bilakis dinsel etkenlerden dolayı Avrupalı necis addedildi.  Batının sanatına ve 
kültürüne oldukça mesafeli davranıldı. Bu mesafe XIII. yüzyılda kurulan ve Doğunun en ihtişamlı 

İmparatorluğu sayılan Osmanlılar tarafından XV. yüzyıla kadar sürdürüldü. Osmanoğulları’nın adından 

en çok söz ettiren sultanı olan ve Batının en hassas ve stratejik değerlerini fethederek kendi dünyasının 

hizmetine alan II. Mehmet, İstanbul fethi sonrası portresini bir İtalyan’a yaptırarak Doğulunun Batılıya 
olan mesafesini ve bakış açısını belki de hiç olmadığı kadar farklı bir seviyeye indirgemiştir. Bunun 

ardından batılı ilim adamları İstanbul’da farklı bir bakış ile önemsendi. Avrupalı seyyahlar Doğu’nun 

gizemini her fırsatta kendi coğrafyasına taşıma gayretine girdiler. Gerek ticaret gerekse kültürel anlamda 
sıkı ilişkiler sürerken siyasi anlamda da her fırsatta çatışma ve savaş kendini göstermiştir. Özellikle 

XVII. yüzyıl sonrası Batılı devletlerin güçlenmesi bu oranda Doğunun tedricen düşüşüne ve 

zayıflamasına ortam sağladı. Batılı kendi coğrafyasına yerleşmiş olan farklı unsurları her fırsatta söküp 

atma kaygısıyla hareket ederek bünyesindeki etnik farklılıkları arındırmaya çalıştı. Ulus kavramının 
oturması ve zaten hep varan olan milliyetçiliğin kendini iyice hissettirmesi ile etnik ve dinsel gerginlik 

neticesi bloklaşma artarak Doğu - Batı çatışmasını tetiklendi. 

XVIII. yüzyıl dünya değerlerinin yeniden masaya yatırıldığı asır olmuştur. Bu asırda dünya 

kendinden sonraki yüzyıllara model teşkil edecek kavramlarla tanıştı. Sanat, edebiyat, siyaset, mimari, 
ticaret gibi pek çok değer modernleşme başlığı altında yeniden yorumlanarak çağın ve devletlerin 

ihtiyaçları doğrultusunda ele alındı. Dünyanın paylaşılma arzusu ve Batılının yüzyıllar önce içinde 

sakladığı Doğuyu istiladan öte kontrol altında tutma hissi yeniden canlandı ve “sömürge” kavramı baş 
gösterdi. Aradaki büyük engel, gücünü korumaya çalışan çok uluslu Osmanlı idi. Bu çok ulusluluk 

Batının işini kolaylaştırdı. Belirlenen yöntem dâhilinde Doğuya sistematik müdahaleler başladı. Nihayet 

XIX. yüzyıla gelindiğinde bu planlar sonuç verdi. Yaklaşık altı yüz yıllık bu mücadele içerisinde 

Osmanlı İmparatorluğu stratejik ortaklar ile her seferinde diyalog kurmaktan geri durmadı. 
Diplomasinin yanı sıra başta askeri alanda olmak üzere Batıdan istifade yoluna gidildi. Bu işbirliği Fatih 

döneminde Macar Urbain ile başlamış, daha sonraki dönemlerde de alanlarında uzman sayılabilecek pek 

çok isimle süregelmiştir. İçinde bulunulan stratejik ve askeri menfaatler ya da mecburiyetler gereği 
devletlerarası işbirliği ve diyaloglar zaman zaman farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıklar bazen 

Avusturya, bazen İngiltere veya Fransa ya da Rusya’yı Osmanlı Devleti’ne yakınlaştırmıştır. Bu 

diplomasinin ve faydacı yaklaşımların gereğidir. XVIII. yüzyıl sonrasında Batılı devletlere olan algı 

değişmeye başladı. Özellikle Fransa XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar devlet adamlarının, hatta 
Sultanların bile ilgi odağı oldu. Daha ziyade kültürel ve diplomatik anlamda Fransa’ya olan bağlılık 

hissi zamanla yerini Almanlara ve Almanların gücüne olan inanca bıraktı1. II. Abdülhamid’in cülûsu 

sonrası devletin 1877-1878 Rus harbine iştirak etmesi bir bakıma Osmanlı ordusunun durumunu da 
gözler önüne sermiştir. Osmanlı ordusunun yetersizliği Osmanlı’yı Batıya bir kez daha yöneltmiş o 

yıllarda Fransa’ya karşı önemli başarılar kazanan Almanya’dan yardım istemek fikrine sürüklemiştir. 

Berlin Antlaşması’yla başlayan iki devlet arasındaki siyasi yakınlaşmadan hemen sonra Sultan II. 
Abdülhamid, Osmanlı ordusunun ıslahı için Almanya’dan bir heyet gönderilmesini talep etmiştir (Karal, 

1195: s. 365). Almanya’da Şansölye Prens von Bismark’ın desteği ve II. Wilhelm’in de onayı 

                                                             
1 Donanma Mecmûası’nın 104. sayısında Mehmet Emin imzalı “Almanya mı Daha Zengin Fransa mı?” 

başlıklı yazıda her iki devletin sosyal ve ekonomik durumları kıyaslanarak Almanların Fransızlara göre 

üstün bir konumda bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Bkz. Mehmet Emin, “Almanya mı Daha Zengin 
Fransa mı?”, Donanma Mecmûası, S. 104, 22 Haziran 1915, s. 885.  Donanma Mecmûası’nda Birinci 

Dünya Savaşı’na Almanlar ile girme ve yansımaları ile alakalı çok sayıda yazı kaleme alındı. 

Mecmuanın 71. sayısında Donanma imzalı “Ne Kazandık?” başlıklı başyazıda “Harb-i Umûmiye iştirak 

ettik. Almanya ve Avusturya gibi iki şanlı müttefikle beraber zulüm ve vahşete, hebâise, hırs ve istilaya 
karşı duruyoruz” denilerek savaşlarına dâhil olduğumuz Germenlerin “şan ve şerefleri” noktasında 

kamuoyu yapılmaktadır. 
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doğrultusunda Albay Kaehler, Yüzbaşı Kamphövener, Yüzbaşı Von Hobe ve Yüzbaşı Rustow gelerek 

Osmanlı ordusunun modernleşmesi doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır (Goltz, 2012:,s.9).    

Türklerin dışarıya olan hayranlığı önce doğuya sonra batıya olacak şekilde kendini göstermiştir. 

Bir dönem İslâmiyet ile Arap, daha sonra Acemlere olan düşkünlük ilerleyen yıllarda yerini Batı 
hayranlığına bıraktı. Osmanlı’nın Batıya olan hayranlığı ise tarih boyunca fanatizm ölçüsüne varır 

derecede kendini hissettirdi.  Fransız hayranlığı devlet adamlarının Fransa kanunlarını Osmanlı’da 

tatbikine kadar kendini gösterirken (Karal, 2003:s. 171) , Alman hayranlığı gazete sütunlarında “Keşke 
Düşmanımız Almanlar Olsaydı” başlığıyla ironik bir tarzda Alman düşmanlığının dahi onur vesilesi 

olduğuna vurgu yapar bir nitelik taşımaya kadar vardı2. Özellikle askeri kanadın her fırsatta ön plana 

çıkartmaktan geri durmadığı Alman ordusu son dönem Osmanlı şehzadelerinin dahi eğitim aldığı bir 

kurum olmuştur. Karşılıklı siyasi ve askeri diyaloğun yaşandığı Osmanlı-Alman ittifakı, aydın kesim 
arasında tepki alsa da bunu meşru göstermek için ciddi çabalar sarf edilmiştir. Bu ittifak netice olarak 

her iki devletin umumi harp sürecinde kader birliği yapmasına kadar gitmiştir.  

Almanlarla ittifak sürecinde Osmanlı’da vazife yapan yabancı askerler içerisinde en önemli ve 

etkili isimlerden birisi çalışmaya konu olan Alman General, Colmar von der Goltz olmuştur. Goltz, 12 
Ağustos 1843 yılında Doğu Prusya’da Labiau Kasabası yakınlarında Bilkenfeld’de dünyaya gelmiştir. 

Kendisi henüz 6 yaşında iken asker olan babası Danzig’de koleradan öldü. Maddi güçlükler içinde 

büyüyen Goltz, askeri eğitim hayatını tamamladıktan sonra 26 Nisan 1861 yılında 5. Doğu Prusya 

piyade alayında teğmen rütbesiyle ilk görevine atandı (Çalık, 1996: s.765).  

Goltz, 1883 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda vazifeye başlamış ve ilk olarak Askeri 
Okullar Nâzırlığı gibi önemli ve hassas bir birimin başında göreve başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde 

Sultan II. Abdülhamid’i tahttan indirecek ve son dönemine damgasını vuran Jön Türk devriminin askeri 

okullarda yapılandığı göz önüne alındığında Goltz’un görev yaptığı birimin hassasiyeti daha da bir önem 
kazanmaktadır. Ülkesinden yarı sürgün3 bir biçimde Türkiye’ye gelişi sırasında kendisine ve ekibine 

önemli vazifeler yüklenmiştir4. Vazifeleri arasında askeri okullarda Batıda okutulan dersler, kurmaylık 

sistemi, harp araç ve gereçleri, taktik, strateji vs. derslerin okutulması vardı. Ülkedeki 12 yıllık eğitim 

çalışmaları sırasında yaklaşık 4000 adet taş baskı ders kitabı yayımladı. Osmanlı askeri okulları aslında 
Von der Goltz’un kitaplarında yabancı değildi. Kendisinin Osmanlı Devleti’nde göreve başlamasından 

daha önce de Von der Goltz’a ait eserler askeri okullarda okutulmaya başlanmıştı5. Goltz’un göreve 

başladığı ilk sene kendisine olan inanç ve itimat son derece yüksekti. Yıldız’dan çıkan belgede Goltz’un 
Osmanlı askeri mekteplerini Alman askeri okullarının seviyesine çıkaracağına olan inanç açıkça dile 

getirilmiştir. Belgede Goltz Paşa’nın dersler süresince bizzat talebenin başında bulunduğunu ve özellikle 

“ameliyat dersleri” diye tabir edilen tatbikat usullerinin kendisinin gözetiminde hassasiyetle 
yürütüldüğü dile getirilmiştir6. Görevi esnasında da Askeri okullardaki genç subaylar ile sağlam ilişkiler 

kurdu ve böylelikle daha sonraki dönemlerde Abdülhamid’e muhalefet edecek kesim ile de samimi bir 

diyaloga girdi. İlk görevi üç yıl olan Goltz’un görev süresi çeşitli aralıklarla uzatıldı7. Goltz’a görev 

süresinin yeniden dolması ve Berlin’e dönmesi üzerine Osmanlı Devleti tarafından kendisine emekli 
maaşı bağlanmıştır8. İstanbul’un ve boğazların tahkimatı konusunda sürekli çalışmalar yapan ve raporlar 

                                                             
2 Mahmud Muin, “Keşke Düşmanlarımız Almanlar Olsa”, Donanma Mecmuası, S. 65, 22 Eylül 1914.  
3 Goltz daha önceden çıkarmış olduğu Leon Gambetta ve Ordusu isimli bir kitapta Almanlar için düşman 
kabul edilen Fransız Gambetta’yı övmüştür. Bu durum sonrasında Almanya’da ciddi tepkiler almış ve 

bir müddet de olsa uzaklaştırılması gündeme gelmiştir. Bkz. Gürhan Kat, “Von der Goltz’un Osmanlı 

Başkentinin Nakli Konusundaki Görüşleri”, Askeri Tarih Bülteni, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 
2002, s. 190. 
4 BOA., BEO., 3652/273882, (9-L-1327/24 Ekim 1909) 
5 BOA., MB., İ.86/80, (29-Z/1298/22 Kasım 1881). 
6 BOA., T.PRK.ASK., 21/28 (8 –S-1301/1 Aralık 1883). 
7 BOA., Y.PRK.EŞA., 18/37, (19-M-1311/ 2 Ağustos 1893). 
8 BOA., İ.AS.,  34/11, (14-C-1318/9 Ekim 1900). 
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hazırlaması kendisinin daha da önemli bir hal kazanmasına sebep oldu. Goltz Paşa Osmanlı Devleti 

sınırlarında sürekli nişan ve terfilerle gündemde kalmayı başarmış bir kişidir9.  

Bu çerçevede Almanya ve İstanbul arasında mekik dokuyan Goltz, II. Meşrutiyet’in ilanından 

kısa bir süre önce tekrar Türkiye’ye geldi. Bu tarihten sonra Almanya’dan gelecek olan bütün heyetlere 
başkanlık yapan Goltz, aynı zamanda Almanya ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde pek çok 

görüşmede belirleyici olmuştur. Osmanlı askeri sistemi içerisinde sadece Alman askeri tekniğini değil, 

Alman silah sanayisinin de yerleşmesinin amaçlanması arasında Goltz’un payı oldukça yüksektir. 1885-
1895 yılları arasında Alman askeri heyetinin önerisiyle Almanya’dan 100 milyon franktan fazla olmak 

üzere cephane satın alınmıştır. Alman Krupp Fabrikası tarafından üretilmiş olan Loewe ve Mauser 

tüfekleri temin edilmiştir. Çanakkale Boğazı’nın tahkimi için Almanlardan 500 adet top alınmış Türk 

deniz filosu Alman Schichau Tersanesi tarafından donatılmıştır. 1888 yılına gelindiğinde Türkiye’nin 
Almanya’dan silah siparişi 2.2 milyon markı bulmuştur. 1889 yılında Wilhelm’in ziyareti sonrası bu 

rakamlar katlanarak artmış15.3 milyon marklı silah alımı gerçekleştirilmiştir (Goltz, 2012: s.11).  

14 Mayıs 1909 tarihinde ise tekrar Osmanlı Ordusu hizmetine alınan Goltz Paşa’nın sonraki 

yaşantısında ve Osmanlı Devleti’nin İttihad ve Terakkili yıllarındaki hizmet dönemi başlamıştır10. 
Balkan Savaşları sırasında kendisinin sürekli görüşüne başvurulan Goltz, hazırladığı raporlar ile devlet 

nezdinde gündemde kalmıştır11. 1915 yılında Yaver-i has olarak tayin edilen12 Paşa, 1915 senesinde 1. 

Kolordu Komutanlığına13, 1916 senesinde ise 6. Ordu kumandanı olarak Irak ve İran’daki orduların 

başına getirilmiştir14. Goltz’un Osmanlı coğrafyasında uzun süren serüveni kendisinin askeri anlamda 
vazifesini yerine getirmenin ötesinde gözlemleri ve tespitleriyle ön plana çıkmasına sebep olmuştur. 

Osmanlıyı tahlil açısından oldukça isabetli tespitler yapması ve tenkitten uzak çıkarımları Colmar von 

der Goltz’un yerinin pekiştirilmesi noktasında önemlidir. 

 Türklerin üst tabakası ve özellikle gençlerinde, hâlisâne suretde Batı uygarlığına 
katılmak, aydınlanmak ve bu uygarlıktan şevk ve gayreti mevcuddu. Batı uygarlığına tâbi 

olarak maddi ve manevi kalkınmayı sağlamak, temas ettiğim gençlerin hepsinde 

mevcuddu(Goltz, 2012: s.27).   

 

Öte yandan Osmanlı zabitlerinin de Goltz Paşa için oldukça iyi ve sitayişkâr sözler sarf ettiklerini 

görülmektedir. Dönemin zabitlerinden Ali Fuad Bey’in Asker Mecmuası’nda aşağıdaki övgü dolu 

satırları Goltz Paşa’ya olan duygu ve düşüncelere tercüman olur niteliktedir.  

Üstad-ı muhteremimizin bu makalesi müşirden mülâzım-ı saniye gelinceye kadar 

bütün askerler tarafından okunmalı, tekrar okunmalı.. Daima okunmalı… Ve bütün mesai 

ve teşebbüsâtımızda düsturu-l amel ittihâz edilmelidir..  

.. Büyük üstâd! Makalelerinizi bana gönderiniz. Ben onları birer nüsha-yı bibehâ-yı 

irfân gibi telakki ederek bir itinâ-yı müşkâfâne ile tercüme ve askerimiz vasıtasıyla sevgili 

silah arkadaşlarıma hediye eylerim. Tekrarını bir türlü diyemediğim (büyük üstâd)  
kelimesini bir daha tekrar ederek bütün memleket ve bütün ordu nâmına en samimi 

hissiyât-ı taʻzîmiyemi takdîm ile kesb-i şeref eylerim15.  

Osmanlı sınırlarındaki pek çok yerli yabancı her subay ve diplomat gibi Goltz Paşa 

da zaman zaman kuşku ile takip edilmiştir. Dönemin gerginliği münasebetiyle Bâb-ı Âli 
kendisine muhalefet edebilme endişesi içerisinde Goltz’u ve ilgili olduğu kişileri yakından 

takip etmiştir. Osmanlı sınırlarında görev süresinin dolmasına rağmen Selanik’e gitmesi ve 

                                                             
9 BOA., HR.SYS., 30/60 (25 Nisan 1895): İ.DUİT. 69/1, (8 Şevval 1334/8 Ağustos 1916). 
10 BOA., İ.AS., 83/26, (23-R-1327/14 Mayıs 1909). 
11 BOA., HR. SYS., 2086/86, (22 Ocak 1913). 
12 BOA., HR. SYS., 2312/5, (20 Aralık 1914). 
13 BOA., İ.HB.167/63, (30 Ca 1333/15 Nisan 1915). 
14 BOA., HR.SYS., 2338/91, (18 Kasım 1915). 
15Ali Fuad,  “Golç Paşa ve Fuad Bey’in Mektubu”, Asker Mecmuası, S.2, 1 Eylül 1324/14 Eylül 1908. 
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burada çeşitli temaslarda bulunması sarayın dikkatini çekmiş ve kendisi bu konuda 

yakından izlenmiştir. İlgili yazıda16; 

 “Başkitabet Selanik – Kosova Umum Kumandanlığına Şifre 

27 Mayıs sene 1309 Ferik Golç Paşa’nın Selanik’e geldiği haberi alınmış ve 

geldiğine müteakib şimendiferle Karaferye’ye azîmet ve avdeti, ertesi günü yine 
şimendiferle Üsküb’e gitmiş olduğundan avdetine mentûk emr-i fermân-ı 

hümâyûnun kendisine takdim kılınacağı ve mamafîh irade buyrulan keşfiyât icrâatı 

anlaşılmak için Üsküb’den şimendiferle nerelere kadar gittiğinin ve ne gibi 

mevkileri gezdiğinin suret-i münâsibe ve mahremânede tahkîk ve iş‘ârı husûsunda 

Kosova Vali ve Kumandânlığına yazıldığı ‘alem-âlî buyrulmak babında.. 

28 Mayıs 1309       Selanik Kosova ve Havalisi Umûm                 Kumandanı  

Hüseyin Fevzi 

 

 

 

 

Benzer başka bir tahkikat da Goltz’un damadı ile alakadır. O yıllarda Osmanlı Askeri okulunda 

eğitim gören damadı Meclis-i Nâfia âzâsından olan Kraus Efendi'nin eğitim süresinin dolmasına rağmen 

ülkede kalma sebebinin araştırılması yönündedir. Mezkûr yazı Ticaret ve Nafiâ Nezareti’nden çıkmıştır17. 

Mareşal Colmar von der Goltz Paşa, 6. orduya komuta ettiği yıllarda İngilizlere karşı Irak’ta Halil 

Kut’un komuta ettiği ve planladığı Kut’ül Amere zaferini göremeden, 19 Nisan 1916 tarihinde Bağdat'ta 
yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle oluşan yüksek ateş sonucu vefat etmiştir. Kendisinin Dicle 

                                                             
16 BOA., Y.PRK.ASK., 91/49, (24-Za-1310/9 Temmuz 1893) 
17 BOA., Y.A.HUS., 352/144, (29-Z-1313/11 Haziran 1896). 
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kenarında yüksek bir burca ya da vasiyeti üzerine İstanbul’da yer alan Türk –Alman mezarlığına 

defnedildiği yönündeki yorumlar müphem olmakla beraber, cenazesini İstanbul üzerinden Berlin’e 

nakledildiği Hariciye Nezâreti’nden yayımlanan belgede mevcuttur18. Ölümü sonrası Avrupa basınında 
öldürüldüğü yönündeki haberler şiddetle yalanlanmıştır19. 

SONUÇ 

I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin sonunun hazırlandığı sürecin en son ve en önemli vakası 

olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı ordu sisteminin son dönem en önemli isimlerinden olan Goltz Paşa’da 

bu süreç içerisinde yer alarak Alman ordu sistemlerinin Osmanlı ordularında tatbiki yanı sıra Alman 

disiplinini de Osmanlı ordularına tatbik etmek üzere son derece titiz davranmıştır. Osmanlı zabitleri 
tarafından oldukça muteber bir yerde tutulan Goltz Paşa, Osmanlı Devleti’nin askeri kanadının en hassas 

birimlerinde görev yapmıştır. Askeri okullar Nazırlığı, Altıncı Ordu Kumandanlığı ve Yaver-i Has 

payesine ulaşan Colmar von der Goltz son nefesini yine Osmanlı topraklarında vermiştir.  
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı psikolojik sözleşme ihlali algısının, içsel içten ayrılma durumuna etkisini araştırmaktır. 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Burdur ilindeki bir üretim işletmesinin 149 çalışanı üzerinde anket 
yöntemi ile bir saha araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik sözleşme ihlali algısının, içsel içten 
ayrılmayı pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Psikolojik Sözleşme İhlali, İçsel İçten Ayrılma 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the effect of perception of psychological contract breach on inner 
resignation. In order to examine the relationship between the variables, a field survey was conducted on 149 employees 
of a production enterprise in Burdur. According to the results of the research, it was found that the perception of 

psychological contract breach had a positive effect on the inner resignation. 

Keywords: Psychological Contract Breach, Inner Resignation 

 

         GİRİŞ 

Günümüz iş dünyasında işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamasında insan 

kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu artan önemle beraber gerek yönetim, gerekse 
örgütsel davranış alan yazınında da çalışanların algı, tutum ve davranışlarının öncülleri ve 

ardıllarını araştırmaya yönelik çalışmaların sayısı da artmaktadır. İşverenler ile çalışanlar arasında 

iş ilişkilerinin kurulma aşamasından başlayarak, tarafların birbirlerinden karşılıklı beklentileri 
oluşmakta ve iş ilişkisi sona erinceye kadar devam etmektedir.  İşverenler beklentilerini 

karşılayabileceklerine inandıkları kişileri işe almak istemekte, çalışanlar da beklentilerinin 

işverenler ve örgütler tarafından karşılanmasını beklemektedir. Bir başka ifadeyle daha işe 

başvuru ve alım aşamasında çalışanlarla örgütler arasında çalışma ilişkilerini oluşturan yazılı 
olmayan psikolojik bir sözleşmenin varlığı söz konusu olmaktadır (Hırlak, 2018:387). 

Psikolojik sözleşme ilişkisinde, çalışanlarda işverenlerinin ve örgütlerinin yükümlülüğünü 

yerine getirmediğine dair bir algısının ortaya çıkması durumu ise psikolojik sözleşme ihlali olarak 
tanımlanmaktadır (Arslan ve Ulaş, 2004:103). Psikolojik sözleşmenin ihlali algısı, algılanan 

taahhütlere dayanmakta olup, önyargılı hale gelen inançlardan, algılamalardan ve yargılama 

süreçlerinden etkilenebilmekte, bilişsel ve duygusal deneyimleri kapsamaktadır(Şahin, 2015:91).  

Psikolojik sözleşme ihlali, karşılıklı beklentilerin karşılanamamasından dolayı beklenti 
kuramı, birbirlerine yaptıkları katkıya denk bir katkı beklentisiyle eşitlik kuramı ve somut ya da 

soyut, ödüllendiren ya da cezalandıran faaliyetlerin mübadelesiyle sosyal mübadele kuramı ile 

ilişkilendirilebilmektedir.   



451 
 

 
 

Psikolojik sözleşme ihlali algısının ortaya çıkması ile çalışanlarda istenmeyen bazı tutum 

ve davranışların geliştiği gözlenmektedir. Alan yazında psikolojik sözleşme ihlali algısı ile 

tükenmişlik(Şahin ve Güllü, 2018), işten ayrılma niyeti (Turnley ve Feldman, 2000), sinizm 
(Robinson ve Morrison, 1995; Gültekin, 2014), üretkenlik karşıtı iş davranışı (Polat, 2019) gibi 

değişkenlerle ilişkisinin araştırıldığı görülmektedir. Psikolojik sözleşme ihlalinin işten ayrılma 

niyetini artırdığına yönelik çalışmalardan hareketle benzer bir kavram olan içsel işten ayrılma ile 

de ilişkisinin olacağı düşünülmektedir.  

İçsel içten ayrılma kavramı, Alman yönetim literatüründe ortaya çıkmış olup, diğer ülke 

literatürlerinde çok karşılaşılmamaktadır. Genel olarak çalışanın iş/işyeri hayatının 

gerçekliğinden kopup, işinin gereklerini fazla çaba harcamadan sadece asgari düzeyde yerine 
getirmesi anlamına gelmektedir. Günümüz iş dünyasında çalışanların işletmelerine katkılarında 

işlerine ve örgütlerine bağlılıklarının, ekstra rol davranışlarının arttırılmasının önemi her geçen 

gün artarken, içsel içten ayrılma kavramı bu özelliklerin tam karşısında durmaktadır. Bundan 

dolayı çalışanlarda görülebilecek içsel işten ayrılma durumunun önlenmesi, tespit edilmesi ve 
düzeltilmesi örgütler için önem taşımaktadır (Seçer,2018:581).  

Bu doğrultuda, çalışmanın araştırma temelini oluşturan ve yanıtlanması beklenen sorular 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

Soru 1: Araştırma kapsamında yer alan çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algısı ve içsel 

işten ayrılma durumları ne düzeydedir?  

Soru 2: Araştırma kapsamında yer alan çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algıları, içsel 
işten ayrılma durumlarını nasıl etkilemektedir?  

Yapılan bu araştırma ile öncelikle psikolojik sözleşme ihlali algısı ve içsel işten ayrılma 

kavramlarına değinilmiş, ardından yukarıdaki soruların cevapları aranmaya çalışılmıştır.  

 

1. Psikolojik Sözleşme İhlali 

Bir sözleşmede, sözleşmeye dahil olan tarafların anlaşma koşullarını yerine getirmesi, 

karşılıklı memnuniyeti ve sözleşmenin devamlılığına ilişkin isteği arttırmaktadır. Ancak taraflar 
her zaman verdikleri sözleri ve yükümlülüklerini yerine getir(e)memektedir. Dolayısıyla da 

kendisine belirli bir konuda söz verildiğini düşünen, fakat bu söz çerçevesindeki yükümlülüklerin 

gerçekleşmediğini algılayan çalışanın durumu psikolojik sözleşme ihlali olarak 
adlandırılmaktadır (Kiefer ve Briner, 2006:204). Rousseau (1989:128) da psikolojik sözleşme 

ihlalinin, "örgütün veya örgüt temsilcilerinin, gerçekleştirdiği katkıya karşılık olarak bireysel 

inançlar çerçevesinde oluşan örgütsel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi" anlamına geldiğini 

belirtmektedir. 

Psikolojik sözleşme ihlaline neden olan temel faktörler sözünden dönme ve verilen sözlere 

ilişkin karşılıklı uyuşmazlıktır (Morrison ve Robinson, 1997). Psikolojik sözleşme ihlaline ilişkin 

diğer nedenler arasında işveren ile çalışan arasındaki ilişkide çatışma olması, güven düzeyinin 
düşük olması, iletişimin iyi olmaması, belirsizlikler bulunması, sorumluluk ve yetki dağılımının 

adil olmaması sayılabilir. (Erdoğan, 2015: 46) 

Psikolojik sözleşme ihlalinin çalışan üzerindeki sonuçlarını araştıran Robinson ve 

Rousseau (1994)’a göre, çalışanlar psikolojik sözleşme ihlalini algıladıklarında; güvensizlik, 
öfke, tükenmişlik ortaya çıkmakta; örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, işe bağlılık ve 

performansta azalma; işten ayrılma niyeti, isteksiz çalışma ve devamsızlıkta ise artış olduğu 

görülmektedir. 
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2. İçsel İçten Ayrılma  

İçsel işten ayrılma kavramı ilk defa Höhn tarafınan kullanılmış olup çalışanların 

işletmedeki istihdamını korumakla birlikte inisiyatifini kullanmaktan ve adanmışlığından bilinçli 
olarak vazgeçmesi, görevi sayılan önemli talepleri reddetmesi şeklinde açıklanmıştır 

(1983:17;akt.Seçer 2018:582). Ayrıca, literatürde arzu yokluğu, şevki kırılma, kendini emekli 

etme, kendini tatile çıkarma, içsel göç ve performans minimizasyonu, içsel işten ayrılma ile eş 

anlamlı kullanılmaktadır(Seçer,2011:48). 

Akademik çalışmalarda çok sık karşılaşılan gerçek işten ayrılma ile içsel işten ayrılma 

durumu Tablo 1.’de karşılaştırılmış ve aralarındaki farklar açıklanmaya çalışılmıştır.   

Tablo 1: İçsel İşten Ayrılma ile Gerçek İşten Ayrılmanın Karşılaştırılması 

 

      Kaynak: Richter, 2003:152,akt.Seçer 2018: 583 

Gerçek işten ayrılmanın temelini iş sözleşmesi oluştururken, içsel işten ayrılmanın temelini 

psikolojik sözleşme ihlali algısı oluşturmaktadır. İçsel işten ayrılma örgüt ikliminin 

kötüleşmesine, çalışanların iş performansının düşmesine neden olmaktadır. Ancak bu durumun 
tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasıyla iş performanslarının tekrar yükseltilebilme imkanı 

bulunmaktadır. 

İçsel işten ayrılma durumunun psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi sonucunda ortaya 

çıktığı, çalışanların geri çekilme davranışları ile psikolojik sözleşmede adaleti sağlamaya 
çalıştıkları ileri sürülmektedir(Brinkman, Stapf, 2005:26:akt.Seçer:2011:48). Örgütsel davranış 

çalışmalarında çalışanların birçok tutum ve davranışlarını açıklamak üzere psikolojik sözleşme 

kavramından yararlanılmaktadır. Psikolojik sözleşmeye uyulması çalışanların işyerlerindeki 
çalışma sürelerini arttırmakla birlikte, uyulamaması durumunda gerçek işten ayrılmalara, işten 

ayrılamayanlar için de içsel işten ayrılmaya yönelmelerine sebebiyet verebilmektedir. 

İçsel işten ayrılma durumunun göstergeleri olarak; iş ortamında kendini pasif hale getirme, 
kayıtsız kalma, mesleki eğitimlere ilgisizlik, özel görevleri üstlenmekten kaçınma, öneri veya 

eleştiri getirmemek, tartışmalara ilgi göstermemek, gizli kızgınlık beyanları, sürekli çoğunluğun 

yanında olma, yorumsuz kalma ve örgüt içi sosyal faaliyetlere katılmaktan kaçınma gibi 

davranışlar sayılabilir. (Seçer,2018:588). 
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3. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1. Araştırmanın amacı, önemi, modeli ve hipotezi 

 Araştırmanın temel amacı, çalışanların psikolojik sözleşme ihlali ve içsel içten ayrılma 
durumlarının ne düzeyde olduğunun tespit edilmesi ve psikolojik sözleşme ihlali algılarının içsel 

işten ayrılma durumlarını nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Yerli ve yabancı alan yazında 

psikolojik sözleşme ihlali nedenleri ve sonuçları ile ilgili bir çok çalışmaya rastlamak mümkün 

olsa da özellikle yerli yazında içsel işten ayrılma ile az sayıda çalışmaya ulaşılmış, iki değişken 
arasındaki ilişkiye yönelik ise hiç çalışmaya rastlanılamamıştır. İçsel işten ayrılmanın en önemli 

öncüllerinden biri olarak kabul edilen psikolojik sözleşme ihlalinin etkisin araştırıldığı bu 

çalışmanın özellikle alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma amacından yola 
çıkılarak araştırma modeli ve hipotez şu şekilde oluşturulmuştur: 

 

 

 

 H1: Çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algısı, içsel içten ayrılma durumlarını 

pozitif yönde etkilemektedir. 

 Araştırmanın örneklemini Burdur ilindeki bir üretim işletmesinde çalışanlar 
oluşturmaktadır.  Kolayda örneklem yöntemi ile 157 çalışana yüz yüze anket uygulaması ile bir 

saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Sıhhatli doldurulmayan anketlerin ve veri setindeki uç 

değerlerin atılmasından sonra analizler 149 katılımcı üzerinden elde edilen veriler üzerinden 
gerçekleştirilmiştir.  

3.2. Veri Toplama Araçları 

 Araştırma kapsamında iki ölçek ve demografik bilgiler içeren bir anket formu kullanılarak 

veriler toplanmıştır. Psikolojik sözleşme ihlali algısını ölçmek için Robinson & Morrison (2000) 
tarafından geliştirilen Polat (2019) tarafından uyarlanan (güvenilirliği 0,77) ölçek kullanılmıştır. 

İçsel işten ayrılma durumlarını ölçmek için Jehle ve Schmitz’in (2007) geliştirdiği, Seçer 

(2011)’in uyarladığı (güvenilirliği 0,71) ölçek kullanılmıştır. Her iki ölçek de 5’li likert tipte olup 
“1. Kesinlikle katılmıyorum; 5. Kesinlikle katılıyorum” u ifade etmektedir. Araştırma verilerinin 

analizini gerçekleştirmek amacıyla AMOS 23.0 ve SPSS 22.0 paket analiz programlarından 

yararlanılmıştır.  

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 4.1. Demografik Bulgular 

 Anketin ilk bölümünde yer alan demografik bilgilerle ilgili sorular analiz edildiğin de 

araştırmaya katılan 149 kişinin %92,6’sı erkektir. Katılımcıların %75,8’i evli, %79,1’i lise ve altı 
eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 37, işyeri deneyim süresi de 8 

yıldır.  

4.2. Veri Toplama Araçlarının Geçerlilik ve Güvenilirliklerine Yönelik Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerlilikleri doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile 

gerçekleştirilmiştir. Psikolojik sözleşme ihlali (PSİ) ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda faktör yükü düşük olan 2, 3 ve 4. ifadeler, ölçekten çıkarılmış, modifikasyon önerileri 

doğrultusunda 6. ve 9. ifadelerin hata terimleri kovaryans bağlantısı ile bağlanmıştır. İçsel içten 
ayrılma (İİA) ölçeğinde ise faktör yükü düşük olan 5. ifade ölçekten çıkarılmış, modifikasyon 

önerisine uygun olarak 1. ve 2. ifadenin hata terimleri kovaryans bağlantısıyla bağlanmıştır. 

Gerekli adımlardan sonra her iki ölçeğin de iyi uyum değerlerine ulaştığı tespit edilmiş ve 
ölçeklerin tek boyutlu yapısı doğrulanmıştır.  

Psikolojik Sözleşme 

İhlali Algısı 

İçsel İşten Ayrılma 
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Tablo 1. Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Model χ2 df χ2/df CFI GFI AGFI TLI RMSEA 

PSİ Ölçeği 11,762 8 1,47 0,99 0,97 0,92 0,98 ,05 

İİA Ölçeği 0,003 1 0,003 1,00 1,00 1,00 1,03 ,00 

Kabul Edilebilir Uyum*   ≤5 ≥0.90 ≥0.85 ≥0.90 ≥0.90 ≤0.08 

İyi Uyum*   ≤3 ≥0.97 ≥0.90 ≥0.95 ≥0.95 ≤0.05 

 *Meydan & Şeşen (2015); Gürbüz &Şahin (2016) 

 

4.3. Ölçeklere İlişkin İstatistiki Bulgular 

Ölçeklerin güvenilirliğine yönelik iç tutarlılık katsayıları, normal dağılım gösterip 

göstermediğine yönelik çarpıklık ve basıklık değerleri ile ortalama ve standart sapma değerleri 
Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Ölçeklerin Güvenilirlik, Normallik ve Ortalama Değerleri 

Değişken Madde 

Sayısı 

Çarpıklık Basıklık α Ort. S.S. 

PSİ Ölçeği 6 ,086 -,496 0,88 2,72 0,93 

İİA Ölçeği 4 ,142 -,741 0,76 3,00 1,05 

 

Tablo 2 incelendiğinde  ölçeklerin iç tutarlılık katsayılarının .60’ın üzerinde olması, 

Kalaycı (2010: 405)’a göre oldukça güvenilir bir ölçek olduğunun göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Ölçeklere ait çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 aralığında değerler alması, 

verilerin normal dağılıma uygun olduğunun bir göstergesidir (Gürbüz &Şahin: 2016: 218) 

Ölçeklerin ortalaması incelendiğinde psikolojik sözleşme ihlali algısının 2,72, içsel işten 
ayrılmanın ise 3,00 olduğu görülmektedir. Ortalama değerlerden hareketle katılımcıların orta 

düzeye yaklaşan bir psikolojik sözleşme ihlali algısına sahip oldukları, orta düzeyde bir içsel işten 

ayrılma durumu yaşadıkları söylenebilir.   

 4.4. Hipotez Testine Yönelik Bulgular  

Araştırma hipotezini test etmek için ilk aşamada korelasyon, ikinci aşamada regresyon 

analizi uygulanmıştır. Değişkenler arasında yapılan pearson korelasyon analizi sonuçları 

aşağıdaki Tablo 3'te sunulmuştur. 

Tablo 3. Değişkenlere Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken r Anlamlılık (Sig.) 

Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı İçsel İçten Ayrılma 0,414** 0,000 

 

Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda 

psikolojik sözleşme ihlali algısı ile içsel işten ayrılma arasında pozitif yönlü (0,01 düzeyinde) 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Korelasyon analizinde katsayı 1’e yaklaştıkça iki değişken 

arasındaki ilişkinin gücü artmakta ve 0,3 ile 0,7 arasındaki korelasyon orta kuvvette bir 

korelasyon ilişkisini göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 264).  Bu katsayılara göre psikolojik 

sözleşme ihlali algısı ile içsel işten ayrılma arasında orta kuvvette bir korelasyon ilişkisi olduğu 
görülmektedir.  
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İkinci aşamada ise psikolojik sözleşme ihlali algısının, içsel işten ayrılmaya etkisini test 

etmek için doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Analizden elde edilen bulgular aşağıdaki 

Tablo 4'te sunulmuştur. 

Tablo 4. Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı ile İçsel İşten Ayrılma Arasındaki İlişkiye Yönelik 

Regresyon Analizi Tablosu 

Bağımsız değişkenler B St.hata Beta t p 

Sabit 1,729 ,245  7,066 ,000 

Psikolojik sözleşme ihlali algısı ,468 ,085 ,414 5,517 ,000 

R=0,414        R2=0,172      F(1,147)= 30,440     p<0,05 

 

Regresyon analizi sonuçlarına göre; psikolojik sözleşme ihlali algısı ile içsel işten ayrılma 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. (R=0,414; R2=0,172; F(1,147)= 
30,440; p<0,05). İçsel işten ayrılma durumundaki değişimin % 17.2’si psikolojik sözleşme ihlali 

algısı ile açıklanabilmektedir. Beta katsayılarına bakıldığında psikolojik sözleşme ihlali algısının 

içsel işten ayrılmayı pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre 

hipotez kabul edilmiştir.  
Araştırmada ayrıca katılımcıların psikolojik sözleşme ihlali algıları ve içsel işten ayrılma 

durumlarının cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim durumlarına ve çalışma 

sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiş, ancak anlamlı bir farklılık göstermediği 
bulunmuştur.  

 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

Psikolojik sözleşme ihlali algısının içsel işten ayrılmaya etkisini araştırmak amacıyla 
yapılan bu araştırma sonucuna göre psikolojik sözleşme ihlali algısı çalışanların içsel işten 

ayrılma durumlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bir başka değişle 

çalışanlarda psikolojik sözleşme ihlali algısının artması içsel işten ayrılma durumlarını da 
arttırmaktadır.  

Örgüt ve yönetim açısından psikolojik sözleşme ihlali algısının ve içsel işten ayrılma düşük 

seviyede olması arzu edilen bir durumdur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların psikolojik 

sözleşme ihlali algıları  (X̅:2,72) ile ortalamanın biraz altında, içsel işten ayrılma durumları 

ise (X̅:3,00)  ile tam orta değerde olduğu görülmektedir. Bulgular doğrultusunda çalışanların 

psikolojik sözleşme ihlali algılarının düşük olması olumluyken, içsel işten durumlarının orta 

değerde olması bazı sorunların habercisi olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Araştırma 
sonuçlarından elde edilen bir diğer bulgu da katılımcıların demografik özelliklerine göre her iki 

değişkende herhangi bir farklılığın olmamasıdır.  

Psikolojik sözleşme ihlali algısının sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan içsel işten 

ayrılma durumunun önlenebilmesi için yönetici ve çalışanlara iş ilişkisinin başlangıcından 
itibaren açık ve net biçimde karşılıklı beklentilerin ifade edilmesi, süreç içerisinde etkili ve 

sağlıklı bir iletişimin sürdürülmesi, dürüstlük ilkelerinden taviz vermeden güven sağlamaya 

yönelik bir anlayışla hareket edilmesi gerektiği önerilebilir. 
Özellikle içsel işten ayrılma durumuna yönelik alan yazında az sayıda yapılan araştırmalara 

bu araştırma bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ancak bir üretim işletmesindeki çalışanlar 

üzerinde yapılmış olması araştırma kısıtı olarak değerlendirilmekte ve sonuçların genellenmesine 
engel olmaktadır. Bundan sonraki araştırmalarda işletme sayısının arttırılarak kapsamının 

genişletilmesinin, yöneticilerin psikolojik sözleşme ihlali algısının da ölçülmesinin ve 

karşılaştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET: Kişisel ya da kurumsal düşünce, mesaj ve haberlerin üretilip tüketildiği ortamlar olan sosyal medya,  
dünya genelinde iletişimde önemli bir yere sahiptir. Sosyal paylaşım ortamları kullanıcıları, bilgilerin korunması ve 
kişisel verilerin gizliliği konularında zor durumda bırakabilecek riskler ve sorumluluklar taşımaktadır. Güven duygusu 
insanoğlunun bütün sosyal ilişkilerinde olduğu gibi,  yatırımcı kararlarında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
çerçevede bu şirketler ile bütünleşmiş yöneticilerin de kararları ve söylemleri şirket yatırımcılarının güven olgusunda 
ve yatırım kararlarında önemli bir etkiye sahiptir.   

Yakın bir dönemde İngiltere merkezli Cambridge Analytica’nın da dâhil olduğu ve Facebook kurucusu ve 
CEO’su Mark Zuckerberg tarafından da itiraf edilen kişisel veri krizinin ardından yatırımcıların gözünde şirketin 

güvenirliliği zedelenmiştir. Kriz sürecinde Facebook’un hisse senetlerinde ciddi bir volatilite yaşanmıştır. Yaşanan bu 
volatilitenin ardından Zuckerberg’in kişisel verilerin paylaşımına yönelik ortaya çıkan kriz ile ilgili yaptığı savunma 
sonrasında Facebook hisselerinde bir yükseliş gözlenmiştir. Buradan hareketle araştırmada, Mark Zuckerberg’in ifadesi 
söylem analizi yöntemiyle incelenmiş, savunmasında hangi noktalara değinerek finansal yatırımcıları nasıl ikna ettiği 
ve verdiği mesajlar araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, liderin konuşmasında kullandığı söylemlerin yatırımcı 
tutumunu etkilediği bulgulanmıştır.  

 Anahtar kelimeler: Facebook, Mark Zuckerberg, Liderlik, İkna 

 

ABSTRACT:  Social media, which is a domain where individual or institutional opinions, messages, and news 
are produced and consumed, has an important place worldwide. The users of social sharing domains bear 
responsibilities and risks, which can create problems about protection of information and privacy of personal data. 
Confidence plays an important role in decision process of investors as is in all of the social relations of human beings. 
In this framework, the decisions and statements of the managers, who have been integrated with these companies, have 
an important influence in confidence and investment decisions of the company investors. 

After the personal data crisis, which occurred recently in Britain based Cambridge Analytica and which was 
confessed by the founder and CEO of Facebook Mark Zuckerberg, the confidence of the investors in the company 
damaged. There was a serious volatility in stocks of Facebook during the crisis. After this volatility, an increase was 

observed in the stocks of Facebook after the testimony of Zuckerberg regarding the crisis about the sharing personal 
data. Thus, the testimony of Zuckerberg was examined via discourse analysis and his messages and how he persuaded 
the financial investors by touching which points were analyzed. As the conclusion, it was discovered that the discourse 
used by the leader in his/her speech influences the attitude of the investor. 

 Keywords: Facebook, Mark Zuckerberg, Leadership, Persuasion 
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1. GİRİŞ 

İşletmeler için özellikle de sosyal medya alanında faaliyet gösteren işletmeler için güvenilir 

olma, rekabet avantajı sağlayan önemli bir husustur. İşletmelerin varlık gösterdiği alanla ilgili 
yerine getireceğini taahhüt ettiği faaliyetlerin gerçekleşmesi bireylerde güven oluşturur (Çetin, 

2008: 47). Ayrıca itimat ve güvenin kazanılması ve bunun özenle beslenmesi çok önemli bir 

süreçtir (Buzan vd., 200:151). 

Tarih boyunca ekonominin alanı, boyutu ve şeklinde değişimler yaşanmış ve yaşanmaya 
devam etmektedir. İnsanlar da bu değişimlerden ortaya çıkan fırsatları takip ederek ekonomik 

kazançlar elde etmeyi hedeflemektedir. Günümüz ekonomisinde de bireyler tasarruflarını 

ekonomik kâr elde edecek araçlara yatırmayı arzu etmektedir. Ancak, bireyler yatırım kararı 
alırken hangi kriterleri göz önüne aldığı ve karar alırken nelerden etkilendiği merak konusudur. 

Bireylerin yatırım kararı verirken belirsizlik durumunda, iyi ve kötü koşullarda farklı şekillerde 

davrandıkları görülmektedir.  

 Yatırımcıların kararlarını etkileyen parametreler çok fazladır. Her parametre, her 
yatırımcıda benzer etkiyi yaratmamaktadır. Bazıları riski göze alırken bazıları da ihtiyatlı 

davranır. Belirsizlik ortamında, yatırımcılar, firmaların, gelecekten nakit akım ve kazanç elde 

etme kapasiteleriyle ilgili olasılık dağılımlarının değerlendirmesi sırasında, piyasalar ile ilgili iyi 
ve kötü haberlerin etkisiyle aşırı tepki gösterebilirler. Eğer hisse senedi piyasalarında bazı 

haberlere bu türden bir aşırı tepki veriliyorsa, yatırımcılar ilk tepkinin ardından fiyatlarını aşırı 

yükselttiklerini (düşürdükleri) hisse senetlerinin fiyatlarını düşürerek/yükselterek gerçek 
değerlerine doğru çekmek gibi bir davranış sergileyebilmektedirler (Korkmaz ve Ceylan, 

2015:611-617). 

20. yüzyılın son döneminde ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya 

kavramları, 21. yüzyılın ilk döneminde sosyal medya kavramının ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamıştır. Mobil tabanlı hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte de sosyal medya zaman mekân 

sınırlaması olmadan, paylaşımın, tartışmanın ve mesaj iletmenin yaygın olarak kullanıldığı bir 

iletişim şekli oluşturmuştur (Özutku vd., 2014:81-82).  
2018 başlarında The New York Times ve The Observer, veri madenciliği, veri 

komisyonculuğu ve seçimler için stratejik iletişim kapsamında veri analizi yapan İngiltere 

merkezli siyasi danışma şirketi olan Cambridge Analytica ile Facebook’un veri ihlali yaptığını 
raporlamıştır. Bu gelişmelerden sonra, son zamanların en kritik davalarından biri olarak görülen, 

ABD Senatosu ABD Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği 

“Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Suistimali’ davası gerçekleşmiştir.  

Facebook kurucusu, lideri ve CEO’su Mark Zuckerberg tarafından da kabul edilen kişisel 
data krizinin yaşandığı süre boyunca Facebook’un hisselerinde volatilite yaşandığı gözlenmiştir. 

Yaşanan bu volatilitenin ardından Zuckerberg’in “Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri 

Kullanımı ve Suistimali’ davasında yaptığı savunma sonrasında Facebook hisselerinde bir 
yükseliş gözlenmiştir. Buradan hareketle araştırmada, Mark Zuckerberg’in savunmasının tam 

metni söylem analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanarak savunmasında, finansal yatırımcıları 

ikna etmede hangi noktalara değindiği ve hangi mesajları verdiği araştırılmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Kavramsal Çerçeve 

Jegadeesh ve Titman’a göre, İnsanoğlu aldığı yeni bilgiye aşırı tepki gösterme 

eğilimindedir. Yapılan psikolojik araştırmalar, insanların çok iyi ve çok kötü haberlere olması 
gerekenden daha fazla tepki gösterdiğini, belirsizlik koşulları altında karar verme durumunda olan 

kişilerin karar verme sürecinde sapmalar gösterebileceklerini ortaya koymaktadır (Kahneman ve 

Tversky, 1982’den akt. Korkmaz ve Ceylan, 2015: 616).  
Risk yönetimi, kurumların karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline tam olarak 

getirilememiştir. Kurumlar üzerinde yaratılan büyük kârlar elde etme ve hisse değerlerini arttırma 

baskıları, yöneticilerin bireysel açgözlülükleri ile de birleşerek liderlerin ve yönetimlerin 

öngörülemeyen riskler almalarına neden olmuştur. Bu yolla kurumlar hem ekonomik hem de 
itibar kaybı riskleri ile karşılaşabilmektedir (Karacal vd., 2010:17). İşletme yöneticileri tarafından 
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değerlendirilecek her türlü kararın olası risklerle birlikte değerlendirilmesi,  etkin bir yönetim 

yapısı ve faaliyetlerin sürekliliğinin devam ettirilmesi açısından oldukça önemli bir konu haline 

gelmektedir (Gacar, 2016:3). Bu açıdan volatilite risk yönetiminde temel bir kavramdır. Volatilite 
belirsizlik ile yakın bir kavram şeklinde tanımlandığında birçok yatırım kararı için önemli 

derecede bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda volatilite, finansal varlık fiyatlarındaki beklenmeyen 

değişiklikler olarak ifade edilebilir (Kayalıdere, 2013:5-7). Volatilitesi yüksek finansal varlığın 

riski yüksek, volatilitesi düşük olan finansal varlığın da riski düşük olarak değerlendirilmektedir. 
Ayrıca volatilite finansal varlığın fiyatında bir dalgalanma yaşandığının göstergesidir. 

İşletmelerin faaliyette bulunduğu süre boyunca sadece ekonomik alanda olmamakla 

birlikte farklı alanlarda gerçekleşebilecek bir kriz ile karşı karşıya kalabilme ihtimali 
bulunmaktadır. Bu ihtimaller çerçevesinde işletmede yaşanacak krizin yönetilmesi sürecinde 

liderin en önemli görevlerinden birisi medyanın,  şirket çalışanlarının, müşterilerin, yatırımcıların 

ve resmi yetkililerin en kısa sürede ve en doğru bilgi ile aydınlatılması ve çözüm sürecinde doğru 

iletişim kanallarının kullanılmasıdır (Tekin ve Zerenler, 2008:146’den akt. Canöz ve Öndoğan, 
2015: 54 ). Kriz sürecinde lider, kullanılan iletişim kanallarını sürekli gözden geçirerek, yüz yüze 

iletişime geçme olanağına her zaman sahip olamasa da sözel ve/veya yazılı iletişim kanallarını 

kullanarak çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve diğer paydaş grupları ile iletişimi devamlı 
kılmalıdır (Canöz ve Öndoğan, 2015: 54- 55). Kriz döneminde güçlü bir iletişim, işletmenin 

paydaşlarının kriz algısını ve işletme hakkındaki fikirlerini şekillendirmek için bir araçtır (Tüz, 

2014:159). 
Birçok araştırmacı liderliği tanımlamada bazı özelliklere dikkat çekmiştir. Bu söylemler 

liderlik tanımlarının ortaya çıkmasında yol gösterici olmuştur (Allan vd., 2006). Bennis’e göre, 

liderler, yol gösterici, olgunluk, dürüstlük, güven, merak, öz-bilgi ve tutkulu olmak gibi 

özellikleriyle öne çıkmaktadırlar (Özel, 1995: 63). Liderlerin sahip oldukları bu özellikler, kriz 
dönemlerini yönetmede önemli unsurlar olarak görülmektedir. 

2.2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bir sosyal medya mecrası olan Facebook’un kurucusu ve üst düzey yöneticisi Mark 
Zuckerberg, 10 Nisan 2018’de kullanıcıların kişisel verilerinin sızdırılmasıyla ilgili ABD 

Senatosunda 44 senatör karşısında ifade vermiştir. Zuckerberg’e, ABD Senatosu Adalet Komitesi 

ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği “Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve 
Veri Kullanımı ve Suistimali” adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" 

adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı 

kişisel verileri, ABD ve İngiltere'deki kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına 

yönelik iddialar sorulmuştur. Bu ifade sonrasında Facebook’un şirket hisseleri yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Son yıllardaki en büyük mahremiyet ihlallerinden birine sebep olan bu durum 

karşısında şirket hisseleri neden en yüksek seviyeyi görmüştür? Bir lider olarak Mark Zuckerberg 

savunmasında hangi noktalara dikkat çekmiş ve finansal yatırımcıya ne mesaj vermiştir? Buradan 
hareketle insanın ‘Ne’ söylediği kadar, ‘Nasıl’ söylediği de önem kazanmaktadır. 

Araştırmada finansal yatırımcıların yatırım konusunda ikna edilmesinde rol oynayan 

kriterler Mark Zuckerberg örneği üzerinden söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu sayede 

bir lider olarak Zuckerberg’in yatırımcıları hangi açıdan ve söylemle etkileyip etkilemediği, 
etkilediyse hangi yönde etkilediği merakından yola çıkılarak konu ele alınmıştır. Buradan 

hareketle de genel beklentinin aksine, şirket hisselerinin mahremiyet skandalından sonra düşüş 

değil artış göstermesinin nedeninin anlaşılması sağlanmış olacaktır.   
Bir şirketin, özellikle bireylerin neredeyse tüm mahrem alanlarına hâkim olan bir şirketin 

üst düzey yöneticisi, kişisel verilerin sızdığını açıkladıktan ve konuyla ilgili ifade verdikten sonra 

genel beklentinin aksine şirket hisselerinin son zamanların en üst seviyesini görmesi, bazı dikkat 
çekici mesajların verildiğini işaret etmektedir.  

Cambridge Analytica skandalı’nın Facebook hisse senedi fiyatlarında yarattığı değişimler 

çalışma kapsamında yazarlar tarafından üç farklı döneme ayrılarak değerlendirilmiştir. Bunların 

birincisi, skandalın ortaya çıkmasından sonraki ve Zuckerberg’in ifade tarihine kadar geçen 



461 
 

süreci, ikincisi, Zuckerberg’in ifade günü ve bir sonraki günü, son olarak da skandal öncesinden 

başlayarak 24 Temmuz’a kadar ki süreyi kapsamaktadır. 

 Birinci dönem incelendiğinde, Facebook'un hisse senedi fiyatlarındaki düşüş yaşanmadan 
önceki hisse senedinin piyasa değeri yaklaşık 185,09 dolar iken skandal sonrasında %17.76 

sert düşüş yaşanarak 152,22 dolara düştüğü tespit edilmiştir. Güven kaybeden yatırımcı 

riskten kaçış davranışı sergilemektedir. 

 İkinci dönem incelendiğinde, Zuckerberg’in savunma günü ve bir sonraki günde Facebook 
hisselerindeki düşüş yerini %9,27 artışa bırakarak yaklaşık 166,32 dolara yükselmektedir.  

 Üçüncü dönem incelendiğinde ise, Facebook veri skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte hisse 

senetlerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından özellikle Zuckerberg’in savunmasından sonra 
hisse senedi fiyatlarının yükselişe geçtiği ve 24 Temmuz tarihi itibari ile hisse senedi 

fiyatlarında %38,56 artış ile 210,91 dolar seviyesine yükselerek tarihi zirveyi görmüştür. 

Bu araştırmada söylem analizi yönteminden yararlanılmıştır. 80 sayfalık bir tanıklık ve 

ifade metni iki farklı araştırmacı tarafından okunmuş, bütün metin okunduktan sonra sadece 
Zuckerberg’in ifadeleri yine iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilerek sağlaması 

yapılmıştır. İki araştırmacının ayrı ayrı elde ettiği bulgular karşılaştırılmış ve büyük oranda 

birbiriyle örtüştüğü tespit edilmiştir. Araştırma sırasında Mark Zuckerberg’in ifade metni 
içerisinde sıklıkla kullandığı ifade ve cümleler çeşitli temalara ayrılmıştır. Analiz, Zuckerberg’in 

yansımalarını, verdiği mesajların daha doğru anlaşılabilmesi açısından ve bu şekilde daha doğru 

enformasyon elde edileceği düşünüldüğünden orijinal metne ve dile sadık kalınarak yapılmıştır. 
İfade metni toplam sözcük bazında frekans belirlenebilmesi için Zuckerberg’in konuşması ayrı 

bir metin haline getirilmiştir. Bu haliyle 33 sayfalık bir metin üzerinde öncelikle vurgu ve 

yineleme sayıları yüksek olan kelimeler belirlenmiştir. Çünkü algıda yer etmeyi sağlayabilecek 

anahtar kelimelerin ne sıklıkta kullanıldığı oldukça önemlidir. Frekansları alınan kelimeler daha 
sonra kendi içerisinde anlamlı olacak şekilde çeşitli temalara ayrılmıştır. Temalara/kategorilere 

ayrılmış kelimelerin kullanım sıklığı yatırımcıyı veya kullanıcıyı yönlendirme ve içinde 

bulunulan durumu sorgulatma konusunda önemli bir noktada bulunmaktadır. Kategorilere ayrılan 
kelimelerin sonuçları frekans bazında ifade edilmiştir.  

Bu kapsamda Zuckerberg’in ifade metninde yer alan ve kullanım sıklığı açısından ön plana 

çıkan kelimeler şunlardır: ‘Mistake’ (hata), Responsibility’ (sorumluluk), ‘Sorry’ 
(müteessir/üzgün), ‘Prevent-Measure’ (önlem), ‘Ban’ (yasaklamak), ‘Protect’ (korumak), 

Provicy’ (gizlilik), ‘Full audit-Audit’ (tam denetim/denetim), Transparency’ (şeffaflık), ‘Share’ 

(paylaşmak), ‘Believe’ (inanmak) ve ‘Safe-Safety’(güvenli). Araştırma kapsamında tamamen 

sayılarla ilgilenmek, söylemin konumuna, metnin içinde ya da önünde gizli olup olmadığına 
bakmak yerine, ilgili metne söylemin somutlaştığı bir nesne gözüyle bakılmıştır. Buradan 

hareketle konuşmacının neyi ne niyetle söylediği konusundaki niyetini açıklamaktan ziyade ne 

söylediğine ve bunu ne şekilde ifade ettiğine bakılmıştır.  
Sözen(2014) ’e göre, her söylem bir gerçeklik inşasıdır ve dolayısıyla artık söylemlere 

tekabül eden gerçeklikler söz konusudur. Bunlardan hareketle inşa edilen gerçeklikler ister 

kurgulanmış olsun isterse kurgulanmamış, metin veya konuşmalar kendi gerçekliklerini 

yaratmaktadır. Finansal açıdan bakıldığında sonucun yatırım yapma fikrini etkileyeceği 
düşünülürse, söylemler yatırımcı için oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Liderin burada 

durduğu konum ve yatırımcıya ne söylediği oldukça önemlidir. 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMALAR 
Geçtiğimiz aylarda, ABD Senatosu’nda “Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri 

Kullanımı ve Suistimali” adlı oturumda 44 senatör karşısında ifade veren Zuckerberg’in 33 

sayfalık ifade metni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sadece Mark Zuckerberg’in 
cevaplarından oluşan 33 sayfalık kısmın tek parça metin istatistiklerinde 18.183 kelime 

kullanıldığı, 84.692 karakter (boşluklu), 102.486 karakter (boşluksuz), 390 paragraf ve 1293 

satırdan oluştuğu görülmektedir. 
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3.1. İfade Metnine İlişkin Genel Değerlendirme ve Kelimelerin Yinelenme Verileri 

1. Savunma metninde genel itibariyle; Merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı 

veri analiz firması tarafından verilerin izinsiz toplanması ile ilgili güvenlik ihlalleri; Rusya’nın 
seçimlere müdahalesi; Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara karşı soykırımda rol oynayıp 

oynamaması; gizlilik politikalarının genişletilmesi; yapay zeka teknolojisinden yararlanılarak 

gelecekte yaşanacaklara ilişkin alınacak önlemler gibi konulara değinilmiştir. 

2. Mark Zuckerberg’in tanıklık yaptığı dava ile ilgili ifade metni genel itibariyle 
değerlendirildiğinde, kullanılan dil sade, cevaplar oldukça açık ve nettir. Zuckerberg 

konuşmasının başlarında gizlilik ihlaliyle ilgili olarak bunun kendisinin ve şirketinin 

sorumluluğunda olduğunu ve büyük bir hata olduğunu belirterek özür dilemesi oldukça önemlidir. 
Facebook’un idealist ve iyimser bir şirket olduğunu vurgulayan Zuckerberg, genel itibariyle 

bütünleştirici ve yapıcı bir dil kullanmıştır. Çünkü kendinden ne kadar emin olursa olsun bir 

liderin yanlış tutumları, paydaşların korkuya kapılması ve örgüt aleyhinde düşünceler 

oluşturmalarına ve bu doğrultuda kuruma haddinden fazla zarar vermelerine neden olabilmektedir 
(Canöz ve Öndoğan, 2015: 54- 55). Kişisel verilerin Cambridge Analiytica şirketi tarafından 

sızdırıldığını öğrendikeri andan itibaren şirket ile ilgili bağlantılarını kopardıklarını belirten 

Zuckerbeg, bu konu hakkında kullanıcılara haber vermediklerini de itiraf etmiştir. 

3. Zuckerberg savunmasında, dünyadaki herkesin iyi bir gizlilik politikasını hak ettiğini bundan 

sonra sadece insanların birbirine bağlanmasının kendileri için yeterli olmadığını, bu bağlantının 

insanların hayatında bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için çalışacaklarını söylemiştir. 
Güvenlik ve içerik incelemesi için bünyelerinde 15 bin kişinin çalıştığını, yıl sonuna kadar da bu 

sayının 20 bini bulacağını sözlerine eklemiştir.  

4. Amerika merkezli bir şirket olmasına rağmen kullanıcılarının çoğunu farklı ülke insanlarının 

oluşturması dolayısıyla küresel bir şirket olmanın getirdiği sorumlulukla bütünleştirici bir dil 
kullanmaya gayret eden Zuckerberg, Myanmar’daki soykırımda rol oynamadıklarını ve bununla 

ilgili çalışmalar yaptıklarını şu cümlelerle belirtmiştir: “We're working on this. And there are three 

specific things that we're doing.One is we're hiring dozens of more Burmese-language content 
reviewers, because hate speech is very language-specific. It's hard to do it without people who 

speak the local language, and we need to ramp up our effort there dramatically. Second is we're 

working with civil society in Myanmar to identify specific hate figures so we can take down their 
accounts, rather than specific pieces of content. And third is we're standing up a product team to 

do specific product changes in Myanmar and other countries that may have similar issues in the 

future to prevent this from happening.”(Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve yapmamız gereken üç 

özel şey var. Bir, onlarca daha fazla Burmaca dili içerikli eleştirmen işe alıyoruz çünkü nefret 
söylemi dile özgü. Bunu yerel dili konuşan insanlar olmadan yapmak zor ve çabalarımızı çarpıcı 

bir şekilde arttırmamız gerekiyor. İkincisi, belirli nefret rakamlarını tanımlamak için 

Myanmar'daki sivil toplumla çalışıyoruz, böylece belirli içerik parçalarından ziyade hesaplarını 
alabiliriz. Ve üçüncü olarak, Myanmar'da ve diğer ülkelerde bunun olmasını önlemek için, 

gelecekte benzer sorunlara yol açabilecek belirli ürün değişikliklerini yapmak için bir ürün ekibi 

oluşturuyoruz) Buradan da anlaşılacağı gibi ayırıcı değil bütünleştirici bir dil kullanmaya özen 

göstermiş, konuya ilişkin yapacakları çalışmaları gelecek planlarına dahil ettikleri mesajını 
vermiş ve bütüncül olduğunun altını çizmiştir. 

5. Zuckerberg,  “We try to run our company in a way where people can express different opinions 

internally” (Şirketimizi, insanların farklı fikirleri içsel olarak ifade edebileceği bir şekilde 
yönetmeye çalışıyoruz) diyerek her fikre ve anlayışa açık olduklarını vurgulamıştır.   

6. Reklam verenler ile ilgili de politikalarını yeniden değerlendireceklerini söyleyen Zuckerbeg, 

“In general it is against our policies to -- to have any ads that are discriminatory” (Genel olarak, 
ayrımcılığa sahip herhangi bir reklama sahip olmak politikalarımıza aykırı) sözleriyle ancak bu 

politika çerçevesinin dışına çıkmış ve gözden kaçmış olanlar ile ilgili de yeni düzenleme 

yapacaklarını belirtmiştir. 



463 
 

Mark Zuckerberg’in konuşmasında sıklıkla kullandığı ve birbiri ile bağlantısı olduğu 

düşünülen kelimeler Tablo 1’de, kategorilere ayrılarak ele alınmıştır. Mistake, responsibility, 

sorry, prevent-measure, ban, protect, privacy, full audit/audit, transparency, share, believe ve 
safe-safety kelimeleri “Hatayı Kabul Etme’, ‘Kullanıcıyı İkna etme’, ve ‘Güven Kazanma’ olarak 

3 kategoriye ayrılmıştır. Tabloda, kategorilere ayrılan kelimeler ile ilgili ifade metninde geçen 

cümlelerden örnekler; kelimelerin yinelenme sayısı ve oranı yer almaktadır. 

 
Tablo-1 İfade Metninde Geçen Kelimelerin Kategoriler Bazında Yinelenme Sayıları 

 

KATEGORİLER 

 

KELİMELER 
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HATAYI 

KABUL 

ETME 

 

 

MISTAKE 

(Hata) 

*So we have made a lot of mistakes in running 

the company. 

*…and that was a big mistake. And it was my 

mistake.. 

* In retrospect, it was clearly a mistake to 

believe them… 

 

18 

 

8.61 

 

RESPONSIBILI

TY 

(Sorumluluk) 

*We have a responsibility to protect 

everyone… 

*We have a broader responsibility to protect 

people’s… 

*We feel huge responsibility.. 

 

21 

 

10.05 

SORRY 

(Müteessir/üzgün

) 

*And it was my mistake. And I'm sorry. 

7 3.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANICIYI 

 İKNA  

ETME 

 

 

 

PREVENT 

& 

MESASURES 

(Önlem) 

*We didn’t do enough to prevent these 

tools… 

*To be able to prevent that on … 

*Will requare new measures… 

*This is associated with all of the long term 

mesaures… 

 

20 

 

9.57 

 

BAN 

(Yasaklamak) 

*We were going to ban them from facebook 

and everyone… 

*We also banned a firm called…  

*We banned the parent company… 

I banned them… 

 

10 

 

4,78 

 

SHARE 

(paylaşmak) 

*I believe that we've had the option for people 

to share with friends… 

* I believe it's important to tell people exactly 

how the information that they share on 

Facebook is going to be used. 

*we don't share any data with... 

 

42 

 

20,10 

 

PROTECT 

(Korumak) 

I think protecting their privacy is extremly 

important… 

I have a broader responsibility to protect 

people’s privacy even beyond that… 

 

9 

 

4,31 

 

 

FULL 

AUDIT/AUDIT 

*… we were going to go do a full audit at their 

… 

*… do a full audit, make sure they delet it… 

 

15 

 

7,18 
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(Tam Denetim) *…we're going to get into their systems, do a 

full audit, make sure they delete it and we're 

going to tell everyone who's affected. 

 

PRIVACY 

(Mahremiyet) 

*We signed was establishing a roust privacy 

program at the company… 

*I think protecting usersprivacy is extremly 

important… 

 

 

16 

 

 

7,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜVEN 

KAZANMA 

 

TRANSPAREN

CY 

(Şeffaflık) 

*I think that that's a really important element 

of transparency. 

*I think more transparency will really help 

discourse overall 

* …transparency, is a really important 

 

6 

 

2,87 

 

SAFE-SAFETY 

(Güven) 

*I think Facebook is safe. I use it, my family 

uses it, and all the people. 

*These controls are not just to make people 

feel safe; it's actually what people want in the 

product. 

 

6 

 

2,87 

 

BELIEVE 

(İnanmak) 

*We believe that we're going to be 

investigating many apps… 

* I believe deeply in what we are doing. 

*I don't believe there has been a breach of data 

that we are aware of. 

 

 

39 

 

18,66 

     TOPLAM                                                                                                                                  209                                        100 

      

 

Kategori 1: Hatayı Kabul Etme; Bu kategoride bulunan kelimelerden biri olan ‘Mistake’ 

kelimesi metin içinde Zuckerberg’in en çok kullandığı kelimelerden biri olmuştur. Şirket olarak 

hata yaptıklarını kabul eden cümlelerde kullanılan ‘Mistake’ kelimesi metin içinde 18 kez 
yinelenmiştir. Kriz sürecinde bir liderin gidişatı toparlayabilmesi için en etkili yol geniş kitlelere 

seslenmektir. Konuşmanın içeriği duygusal olmalıdır. Etkili olabilmek için liderin, insanların 

hassas noktalarına hitap etmesi, onların heyecan duyduğu şeyleri yakalaması ve konuşmalarına 
da tüm bunları yansıtması gerekir (Tüz, 2014: 159). Zuckerberg de yaptıkları hatayı kabul edip 

akabinde özür dileyerek yatırımcı ve kullanıcıyı önemsediğini göstermiştir. Bu minvalde 

Zuckerberg’in bir yönetici olarak şirketi adına yaptığı konuşmada kelimenin yinelenmesi oldukça 

önemli bir noktada bulunmaktadır. Bu kategori içinde yer alan bir diğer kelime ‘Sorumluluk’ 
kelimesidir. Teknoloji çağında, bir sosyal medya mecrası olan ve 3 milyar kullanıcısı bulunan bir 

şirketin en üst düzey yöneticisi olarak bu kelimeyi sıklıkla yinelenmesi kullanıcıya, yapılan 

hatanın farkında olup sorumlulukların daha fazla yerine getirilmesi gerektiğinin kendi içinde 
altının çizilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü kriz sürecinde iletişim kanallarının işlevini 

yitirmesi veya yetersiz kalması dolayısıyla bilgisizlik ve güvensizlik ortamının oluşmasına neden 

olmaktadır (Çetin, 2008: 47).  
Kategori 2: Kullanıcıyı İkna Etme; Bu kategoride yer alan kelimeler ‘Prevent/Measure’, ‘Ban’, 

‘Protect’, ‘Share’, ‘Full Audit/Audit’ ve‘Privacy’ dir. Bu kelimelerden en çok dikkat çekeni ise 

21 yineleme sayısı ile ‘Prevent/Measure’dur. Krizin şekline göre, liderler verdikleri mesajlarda 

ikna edici olabilirler; kendilerine güvendiklerini gösteren bir imaj çizebilirler ve empatik bir duruş 
sergileyerek kamuoyu ve yatırımcılara karşı kaybedilen imajını ve güvenini tekrar tahsis 

edilebilirler (Tüz, 2014: 159). Buradan hareketle Zuckerberg, yatırımcının dikkatini yeni alınacak 

önlemlere çekmeye çalışmaktadır.Yapılan teknik uygulamalardaki önlemlerin artırılacağını, 
reklam ve sahiplik ilişkilerinin yeniden değerlendirileceğini söyleyen Zuckerberg, böyle bir 

ihlalin yeniden yaşanmaması için gizlilik politikalarının yeniden gözden geçirileceğini ve 

önlemlerin artırılacağını belirtmiştir. Bu kategoride en çok yinelenen kelimelerden biri olan 

‘Ban’(Yasaklama) kelimesi Zuckerberg’in aldığı önlemlerden biridir. Cambridge Analytica gibi 
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şirketlerin veri sızdırmasını önleyebilmek için tespit ettikleri şirketleri yasaklama yoluna 

gitmişlerdir. Bu tür şirketlerin tekrar yapı içine sızmasını engelleyebilmek için yasaklama yolu 

seçmeleri yatırımcıyı ve kullanıcıyı ikna yollarından biridir. Bir diğeri ise denetimlerin 
artırılmasıdır.‘Full Audit/Audit’ kelimesi metin içinde 15 yineleme sayısı ile en çok kullanılan 

kelimelerden bir diğeridir. İşletmeler herhangi bir olumsuz durum ile karşılaştığında liderler 

olması gerekenden daha fazla iletişim kurarlar. Ne var ki kaygılar arttığında, insanların aldığı 

mesajlar daha fazla karmaşık ve anlaşılmaz olabilmektedir. Böyle bir ortamda liderler insanların 
hangi önemli bilgilere ihtiyaç duyduğunu keşfetmeli ve bu yönde hızlı ve doğru bilgileri 

vermelidir (Çetin, 2008: 47). Bu doğrultuda yatırımcı ve kullanıcıların en çok duymaya ihtiyacı 

olan şeylerden biri gizlilik ihlallerinin yaşanmaması ve sızıntı gibi durumlara mahal verilmemesi 
için sosyal medya mecrasının sürekli ve tam olarak denetlenmesidir. 

Kategori 3: Güven Kazanma; Bu kategoride de, ‘Transparency’, ‘Believe’ ve ‘Safe/Safety’ 

kelimeleri dikkat çekmektedir. ‘Believe’ kelimesi 39 yineleme sayısı ile ifade metninde en çok 

kullanılan sözcüklerden birisidir. Kriz sürecinde etkili iletişim kurabilmek için lider, karşısındaki 
kişileri anlayabilmeli, onlarla duygusal ve psikolojik bir bağ kurabilmelidir (Tüz, 2014: 162). 

Dolayısıyla bu bağlamda Mark Zuckerberg, kullanıcı ve yatırımcıya bu noktadan seslenmiştir. 

Onlarla psikolojik bir bağ kurarak empati yapma yolunu seçmiştir. “We believe that we're going 
to be investigating many apps…” cümlesini kurması yatırımcı ile empati yaptığının bir 

göstergesidir. Çünkü gizlilik ihalinden muzdarip olan kullanıcı veya yatırımcı bu ihalalin 

giderilmesi için yeni birçok uygulamanın geliştirilmesine ve yaşanması muhtemel başka sorunlara 
sebebiyet verilmemesi için alınacak önlemlere sıcak bakacaktır. ‘Safe/safety’ kelimesi ‘Güven 

kazanma’ kategorisinde en çok yinelenen sözcüklerden bir diğeridir. Zuckerberg bu kelimenin 

üzerinde sıklıkla durmaya özen göstermiştir. Bir senatörün “Is Facebook being safe?” sorusuna, 

“Senator, I think Facebook is safe. I use it, my family uses it, and all the people I love and care 
about use it all the time. These controls are not just to make people feel safe; it's actually what 

people want in the product.” (Senatör, bence Facebook güvenli. Ben kullanıyorum, ailem 

kullanıyor ve sevdiğim, önemsediğim tüm insanlar her zaman kullanıyor. Bu kontroller sadece 
insanları güvende hissettirmek için değil; aslında ürünlerde insanların istediği şey) şeklinde 

samimi bir cevap vermiştir. Kendi ürettiği bir ürünü hem kendisinin hem de sevdiklerinin 

kullandığını söyeleyerek kullanıcının güven ihtiyacını karşılamak adına kendi özelinden bir örnek 
vermiştir. ‘Transparency’ sözcüğü kullanım sıklığı olarak az sayıda yer almış olsa da verilen 

mesajlar yönünden önemlidir. 3 milyarlık bir kullanıcı sayısına ulaşmış Facebook’un kullanıcılar 

için her zaman ücretsiz kalacağının belirtilmesi nasıl finanse olunacağı açısından bir soru işareti 

oluşturmaktadır.  Reklamverenler konusunda daha önceki hataları yapmamak adına şeffaflık 
politikasını izleyeceklerini ve bu konuda da denetimlerin artırılacağını söylemesi de güven 

kazanmaya yönelik diğer bir örnektir. Bunu da şu sözlerle ifade etmiştir: “The two specific things 

that we're doing are -- one is around transparency, so now you're going to be able to go and click 
on any advertiser or any page on Facebook and see all of the ads that they're running.”(Yaptığımız 

iki özel şey  bir tanesi şeffaflıktır, bu yüzden Facebook'taki herhangi bir reklam verene veya 

herhangi bir sayfaya gidip tıklayabilecek ve yayınladıkları tüm reklamları görebileceksiniz) 

3.2. Zuckerberg’in Savunma Metninin Yönetici Kimliği Bağlamında 

Değerlendirilmesi 
Zuckerberg, senatör karşısında Facebook’un hem kurucusu hem de üst düzey yönetici 

kimliği ile savunma yapmıştır. Facebook’un bir küresel şirket olması itibariyle hem kullanıcıları 
hem de yatırımcıları ikna etmek amacıyla ifadesinde kullandığı ve önemli görülen metinler 

gruplandırılarak ayrıntılı incelemesi yapılmıştır.  

1. Our Mission (Misyonumuz)/Social Mission (Sosyal Misyon); Zuckerberg savunmasında 
Facebook’un dünyadaki herkesi birbirine yaklaştırmak ve bunu yapabilmek için herkesin ücretsiz 

kullanabileceği bir hizmet sunmak amacıyla kurulduğunu belirtmiştir. Bu temel misyon ile yola 

çıktıklarını ve bu misyonlarını devam ettirmek için gereken bütün adımların atılacağını ifade eden 

Zuckerberg, Facebook’un misyonuna vurgu yapmıştır. 
2. My Team Follow Up (Ekibim Takip Etmekte); Zuckerberg savunma esnasında sıklıkla 

kullandığı terimlerden birisi de “my team follow up”dır. Bu terimin nerelerde sıklıkla kullandığı 
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incelendiğinde, senatörlerin Zuckerberg’e yöneltilen sorulardan bazılarına; daha fazla bilgi 

istenilmesi veya daha yararlı olabileceğini düşündüğü soruların cevaplarında, Zuckerberg’in 

yeterli bilgiye sahip olmadığı soruların (burada yanlış veya eksik bilgi vermekten kaçınmaktadır) 
cevaplarında kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca veri güvenliği ihlali konusunda daha fazla önlem 

alabilmek için yasa yapıcı kurumlar ile kendisi ve ekibiyle birlikte daha fazla hareket etmek 

istediklerini belirten cümleler kurduğu görülmüştür. Savunma esnasında bu davada sadece 

kendisi olmadığı, kendisi ile birlikte güçlü bir ekibinin olduğu anlaşılmaktadır.  
3. I’m Committed (Kararlılık/ Adanmışlık); Zuckerberg Facebook’un kuruluşunun ilk 10 ya 

da 12 yılı boyunca, ağırlıklı olarak uygulamaların üretilmesi ve geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını 

ifade etmiştir. Bu süreçten sonra, veri gizliliği, sahte haberler ve seçimlere yabancı müdahaleler 
gibi stratejik öneme sahip konular üzerine yoğunlaştıklarını belirtmiştir. Yakın zamanda 

gerçekleşen veri gizliliği ihlali skandalının tekrar yaşanmaması için daha proaktif adımların 

atılacağını ve bunu yaparken de kararlı olacağını belirten cümleleri kullanması yatırımcı ve 

kullanıcılarda tekrar güven tazeleyebileceği noktalar olabilmektedir.  
4. Building Trust (Güven İnşa Etmek); Facebook’un yaşanan veri gizliliği ihlali skandalı ile 

birlikte önemli düzeyde bir güven kaybı yaşadığını kabul eden Zuckerberg ifadesinde eskisinden 

daha fazla güven kazanmak için çok çalışmaları gerektiğini vurgulamıştır.  
5. We Do not Sell Data/ Information (Veri/Bilgi Satmıyoruz); Kullanıcılar ve yatırımcılar 

tarafından belki de en yaygın bir yanlış anlaşılma olan ve en çok merak edilen sorulardan birisi 

de Facebook’un reklam verenlere veri satıp satmadığıdır. Zuckerberg savunmasında özellikle bu 
sorunun sorulmasından çok memnun kaldığını belirtikten sonra kararlı bir dil ile kullanıcı 

verilerini kimseye satmadıklarını ve reklam verenlere kullanıcıların kişisel verilerine erişim izni 

vermediklerini belirtmiştir. Zuckerberg Facebook’un politikasında herhangi bir kullanıcı verisi 

satılmadığını açık ve net bir dil ile belirtmiştir. 

 4. SONUÇ 

Günümüzde dijital medyanın merkezinde yer alan sosyal medya, 21. yüzyılın en etkili 

iletişim araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Sosyal medya araçları bireylere özel 
günlerini, anılarını ve düşüncelerini paylaşabilme imkânı sunarak alternatif bir yaşam alanı 

sunmaktadır. Ancak sosyal medyanın aydınlık yüzü olarak görülen bu özelliklerinin yanında bu 

araçların taşıdığı olumsuzluklar da tartışılmaya başlayan konulardan birisidir. Bu konuların 
başında ise “kişisel veri güvenliği” gelmektedir. 

Son dönemde yaşanan Cambridge Analytica skandalından sonra Facebook hisse senedi 

fiyatlarında sert düşüşler yaşamasının ardından Facebook’un kurucusu ve yöneticisi Mark 

Zuckerberg, son zamanların en kritik davalarından biri olarak görülen, ABD Senatosu Adalet 
Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği “Facebook, Sosyal Medya 

Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Suistimali” davasında kendisine yöneltilen sorulara verdiği 

cevaplarda stratejik öneme sahip sözcük ve cümleleri kullanmaya özen göstermiştir. Bu kelime 
ve cümlelerin sıklıkla kullanılması yatırımcı ve kullanıcının ikna edilmesinde önemli bir role 

sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu çıkarımların en büyük dayanağı ise Cambridge Analytica 

skandalından sonra Facebook hisse senedi fiyatlarındaki sert düşüşlerinin sonlanması ve kısa bir 

zaman diliminde hisse senetlerinin yükselişe geçmiş olmasıdır. 
Mark Zuckerberg savunmasında yatırımcı ve kullanıcılarına, özellikle veri gizlilik 

ihlallerini tekrar yaşamamak adına yeni adımların atılacağı ile ilgili önemli konulara değinmiştir. 

Buradan hareketle Zuckerberg’in incelenen ifade metninde hem kullandığı dil şekil olarak hem 
de söylemleri içerik olarak yatırımcı ve kullanıcıya karşı güven vermiştir. Liderlerin özelliklerine 

dikkat çeken yaklaşımlarda, liderin güven oluşturmasında samimiyet, hataları kabul etme, dersler 

çıkarma, dürüstlüğe dikkat çekilmektedir. Burada da Zuckerberg de sade, net ve bütünleştirici bir 
dil kullanmasının yanı sıra bunu samimiyet ve açıklıkla da birleştirmiştir. Kullanılan kelimeler 

dâhilinde, güven inşa etme, hatalardan ders çıkarılarak alınacak önlemlerin artırılması gibi 

konular ön plana çıkmıştır. Kullanıcı ve yatırımcıya, Facebook’un bir iletişim ortamı olarak 

güvenli olduğu mesajı verilmiştir. Kendisi değil sevdikleri tarafından kullanıldığının 
belirtilmesiyle seslendiği kitlenin güven duygusu pekiştirilmek istenmiştir. Hiç kuşkusuz ki 
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üretilen bir malı en başta üreticisinin kullanması güçlü bir güven unsurudur. Myanmar’daki 

soykırımlarda üretilen nefret söylemleriyle olumsuz rol oynadıkları iddiası ile ilgili gelen sorular 

üzerine, nefret söylemlerinin dile özgü olduğunu bunun için de o bölgelerde görev alıp yerel dil 
kullanan kişi sayısının artırılacağını söylemesi ayrıştırıcı bir yol izlemediğinin göstergesi 

olmuştur. Dolayısıyla küresel bir şirket olmanın gerekliliklerini yerine getirmek için atılan 

adımlardan biri ayrıştırıcı değil bütünleştirici olmaktan geçmektedir. Bir yönetici olarak ekibiyle 

uyumlu çalışması ve sürekli ‘Biz’ dilinin hâkim olması sorumluluğu ve hatayı birlikte 
göğüsledikleri imajı çizmektedir. Tüm bunlardan hareketle genel hatlarıyla olumlu ve güven 

veren bir konuşma gerçekleştiren Zuckerbeg, yatırımcıyı ikna etmeyi başarmış ve savunma 

sonrasında şirket hisselerindeki görünümünün anlamlı bir şekilde yükseldiği gözlenmiştir. 
Bir şirketin güçlü bir lidere ve onun arkasındaki etkili bir ekibe sahip olması, reel sektörde 

büyük bir rekabet avantajı sunarak, şirket paydaşlarının yönlendirilmesi ve şirket geleceğinin 

imarında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
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SOSYAL DIŞLANMAYA BİR GEREKÇE: GÖÇ 

A Reason for Social Exclusion: Migration 
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 ÖZET: Göçlerin etkileri irdelendiği zaman, göç alan yerleşim birimlerindeki mekânsal değişimin yanında toplumsal 

yapı üzerindeki etkilerini irdelemek gerekmektedir. Şüphesiz ki bu etkiler göç gerekçelerine göre farklılaşmaktadır. Birey ya  
da grupların göç kararını alırken, iradeleri ile mi aldıkları yoksa dışardan bir baskı ile gayrı iradi olarak mı göç kararı 
aldıkları, göçün etkileri açısından son derece önemlidir. Zira göçün, yeni yerleşim birimindeki mekânsal yapıdaki etkilerine 
ek olarak toplumsal yapıda kültürleşme, çokkültürlülük, entegrasyon, asimilasyon, sosyal ayrışma ve sosyal dışlanma gibi 
etkileri olabilmektedir. Sözü edilen bu etkilerin oluşumunda ise göç gerekçeleri en temel faktörlerden biridir.  

  Şüphesiz ki göç sonucu toplumsal yapıda sorun teşkil edebilecek etkileri sosyal ayrışmalar ve sosyal dışlanmalardır. 
Özellikle göçmenlerin kalıcılığının anlaşılmasının akabinde yani göçün toplum üzerindeki uzun dönem etkilerinin oluştuğu 
noktada –ki bu da göçmen karşıtı tutum ve yabancı düşmanlığıdır-  sosyal ayrışmalar ve sosyal dışlanmalar oluşabilmektedir. 
Bu çalışmada son dönemde özellikle mülteciler üzerinde belirginleşen sosyal dışlanma tartışmaları,  göç ilişkiselliği 

üzerinden tartışılacaktır. Yani göçün sosyal dışlanmalara gerekçe olabildiği tartışması yapılacaktır.   

 Anahtar Kelimeler: Göç, Sosyal Dışlanma, Mültecilik 

 

 GİRİŞ 

 Hem artan ölçeği hem de dünya politikası üzerindeki artan etkisiyle son yıllarda uluslararası 

gündemde çok daha fazla tartışılır hale gelen ve insanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, mekânsal 

ve toplumsal yapıyı değiştiren birçok aşamayı beraberinde getirmiştir. Genellikle coğrafik olarak iki 
mekân arasında sürekli veya geçici nüfus değişim süreci olarak algılanan göç, bireysel ve toplumsal 

değişim aşamalarının her kademesinde etkili olan bir olgu olmuş ve mekânsal ve toplumsal birçok 

yapısal değişikliğin neden ve sonucunu teşkil etmiştir.  

 Göç olgusu, günümüzde kırsal nüfusun ağırlıklı olduğu az gelişmiş ülkelerde özel bir öneme 

sahiptir. Bu ülkelerde göç, uygulanan ekonomik politikalarla paralel olarak ortaya çıkmış ve kırsal 

yapının çözülmesi, göç alan ve göç veren birimlerde değişimlerin oluşmasına zemin oluşturmuştur. Bu 

bağlamda göç, toplumun sosyal, ekonomik, mekânsal, kültürel, siyasal vb. tüm bünyesi ile yakından 
ilişkili ve etkileyici bir olaydır. Çok yönlü karaktere sahip oluşu nedeniyle göç olgusu, coğrafyadan 

sosyolojiye, nüfus biliminden ekonomiye, antropolojiden tarihe, siyaset biliminden psikolojiye kadar 

birçok bilim dalının ilgi ve çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu kapsamda göçe dair kavramsal 
tartışmalar, bilim dallarının kendi çalışma alanıyla sınırlandırılmaktadır. Bu çerçevede sosyologlar 

toplumsal yapıya etkisi, ekonomistler emek piyasası başta olmak üzere ekonomik ilişkilere etkisi, kent 

bilimciler mekânsal ve yönetsel yapıya etkileri gibi noktalardan kavramsal tartışmalar yürütmektedir.   

 Kavramsal tartışmalarda göçe ilişkin karşılaşılan ilk vurgu genel olarak göçün demografik 
boyutu üzerinedir. Göçü, bir yerleşim biriminden diğerine, bir toplumsal veya siyasal birimden 

diğerine doğru bir nüfus akımı olarak gören, Faist(2003:41), Bozkurt(2000:319) ve Barut’a (2002:2) 

göre göç, toplumun nüfus yapısı ile nüfusa ait olgu ve oluşumları etkileyen temel göstergelerden 
birisidir. Göç kavramı ile birey, aile, grup ya da toplulukların yaşadığı ortamdan, doğal veya doğal 

olmayan etkenlere dayalı olarak yer değiştirmesi tanımlanmaktadır. Göç, bir yerleşim biriminden, 

gruptan ya da siyasal sınırları belirgin bir toprak parçasından başka bir birime doğru sürekli ya da 
süreksiz birey veya kitle hareketidir. Lee’ye (1969:49) göre ise göç, genel olarak kalıcı veya yarı kalıcı 

bir ikamet değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Hareketin uzaklığına veya hareketin gönüllü veya 

istem dışı niteliğine herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir ve iç ve dış göç arasında ayrım 

yapılmamıştır. 

                                                             
 Yazarın yayın aşamasında olan Nöbetleşe Dışlanma Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü adlı kitabından 
derlenmiştir.  
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 Göçe dair kavramsal tartışmaların salt nüfus hareketi kapsamında yapılması göçü açıklamada 

yetersiz kalmaktadır. Zira göç, toplumsal yapıda soyo-ekonomik, mekânsal, siyasal ve yönetsel 

yapılarda önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu noktada göçün belirli bir zaman boyutu 
içerisinde, bireysel ya da kitlesel yerleşim yeri değişikliği olarak görülmesinden ziyade, yukarıda 

belirtilen ve toplum yapısını etkileyen ve değiştiren yönünün de dikkate alınması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda göç, belirli bir zaman diliminde veya süreklilik kazanmış bir biçimde, bir yerleşim 
biriminden diğerine doğru, bireysel ya da kitlesel olarak hareketi içeren ve genellikle bireysel açıdan 

daha iyi bir yaşam standardına ulaşma amacıyla gerçekleşen nüfus hareketidir. Göç, ekonomik, 

toplumsal, yönetsel, siyasal vb. nedenlerle yaşanır ve göçü veren ve göçü alan toplumların sosyo-

ekonomik, politik ve kültürel yapılarında değişikliğe neden olur. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, neden 
ve sonuç bağlamında sosyo-ekonomik değişim ile ilintili olan göçün kavramlaştırılmasında, zaman ve 

mekân kavramı önemli iki unsurdur. Cadwallader(1992:3),  Ersoy ve Şengül’ün (2002:25) de belirttiği 

gibi, bir hareketin göç sayılabilmesi için; politik ya da yönetsel sınırlar arasında olması, var olan 
yerleşim yerinde bir değişikliği içermesi gerekmektedir. 

 Göç hareketinin gerekçelerine ilişkin yapılan açıklamalarda iki boyut karşımıza çıkmaktadır. İlk 

olarak Lee’nin (1969:285) itme-çekme modeli kapsamında kuramsallaştırdığı ve Klasik, Neo-Klasik 
ve Modernleşme Okulu’nun teorik altyapısının gerekçelerini oluşturan kırın iticiliği,  kentin 

çekiciliğini vurgulayan itme-çekme modeli ve bu modelle ilintili sosyo-ekonomik nedenler karşımıza 

çıkmaktadır. Bu göç türünde daha iyi bir yaşam hayali göç kararının alınmasında temel belirleyici 

faktördür. İkinci olarak da genellikle bir takım baskılar sonucu ortaya çıkan, zorlayıcı ve zorunlu 
göçün gerekçelerini oluşturan nedenler karşımıza çıkmaktadır.  

 Göç olgusu salt mekânlar arasında yer değişim süreci yani nüfus hareketi değildir. Göç, coğrafi 

bir mekân değiştirme süreci olduğu kadar; ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal boyutlarıyla toplumsal 
yapıda önemli değişiklikler ortaya çıkaran bir nüfus hareketidir. Bu bağlamda da göç, mekânsal yapıda 

olduğu gibi toplumsal yapıda da ciddi bir değişim ve dönüşüm yaratmaktadır. Bu değişim ve 

dönüşümde etkili olan en temel faktörlerden biri ise göçün gerekçesine göre belirmektedir. Dolayısıyla 

göç süreci tüm göç eden bireyleri/grupları aynı şekilde etkilemeyebilmektedir. Zira daha önce 
belirtildiği gibi gönüllü göçler ile zorunlu göçlerin yeni geldikleri topluma olan etkileri 

farklılaşabilmektedir. Özellikle gönüllü göçlere nazaran, zorunlu göçlerde, göçmenlerin kente 

hazırlıksız ve birikimsiz gelmesi, geldikleri yeni yerleşim biriminde sosyo-ekonomik birtakım 
problemler yaşamalarına, kentsel bütünleşmeyi sağlayamamalarına, yeni geldikleri kentin toplumsal 

yapısıyla uyum sorunlarının oluşmasına ve nihayetinde sosyal ve mekânsal ayrışmaya uğramalarına ve 

hatta zaman zaman da sosyal dışlanmalara maruz kalmalarına neden olmaktadır. 

Sonuç olarak günümüzde kimi kentlerde, iletişimsiz grupların varlığı yadsınamaz bir 

gerçekliktir. Özellikle metropol kentlerde, Sjoberg’in de(2002) vurguladığı gibi, yaşam alanlarının 

kapıları neredeyse kilitlenen duvarlarla birbirlerinden ayrılmıştır. Buralarda yaşayan semt sakinleri 

keskin toplumsal farklılaşmayı yansıtmaktadır. Böylece etno-kültürel gruplar ayrı ayrı yerlerde 
konumlanmaktadırlar. Böylece aynı etno-kültürlerden ve/veya sosyo-ekonomik yapıda insanlar bir 

arada, daha farklı toplumsal gruplar, farklı sınıflar ise “adeta kast dışında olanlar” gibi kentin önemli 

etkinliklerinden uzak olan yerlerde yaşamaktadırlar.  

Şüphesiz ki sosyal ayrışmalar tartışılan sürecin sadece bir basamağını oluşturmaktadır. Çünkü 

bu sürecin en önemli sonuçlarından biri de, gruplar arasındaki sosyal ayrışmaların sosyal dışlanmalara 

dönüşmesidir. Özellikle göçmenlerin kalıcılığının anlaşılmasının akabinde yani göçün toplum 
üzerindeki uzun dönem etkilerinin oluştuğu noktada –ki bu da göçmen karşıtı tutum ve yabancı 

düşmanlığıdır-  sosyal ayrışmalar sosyal dışlanmalara dönüşebilmektedir.   

  

 1.1. Sosyal Dışlanma Tartışmaları  

 İçerik tartışmalarına bakıldığında, bugün dünya genelinde yerel ve ulusal çapta milyonlarca 

kişiyi etkileyen sosyal dışlanmanın, geçmişten gelip günümüze kadar uzanan olgusal bir sorun 

(Estivill, 2003) olduğu ve içeriğine dair fikir birliğinin oluşmadığı görülmektedir. Bu nedenle de 
literatürde, sosyal dışlanmayı açıklayan standartlaştırılmış tanımlar mevcut değildir. Del Castillo 

(1994:613) sosyal dışlamayı, bireylerin toplumsal yaşama katılamayacak kadar maddi/manevi 
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yoksunluk içerisinde yaşamaları, haklarını ve kendilerini koruyabilecek, onları destekleyebilecek tüm 

kurumlardan ve sosyal destekten yoksun olarak ve gittikçe artarak büyüyen süreğen bir durum olarak 

ele almıştır. Walker ve Walker (1997) sosyal dışlanma kavramını daha geniş bir çerçevede ele alarak, 
bireylerin sivil, politik, ekonomik ve sosyal yurttaşlık haklarından mahrum olma-edilme durumu 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu çerçevede, genel olarak toplumsal yapıdan bir kopuş olarak değerlendirilen sosyal dışlanma 
kavramı, de Haan (2000:22-40) ve Levitas’a (2007) göre, bir toplumda coğrafi olarak ikamet eden 

bireylerin veya grupların, o toplumdaki yurttaşların, sosyal, politik ve kültürel yaşama etkili bir şekilde 

katılmaması gibi normal faaliyetlerinden mahrum olmasına neden olan bir süreçtir. Bu kapsamda da 

bireylerin veya grupların, içinde yaşadıkları topluma tam katılımına tamamen veya kısmen engel 
olur(Rawal, 2008:161-180). Diğer bir bakış açısında ise,  grupları ve bireyleri toplumun normatif 

faaliyetlerine katılımlarını engelleyen yollarla, sosyal olarak parçalayan süreçler olarak görülmektedir  

(Power ve Wilson, 2000:1). O halde sosyal ayrımcılığın yapısal bir süreci olarak beliren sosyal 
dışlanma, toplumsal katılımın birden çok boyutunu ortadan kaldırmaktadır(Silver, 2007:1-22). Bu 

boyutlar bireyin toplum ile bağını belirleyen sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerden 

herhangi biri olabilmektedir. Bu nedenle sosyal dışlanma genelde bireysel ve kolektif düzeyde, 
toplumsal bağdan çok boyutlu kopuş süreci olarak görülmektedir. Toplumsal bağ ile sosyal bütünlük, 

bütünleşme ya da dayanışmayı oluşturan kimlikler kastedilmektedir. Sosyal dışlanma ile bir toplumun 

normatif olarak öngörülen faaliyetlerine tam katılım engellenmekte ve kişisel hedeflere ulaşmak için 

öz saygı yok edilmekte ve kişisel yetenekleri azaltmakta, bilgiye, kaynaklara, toplumsal yaşama, 
tanınmaya ve kimliğe erişimi inkâr etmektedir(Silver, 2007). 

 Sosyal dışlanmaya ait kavramsal tartışmalar, kavramın ekonomik, sosyal, siyasi ve etno-kültürel 

boyutları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda sosyal dışlanmanın çok sentezli olduğunu 
belirtmek mümkündür. Birden fazla anlamı bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle sosyal 

dışlanmanın farklı anlamları, sosyal bilim paradigmalarına ve politik ideolojilere(Silver, 1994:536) 

göre değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda da, kavram anlamsal olarak ülkeler arasında bile değişkenlik 

gösterir(Silver, 2003:3).  Başka bir deyişle zamana, mekâna ve bilim dallarının bakış açılarına göre 
farklı kavramsallaştırmalar olabilmektedir. Bu nedenle kavramsal olarak, siyasi, ekonomik, sosyo-

kültürel boyutların birlikte ele alınması gerekmektedir. Siyasi açıdan dışlanma, sosyal grupların ya da 

bireylerin politik karar alma süreçlerinde yabancılaşması anlamına gelmekte iken; sosyo-kültürel 
anlamda dışlanma, kültürel iletişim ve entegrasyon sürecinin dışında kalmak ile açıklanmaktadır. 

Ekonomik boyutta ise, gelir eşitsizliğini (Madanipour vd, 2003:75-94) ve gelirin dağılımının 

adaletsizliği noktasında tartışılmaktadır. Bu bağlamda sosyal dışlanma, çeşitli dışlama biçimlerinin 
birleştirildiği çok boyutlu bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu çok boyutluluğa, karar alma 

süreçlerine katılım ve politik süreçler, istihdam olanaklarına erişim ve maddi kaynaklar ve ortak 

kültürel süreçlere entegrasyon (Madanipour, 1998:22) da dahildir.  

 Bütün bu kavramsal tartışmalar kapsamında sosyal dışlanmaların, birlikte ya da ayrı ayrı ayrı 
oluşabilecek iki farklı boyutu karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, gelir yetersizliğini de içeren, 

yoksulluk, istihdam olanaklarından mahrum olma ve bununla ilintili olarak gelişen yoksunluklar 

kaynaklı sosyal dışlanmalar, ikincisi ise göçmenlik kapsamında, etno-kültürel, ırksal, kimliksel ve 
inançsal farklılıkların gerekçe olarak tartışıldığı ve bu doğrultuda karar alma mekânizmalarına katılım 

ve siyasal haklardan mahrum olmayı da kapsayan sosyal dışlanmalar. Belirtilen her iki boyutta 

gerekçeler farklı olarak görünse dahi, sosyal dışlanma tartışmalarının temelini eşitsizlikler 
oluşturmaktadır. 

 Belirtilen bu sürecin önemli bir sonucu da emek piyasasında işgücünün kendi arasında etno-

kültürel, ırksal, inançsal faktörlere bağlı olarak bölünmesi ve sözü edilen faktörlere bağlı olarak 

dışlanmalarının oluşmasıdır. Amartya Sen(2000) bunu, istihdam piyasasındaki iş eksikliğine 
bağlamaktadır. Yazara göre iş gücü arzının yüksek talebinin düşük olduğu dönemlerde, işsizlik 

sorunundan en çok etkilenen gruplar genellikle azınlıklar, özellikle de göçmen gruplardır. Çünkü 

istihdam piyasasında en kötü çalışma koşullarında çalışmaya razı olan gruplar bunlardır. Bu bağlamda 
işsizlik, etnik bölünmelere neden olmaktadır. Bu durum, yasal göçmenlerin toplumun ana akımının 

normal yaşamına kolay entegrasyon umutlarını daha da kötüleştirmektedir. Ayrıca, göçmenler 

genellikle istihdam piyasasında yer edinebilmek için yarışan veya toplumdaki diğer grupların işlerini 
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ellerinden alanlar olarak görüldüğü için, işsizlik, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık politikalarını 

beslemektedir. Bu nedenle özellikle göçmen gruplar üzerinde belirginleşen etno-kültürel, ırksal, 

inançsal faktörlere bağlı olarak yaşanan dışlanmalar, yoksulluk ve yoksunluklardan dolayı yaşanan 
dışlanmaları daha derinleştirmektedir. Şüphesiz ki, işgücünün kendi arasında girdiği rekabet ve bu 

doğrultuda oluşan yoksulluk ve/veya yoksunluklar, sistem dışına itilme, toplumsal katılım noksanlığı, 

kamusal haklardan mahrumiyet sosyal dışlanmanın bir boyutunu oluşturmaktadır. Öteki boyutunda ise 
genel olarak ekonomik sistem içerisinde oluşan rekabetin etkisiyle orta ve üst sınıfın da sosyal 

dışlanmaları, yine genellikle göçmen grupların oluşturduğu, etno-kültürel, ırksal, inançsal faktörler 

üzerinden deneyimlettikleri bir süreç bulunmaktadır. Zira orta ve üst sınıfta ekonomik yapıdaki 

rekabetten ve talep değişimlerinden “olumsuz” etkilenmektedir. Genel olarak orta sınıf için alım 
gücünde yaşanan düşüş ve yaşam standartlarındaki değişim; üst sınıf için kar oranlarındaki azalma 

gibi gerekçelerle, buna neden olduğunu düşündükleri, farklı etno-kültürel, ırksal, inançsal gruplara 

karşı dışlama dinamiklerini aktifleştirmektedirler. Bu doğrultuda da yoksulluk ve yoksunluklar 
temelinde olmasa da, o toplumsal yapıda yer alan farklı grupların sosyal, siyasal ve kültürel yaşama 

etkili bir şekilde katılmaması gibi bir takım kamusal faaliyetlerden mahrum olmasına neden olan bir 

süreç oluşmaktadır.  

 Bu şekilde oluşan sosyal dışlanmalar ise kültürel farklılık, yaşam tarzı farklılığı temelinde 

belirginleşmektedir. Özellikle de, dışlananların, toplumsal yapıdaki baskın toplumun yaşam tarzı, 

alışkanlıkları ve kültürel birikimine sahip olmamaları nedeniyle eksik görüldüğü, bu kapsamda da 

sosyal dışlamaların kültürel farklılık üzerinde somutlandığı görülmektedir. Bu somutlanmanın bir 
tezahürü ise mekâna yansımakta, sosyal dışlamalar mekânsal dışlamalara da dönüşmektedir. 

 Dolayısıyla bu tartışmalar, sosyal dışlamaların yoksulluk tartışmalarının çok daha ötesinde, 

genel olarak ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları olan bir olgu olduğunu göstermektedir. Her ne 
kadar Levitas (2000:7-20) sosyal dışlamanın nedenini, “kapitalizmin temel doğası” olarak görmese de, 

bu olguya neden olan faktörlerin temelini kapitalist sistemin yarattığı sömürü ilişkilerinin oluşturduğu, 

kavramsal tartışmalardan görülmektedir. Bu çerçevede de sosyal dışlama sorunu, bizzat kapitalist 

ekonomik sistemin ürettiği, küreselleşme kapsamında uygulanan neo-liberal politikaların 
derinleştirdiği yapısal bir sorundur. 

    SONUÇ 

Yirminci yüzyıldan günümüz dünyasına miras kalan ve hem sosyo-ekonomik yapı hem de 
mekân üzerinde önemli etkiler bırakan olgulardan biri de göçtür. Zira göçlerin yerleşim birimleri 

arasındaki insan hareketlerinin ötesinde, bireysel ve toplumsal değişim aşamalarının her kademesinde 

etkili olduğu, bu aşamaların değişim ve dönüşümüne etki eden her türlü parametre için önemli bir 
değişken olma konumu, artık bilim dünyasında kabul görmüştür.  

 Göç hareketlerinin tarihi incelendiğinde, sosyo-ekonomik içerikli gönüllü göçlerin, 

kapitalizmin gelişimine koşut olarak ivme kazandığı ve sistemin istihdam talebinin göç kararlarında 

temel belirleyici olduğu bilinmektedir. Ancak süreç içerisinde, kentsel yaşamın çekiciliği ve istihdam 
odaklı gelişen göç hareketlerinin yanında, farklı göç gerekçeleri de oluşmuştur. Bu göç gerekçeleri 

içerisinde ise, özellikle toplumsal yapıya etkisi noktasında, en önemlisi, şüphesiz ki, zorunlu göçlerdir. 

Bu göç türünde göçe neden olan güç ya da uygulanan baskı, doğrudan, açık-aleni ve odaklanmış ya da 
dolaylı, örtülü ve dağınık olabilmekte ve genellikle de toplumsal, siyasal, kurumsal bir etki ile ortaya 

çıkmaktadır. Daha farklı bir deyişle, zorunlu göçlerde, göçmenlerin yerleşim yerlerini terk etme kararı 

vermesinde, doğal afetler dışında, silahlı gruplarının baskı ve saldırıları, siyasal ve politik nedenler 
ve/veya iç savaş hali ve devlet baskısı olmak üzere üç temel gerekçenin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bu tarz göçlerde bireyler hissettikleri baskıdan dolayı yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalmakta 

ve kendilerini güvenli gördükleri bir coğrafyaya ulaştırma çabası içerisine girmektedirler.   

 Göçlerin etkilerinin oluşumunda da göç gerekçeleri etkili olmaktadır. Birey ya da grupların 
göç kararını alırken, iradeleri ile mi aldıkları yoksa dışardan bir baskı ile gayrı iradi olarak mı göç 

kararı aldıkları, göçün etkileri açısından son derece önemlidir. Zira sosyo-ekonomik içerikli gönüllü 

göçlerde, göçmenler bir takım hazırlık ve birikim ile planlı bir şekilde yeni yerleşim yerine göç 
ediyorken, zorunlu göçlerde ise göçmenler hazırlıksız ve birikimsiz bir şekilde göç etmektedir. Bu 

hazırlıksız ve birikimsizlik, geldikleri yeni yerleşim biriminde, göçmenlerin, sosyo-ekonomik birtakım 
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problemler yaşamalarına, kentsel bütünleşmeyi sağlayamamalarına, yeni geldikleri kentin toplumsal 

yapısıyla uyum sorunlarının oluşmasına ve nihayetinde sosyal ve mekânsal ayrışmaya uğramalarına ve 

hatta zaman zaman da sosyal dışlanmalara maruz kalmalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda da 
göçlerin toplumsal ve mekânsal yapıya etkilerindeki önemli faktörlerden biri göç gerekçeleridir. 

   Göçün mekânsal yapıya etkileri kaçınılmaz olarak göçün kente etkileri olarak 

değerlendirilmelidir.  Çünkü hem iç göçlerde hem de uluslararası göçlerde, göçmenler kırsal alandan 
ziyade kentsel mekânlarda konumlaşmaktadırlar. Göç, özellikle kontrolsüz biçimde yaşandığı 

dönemlerde kentin sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal, yönetsel ve mekânsal yapısında ciddi etkiler 

bırakmaktadır.  Bu kapsamda değerlendirildiğinde göçün mekânsal yapıdaki etkilerinin, kentsel 

yoksulluk, gecekondulaşma, mekânsal ayrışma ve kentsel altyapı ve üst yapı sorunlarının öne çıktığı 
görülmektedir.  

 Toplumsal yapı açısından ise göçün altı temel etkisinin olduğunu belirtmek mümkündür. 

Bunlar, “iki veya daha fazla kültürel grup ile bu grupların bireysel üyeleri arasındaki temas sonucu 
olarak ortaya çıkan ikili kültürel ve psikolojik değişim süreci” olan kültürleşme; “etno-kültürel, ırksal 

ve inançsal farklılıkların tanınarak, grupların eşitlikçi ve katılımcı bir modelle uyum içerisinde bir 

arada yaşamaları” olarak değerlendirilen çokkültürlülük; “göçmen grupların, kendi kültürel 
kimliklerini kaybetmek zorunda kalmadan, ev sahibi topluma uyum sağlaması, o toplumun kamu 

kurumlarının göçmenleri benimsemek ve onların ihtiyaçlarını gidermek için hazırlıklı olmalarını” 

ifade eden entegrasyon; “farklı etnik mirasa sahip bireylerin veya grupların toplumun baskın kültürüne 

evirilme süreci” olan asimilasyon; “sosyo-ekonomik ve/veya kültürel açıdan farklı grupların birbirleri 
ile iletişimlerinin kesilmesini, birbirlerine karşı olumsuz tutumlar sergilemelerini ve sözü edilen 

grupların sosyal ve ekonomik temassızlık halini” halini açıklayan sosyal ayrışma; ve “ekonomik, 

sosyal, siyasi ve etno-kültürel boyutları olan, bireylerin veya grupların, içinde yaşadıkları topluma tam 
katılımına tamamen veya kısmen engel olma sürecini ifade eden sosyal dışlanma süreçleridir.  

 Bu bağlamda günümüz kentsel yaşamında göçe bağlı olarak gelişen en temel sorunlardan biri 

sosyal dışlanmalardır. Bu olguya neden olan faktörlerin temelini ise kapitalist sistemin yarattığı 

sömürü ilişkileri oluşturmaktadır. Bu çerçevede de sosyal dışlama sorunu, bizzat kapitalist ekonomik 
sistemin ürettiği, küreselleşme kapsamında uygulanan neo-liberal politikaların derinleştirdiği yapısal 

bir sorundur. Bu sorun kentteki farklı etno-kültürel grupların birbirlerine tavır aldığı bir sonucu da 

doğurmaktadır. Kentteki baskın kimliğin öncülüğünde, kente gelen her yeni göçmen grubun 
dışlanmayı deneyimlediği bir sürecin ifadesi olan ve nöbetleşe dışlanma olarak kavramsallaştırdığımız 

durum, farklı coğrafyalarda, yoğun göç baskının yaşandığı birçok noktada oluşmaktadır.  
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ÖZET: ABD’de köleliğin kaldırıldığı 1865 yılına kadar siyahlar sosyal haklardan mahrum bırakılmıştır. 

Köleliğin resmi olarak kaldırılması siyahlar için çözüm olmamış, egemen ideolojinin tahakkümüne toplumsal hayatta 
sıklıkla farklı düzeylerde maruz kalmışlardır. Kültür endüstrisi 19. Yüzyıldan bu yana toplumsal gerçekliği kendi 
çıkarları doğrultusunda inşa ederek, sınıfsal eşitsizlikleri gizlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde egemen 
ideoloji, siyahilerin kültür endüstrisindeki temsilleri üzerinde de etkilidir. Böylece siyahilere karşı takınılan negatif 
tutum ve ötekileştirme, toplumsal gerçeklik ve yaratılan anlamlarla sentezlenir, yeniden üretilir. Günümüzde siyahilerin 
kültür endüstrisi tarafından sistematik asimilasyonu, Frantz Fanon’un işaret ettiği gibi siyahi ırkların kendilerini 
sömürgeleştiren beyazların fikirlerini benimsemelerine ve kendi siyahlıkları söz konusu olduğunda olumsuz fikirlerle 
dolu olmalarına neden olmaktadır. 

Bu bildiride Hollywood film endüstrisinde son dönemde dikkat çeken pozitif çeşitlilik (diversity positive) 
eğiliminin bir örneği olarak yönetmenliğini Jordan Peele’nin üstlendiği 2017 yapımı Get Out (Kapan) filmi, Roland 
Barthes’ın göstergebilim kuramıyla analiz edilmiştir. Söz konusu filmin içine ustaca yerleştirilmiş ırkçılığa dair 
göstergeler, Barthes’ın düzanlam ve yananlam kavramsallaştırması merkeze alınarak çözümlenmiş, Afro-
Amerikalıların tarih boyunca maruz kaldıkları baskı ve zulüm ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Afro-Amerikalılar, Hollywood Film Endüstrisi, Get Out, Göstergebilim, Pozitif 
Çeşitlilik 

 

ABSTRACT:  Until the abolition of slavery in the US in 1865, blacks were deprived of social rights. The 

formal abolition of slavery has not been the solution for blacks, but they have often been subjected to the domination 
of sovereign ideology at different levels in social life. Culture industry has been concealing class inequalities since the 
19th century by building social reality in its own interests. The dominant ideology in the United States is also influential 
in the representation of black people in the cultural industry. Thus, negative attitudes and othering towards black people 
are synthesized and reproduced with social reality and created meanings. Today, the systematic assimilation of black 
people by the cultural industry leads, as Frantz Fanon points out, the black races to embrace the ideas of whites who 

colonize themselves and become full of negative ideas when it comes to their blackness. 

In this paper, the 2017 film Get Out, directed by Jordan Peele as an example of the recent diversity positive 
trend in the Hollywood film industry, is analyzed by Roland Barthes' semiotics theory. The signs of racism skillfully 
placed in the film were analyzed by focusing on denotative and connotative meanings, and the racial oppression faced 
by African-Americans throughout history was tried to be revealed. 

Keywords: African-Americans, Hollywood Film Industry, Get Out, Semiotics, Diversity Positive 
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GİRİŞ 

Avrupalıların Amerika kıtasını sömürgeleştirmesinden sonra, Avrupalı tüccarların Afrika 

kıtasından kaçırarak zorla köleleştirdikleri siyahiler uzun yıllar boyunca zor şartlar altında yaşam 
sürmüştür. Köleliğin kaldırıldığı 1865’ten sonra bile siyahiler köle olarak çalışmaya devam etmiş 

ve ırkçı söylemlere maruz kalmıştır. Öyle ki siyahlar gördükleri zulüm sonrasında kültür 

endüstrisinin de etkisiyle kendi kimliklerine ve tarihlerine yabancılaşmıştır. Bu yabancılaşmayla 

birlikte, egemen ideolojinin etkisi altındaki siyahiler, beyaz insanlar gibi düşünmeye ve hareket 
etmeye başlamıştır. Franz Fanon’un işaret ettiği gibi beyaz insan doğal kabul edildiğinden, kendi 

özellikleriyle tanımlandığından, siyah insan da özne olabilmek adına bir beyaz olmayı tercih eder, 

yani beyaz maskeler takar. Jordan Peele yönetmenliğini üstlendiği 2017 yapımı "Get Out-Kapan" 
filmi ile siyahilerin beyaz maskelerini, ustaca kurguladığı göstergelerle teker teker kırmaya,  

siyahilere unuttukları geçmişlerini, kimliklerini hatırlatmaya çalışmaktadır. 

1. AFRO-AMERİKAN NÜFUSUN TARİHSEL ARKA PLANI 

  Avrupalıların istila ederek yerleştikleri Amerika kıtasına, ilk kez 1619’da köle olarak 
yirmi Afrikalı getirilmiştir. Afrika kıtasındaki sömürgelerden kaçırılan siyahlar, zincirlenerek 

kalyonlara atılmış, bu gemilerde yolculuk boyunca köle tüccarları tarafından zulüm ve işkenceye 

uğramıştır. Köle olarak çok ucuza satılan siyahiler, Amerika’nın aşağı güney eyaletlerinde 
Alabama, Mississippi ve Louisiana ile Texas’ın içlerine kadar uzanan pamuk tarlalarında, hiçbir 

hakka sahip olmadan ve ücret almadan çalıştırılmıştır (Nihayet Özgürüz, 2008:5). 

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 1776 yılında ilan edilmiştir. Bu bildirinin giriş 
cümlelerinde tüm insanlığın eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme gibi bazı 

vazgeçilmez haklara sahip oldukları vurgulandığı görülür (Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 

1776). Abraham Lincoln Amerika başkanı olduktan sonra 1865 yılında köleliği resmen 

kaldırmıştır. Ancak ekonomik açıdan güçsüz siyahların gidecek yerinin olmaması sebebiyle, 
köleliğin kaldırılması onlar için bir çözüm olmamış ve köle olarak yaşamaya devam etmişlerdir. 

Bu yasanın ardından siyahlar köle olarak sosyal, ekonomik, siyasal alanlarda ayrımcı muamele 

görmeye devam etmişlerdir (Mızrak, 2017:7). ABD’de siyahlara tanınan haklardan rahatsız olan 
bir grup Beyaz Anglo-Sakson Protestan (WASP- White Anglo-Saxon Protestant) birleşerek. 1865 

yılında Ku Klux Klan isimli ırkçı gizli örgütü kurmuştur. Bu örgüt beyaz ırkın üstünlüğünü 

savunarak, siyahlara karşı ırkçı eylemler gerçekleştirmiş ve birçok siyah ismi katletmiştir. 

Kölelik dönemlerinde siyahların okuma yazma öğrenerek güçlenmelerini engellemek 

amacıyla eğitilmeleri yasaklanmıştı. Ancak siyahiler, her türlü cezayı göze alarak okuma yazmayı 

öğrenmişlerdi. Bu güce sahip olarak iletişim kurma gücüne de sahip olan siyahlar, özgürlükleri 

için büyük bir adım atmışlardır (Akıner ve Küngerü, 2016:79). 

Kölelik kaldırılmış olmasına rağmen siyahlara karşı ayrımcı politikalar izlenmeye devam 

etmiştir. Siyahların maruz kaldığı ayrımcılığın en açık örneği ayrı ama eşit ilkesini savunan “Jim 

Crown” yasalarında görülür. Özellikle 1890’dan sonra Güney’deki eyaletlerde yaşamın her 
alanında ırkların ayrı tutulmasını zorunlu kılan bu segregasyon- bir şeyin diğerinden ayrılması ya 

da ayrıştırılması ve diğerlerinden ayrı bir grup içinde yer alması- yasaları ile sosyal hayat 

içerisinde siyahların beyazlardan ayrı tutulması amaçlanmıştır (Mızrak, 2017: 21). Bu yasaya 

otobüslerde beyazların ve siyahların ayrı koltuklarda oturmak zorunda bırakılması örnek 
gösterilebilir.  

Frantz Fanon’a göre siyah insan, “beyaz olmayan” olarak tanımlanmaktadır ve bu durum 

siyah insana sahip olmadığı olumlu ya da olumsuz özelliklerin yüklenmesiyle sonuçlanmaktadır. 
Ancak beyaz insan doğal kabul edildiğinden, kendi özellikleriyle tanımlandığından siyah insan 

da özne olabilmek adına bir beyaz olmayı tercih eder, yani beyaz maskeler takar. Fanon’un bu 

diyalektik bakış açısı daha sonra Nelson Mandela’nın “Ben beyaz egemenliğine karşı savaştım. 
Ben siyah egemenliğine karşı savaştım. Ben herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, birlikte bir 
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harmoni içinde yaşadığı demokratik ve özgür bir toplum idealini savundum” şeklindeki 

konuşmasında da kendine yer bulacaktır (Lee, 2015: 197-198). 

2. KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA HOLLYWOOD’DA SİYAHİLERİN 

TEMSİLİ VE POSITIVE DIVERSITY KAVRAMI 

Eleştirel kuramda temel odak, kültürel üretimi tekeline almak isteyen büyük şirketlerin 

gücüdür. Frankfurt Okulu’nun üyesi Theodor Adorno ve Max Horkheimer, birlikte yazdıkları 

temel metin Dialectic of the Enlightenment’da (Aydınlanmanın Diyalektiği, 1947) kültür 
endüstrisini tartışır. Bu metin tüketici kapitalizmin kitle eğlence kültürüne ilişkin set çekici bir 

eleştiri sunar. Adorno ve Horkheimer’a göre kültür endüstrisi kapitalizmin yeniden üretiminde 

büyük bir rol oynar. Adorno ve Horkheimer söz konusu eseri yazdıkları dönemde önde gelen 
eğlence şirketleri, Metro – Goldwyn – Mayer (MGM), Twentieth Century – Fox ve Radio 

Corporation of America (RCA) gibi kuruluşlara odaklanmıştır. Adorno bugün yaşıyor olsaydı, 

Walt Disney Corporation, AOL Time Warner ya da News Corporation gibi uluslararası medya 
şirketlerini işaret ederdi. Onlara göre bu tür kuruluşlar eleştirel düşünceyi ve insan özgürlüğünü 
güçlendirmekten çok, şirket karını yükseltmek amacıyla mal üretirler. Bir başka deyişle bu 

süreçte, kültüre yönelik bir üretim hattı oluşur sinema, müzik vb. diğer imalat ürünleri gibi işçiler 

arasında paylaştırılan standart görevler ile bir araya getirilir (Smith, 2007:70-71). Kültür 
endüstrisi, Sanayi Devrimi’nin bir parçasıdır ve kültür yoluyla kar sağlama aracıdır.  

Günümüzün modern hiper-şirketleri yoğunlaşma mekanizmalarıyla her kıtanın pek çok 

farklı ülkesindeki çeşitli medya sektörlerini ele geçirmekte. Bu dev medya şirketleri, bu zincir 
halinde sembol üreticileri, televizyonu, animasyonu, sinemayı, video oyunlarını, CD’leri, 

DVD’leri, yayımcılığı, Disneyland tipi temalı parkları ve spor olaylarını da kapsayacak şekilde 

mesajlarını büyük bir çeşitlilik içinde dağıtmakta. 

Sinema teknolojisi sinemanın anlatısını tarihsel süreçte değiştirmiştir. ABD yaygın 
kültürel anlam üreten makineleri icat etmiş ve bu anlamı ideolojik iktidar ile bütünleştirerek, 

egemen söylemini Hollywood başta olmak üzere tüm kültür endüstrileri aracılığıyla küresel 

düzeyde kullanmıştır (Miller, 2012:113). Hollywood küresel sinema endüstrisinin en güçlü 
kanadıdır ve her şeyden önce emtia üreten bir endüstridir. Küresel iletişim ağlarıyla üretilen 

kültürü Amerikan liberal muhafazakâr anlayışı domine etmektedir. Ayrıca bu kültür ABD’nin iç 

politikası ile eklemlenmiş ve küresel düzeyde Amerika’nın çıkarlarını destekler niteliktedir. 

2.1. Hollywood Film Endüstrisinde Siyahiler 

Hollywood Sinemasında Afro-Amerikalıların, maruz kaldıkları ırkçı davranışların ve 

sorunlarının tarafsız şekilde incelendiği filmlerin sayısı azdır. Hollywood film endüstrisi 

milliyetçi söylemlerin aktarılmasında da önemli bir araçtır. Bu endüstri içinde var edildiği 
kültürün dışındaki kültürleri temsil ediş tercihiyle, izleyicisinin “biz” ve “onlar” algısını 

şekillendirmekte önemli rol oynamaktadır. Douglas Kellner (1996:1-2) bu durumu şöyle ifade 

eder: “sinema kimin güçlü ya da güçsüz olduğunu, kimin güç ve vahşet uygulamaya muktedirken, 
kimin aciz olduğunu ortaya koyup, hem güce sahip olanların durumunu meşrulaştırır hem de aciz 

olanlara oldukları yerde kalmaları mesajını verir.” 

Stuart Hall’a (1997:237) göre Batılı olmayan “Öteki”,  Batı yani “Ben” tarafından 

tanımlanır ve “Öteki” benliğin oluşumunda esastır. “Öteki” Batının kendisinden farklı kişi veya 
gruptur. “Öteki”yi karakterize etmenin kolay yolu (belki de en kolay yol), birinin ten rengine 

ırksal farklılık belirteci olarak bakmaktır. Batı ülkelerinde “beyazın” kabul gören bir norm 

olduğunu görünce, beyaz olmayan insanlar otomatik olarak “ötekileştirildi”.   

“The Spectacle of the Other” adlı eserinde Stuart Hall (1997:239) Batı’nın siyah 

insanlarla karşılaştığı ve ırksal farkın işaretini temel alan popüler temsillerin çığ gibi büyümesine 

yol açan üç anı tartışmaktadır:  
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İlki, üç yüzyıl boyunca bir siyah köle sağlama kaynağı olan Batı Afrika krallıkları ile 

Avrupalı tüccarların arasında 16. yüzyılda başlayan temastır. Etkileri kölelikte ve yeni dünyanın 

kölelik sonrası toplumlarında görülecekti. İkincisi, Afrika'nın Avrupa kolonizasyonu ve 
emperyalizm döneminde sömürge topraklarının, pazarların ve hammaddelerin kontrolü için 

Avrupa güçleri arasındaki mücadeleydi. Üçüncüsü ise İkinci Dünya Savaşı sonrası üçüncü 

dünyadan Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göçler olmuştur. Irk ve ırksal farklılık görüntülerine dair 

batılı fikirler, derinden bu üç kader anı tarafından şekillendirilmiştir. 

Hollywood film endüstrisindeki temsillerde ve diğer medya temsillerinde  “Biz-Batı”, 

çağdaş, rasyonel, güçlü, açık ve eril olarak görülmektedir. “Öteki-Doğu” ise bunun tam tersi 

olarak kabul edilmiştir: medeniyetsiz, irrasyonel, zayıf, barbar ve kadınsı bir Batılı olmayan. 

1960'ların Sivil Haklar Hareketi’nden (Civil Rights Movement) önce, siyahi aktörler 

Hollywood film endüstrisinin ürünlerinde çoğunlukla stereotiplerle bir başka deyişle bir grubun 

üyelerine yönelik sabit, basitleştirilmiş, genelleştirilmiş ve kişilerin bireysel özelliklerini göz ardı 

eden klişelerle temsil edilmekteydiler. Afro-Amerikalılar için sivil haklar bakımından eşitliğin 
kurulmasını amaçlayan ve liderliğini şiddetsiz direniş savunucusu Martin Luther King’in yaptığı 

Sivil Haklar Hareketi’nin ardından, o zamana kadar beyaz perdede açık açık sergilenen ırkçılık 

daha az kabul gören bir hal almıştır. Böylece ırksal ilişkilerin üretilmesinde büyük işlev gören 
Hollywood film endüstrisi, o tarihlerden itibaren anlatı yapısını yine siyahilerin aleyhine ancak 

örtülü bir şekilde kurmaya başlamış, kültür endüstrisi ürünlerinde siyahilerin ötekileştirilmesi 

devam etmiştir (Artz, 1998:69). Ancak 1980'lerde korku filmlerinde siyahların katılımı oldukça 
kısacıktı ya da hiç yoktu. Bu dönemdeki korku filmlerinde siyah karakterlerin büyük çoğunluğu 

olay örgüsü içinde sadece öldürülmekle kalmadı, siyahiler aynı zamanda ilk ölenlerdi (Coleman, 

2011:146). 

2.2. Diversity Positive Kavramı ve Hollywood  

Son yıllarda Hollywood film endüstrisinde ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmış 

grupların temsili noktasında gösterilen hassasiyet artmıştır. Bir kültür taşıyıcısı olarak 

Hollywood, yakalanan ivmenin temsilcisi konumundadır. Pozitif çeşitlilik (Diversity Positive), 
ABD gibi bünyesinde Hispanik, İtalyan, Yahudi ve Afrika göçmenlerini bulunduran ve homojen 

bir yapıya sahip olmayan batı toplumlarında, etno-kültürel ayrımcılığın geride bırakılması adına 

yapılan çalışmaları ifade eder. Aynı zamanda Hollywood film endüstrisi, pozitif çeşitlilik 
sayesinde günümüzde tahammül ve hoşgörü kavramlarının bir yönüyle pazarlama politikası 

olarak değerlendirilebilmesine olanak sağlamıştır.  

  Konu hakkında yapılan araştırmalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri ABD 

merkezli medya araştırma platformu Annenberg Inclusion Initiative’inkidir. Rapor pozitif 
çeşitliliğin geçen yıllarla birlikte giderek arttığını verilerle kanıtlamaktadır. Söz konusu 

platformunun, Eylül 2019’da yayımladığı “Inequality in 1,200 Popular Films: Examining 

Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBTQ & Disability from 2007 to 2018 (2007’den 2018’e 
kadar 1.200 Popüler Filmde Eşitsizlik: Cinsiyet, Irk/Etnisite, LGBTQ ve Engelli Birey 

Temsillerinin İncelenmesi)” isimli raporun yönetmenlerle ilgili tespitleri dikkat çekicidir (Smith 

vd., 2019:21-22): 1200 film ve 1,335 yönetmen göz önüne alındığında, yalnızca 80’inin siyahi 

olduğu tespit edilmiştir.  

Bu düşünceden hareketle “yeni bir dünyanın” mümkün olduğu inancına sarılmak 

isteyenlerin sayısı hem sektör içinde hem de izleyiciler nezdinde hızla artmaktadır. UCLA 2019 

Hollywood Çeşitlilik Raporuna göre 2018 yılında yalnız başrol ve yan rollerdeki temsilcilerin 
değil, kamera arkasındaki yapım elemanlarından 15 yönetmenin siyahi olması dikkat çekicidir ki 

yüzdelik dilimde yüzde 13,4’e tekabül etmektedir (Hunt vd., 2018:13). Bu yönetmenlerin 14’ü 

erkek iken 1’i kadındır. 2018 yılı siyahi yönetmenlerin endüstride yer bulma noktasında tarihi bir 
artışa sahne olmuştur. Sony firmasının yüksek bütçeli filmler için dört siyahi yönetmenle 

anlaşması tesadüfi değildir.  
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Yıllık Hollywood çeşitlilik raporu, hem kameranın önünde hem de arkasında çeşitliliğe 

odaklanmaktadır. Rapordaki kanıtlar, Amerika'nın giderek daha farklı kitlelerin farklı film ve 

televizyon içeriğini tercih ettiğine dikkat çekmektedir. Bu çeşitlilik Hollywood için çok 
önemlidir. Çünkü siyahiler ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır. (Hunt vd., 

2018:3).  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Yönetmenliğini Jordan Peele’nin üstlendiği Get Out (2017) anlatı yapısında göstergeler, 
kültürel kodlar ve mitleri, tarihsel ve toplumsal süreçlerden ödünç alıp dönüştürmesi ile dikkat 

çekmektedir. Söz konusu durum izler kitlenin anlatıları yeniden yorumlamasına neden 

olmaktadır. Korku türünde olmasına rağmen, uluslararası arenada sinema eleştirmenleri 
tarafından Afro-Amerikalıların makûs talihine dair bir belgesel olarak da nitelenen Get Out, 

Hollywood film endüstrisinin bir ürünü olması nedeniyle içinde gizil öğeler bulundurur. Filmdeki 

göstergeler yönetmen tarafından ustaca kurgulanmıştır. Bu bağlamda filmden seçilmiş görüntüsel 

göstergeler, Fransız Dilbilimci Roland Barthes'ın kuramsal yaklaşımı düzanlam (dénotation) ve 
yananlam (connotation) kavramları ile analiz edilmiştir. Film ABD yapımı ve gişe filmi 

olmasından kaynaklı ticari kaygılar gütmesine rağmen, egemen ideolojinin kültür endüstrisi 

aracılığıyla siyahileri tahakküm altına alışını, pozitif çeşitlilik aracılığıyla içeriden eleştirir.  

3.1.  Filmin Konusu ve Künyesi 

Chris (Daniel Kaluuya) fotoğrafçılık yapan siyahi bir gençtir. Rose (Allison Williams) 

adında beyaz bir kadınla mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris’i ailesinin evine davet eder. 
Siyahi arkadaşı Rod’un (Lil Rel Howery) uyarılarına rağmen Chris, Beyaz Anglo-Sakson 

Protestan (WASP) ailenin yanına gitmeyi kabul eder. Chris, konaktaki siyahi çalışanların 

davranışlarında bir tuhaflık sezer. Rose’un annesi Missy Armitage (Catherien Keener) tarafından 

hipnotize edilip karanlık dünyaya gömülür. Bu karanlık dünyada kontrol beyaz zengin ve liberal 
ailelerin elindedir. Armitage’lerin evinde beyaz zengin ailelerin katıldığı hafta sonu buluşması 

gerçekleşir. Bu toplantıda Chris için farklı planlar kurulur. Chris içinde olduğu durumun farkında 

değildir, buluşmaya katılan siyahi gencin hareketlerinden tedirgin olur. Chris bir şeylerin ters 
gittiğini sezmeye başladığında kurtulması çok zor olacaktır (Uphe, 2019). 

İlk gösterimi 23 Ocak 2017’de Sundance Film Festivali’nde yapılan Get Out’un 

yönetmenliğini ve senaristliğini yazar, senarist ve komedyen Jordan Peele üstlenmiştir. ABD’de 
24 Şubat 2017’de vizyona giren film, 104 dakikadır. Filmin yapımcılığı Jordan Peele, Jason Blum, 

Sean McKittrick ve Tedd Hamm’a aittir. Siyahi yönetmen Jordan Peele’nin Amerika’nın ırkçılık 

sorununa ve siyahilerin tarihsel sömürüsüne göndermeler yaptığı ve sinema tarihinden ilham 

alarak kurguladığı, Get Out filmi En İyi Film dalında, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo 
ve En İyi Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmiştir. Film, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar 

kazanmış, Jordan Peele de bu ödülü alan ilk Afro-Amerikalı olmuştur (Dockterman, 2018). 

3.2.  Göstergebilim ve Sinema  

İsviçreli dilbilimci Ferdinand De Saussure (1857-1913) ve Amerikalı filozof Charles 

Sanders Peirce (1839-1914), göstergebilimin öncüleridir. Saussure ve Peirce’ın yaptığı 

çalışmalardan sonra Amerika ve Avrupa’da göstergebilim çalışmaları farklı yaklaşımlarla devam 

etmiştir. Roland Barthes, Umberto Eco, Claude Levi Strauss, Christian Meltz, Louis Hjelmslev 
bu kuramcılardan bazılarıdır.  

Roland Barthes (1915-1980), yapısal dilbilimden yola çıkarak göstergebilimin ilkelerini 

dört başlık ile açıklamaktadır: gösteren ve gösterilen, dizim ve dizge, dil ve söz, düzanlam 
(dénotation)  ve yananlam (connotation). Barthes, Saussure’ün kavramına karşılık olarak biçim, 

işitim imgesine karşılık olarak da içerik isimlendirmesini yapmıştır. Gösterge, gösteren ile 

gösterilen arasındaki ilişkidir ve bu ilişkinin kurulmasından da anlamlama ortaya çıkar. 
Göstergebilimde anlamlama, düzanlam ve yananlam olarak ele alınır (Bircan, 2015:19). 
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Filmde bulunan her bir sahne gösterge içerir. Bu göstergeleri inceleyen bilim dalı 

göstergebilimdir. Kendi dışında bir şeyi temsil eden ve temsil ettiği şeyin yerini tutabilecek 

nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu gibi. Bu açıdan genel olarak, sözcükler, simgeler, 
gösterge diye adlandırılır (Rifat, 2013:97). Gösterge, her türlü nesnenin, olgunun yerini alabilir, 

temsil edebilir. Böylece gösterge kendi dışındaki varlıkları gösterir. Göstergeler bütünüyse 

dizgeyi, düzeni yani sistemi oluşturur. Dizge, insanlar tarafından toplumsal yaşamı ve iletişimi 

kolaylaştırmak için gerçekleştirilmiştir (Akerson, 2005:16).  

Düzanlam, dünyada ki bir nesnenin zihnimizde oluşturduğu ilk anlamdır. Yananlam 

kavramı, düzanlam kavramına karşıt olarak bir değer taşır. Roland Barthes’in düzanlam ve 

yananlammodeli, sinemaya, edebiyata vb. sanatlara da uygulanabilmektedir.  Sinemada bu 
anlamlandırma biçimi, düzanlam olarak perdeye yansıtılan görüntünün dışında, izleyicinin içinde 

bulunduğu toplumsal ve kültürel değerleriyle birleşerek, farklı anlamlandırma ve yorumlama 

biçimine dönüşür (Agocuk, 2014:8). Dünyayı anlamlandırmanın bir süreci olan mitler, Roland 

Barthes’a göre ideolojik temellidir ve bu yönüyle efsanelerden ayrılmaktadır. İlkel mitler, yaşam 
ve ölüm, insan ve tanrılar, iyi ve kötü hakkındadır (Fiske, 2003:118). Hollywood stüdyo 

sisteminin bir ürünü olarak kabul edilen tür filmleri, ideolojinin en etkili araçlarından biri olarak 

değerlendirilmektedir (Kellner ve Ryan, 1997:128). 

4. BULGULAR 

Tablo 1 Get Out (2017) Filminden Seçilen Göstergeler 

Seçilmiş Görüntü 

Gösterge 

Temel Anlam Boyutu  

Gösteren 

Yananlam Boyutu 

Gösterilen 

 

 

Geyiğin Ölümü 

Chris (Daniel Kaluuya) ve Rose 

(Alisson Williams) Armitage 

malikânesine giderken Rose’un 

arabasına geyik çarpar. Chris 

ormana girip geyiğin durumuna 
bakar. 

 

Kutsal geyiğin ölmesiyle av 

büyüsünün başlaması 

anlamına gelmektedir. 

 

  

Çay Fincanı ile Hipnoz 

Rose’un annesi Missy Armitage 

(Catherine Keener) Chris’in 

sigara alışkanlığını bıraktırmak 

için rızası olmadan onu çay 
fincanı ile hipnoz eder. 

 

Çay fincanı hipnoz aracı 

olarak kullanırken yan 

anlamda Boston Tea Party’yi 

çağrıştırmaktadır. 
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Siyahilerin Yumruk Selamı 

Beyaz Saray’da Eski Başkan 
Obama ve siyahi temizlikçinin 

selamlaşması. 

Chris’in malikânedeki partide 

beyaz insanların içinde tanıştığı 

siyahi genç ile selamlaşması. 

 

Beyaz maskeler takan 

siyahiler.  

 

 

Rose’un Hayatına Giren 

Siyahileri Seçtiği Sahne 

Rose, karakterinin yeni siyah 

insan arayışı. 

 

Rose karakterinin tıpkı bir tazı 

gibi yeni avların peşine 

düşüşü.  

 

 

Eğlence Odasındaki Hipnoz 

Chris’in yakalandıktan sonra 

eğlence odasında, 1940’lı yılların 

sonuna ait bir televizyon ile 

hipnotize edilmesi. 

 

 

 

Kültür endüstrisini ve kültürel 

hegemonyayı temsil eden 

televizyon ile kimlikleri 

unutturulan, baskı altına alınan 

siyahlar. 

 

 

 

 

 

Koltuktaki Pamukçuklar 

Chris’in bağlı olduğu koltuktan 

çıkan pamukçukları fark edip 

incelemesi. 

 

 

 

Siyahların pamuk tarlalarında 

köle olarak çalıştırıldıkları 

dönem; siyahilerin makûs 

talihi.  

 

 

Chris’in Arkadaşı Rod’un 

Polisten Yardım Talebi 

Rod Williams’ın, Chris’in 

hayatından endişe ederek polise 

gitmesi ve şüphelerini anlatması. 

 

 

Beyaz maskeli ve maskesiz 

siyahların karşılaşması.  
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Geyiğin ölümü düzanlamda kahramanımız Chris (Daniel Kaluuya) için kız arkadaşının 

ailesi ile tanışmaya giderken gerçekleşen talihsiz bir trafik kazası olsa da yan anlamsal boyutuyla 

av büyüsü çoktan başlamıştır. Paleotik dönemde kaya üzerine betimlenen geyik, “av büyüsünü” 
ya da bu tür tasvirlerin sihirli bir şekilde gerçeğe dönüşeceği umudunu sembolize eder (Gibson, 

2013:9). Ayrıca geyik birçok uygarlık tarafından kutsallık yüklenmiş bir hayvan olarak kabul 

edilir. Amerikan yerlileri için geyik tanrılar yolunun rehberi kabul edilmiştir (Armutak, 

2002:424). Bu sahnede av ritüeline bir gönderme olarak kullanılan geyik “av büyüsü”nü hatırlatır. 
Çünkü geyiğin ölümüne neden olan kaza sırasında direksiyonda Chris’in kız arkadaşı Rose vardır. 

Rose ilk kez 16. yüzyılda Avrupalı köle tacirleri tarafından başlatılan av partisinin “avcısıdır”. 

Kutsal geyiğin ölmesiyle aslında av büyüsü başlamıştır ve Chris bunun farkında değildir.  

Filmde Rose’un annesi Missy (Catherine Keener), siyahileri transa sokan bir 

hipnozcudur. Çay fincanı ile hipnoz sahnesinde çay fincanı Rose’un annesi Missy Armitage 

tarafından karıştırıldıkça, Chris’in de zihni bulanıklaşır. Hipnoz yöntemi olarak kullanılan çay 

fincanı yananlamboyutuyla Amerika Birleşik Devletleri’ni bağımsızlığa götüren “Boston Tea 
Party”yi çağrıştırır. Boston Çay Partisi’nin ardında yatan ana neden Yedi Yıl Savaşları’ndan 

büyük bir sömürge gücü olarak çıkmış İngiltere’nin savaşın maliyetini kolonilere ödetmek için 

on üç Amerikan kolonisine uyguladığı ağır vergilerdir (Sander, 1997:114). Bu vergiyi ödemek 
istemeyen Amerikan koloni kuvvetleri, uydurma bir olay yaratarak Kızılderili kılığına girmiş ve 

16 Aralık 1773'te Boston Limanı’nda İngiliz gemilerindeki tonlarca çayı denize dökmüştür. Çay 

fincanı ABD’nin kuruluş felsefesinin bir metaforudur ve o dönemden bugüne ABD’de hâkim olan 
Anglo-Sakson Protestan kökenli beyaz elit kesimin ideolojisini temsil eder. Bu metafor o 

dönemde olduğu gibi siyahi nüfusu dışarıda bırakarak ötekileştirir.  

Chris geçmişi hatırladığı sırada ise karşısında Missy Armitage yerine televizyon vardır. 

Buradan yola çıkılarak yan anlamsal boyutuyla kültür endüstrisinin çocukluğundan itibaren 
Chris’in zihnini bulandırdığı, egemen ideolojiyi empoze ettiği görülmektedir. Anglo-Sakson 

Protestan kökenli beyaz elit kesimi temsil eden Missy Armitage’in “zemine gömül” komutunu, 

boşluğa düşerken bu kez söz konusu kesimin ideolojisini temsil eden televizyon ekranından alır 
Chris. Siyahileri tarihsel süreçte köleleştiren ve enformasyon çağında da söylem ile ötekileştiren 

sistem, bunu mesajları örtük bir şekilde kurgulayarak yapar. ABD’de yaşayan siyahiler kültürel 

hegemonyanın etkisiyle kendi kültürlerini yok edilişini fark etmez. Karşı söylem üretemeyen 
kimlikler, elit kesimin sahipliğindeki medya aracılığıyla beyazlaştırılmaya mahkûm olmuştur.  

Chris’in karanlık dünya’ya düşüş sahnesi yan anlamsal boyutta incelendiğinde 

Afrika’dan Amerika’ya ve Avrupa’ya getirilirken siyahların, gemilerde uğradıkları muamele bu 

görüntünün yan anlamını oluşturur. Tıpkı siyahların kalyonlardaki boşluklara atılışı gibi Chris 
hipnoz sırasında ne olduğunu bilmediği bir boşluğa düşer.  Bu sahnedeki boşluk yönetmenin 

sinemasıyla özdeşleşen “Sunken Place”dir. Sunken Place, bu filmden sonra tüm siyahilerin maruz 

kaldığı ırkçı muameleyi ve sistemin siyahileri nasıl susturduğunu ifade eden bir metafor haline 
gelmiştir. 

Sunken Place siyahların toplum içinde karşılaştığı sistemik ve kurumsal ırkçılık sonucu 

yaşanılan çaresizlik ve boyun eğme durumu için kullanılan bir metafordur. Aynı zamanda beyaz 

elit kesimin siyahlar üzerinde kurduğu tahakkümü temsil eder (Dictionary, 2018). Get Out ile 
birlikte Sunken Place kavramının kullanımı ABD’deki siyahiler arasında yaygınlaşmıştır. 

Yönetmen Jordan Peele ise Sunken Place’i kendi Twitter hesabında siyahi insanların 

önemsizleştirilmesi olarak tanımlamış ve eklemiştir: “ne kadar bağırırsak bağıralım sistem bizi 
susturuyor.”  
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Tablo 2 Karanlık Dünyaya Düşüş ve Sunken Place Metaforu  

 
 

 

Tablo 2’de Avrupalı tüccarlar tarafından, uzun bir gemi yolculuğu sonucu Afrika’dan 

kaçırılan siyahilerin gemide uğradığı muameleyi anlatan temsili bir resim yer almaktadır. Bu 

resimde görüldüğü üzere yolculuk sırasında siyahiler zincire vurulmuş, gemilerin alt 
kısımlarındaki karanlık boşluklara atılmıştır. Filmde Chris’in atıldığı karanlık dünya, yurtlarından 

koparılarak köleleştirilen siyahilerin, gemilerde atıldığı boşluğu ve yaşadığı zulmü temsil eden 

metafordur. Missy ve ailesi siyah insanları kontrol etmek için, nakil gerçekleşmeden önce Sunken 
Place’e kapatırlar. Siyahilerin bedenlerine beyaz insanların zihni nakledildikçe hipnoz etkisindeki 

siyahiler Sunken Place’te (zemine gömül komutu ile) gömülü kalırlar. Nakil gerçekleştikten sonra 

ise artık siyahi bedeni yöneten beyaz bir insanın beyni olur. Böylece siyah bedenin asıl sahibi 

olan kişi, zihnin Sunken Place’te yaşamaya devam eder ancak bedeni yöneten kişi artık bir 
beyazdır. Tıpkı Fanon’un işaret ettiği gibi beyaz maskeler takarak kendi benliğini ve kültürünü 

unutmuş olur.  

Siyahilerin yumruk selamı sekansında siyahilerin kendi aralarındaki selamlaşma ritüeli, 
yumruk selamı görülmektedir. Chris kendisini yabancı hissettiği için beyazların içinde gördüğü 

tek siyahinin yanına giderek hemen onunla tanışmak ister ve bu selamlaşma ritüeline uygun olarak 

elini uzatır, ancak karşısındaki siyahi genç beyazlar gibi tokalaşarak selamlaşır. Bu siyah 
görünümlü ancak tavırları beyazlaşmış genç, tıpkı Frantz Fanon’un söylediği gibi derisinin 

siyahlığını gizleyemeyecektir. Fanon, siyah insanın kendini beyazdan ayırmak, yani tanımlamak 

için kullandığı yöntemi argo olarak tanımlar. Bu tanıma göre beyazın siyahla konuşurken argo 

kullanması siyah insana yerini hatırlatırken, beyaz insanın siyah insanla fazla yumuşak konuşması 
ise yapmacık bir nezaket olarak görülür. Ancak, siyah insanın bu yapmacık nezakete ihtiyacı 

yoktur (Fanon, 2016:49-50). Chris de karşısındaki siyahinin bu yapmacık tavırlarından dolayı 

endişelenmeye başlar. Çünkü yan anlamsal boyutuyla beyazlara dair selamlaşma ritüeli bir siyah 
tarafından gerçekleştirilince, işlerin yolunda gitmediğine dair bir anlam ortaya çıkar. 

Rose’un hayatına giren siyahileri seçtiği sahne’de yananlam boyutuyla Rose 

karakterinin bir avcı gibi iz sürerek yeni avlar aradığı görülür. Avcılıkta trofe basamağı, rastgele 

bir av olmayıp, avlanabilecek avlar arasında titizlikle seçilmiş ve belirgin özelliği olan birinin 
avlanmasıdır (Bağcı, 2014:24-25). Rose karakteri, bu basamağın tüm aşamalarını sergiler. Son 

derece seçici davranarak hedeflediği avı buluncaya dek, sabırla av takibi yapar. Av olarak 

belirlediği kişilerin belirgin özelliklerine bakarak seçici davranmaya çalışır. Bu sekansta Rose’un 
da kendisine göre yaptığı av trofesi görülmektedir. Rose düzanlamda kendileriyle sevgili olarak 

tuzağına düşürdüğü, yananlam boyutuyla avladığı siyahilerin resimlerini yatağının başköşesine 
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asarak sergilemektedir. Tıpkı avcıların avladıkları hayvanların başlarını duvarlarında 

sergiledikleri gibi. 

Frantz Fanon’a göre beyaz bir kadının siyah bir erkekle birlikte olması kesinlikle kabul 
edilemez. Siyah bir erkekle birlikte olan beyaz kadın sadece sınıfsal olarak alçalmakla kalmaz 

aynı zamanda bir tür hastalığa tutulur. Çünkü siyah erkeğin olağanüstü cinsel gücünü gördükten 

sonra bir daha beyazla birlikte olmak istemeyecektir (Fanon, 2016:85-105). Rose karakteri tıpkı 

bir tazı gibi avının izini sürerken, Fanon’un beyaz kadın ile siyah erkek ilişkisine dair tespitlerini 
de yansıtır. Armitage ailesinin Chris’in kaçmasını engelleyerek etkisiz hale getirdikleri sahnede, 

Rose’un Chris’e “sen en sevdiklerim arasındaydın” demesi bunun en büyük kanıtıdır. 

Tablo 3 Sömürgecilik Bağlamında, Siyahilerin Av Olarak Konumlandırılması 

  

Tablo 3’te görüldüğü üzere düzanlam boyutuyla Dean Armitage’in (Bradley Whitford) 

evinin bahçesinde Chris’i açık arttırmayla sattığı sekans, yananlamsal düzeyde Afrika kıtasından 

zorla kaçırılan ve köle pazarlarında sergilenerek tüccarlar tarafından çok ucuz bir rakama satılan 

siyahileri anlatır. Bu sahnede hiç diyalog yoktur, Jordan Peele tüm anlamı kamera açıları ve 
müzikle inşa eder. 

Eğlence odasındaki hipnoz sekansında düzanlam boyutuyla Chris’in bağlı tutulduğu 

yerin bir eğlence odası olduğu görülür. Yananlam boyutuyla odadaki eski televizyon, Adorno ve 
Horkheimer’ın kültür endüstrisi eleştirisi yaptıkları döneme karşılık gelir. Kültür endüstrisinin 

kutsal aygıtı olan televizyon, öldüren bir eğlence aygıtıdır. Çünkü televizyonda eğlence her şeyin 

üst ideolojisidir ve eğlence altında ırklar temsil edilebilir, barbarlıklar ve trajediler gizlenebilir 
(Postman. 2018:102). Bu öldürme metaforik bağlamda kültürlerin yok edilişidir.  

Koltuktaki pamukçuklar, düzanlam boyutuyla Chris’in ilk kurban olmadığının 

göstergesidir. Chris’in bu pamukçukları fark etmesi aslında geçmişini fark ettiği andır ve bu 

sekansla pamuk bizi yananlam boyutuna taşır. Pamukçuklar, Amerikan tarihinde Afrika’dan zorla 
getirilip köleleştirilen siyahilerin zorla pamuk tarlalarında çalıştırıldığı zamanların metaforudur. 

Geçmişinde atalarının topladığı pamuk, Chris’in kurtuluşu olur. Bu pamukçuklarla kulaklarını 

tıkar, hipnoz telkinlerini duymaz. Yananlam boyutuyla Chris, aynı zamanda ABD’de egemen 
olan kültür endüstrisine kulaklarını tıkar.  

Bu sahnenin hemen ardından gelen sahnede ise TV’nin üzerinde duran ve film boyunca 

metafor olarak kullanılan geyik başı ile Chris, kendisini satan Dean Armitage’i (Bradley 
Whitford) öldürür. Böylelikle av, avcısını öldürmüş olur; yananlamsal düzeyde Chris karakteri 

siyahilerin makûs talihini yener.  

Chris’in arkadaşı Rod’ un polisten yardım talebi, yananlam boyutuyla beyaz maskeli ve 

maskesiz siyahilerin karşılaşmasını anlatır. Bu sahnede siyahi polisler Rod’un şüphelerini 
dinlemez hatta dalga geçer. Çünkü siyahi polisler Amerikan ideolojisi ile akredite olmuştur. 

Duvardaki diplomalar ve başarı belgeleri, siyahi polislerin mesleki ve akademik başarılarından 

çok, söz konusu akreditasyonun göstergesidir.  
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Bir başka deyişle, “okul” (ancak kilise gibi başka devlet kurumları ya da ordu gibi başka 

devlet aygıtları da) bir sürü beceri öğretiyor, ama bunu egemen ideolojiye tabi olmayı ya da bu 

ideolojinin “pratiğinin” egemenliğini sağlayan biçimlerde yapıyor (Althusser,2010:159). Derinde 
yatan anlamıyla, siyahi polisler ideolojinin en önemli aygıtlarından biri olan eğitim süreçlerinden 

geçmiş ve Beyaz Anglo-Sakson Protestan ideolojiyi içselleştirmiştir. 

SONUÇ 

 Jordan Peele Get Out’ı auteur kavramının tasvir ettiği yönetmen stiline uygun şekilde 

kurgulamıştır. Anlamı bütünleştiren kodları, müziği ve kamera açılarını kullanarak filme 

tamamıyla kendi etkisini bırakmıştır. Mizanseni etkileyen unsurlardan biri de oyuncudur. Chris 

karakterine hayat veren Daniel Kaluuya’nın seçilmiş olması da yönetmenin auteur olarak filmdeki 

anlamı pekiştirmek amacıyla yaptığı bir seçimdir. Özellikle film için önemli olan hipnoz 

sahnesindeki ağlamanın, Daniel Kaluuya’nın gözlerindeki anlamla en iyi şekilde ifade edileceğini 

düşünmüştür. Jordan Peele siyahilerin yaşadığı sorunları anlatmak ve siyahilere kökenlerini 

hatırlatmak için, beyaz oyunculara filmlerinde rol vermeyeceğini dile getirmiş böylelikle 

sinemasında kurmak istediği anlatıyı da belirtmiştir. Günümüzde topla tüfekle değil, küresel 

medya devlerinin aracılık ettiği kültür endüstrisi yoluyla sömürgecilikte hız kesmeyen Batı, 

adaletsiz dünya fotoğrafında gündemi belirlemektedir. Jordan Peele ise Get Out ile başladığı, Us 

(2019) ile devam ettiği ve beşlemeyi planladığı filmleriyle, bu adaletsiz dünya fotoğrafında beyaz 

maskeleri teker teker kırmaya devam etmektedir.  
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ÖZET: Teknoloji alanında yaşanan gelişim ve dönüşümler muhasebe alanını da etkilemiş ve muhasebe ile 

ilgili yeni uygulamaları gündeme getirmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından işletmelerin muhasebe süreçlerinin 
geliştirilmesi amacıyla e-belge sistemi uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamaların en başında, işletmelerin ticari 
hayatta kullandıkları; e-fatura, e defter, e arşiv gibi bazı belgelerin elektronik ortama taşınması yer almaktadır. Bu da 
muhasebe sürecinde ciddi değişimleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişimlerin merkezinde de muhasebe 
meslek mensupları yer almaktadır.  

Bu kapsamda çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının Maliye Bakanlığı’nın E uygulamalarla ilgili 
görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda, meslek mensuplarının, e- muhasebe uygulamalarının Türkiye için gerekli olduğunu, ancak teknik alt yapı 

ve bilgi eksikliği nedeniyle özellikle mükelleflerin/işletmelerin uygulama için henüz hazır olmadıkları görüşünde 
oldukları tespit edilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: E- Muhasebe, E- Defter, Muhasebe Meslek Mensupları. 
 
ABSTRACT: The development and transitions occurring in technology have affected the accounting discipline 

and have brought up new practices about accounting to the agenda. The system of e-journal is implemented by the 
Ministry of Finance in order to improve the accounting processes of businesses. The first of these practices is that 

carrying some of the documents used by businesses such as e-invoice, e-ledger, e-archive to the electronic area. This 
practice brought about substantial changes. The members of the accounting profession are at the center of these changes. 

      In this context, the study aims to identify the opinions of accounting profession members about the e-
practices of the Ministry of Finance. In the study, interview technique as a qualitative research method is used. The 
results indicate that the members of the accounting profession believe that although e-accounting practices are 
necessary for Turkey, the businesses/taxpayers are not ready to implement them due to the lack of technical background 
and information. 

 

Keywords: Electronic Accounting, E-Journal, Accountant Profession. 

 

1. GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim muhasebe mesleğini de önemli düzeyde 

etkilemiştir. Muhasebe meslek mensupları ilk yıllarda elleri ile yazarak, daha sonra bilgisayar 

paket programları ile bilgisayar ortamında tuttukları defterleri çıktı alarak saklamışlardır. 

Günümüzde ise artık gelişen teknoloji sayesinde mükellefin işlemleri doğrudan entegrasyon ile 
muhasebeciye, muhasebecinin de işlemleri sonucunda elektronik ortamda kayıt işlemi yapılarak 

devletin sistemine gönderim başlamıştır. 

 Bu süreçte ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı gelişen teknolojiye uygun hedefler 
koymuştur. Başkanlık yasal mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına, düzenlenmesine, 

iletilmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğler yayınlamıştır. 

Sürecin diğer bir aşaması ise muhasebe meslek mensuplarıdır. Muhasebe meslek mensupları, 
devlet ile mükellef arasındaki ekonomik yapıyı düzenlemektedirler. Bu çalışmanın amacı da,  

mailto:serkan.ozturk@yalova.edu.tr
mailto:abide_guler_92@hotmail.com


487 
 

gelişen teknoloji ile birlikte ülke gündemimize giren e-dönüşüm sürecinde e-muhasebe 

uygulamaları hakkında muhasebe meslek mensuplarının görüşlerini belirlemektir. 

Çalışmanın ilk bölümünde e-muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere ve literatür 
taramasına yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise, Isparta ilinde faaliyet gösteren 

muhasebe meslek mensuplarıyla yapılan yüz yüze görüşme sonucunda elde edilen cevaplar ve bu 

cevapların değerlendirilmesi yer almaktadır.  

 
2. E-MUHASEBE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ 

Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile ülkemizde de yeniliklere gidilmiş e-devlet 

uygulamaları ile birlikte e-dönüşüm sürecine girilmiştir. E-dönüşüm süreciyle birlikte muhasebe 
sisteminde de e-uygulamalara geçilmiştir. E-uygulamalar sayesinde belgeler doğrudan elektronik 

kayıtlara alınmıştır (Gönen ve Solak, 2017:64).  VUK 509’da elektronik kayıt; Elektronik 

ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve 
işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesi olarak verilmiştir.  

E-muhasebe uygulamalarına ilk olarak 2003-2004 yıllarında “Vergi beyanı, tahakkuku ve 

ödemelerinin elektronik ortamda yapılması” ile başlamıştır. 2010 yılında 397 sıra no’lu “Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Yayınlanan bu tebliği de Maliye Bakanlığı 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunun 5766 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile değişen mükerrer 242, maddesinin 2 

numaralı fıkrası ile e-kayıtlar ile ilgili açıklamalar yapmıştır. 2011 yılında 1 sıra no’lu Elektronik 

Defter Genel Tebliği yapılan değişiklikler yayınlanmıştır. 2012 yılında 415 ve 421 sıra no’lu, 
2013 yılında 433 sıra no’lu, 2015 yılında 454 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

yayınlanmış, elektronik kayıtlar ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. En son VUK uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik tüm tebliğler 
gözden geçirilmiş, tek kaynaktan bilgi edinilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğü 

sağlamak için19 Ekim 2019 tarihinde 509 sıra no’lu tebliğ yayınlanmıştır. Son tebliğin 

yayınlanmasından itibaren 2010/397, 2012/415, 2012/421, 2013/433 sıra no’lu tebliğler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 2015 yılında yayınlanan 454 sıra no’lu tebliğ ise 1/1/2020 tarihinden 

itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

E-muhasebe uygulamaları ile ilgili literatür incelendiğinde zaman içerisinde bir takım 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Şençicek (2013) bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin 
muhasebedeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada e-muhasebe uygulamaları analiz edilmiştir. E-

muhasebe uygulamalarının entegre sistemlerle olan etkileşimi araştırılmıştır. Gökçen ve Özdemir 

(2016) Türkiye’de ki muhasebe uygulamalarından e-defter ve e-fatura’yı ele almıştır. Yaptıkları 
çalışmada e-defter ve e-faturanın uygulanmasının zorunlu olarak hayat geçirilmesinin avantaj ve 

dezavantajları olduğunu belirtmişlerdir.  

Gönen ve Solak (2017) Maliye Bakanlığının e-dönüşümüne ilişkin süreci muhasebe meslek 

mensupları açısından ele almış ve İzmir ilinde bir alan araştırması yapmıştır. Elçin vd. (2018) E-
fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamasını ele almış ve SMMM’ler üzerine bir alan araştırması 

yapmıştır.  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

  Bu araştırmanın amacı ve önemi vurgulanmış, uygulanan yöntem ve örneklem 

açıklamaları yapılmış ve elde edilen verilerin tespiti ve çözümlemesine ilişkin süreç anlatılmıştır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Araştırmanın amacı, “Isparta İlinde Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensuplarının 

E-Muhasebe Uygulamaları Konusundaki Görüşlerini” tespit etmektir. Bu amaç kapsamında, 

katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiş ve alınan cevaplar sonucunda e-muhasebe 

uygulamaları konusundaki meslek mensuplarının görüşleri değerlendirilmiştir. 
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 E-Muhasebe uygulamalarının ülkemiz için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? 

 E-Muhasebe uygulamalarına geçiş için devletin alt yapı olarak hazır olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

 E-Muhasebe uygulamalarına geçiş için meslek mensuplarının hazır olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

 E-Muhasebe uygulamalarına geçiş için mükellefin hazır olduğunu düşünüyor musunuz? 

 E-Muhasebe uygulamaları konusunda meslek mensuplarının karşılaşabilecekleri sorunlar 

nelerdir?  

 E-Muhasebe uygulamaları konusunda mükelleflerin/işletmelerin karşılaşabilecekleri 

sorunlar nelerdir? 

 E-Muhasebe uygulamalarının meslek mensuplarının iş yükünü arttıracağını düşünüyor 

musunuz? 

 E-Muhasebe uygulamalarının meslek mensuplarına sağlayacağı faydalar nelerdir? 

 E-Muhasebe uygulamalarının mükelleflere/işletmelere sağlayacağı faydalar nelerdir? 

 E-Muhasebe uygulamalarının genel olarak devlete sağlayacağı faydalar nelerdir? 

 E-Muhasebe uygulamaları ile ilgili herhangi bir eğitime katıldınız mı? 

 Eğitime katıldıysanız verilen eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Konu ile ilgili eklemek/belirtmek istediğiniz herhangi bir husus var mı? 

Yapılan bu çalışma ile muhasebe meslek mensuplarının şu an gündeminde olan E-

Muhasebe ile ilgili görüşlerini belirlemek, elde edilen görüşler dahilin de karşılaşılabilecek 
sorunların çözümüne dair öneride bulunmak (sağlanacak faydalar) araştırmanın bir diğer amacı 

olarak belirlenmiştir. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

Araştırmada yöntem olarak sıklıkla kullanılan ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

görüşme/mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada veri toplama aracı olarak 6’sı 

katılımcıların demografik özelliklerini öğrenmek ve 15’i katılımcıların e-muhasebe 
uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla toplamda 21 sorudan oluşan bir yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu için hazırlanan soruların açık uçlu 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Araştırmanın evrenini “Isparta İlinde Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları” 
oluşturmaktadır. Araştırmada kapsamında 1 SM ve 9 SMMM olmak üzere 10 katılımcı ile 

görüşme yapılmıştır. Mülakatlar 02-23 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Mülakat 

sırasında izini olan katılımcılardan ses kaydı alınmış, diğerleriyle not tutma yoluyla veriler elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Görüşmeler sonucu 

elde edilen görüşler araştırmanın bulgular kısmında verişmiştir. Sonuç ve tartışma kısmında da 

değerlendirilmiştir.  

4. BULGU VE TARTIŞMALAR 

Yapılan mülakatlar sonucu elde edilen bulgular, katılımcıların demografik özellikleri ve E-

Muhasebe Uygulamaları hakkında yöneltilen sorulara verilen yanıtlar Tablo 1 de gösterilmiştir.  

Tablo 1:Muhasebe Meslek Mensuplarına Ait Demografik Veriler 

Demografik özellikler  Toplam Demografik özellikler Toplam  

Frekans % Frekans  % 

 

Cinsiyet 

Erkek  7 70  

Meslek Unvanı 

SM 1 10 

Kadın  3 30 SMMM 9 90 

 

 

Yaş  

25 yaş altı 0 0  

 

Mesleki 

Deneyim  

5 yıl ve altı 0 0 

25-34 2 20 6-10 2 20 

35-44 3 30 11-15 2 20 

45-54 4 40 16-20 3 30 

55 ve üstü 1 10 21 yıl ve üstü  3 30 
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Eğitim 

Durumu  

Lise   1 10 E-muhasebe 

uygulamalarını 

kullanan 

mükellefiniz        

var mı ? 

Evet  5 50 

Ön Lisans  2 20 

Lisans  6 60 Hayır 5 50 

Lisansüstü  1 10  

Toplam   10 100 Toplam   10 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %70’nin erkek, %40’nın 45-54 yaş aralığında, 

%60’nın lisans düzeyinde eğitim aldığını, %90’nın SMMM unvanına sahip olduğunu, 16-21 ve 
21 yıl üstü mesleki deneyimi olanların %30’unu ve e-muhasebe uygulamalarını %50 - %50 

kullanımının olduğunu görmekteyiz.  

Araştırmanın diğer kısmında mülakat formunda belirlenen sorular katılımcılara yöneltilmiş 
ve alınan cevaplar analiz edilmiştir. Yapılan bu analize ilişkin bulgular aşağıda tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: E-Muhasebe Uygulamalarının Ülkemiz İçin Gerekliliği 

 Evet Kısmen Hayır 

K1      

K2     

K3     

K4     

K5     

K6      

K7      

K8      

K9      

K10      

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların 8’i, E-Muhasebe uygulamalarının ülkemiz için 

gerekli olduğu görüşüne katıldıkları, 1 katılımcının kısmen katıldığı ve 1 katılımcının ise da bu 

görüşe katılmadığı görülmektedir. 

Tablo 3: E-Muhasebe Uygulamalar için Devletin Alt Yapısının yeterliliği 

 Evet Kısmen Hayır 

K1     

K2     

K3     

K4     

K5     

K6     

K7     

K8     

K9     

K10     

 

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde, 3 katılımcının devletin alt yapısının e – uygulamalar 
için yeterli/hazır olduğu görüşüne katıldıkları, 5 katılımcının, kısmen katıldıkları, 2 katılımcının 

ise, bu görüşe katılmadıkları görülmektedir. 
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Tablo 4: E-Muhasebe Uygulamalar İçin Meslek Mensuplarının Hazır Olma Durumları 

 Evet  Kısmen  Hayır  

K1     

K2     

K3     

K4     

K5     

K6     

K7     

K8     

K9     

K10     

 

Tablo 4’de yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde, meslek mensuplarının e uygulamaya 

geçiş için hazır olduklarını düşünen katılımcı sayısı, 5, kısmen hazır olduklarını düşünenlerin 
sayısı 2, hazır olmadıklarını düşünen katılımcı sayısı ise, 3’tür. 

Tablo 5: E-Muhasebe Uygulamalarına Geçiş İçin Mükelleflerin Hazır Olma Durumları 

 Evet  Kısmen  Hayır  

K1     

K2     

K3     

K4     

K5     

K6     

K7     

K8     

K9     

K10     

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların sadece bir tanesi kısmen cevabını vermiş, diğerleri 

ise hayır cevabı vermişlerdir. 

Tablo 6: E-Muhasebe Uygulamaları İle İlgili Meslek Mensuplarının Karşılaşabilecekleri Sorunlar 

E-Muhasebe uygulamaları konusunda meslek mensuplarının karşılaşabilecekleri sorunlar nelerdir? 

K1 Mükelleflerin bilgi ve eğitim seviyelerinin düşük olması  

K2 Mükelleflerin uygulamaya hazır olmaması 

K3 Mükellefe gruplarının hazır olmaması 

K4 Mükelleflerin uygulamadan haberdar ve hazır olmaması, 

Teknolojik yeniliklere hazır olmaması 

K5 Mükelleflerin bilinçli olmaması 

K6 Mükelleflerin e-muhasebe uygulamalarına hazır olmamaları, 

Yeterli sistemlerinin olmaması 

K7 Alt yapı eksikliğinden dolayı işlerin zamanında yetişmemesi olacaktır 

K8 Yeterli bilgiye sahip olmamaları 

K9 Mükelleflerin kendi işlerine gereken özeni göstermedikleri ve işlerinin takibini yapmadıkları için 

meslek mensuplarını mükellefler ve devlet ile karşı karşıya getirecektir. 

K10 Müşteri ve mükelleflerden evrak ve bilgi akışının sorun olacağını düşünüyorum. 
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Tablo 6’daki sonuçlar değerlendirildiğinde, e-muhasebe uygulamaları ile ilgili meslek 

mensuplarına en çok sorun teşkil eden kısmın mükellef gruplarının bilgisiz ve alt yapı-teknoloji 

eksikliğinin olması olduğu görülmektedir. 

Tablo 7: E-Muhasebe Uygulamaları ile İlgili Mükelleflerin Karşılaşabilecekleri Sorunlar  

E-Muhasebe uygulamaları konusunda mükelleflerin karşılaşabilecekleri sorunlar nelerdir? 

K1 İş yükünü arttıracağını düşünüyorum. 

K2 Bilgi ve alt yapı konusunda yetersiz olmaları, 

Teknolojiye-internete olan ilgisizlikleri sorun olacaktır. 

K3 Bilgi eksiklerinin olması sorun olacaktır. 

K4 Kağıt fatura düzenlemesini bilmeyen mükellefin bu uygulamada e-faturayı nasıl düzenleyecekler 

bilmiyorum. Sanırım en büyük sorun bu olacaktır. 

K5 Alt yapılarının eksikliği, 

Sistem yetersizliği, 

Bilgi eksiklikleri büyük sorun olacaktır. 

K6 Mali mühür ile sıkıntı yaşayacaklardır. Mali mühür hem maliyetli hem de tek bir yerde kuruluyor 

olması büyük sorun teşkil edecektir. Bilgi konusunda da yeterli destek alınamayabilir. 

K7 Uygulamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için büyük cezai yaptırımlarla karşılaşacak 

olmaları sorun olacaktır. 

K8 Evraklarını yeterince takip etmedikleri için sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. 

K9 Mükelleflerin e-uygulamalar hakkında gerekli bilgi, donanım-yazılım ve diğer konulardaki 

eksiklikleri var. Bu eksiklikleri tamamlana kadar, sistem tam anlamıyla oturana kadar sıkıntı 

yaşayacaklardır. 

K10 Teknolojiyi kullanmada ve mevzuat hakkındaki bilgilerde eksiklikleri olduğu için sorun 

yaşayacaklardır. 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde meslek mensupları mükelleflerin bilgisizliği ve alt 

yapı-teknoloji eksikliği nedeniyle sorunlarla karşılaşacaklarını düşünmektedirler. 

Tablo 8. E-Muhasebe Uygulamaları ile Meslek Mensuplarının İş Yükünün Artma Durumu 

 Evet  Kısmen  Hayır  

K1     

K2     

K3     

K4     

K5     

K6     

K7     

K8     

K9     

K10     

Tablo 8’de yer alan cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcılardan 5’ i e muhasebe 
uygulamalarının muhasebecilerin iş yükünü artıracağını, 1 kısmen artıracağını düşünürken, 4 

katılımcısı ise bu soruya hayır yanıtı vermiştir. 

Tablo 9: E-Muhasebe Uygulamalarının Meslek Mensuplarına Sağlayacağı Faydalar 

E-Muhasebe uygulamalarının meslek mensuplarına sağlayacağı faydalar nelerdir? 

K1 İş yükünü arttıracağını düşünüyorum. 

K2 Mükellefler daha kurumsal olacaklar. İş akışı daha düzenli olacak. Düzen konusunda büyük fayda 

sağlayacağını düşünüyorum. 

K3 Faturalar ve belgeler daha düzenli olacağını düşünüyorum. Zaman konusunda da fayda 

sağlayacağını düşünüyorum. 
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K4 Mükelleflerin e-uygulamalar hususunda bilinçlendirilmesinden sonra meslek mensuplarının 

işlerinde kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. 

K5 Zaman konusunda sıkıntılar gideceğini ve işgücünün artacağını düşünüyorum. 

K6 Bu sistemle daha kurumsallık olacağını düşünüyorum. Meslek mensupları daha kalite iş 
yapacaklar diye düşünüyorum. 

K7 İşlerin daha kolay yapılacağını düşünüyorum. 

K8 İşleri daha seri olarak ilerleteceklerini düşünüyorum. 

K9 E-uygulamalar sisteminin oturması durumunda işlemler daha düzgün olacaktır. Evrak gönderimi 

sisteminin daha güvenli olması sebebiyle daha yararlı olacağını düşünüyorum. 

K10 Zaman kazancı sağlanacak, kırtasiye masrafları azalacak, tecrübeleri ve maddi kazanımları 

artacak diye düşünüyorum. 

Yukarıdaki tabloda yer alan cevaplar incelendiğinde genel olarak meslek mensuplarının, 
sistem tam olarak işlemeye başladıktan ve mükellef tam olarak bilinçlenip uygulamaya geçtikten 

sonra, iş yükünün azalacağını, daha düzgün ve sistematik olarak işleyişe geçeceklerini 

söylemişlerdir.  
 

Tablo 10: E-Muhasebe Uygulamalarının Mükelleflere Sağlayacağı Faydalar  

E-Muhasebe uygulamalarının mükelleflere/işletmelere sağlayacağı faydalar nelerdir? 

K1 Mükellefin e-muhasebe ile bilgilerinin olduğunu düşünmüyorum. Esnaf odalarının mükelleflere 

eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

K2 Kurumsal bir yapı oluşturmalarına fayda sağlayacaktır. Dosyalamada kolaylık olacağı için dosya 

saklamak için yer sıkıntısından kurtulacaklarını düşünüyorum. 

K3 Sistem oturduğu zaman mükelleflere de belge(fatura ve makbuzlar) düzeninde ve tahsilat 

konusunda fayda sağlayacağını düşünüyorum. 

K4 Kırtasiye masraflarının azalacağını, evrak saklama ve tasniflemeden kurtulacağını ve zamandan 

tasarruf edeceğini düşünüyorum. 

K5 Zaman kaybını önleyeceğini ve istedikleri belgelere/bilgiye kolay ulaşım sağlayacaklarını 

düşünüyorum. 

K6 Zorunlu olarak birazda olsa kurumsallaşmaya gidecekleri için işlerinin daha düzenli olmasını 
sağlayacağını düşünüyorum. 

K7 İşlerini daha kolay bir şekilde yürüteceklerini düşünüyorum. 

K8 Tamamen e-muhasebeye geçtiklerinde evrak takibinin kolaylaşacağını düşünüyorum. 

K9 Mükellefler açısından iş takibinin kolaylaşacağını, bilgisinin artacağını ve diğer hususlarda 

kendilerini daha fazla geliştireceklerini düşünüyorum. 

K10 Zaman konusunda tasarruf sağlayacağını düşünüyorum. 

Tablo 10’da yer alan yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde; meslek mensuplarının e 

uygulamaların zaman konusunda tasarruf sağlanacağı görüşünde oldukları ifade edilebilir. 
 
Tablo 11: E-Muhasebe Uygulamalarının Genel Olarak Devlete Sağlayacağı Faydalar  

E-Muhasebe uygulamalarının genel olarak devlete sağlayacağı faydalar nelerdir? 

K1 Mükellefin mali verilerinin kontrolünü sağlayacağını düşünüyorum. Devletin vergi gelirleri 

arttırmayacağını ve kayıt dışını azaltmayacağını düşünüyorum. 

K2 Küçük işletmelerde evrak düzeni oluşacak ve geçmişe dönük fatura düzenlenmesi ortadan 

kalkacak olması nedeniyle devletin bu durumları kontrol etmesi kolaylaşacaktır. Kayıt dışılık az 

da olsa azalacak ve vergi gelirleri de bu oranda artacak diye düşünüyorum. 

K3 Belgeler elektronik olarak sistemde saklanacağı için mükelleflerden belge isteme durumunda 

kalmayacak. Belge takibi daha kolay olacak diye düşünüyorum. E-muhasebe ile kayıt dışılığının 

azalacağını ve vergi gelirlerinin de artacağını düşünüyorum. 

K4 Kayıt dışılık ile mücadelede büyük oranda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Devletin kırtasiye 

maliyetlerinin düşeceğini düşünüyorum. Vergi toplamada ve tahakkukunda kolaylık olacağını, 
vergi gelirlerinin de artacağını düşünüyorum.  

K5 Kayıt dışılığını azaltacağını düşünüyorum. Vergi gelirlerinin artacağını düşünüyorum. Bilgiye 

ve istatistiklere ulaşımın kolaylaşacağını düşünüyorum. 
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K6 Kayıt dışılığın azalacağını ve vergi gelirlerinin artacağını düşünüyorum. 

K7 Elektronik ortamda daha kolay ve inceleme imkanı olacağını düşünüyorum. Kayıt dışılığın 

azalacağını ve vergi gelirlerinin artacağını düşünüyorum. 

K8 Kayıt dışılık azalacak, vergi gelirleri artacak ve vergi kaçırmanın son bulacağını düşünüyorum. 

K9 E-uygulamaların devlet açısından piyasa ortamında yapılan işlemlerin denetiminde ve 

kontrolünün daha kolay şekilde yapılacağını düşünüyorum. Piyasadaki kayıp ve kaçağın biraz 

daha azalacağını dolayısıyla vergi gelirlerinde artacağını düşünüyorum. 

K10 Kontrol mekanizması gelişecek diye düşünüyorum. Kayıt dışılığın azalması ile vergi gelirlerinde 

de artışın olacağını düşünüyorum. 

Tablo 1 incelendiğinde e muhasebe uygulamalarının faydaları; devletin vergi gelirlerinin 

artacağı, kayıt dışılığın azalacağı, kırtasiye masraflarının azalacağı, devletin verileri kontrol 
etmesinin daha kolay olacağı şeklinde sıralanabilir.  

 
Tablo 12. E-Muhasebe Uygulamaları İle İlgili Eğitime Katılma Durumu 

 Evet  Hayır  

K1    

K2    

K3    

K4    

K5    

K6    

K7    

K8    

K9    

K10    

Tablo 12 incelendiğinde meslek mensuplarının büyük çoğunluğunun (9 katılımcının) e- 

muhasebe uygulamaları ile ilgili düzenlenen eğitimlere katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 13: Eğitimin Yeterli Olma Durumu 

 

 Evet  Kısmen  Hayır  

K1     

K2     

K3    

K4     

K5     

K6     

K7     

K8     

K9     

K10     

 

Tablo 13’te yer alan veriler değerlendirildiğinde; 5 katılımcı verilen eğitimlerin yeterli 

olduğunu düşünürken, 2 katılımcı kısmen, 2 katılımcı ise verilen eğitimlerin yetersiz olduğunu 

düşünmektedir. 
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Tablo 14: Konu İle İlgili Eklemek/Belirtmek İstenilen Hususlar 

                 Konu ile ilgili eklemek/belirtmek istediğiniz her hangi bir husus var mı? 

K1 E-muhasebe sitemine tam olarak geçildiğinde vergi gelirlerinin ve maliye kontrollerini 

arttıracağını ve sağlıklı vergi sistemlerinin kurulacağını düşünüyorum. 

K2 En önemli hususun mükellefin yetersiz olması olduğunu düşünüyorum. Mükellefin eğitim 

alması gerektiğini düşünüyorum. 

K3 Meslek mensubu bu uygulamalara kendini hazırlayacaktır ama mükelleflerinde bazı bilgi 

ve eğitim alması gerekiyor. 

K4 E-muhasebe uygulamalarına mükellefe tam olarak bilinçlendirildikten sonra geçilmesini 
isterdim. Geçiş sürecinin zor olacağını düşünüyorum.  

K5 Eğitimler tam verilir, doğru bir şekilde uygulanırsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. 

K6 Muhasebe ücretlerinin müşteri tekelinden kurtulup, devlet gözetiminde olmasını isterim. 

K7 e-uygulama eğitimlerinin daha fazla olmasını isterim. 

K8 - 

K9 Teşekkür ederim. 

K10 - 

Meslek mensuplarına son soru olarak yöneltilen “Eklemek istediğiniz bir husus varsa 

belirtiniz” şeklindeydi. Söz konusu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, muhasebeciler, 
mükelleflerin bilgisizliğinin ortadan kaldırılması gerektiği ve e-muhasebe uygulamaları ile 

birlikte vergi gelirlerinin artacağını belirtmişlerdir. 

5. SONUÇ 

Gelişen bilgi teknolojileri muhasebe mesleğinde e-muhasebe uygulamalarını gündeme 

getirmiştir. E-muhasebe uygulamaları zaman içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından belirli şartlar 

dahilin de kısmen uygulanmaya başlanmıştır. Son olarak 19.10.2019 tarihinde yayınlanan VUK 
Genel Tebliği kapsamında birçok mükellef 2020 yılından itibaren uygulamaya geçecektir. Bu 

bağlamda yaptığımız çalışmada e-muhasebe uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte 

karşılaşılabilecek sorunlar ve uygulamanın getireceği faydalar muhasebe meslek mensupları 
bakış açısı ile değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonuçları devlet, mükellef ve muhasebe meslek mensupları olmak üzere üç 

boyutlu değerlendirilebilir.  

Devletin alt yapı ve teknoloji olarak yeterli olduğu, e muhasebe uygulamalarının kayıt 

dışı ekonomiyi azaltacağı dolayısıyla devletin vergi gelirlerini artıracağı, 

Mükellef açısından; mükelleflerin uygulama ile ilgili bilgi eksiklerinin olduğu ve 

bununda önemli sorunlara neden olacağı, ancak kırtasiye giderleri azalacağı ve zaman tasarrufu 
sağlayacağı, 

Meslek mensupları açısından; mükelleflerin uygulamaya hakim oluncaya kadar ki geçecek 

süreçte mükelleflerle ilgili önemli ihtilaflar ve sorunlar yaşayacakları, uygulama tam anlamıyla 
yerleştikten sonra ise, kırtasiye ve depolama vb. giderlerde önemli tasarruf sağlayacaklardır.  
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 ÖZET: Spor kulüpleri kuruluş amaçları doğrultusunda sadece sportif faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuşken 
geçen süreçte gelişmelerini devam ettirebilmek ve gelirlerini artırabilmek amacıyla bazıları dernek statüsünden spor şirketlerine 
dönüşmüşlerdir. Belirli spor dallarının popülerleşmesi, kulüplerin ticari alanda faaliyet göstermesini sağlayarak, bu spor 

dallarını bir endüstri haline getirmiştir. Spor kulüplerinin değişen ekonomik şartlar içerisinde faaliyetlerini daha iyi koşullarda 
devam ettirebilmeleri ve mali başarılarını artırabilmeleri adına gelir çeşitlendirme stratejileri uygulamaları gerekmektedir.   

Spor kulüpleri ile taraftarlar arasında duygusal ve sosyal bağın kurulması ekonomik sonuçları da etkilemekte; gelir 
çeşitlendirmesi ve marka değerini artırma da etkili olmaktadır. Gelir çeşitlendirme stratejileri kapsamında; spor kulüpleri, rutin 
sportif faaliyetlerden elde ettiği yayın ve lig gelirleri ile futbolcu satış ve kiralamalarının yanında taraftarları ile kurdukları 
bağın sonucu olarak farklı gelir kalemleri üretmektedirler. Taraftarların spor kulübüne atfettiği değeri artırmaya yönelik 
hayranlık yönetimi faaliyetlerinin sonucu olarak; lisanslı ürün satışı, isim ve lisans hakkı gelirleri, maç hasılatları, kombine kart 
ve loca satışı gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri vb. gelir çeşitlendirmesi yapılmaktadır. Araştırmada 4 büyük spor kulübün 
son 5 yıla ait yıllık mali tabloları üzerinden hasılat kalemlerinin bileşenleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda toplam hasılat  
içerisindeki gelir çeşitlerinin dağılımı, oranı ve dönemsel değişim ortaya konulmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Gelir Çeşitlendirme, Spor Kulüpleri, Mali Analiz. 

 ABSTRACT: Sports clubs have been established for sports activities in line with the purpose of establishment, and 
some have been transformed from association status to sports companies in order to maintain their development and increase 
their income. The popularization of some sports branches has made these sports branches an industry by enabling the clubs to 
operate in the commercial field. Sports clubs are required to implement income diversification strategies in order to continue 
their activities in better conditions and increase their financial success under changing economic conditions. 

Establishing emotional and social ties between sports clubs and fans also affects economic outcomes; diversification of income 
and increasing brand value are also effective. Within the scope of revenue diversification strategies; sports clubs produce 
broadcast income, league revenues, football player sales and, rental income as well as different income items as a result of the 

relationship they have established with their fans. As a result of the admiration management activities aimed at increasing the 
value attributed to the sports club by the fans, revenue diversification is made for licensed product sales, name and license 
rights revenues, match revenues, combined card and, lodge sales revenues, sponsorship and advertising revenues. In this 
research, the components of the revenue items were analyzed on the annual financial statements of 4 major sports clubs for the 
last 5 years. In this context, distribution of income types in the total revenue, rate and periodic change were revealed. 

 Keywords: Income Diversification, Sports Clubs, Financial Analysis. 

 

1. Giriş 

Profesyonel sporlar, spor pazarlama faaliyetlerin de yapıldığı kârlı bir işletme olarak ortaya 

çıkmaktadır. Spor kulüpleri yalnızca liglerde maçlara katılma faaliyeti ile sınırlı değildir. Bunun yanısıra 

televizyon seyircilerine izleyecekleri içerik sunmakta, diğer medya kanallarında içerikler oluşturmakta, 
tesisler inşa eden ve sponsorluklar sağlayan geniş bir yelpazede faaliyetler sürdürmektedir. Bu 

işletmelerin aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri faaliyetler ulusal, uluslararası sportif alanda ve 

eğlence endüstrisinde gelişme göstermelerinde etkili olmaktadır (Mason, 1999, s. 402).  

Türkiye Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük liginden sonra en çok gelir elde eden futbol ligi 

konumundadır. 734 milyon Euro'luk toplam gelirin yarısı yayın gelirlerinden elde edilirken, sponsorluk 

ve ticari gelirler 242 milyon Euro düzeyindedir. Kulüp başına sağlanan ortalama gelir ise 41 milyon 
Euro olarak gerçekleşmektedir(Deloitte, 2018). Yayın anlaşmalarından elde edilen gelirin spor 

kulüplerinin finansmanında payı ve etkisi büyük önem taşımaktadır. Avrupa’nın 5 büyük ligi açısından 

da yayın gelirleri önemli paylara sahiptir. İngiltere’de %59, Almanya’da %39, İspanya’da %52, 

İtalya’da %58 ve Fransa’da %47’lik payla yayın gelirleri toplam hasılat içindeki payı temsil etmektedir. 

mailto:ozanozdemir@sdu.edu.tr
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Yayın gelirleri dışında maç günü, sponsorluk ve diğer ticari gelirlerin payının en yüksek olduğu lig %61 

payla Almanya’dır (Deloitte, 2019).  

UEFA Yürütme Komitesi, ortaya çıkan ciddi ve kötüleşen finansal koşullara karşı Eylül 2009'da 
Finansal Fair Play konseptini oybirliğiyle onaylamıştır. Geniş futbol camiası tarafından geliştirilen ve 

desteklenen konsept, temel prensipler ve hedefler aynı kalarak periyodik olarak güncellenmektedir. Bu 

kapsamda (UEFA, 2019); 

• kulüplerin ekonomik ve finansal yeteneklerini geliştirmek, şeffaflıklarını ve güvenilirliklerini 

artırmak; 

• alacaklıların korunmasına gerekli önemi vermek ve kulüplerin yükümlülüklerini çalışanlar, sosyal / 

vergi makamları ve diğer kulüplerle zamanında yerine getirmesini sağlamak; 

• kulüp futbolunun finansmanında daha fazla disiplin ve rasyonellik getirmek; 

• kulüpleri kendi gelirleri temelinde faaliyet göstermeye teşvik etmek; 

• futbolun uzun vadeli yararına sorumlu harcamaları teşvik etmek; 

• Avrupa kulüp futbolunun uzun vadeli uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini korumak 

amaçlanmaktadır. 

2.  Spor Kulüplerinde Gelir Çeşitlendirme ve Literatür Özeti 

Kulüplerin marka değeri yaratmaları ve marka değerini artırmaları ile gelir kaynaklarının arttığı ve 

çeşitlendiği görülmektedir. Sponsorluk yapan firmalar, marka değeri kazanmış, Avrupa ve Türkiye 

liglerinde başarılı olan futbol kulüplerini tercih etmekte ve bu anlaşmalar daha yüksek bütçelerle 

sonuçlanmaktadır. Profesyonel futbol kulüplerinin başarı performanslarına bağlı olarak Avrupa ve 
Türkiye liginde başarı göstermelerinin futbol kulübünün gelir kaynaklarını hızla artırmalarında etkendir 

(Soygüden, 2016, s.21).  

Spor taraftarlarının sportif faaliyetlere katılımı sadece kazanan takımı izleme amacıyla değil, etkinliğin 
eğlence değerine ve genel atmosfere, stadyumda yaşanan etkileşimlere ve hizmetlere bağlanma ihtiyacı 

ile gerçekleşmektedir. Bu talebin belirlenmesi ile taraftar memnuniyeti üretilmesinde müşteri hizmetleri 

bakış açısıyla hareket edilmesi spor pazarlamacılarına önemli görevler yüklemektedir(Tomlinson vd., 

1995, s.19). Taraftar memnuniyetinde en önemli etkenlerden birinin fiziki tesislerin olduğu 
bilinmektedir. Yöneticilerin tesis yönetiminde taraftarların beklentilerini karşılayacak kalite hedeflerini 

dikkate almaları sürecin yönetimde olumlu etkiler göstermektedir(Greenwell vd., 2002, s.129). 

Resmi taraftar bağlılık programlarının finansal açıdan avantaj sağlayabilecek potansiyeli bulunmaktadır. 
Bu yatırımlar ve programlar daha uygun maliyetlerle gelir yaratabilecek ve karşı tarafın ödeme 

istekliliğinin bulunduğu bir seçenektir. Yeterince özenle tasarlanmış destek organizasyonları, futbol 

kulüplerine stadyum atmosferi ve güvenliği iyileştirme fırsatları yaratırken yeni bir gelir kaynağı da 
sunabilmektedir(Theysohn vd., 2009, s.33). 

Spor endüstrisinde fan sadakatini etkileyen faktörler araştırmacıların ilgisini çekmektedir.  Spor katılımı, 

spor sonrası ve hayran sadakati arasındaki ilişkileri deneysel olarak test eden araştırma sonuçlarında 

spor faaliyetlerini takip eden ilişkilerin devamı ve taraftarların katılımı fan sadakatini olumlu yönde 
etkilediğini, spor sonrası katılım ile taraftarı tanımlama imkanı sağlanmaktadır(Stevens ve Rosenberger, 

2012, s.57). 

Futbol tutkunu taraftarlar kulüpleriyle aynı inanca sahip grup yapısındadırlar ve taraftar bağlılığı 
seviyesine göre değişen farklı fan tipolojileri bulunmaktadır. Bu birlikteliğe ait futbol taraftarlarının 

davranışları, sosyal tanınma, sosyalleşme ve sembolizme duyulan ihtiyaç nedeniyle bağlılıktan 

etkilenir(Dionisio vd., 2008, s.17).  

Finansal kırılganlık, kulüplerin artan maliyetlerinden ve yeterli gelir yaratmadaki engellerinden dolayı 

spor kulüpleri için kritik bir konudur. Kulüpler ve branşlara göre değişiklik göstermekle beraber, 

finansal kırılganlığa karşı, üye temelli gelir yerine; artan dış borçlanma, artan borç ve aşırı harcamalar 

üzerinde yoğunlaşma özenle takip edilmelidir (Cordery vd., 2013, s.186). Spor kulüplerinin yüksek 
maliyet baskısı altında kalması gelir çeşitlendirmesi stratejisinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Sektörü 
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etkileyen bu maliyet baskısında yıldız oyunculara ödenen ücretlerin yarattığı maliyet önemli bir payı 

almakta ve hatta sponsorların spor kulüplerini finanse ederken bir monopson oluşturularak sporcuları 

finanse ettiği durum da ortaya çıkmaktadır (Morrison, 1996, s.257, Barrio ve Pujol, 2007, s.57). 

Spor kulüplerinde kurumsal yönetim kalitesinin, işletme yönetiminin kazanç manipülasyonunu azalttığı 

ve özellikle yönetim kurulu bağımsızlığı, yönetimsel ve kurumsal mülkiyetin yüksek kaliteli finansal 

raporlama ile ilişkili olduğunu ortaya konulmuştur. Bulgular, hissedarların ve paydaşların çıkarlarını 
korumak ve çıkar çatışmasını önlemek ve kulüplerin ekonomik ve sosyal getirilerini en üst seviyeye 

çıkarmak için sağlam kurumsal yönetim ilkelerinin gerekliliğini ortaya koymuştur (Dimitropoulos, 

2011, s.495). Hem kârlılığı korumak hem de sosyal olarak kabul edilebilir şekilde davranmak için 

yapılan kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının spor kulüplerinin itibar yönetimi sonuçlarını 
etkilediği görülmektedir. Yapılan ampirik çalışmalarda kurumsal sosyal sorumluluk ile taraftarlar 

açısından spor kulübüne bakışın olumlu değerlendirmelere ortaya çıkardığı tespit edilmiştir (Walker ve 

Kent, 2009, s.743). 

Ergül(2017) tarafından yapılan araştırmada, spor şirketlerinin finansal başarıları ile futboldaki başarıları 

arasındaki ilişki TOPSIS yöntemi ile araştırılmıştır. 2005-2015 dönemi arasında Borsa İstanbul 

(BİST)’de işlem gören “Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor” şirketlerine ait mali 
verilerin değerlendirildiği çalışmada futbol kulüplerinin futbolda gösterdikleri başarıların ilgili spor 

şirketlerinin finansal tabloları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Futbol kulüplerinin, borçlanma kaynaklı finansal risk düzeylerini tespit etmeye yönelik Dayı (2019) 

tarafından yapılan çalışmada süper ligde yer alan dört büyük kulübün finansal risk düzeyleri; döviz kuru 
değişimleri ve cari oran, kaldıraç oranı, faiz karşılama gücü ve toplam aktif değişkenleri ile test 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre borçlanma ve döviz kuru arasında anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkarken borçlardaki artış ile finansal risk düzeylerinin yükseldiği de tespit edilmiştir. 

Amatör spor kulüpleri ve federasyonların uluslararası düzeyde başarı elde edebilmeleri için sponsorluk 

vb. finansal kaynak elde etmeleri gerekliliğinin vurgulandığı çalışmada; federasyonların ve amatör spor 

kulüplerinin finans sorununun aşılması adına ilgili mevzuatla kapsamı genişleyen spor sponsorluğundan 

istenilen düzeyde yararlanılamadığı ifade edilmektedir(Halıcı, vd., 2017, s.1146). 

Karadeniz vd.(2016) tarafından yapılan, dört büyük spor kulübünün incelendiği araştırmada ilgili 

dönemler itibariyle gelirlerine karşın giderlerinin, borçlarının ve çalışanlara ücretlerin yüksekliği, öz 

sermayelerinin negatif olması sonuçları kulüplerin finansal performanslarında iyileşme göstermediği 
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Finansal fair play kriterlerine(FFP) uyum sağlamadığı durumu ortaya 

çıkmıştır. Kulüplerin finansal fair play kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde kriterler uyum 

sağlamaları Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazanmaları açısından önemi araştırmada 
vurgulanmıştır. Özevin (2016), tarafından yapılan FFP öncesi ve sonrası durumdaki uygulamaların 

karşılaştırmalı olarak analiz edildiği araştırma sonuçlarından Avrupa genelinde finansal açıdan bir 

iyileşme görülürken, araştırma kapsamına dahil edilen Türkiye Süper Ligi spor kulüpleri için bu 

durumun tersine bir sonuç ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. 

Aslan(2018), tarafından yapılan araştırmanın sonucunda Borsa İstanbul’da işlem gören spor 

kulüplerinin standart oranların altında likidite oranlarına sahip olduğu, net çalışma sermayesinin her bir 

spor kulübü için negatif düzeyde olduğu, şirketlerin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmede 
güçlükler yaşadığı ve varlıklarını etkin kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya dahil edilen spor 

kulüplerinin kâr yaratmada başarılı olmadıkları da çalışmada tespit edilmiştir.  

3. Araştırma 

Araştırmada Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin gelir çeşitlendirme faaliyetleri ele 

alınmıştır. bu başlık altında araştırmanın amacı, kapsamı, yöntem ve kısıtları ile araştırma bulgularına 

yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmada spor kulüplerinin gelir yapısı incelenmektedir. Futbol spor dalının şirketleşme yoluyla 

ticari alanda karşılık bulması ve halka açık spor kulüplerinin mali raporlarının bağımsız denetimden 

geçmiş bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda raporlanması nedeniyle 4 büyük spor kulübü 
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araştırmaya dahil edilmiştir. Son 5 yıllık dönemi kapsayan(2015-2019) yıllık mali tablo seti üzerinden 

derlenen veriler analiz edilmiştir. Spor kulüplerinin hesap dönemi 1 Haziran’dan başlayan 31 Mayıs’ta 

sona eren dönemler şeklinde yıllık olarak belirlenmiştir. Bu nedenle araştırma 31 Mayıs 2019 yıllık 
raporları ile son bulmaktadır (2018-2019 sezonu kapsamaktadır. Araştırmada bu spor kulüplerinin 

toplam hasılatları içerisinde sportif faaliyetleri(performansları) dışında elde ettikleri gelir 

çeşitlerinin(bileşenlerinin) neler olduğu, hasılat içindeki payları, önceki yıllara göre gösterdiği değişim 
analiz edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtlar 

Araştırmada mali tablo analiz tekniklerinden, oran analizi, yatay analiz ve trend analizi teknikleri birlikte 

kullanılmıştır. Ancak çalışmanın odak noktasında spor kulüplerinin gelir çeşitlendirmesi araştırıldığı 
için gelir kalemleri baz alınarak detaylı analizler yapılmış, kulüplerin finansal durumunu, mali yapısını 

ve kârlılığını ortaya koyan analizler kapsam dışında tutulmuştur. Mali tablo dipnotlarından herbir 

şirketin satışlar(hasılat) kaleminin ayrıntıları tablolaştırılmış ardından hasılat içindeki payları oran 
analizine tabi tutulmuştur, taraftar beğenisi ile ilgili gelirlerin hareketli baz yöntemi ile önceki yıllara 

göre değişimi karşılaştırmalı tablolar ve trend analizi(2015 yılı baz alınarak) ile tespit edilmiştir. 

Araştırmada toplam hasılat içerisinde ticari faaliyetlerle ilgili gelir kalemleri belirlenmiş ve sportif 
performans gelirleri ve diğer gelirlerden ayrılmıştır.  

Maç sonucu elde edilen puanlar, şampiyonluk sayıları, kupa maçlarına katılım ve İddaa bültenlerinde 

yer almaya bağlı olarak ortaya çıkan gelirler, sportif faaliyet gelirleri olarak değerlendirilmiştir (Fanatik, 

2019: TFF, 2019). Bu kapsamda şirketlerin mali tablo dipnotlarında hasılat kalemleri bileşenleri 
arasında; naklen yayın gelirleri, Şampiyonlar Ligi ve UEFA gelirleri, futbolcu kiralama satış gelirleri 

vd. sportif performansa dayalı gelirlerin yanında aşağıdaki şekilde gelir çeşitlerinin sınıfladığı 

görülmektedir; 

Lisanslı ürün satış gelirleri(BJKAS) 

İsim ve lisans hakkı gelirleri(BJKAS) 

Maç hasılatları ve kombine kart loca geliri(BJKAS) 

Sponsorluk ve reklam geliri(BJKAS) 

Sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri(GSRAY)  

Loca, VIP ve kombine satış gelirleri (GSRAY) 

Mağazacılık gelirleri(GSRAY) 

Reklam, sponsorluk ve isim hakkı gelirleri(FENER) 

Stad hasılatı(FENER) 

Lisanslı ürün satış gelirleri(FENER) 

Dergi satış gelirleri(FENER) 

Reklam ve sponsorluk gelirleri(TSPOR) 

Maç hasılatları, kombine kart ve loca gelirleri(TSPOR) 

Diğer isim hakkı gelirleri(TSPOR) 

Ticari ürünler lisans kiralama gelirleri(TSPOR) 

Belirtilen bu gelir çeşitlerinin göreli olarak, sportif performanstan ziyade taraftar beğenisine bağlı ticari 

gelirler olduğu varsayımı ile bu gelir çeşitleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda yapılan 
analize dahil edilen veriler futbol kulüplerinin muhasebe ve finansal raporlama sistemlerine bağlı 

yaptıkları sınıflandırma ve kayıt düzeninin sonuçlarını yansıtmaktadır. Satışların maliyeti ve pazarlama 

giderleri de analize dahil edilmiş olup Trabzonspor’un giderleri raporlama sisteminde “pazarlama 
gideri” fonksiyonu altında sınıflama yapılmamış olması nedeniyle bu kapsamda yer almamıştır.  
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3.3. Araştırma Bulguları 

Araştırma kapsamında ele alınan her bir spor kulübüne ilişkin bulgular ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu 

analizden sonra ayrıca spor kulüpleri hakkında genel değerlendirme de yapılmıştır. 

3.3.1. Beşiktaş Spor Kulübüne İlişkin Bulgular 

Tablo 1’de Beşiktaş spor kulübünün incelenen mali dönemlere ilişkin mali verilerinden bazı özet bilgiler 

sunulmaktadır. Bu bilgilerde dikkat çeken önemli bir detay şirketin toplam aktiflerini 5 yıllık dönemde 
artırırken negatif özkaynaklarla bu durumun geliştiği diğer bir ifade ile borç ve yükümlülüklerin önemli 

ölçüde arttığıdır. Mayıs 2018 dönem sonu kapsamlı kâr zarar tablosunda yer alan hasılat kalemi son 5 

yıllık dönemde en yüksek gelir düzeyini göstermektedir. Kulüp 2017 ve 2018 dönem sonlarını kâr ile 

kapatmıştır. Ayrıca Mayıs 2019 4.çeyrek mali döneminde faaliyetler sonucunda 305 milyon TL’nin 
üzerinde zarar gerçekleşmiştir. 

Tablo 1.  Araştırmaya Dahil Edilen Mali Verilerin Özeti(Beşiktaş) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 222.818.633 407.548.058 582.858.585 906.168.511 704.279.273 

Satışların Maliyeti 236.001.576 336.548.798 436.356.111 620.293.100 649.551.043 

Pazarlama Gid. 13.169.781 18.550.959 22.872.640 24.613.893 28.238.137 

Dönem Kârı -131.979.330 -58.663.366 4.703.927 10.047.768 -305.711.408 

Toplam Aktif 179.621.502 295.626.429 549.631.163 952.861.896 1.151.320.499 

Özkaynaklar -487.578.194 -546.370.532 -518.808.617 -509.028.697 -815.171.292 

Sportif Gelirler 97.059.810 215.506.709 305.911.584 526.196.999 337.656.509 

Ticari Gelirler 125.758.823 192.041.349 276.947.001 379.971.512 366.622.764 

Araştırmaya konu olan ilgili mali verileri veriler üzerinden oran analizi ve yatay analiz(karşılaştırmalı 
tablolar analizi) yapılarak sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Gelir Kalemleri İle İlgili Analiz Sonuçları(Oran Analizi ve Yatay Analiz) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Sportif Gelirler/Hasılat 43,56 52,88 52,48 58,07 47,94 

Ticari Gelirler/Hasılat 56,44 47,12 47,52 41,93 52,06 

Satışların Maliyeti/Hasılat 105,92 82,58 74,86 68,45 92,23 

Pazarlama Giderleri/Hasılat 5,91 4,55 3,92 2,72 4,01 

Sportif Gelirler(Yatay) 0,00 122,03 41,95 72,01 -35,83 

Ticari Gelirler(Yatay) 0,00 52,71 44,21 37,20 -3,51 

Hasılat (Yatay) 0,00 82,91 43,02 55,47 -22,28 

Beşiktaş spor kulübünün toplam hasılatı içerisinde sportif performansa dayalı gelirler 2018 yılında en 

yüksek paya sahip olmuştur(%58,07). 2015 yılında ise bu oran 43,56 seviyesindedir. Hasılatın diğer 

bileşeni olan ticari gelirler ise sportif gelirlerin yüksek olduğu 2018 yılında en düşük düzeyde 
gerçekleşirken 2019 yılında toplam hasılat içinde %52’nin üzerinde bir paya tekabül etmektedir. Kârlılık 

açısından önemli bir husus olan satışların maliyetinin hasılat kaleminden düşük olması beklenirken 2015 

yılında %105,92 ile en yüksek, 2018 yılında da %68,45 ile en düşük sonuçlar ortaya çıkmıştır. Önceki 

dönemle karşılaştırmalı olarak yapılan yatay analiz sonuçlarına göre 2016 yılında sportif gelirler bir 
önceki döneme göre %122 artış gösterirken 2019 yılında ise bir önceki döneme göre %35,83 azalma 

göstermiştir. Ticari gelirlerde 2019 yılında bir önceki döneme göre %3,51 oranında azalma olmuştur. 

Bu sonuçları analiz ederken baz etkisi de dikkate alınmalıdır. Önceki dönemin sonuçlarının düşük veya 
yüksek değerlerde olması sonuçları etkilemektedir. 

 

 

 

 

 



501 
 

Tablo 3. Trend Analizi 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 100,00 182,91 261,58 406,68 316,08 

Sportif Gelirler 100,00 222,03 315,18 542,14 347,88 

Ticari Gelirler 100,00 152,71 220,22 302,14 291,53 

Lisanslı ürün satış gelirleri 100,00 153,43 188,74 289,87 245,95 

İsim ve lisans hakkı gelirleri 100,00 103,03 303,79 369,25 409,69 

Maç has. ve komb. kart loca gel. 100,00 187,80 145,80 150,89 92,38 

Sponsorluk ve reklam geliri 100,00 152,08 179,79 204,22 225,44 

Satışların Maliyeti 100,00 142,60 184,90 262,83 275,23 

Pazarlama Giderleri 100,00 140,86 173,68 186,90 214,42 

Tablo 3 ‘te yer alan trend analizi sonuçlarına göre beş yıllık dönemde sportif gelirlerin 542 düzeyine 
çıktığı daha sonra 347 seviyesine indiği görülmektedir. Hasılat ve satışların maliyeti birlikte 

değerlendirildiğinde satışların maliyetindeki trendin hasılattan daha düşük düzeyde olması kulüp 

açısından olumlu bir durumdur. Ticari gelirler içerisinde yer alan isim ve lisans hakkı gelirlerinin2019 
yılında en yüksek seviyeye çıktığı baz yıl değerini dörde katladığı görülmektedir. Maç hasılatı ve 

kombine kart loca gelirlerinin ise 2019 yılında baz yıldan(2015) bile düşük seviyede kaldığı 

görülmektedir. 

3.3.2. Fenerbahçe Spor Kulübüne İlişkin Bulgular 

Fenerbahçe spor kulübüne ilişkin mali verilerin özeti ile finansal analiz sonuçları aşağıda tablolar 

halinde sunulmuştur. 

Tablo 4.  Araştırmaya Dahil Edilen Mali Verilerin Özeti 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 317.610.262 548.229.359 465.677.922 593.657.650 890.389.742 

Satışların Maliyeti 350.755.688 514.591.909 474.396.346 630.987.295 796.617.262 

Pazarlama Gid. 33.851.220 43.204.181 36.970.147 39.622.226 43.536.562 

Dönem Kârı -181.718.450 -116.632.067 -148.242.810 -287.744.775 -205.168.695 

Toplam Aktif 311.233.179 551.214.551 660.854.849 1.199.422.161 1.980.385.023 

Özkaynaklar -422.298.704 -403.931.262 -553.284.203 -850.436.122 -648.691.738 

Sportif Gelirler 112.864.157 240.042.800 195.749.505 267.449.939 432.659.011 

Ticari Gelirler 204.746.105 308.186.559 269.928.417 326.207.711 457.730.731 

Tablo 4’te yer alan faaliyet sonuçlarına göre kulüp son 5 yıllık dönemi zararla kapatmıştır. Mali durum 

açısından yapılan değerlendirmede 5 dönemde de özkaynakların negatif olması borç ve yükümlülükler 

açısından olumsuz bir seyre işaret etmektedir. Kulüp toplam hasılatını her yıl artırmış ve 2019 yılında 
890 milyon TL’nin üzerine çıkarmıştır. 

Tablo 5. Gelir Kalemleri İle İlgili Analiz Sonuçları(Oran Analizi ve Yatay Analiz) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Sportif Gelirler/Hasılat 35,54 43,79 42,04 45,05 48,59 

Ticari Gelirler/Hasılat 64,46 56,21 57,96 54,95 51,41 

Satışların Maliyeti/Hasılat 110,44 93,86 101,87 106,29 89,47 

Pazarlama Giderleri/Hasılat 10,66 7,88 7,94 6,67 4,89 

Sportif Gelirler(Yatay) 0,00 112,68 -18,45 36,63 61,77 

Ticari Gelirler(Yatay) 0,00 50,52 -12,41 20,85 40,32 

Hasılat (Yatay) 0,00 72,61 -15,06 27,48 49,98 

Fenerbahçe spor kulübünün toplam hasılat içerisinde ticari gelirlerinin payı araştırmanın kapsadığı 

dönemlerin tamamında %50’nin üzerinde bir düzeyde gerçekleşmiştir. 2015 yılında %64,46 olan bu 

oran 2019 yılında 51,41 düzeyinde gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti 2016 ve 2019 yıllarında 100’ün 
altına inmesi brüt satış kârlılığı açısından olumlu bir durumdur. Satışların maliyetinin düşürülmesi brüt 

satış kârlılığı açısından işletmeye kârlılıkta katkı sağlayacaktır. Yatay analiz sonuçlarına göre sportif 

gelirlerin bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği dönem 2016 yılıdır. Ticari gelirlerde de aynı yıl 

artış yaşanırken 2017 yılında %12,41 oranında azalma meydana gelmiştir. 
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Tablo 6. Trend Analizi 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 100,00 172,61 146,62 186,91 280,34 

Sportif Gelirler 100,00 212,68 173,44 236,97 383,34 

Ticari Gelirler 100,00 150,52 131,84 159,32 223,56 

Lisanslı ürün satış gelirleri 100,00 123,19 97,66 116,20 153,75 

Reklam, spons. ve isim hakkı gel. 100,00 204,13 215,85 262,15 347,57 

Stad hasılatı 100,00 143,10 103,21 124,59 212,39 

Dergi satış gelirleri 100,00 34,06 120,82 180,43 10,26 

Satışların Maliyeti 100,00 146,71 135,25 179,89 227,11 

Pazarlama giderleri 100,00 127,63 109,21 117,05 128,61 

Son 5 yıllık mali dönemi kapsayan, ilgili hesapların trend analizinde en yüksek artış sportif gelirlerde 
ve son dönemde yaşanmıştır. Benzer bir sonuç ticari gelirler başlığı altında sınıflandırılan reklam, 

sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinde yaşanmıştır. Baz değerin 100 kabul edildiği analizde reklam, 

sponsorluk ve isim hakkı gelirleri 347,57 seviyesine yükselmiştir. Hasılatın artış gösterdiği bu 

dönemlerde satışların maliyetinde de benzer bir artış gerçekleşmiştir. 

3.3.3. Galatasaray Spor Kulübüne İlişkin Bulgular 

Galatasaray spor kulübüne ait mali verilerin özeti ve analiz sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 7. Araştırmaya Dahil Edilen Mali Verilerin Özeti 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 414.272.337 508.853.220 385.194.565 627.344.701 1.087.824.177 

Satışların Maliyeti 451.118.093 434.983.593 455.962.653 649.515.560 805.610.135 

Pazarlama Gideri 10.196.134 20.532.005 22.754.396 24.694.633 30.357.914 

Dönem Kârı -92.313.030 -78.945.283 -282.508.221 -216.252.085 30.510.556 

Toplam Aktif 823.968.014 652.779.605 761.073.011 1.039.220.303 1.434.307.089 

Özkaynaklar -105.082.401 -366.079.887 -607.640.749 -303.021.196 -273.248.273 

Sportif Gelirler 162.117.782 217.632.102 129.364.109 280.383.162 642.359.521 

Ticari Gelirler 252.154.555 291.221.118 255.830.456 346.961.539 445.464.656 

Galatasaray spor kulübüne ait araştırmaya dahil edilen mali verilerin özeti tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablodan da görüleceği üzere kulüp 5 yıllık dönemler içerisinde sadece 2019 yılını kârla kapatmıştır. 
Kulübün özkaynakları beş yıllık dönemin tamamında negatif sonuçlanmıştır. Bu durum borç ve 

yükümlülüklerin toplam kaynaklar içerisinde payının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Toplam 

hasılat 2019 yılında önemli bir artış göstermiş ve 1 milyar TL’nin üzerine çıkmıştır. Bu durumun ortaya 
çıkmasında sportif kaynaklı gelirlerin artışı önemli bir etkendir. Sportif performansa dayalı gelirler 

2018-2019 dönemsonunda 640 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 8: Gelir Kalemleri İle İlgili Analiz Sonuçları(Oran Analizi ve Yatay Analiz) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Sportif Gelirler/Hasılat 39,13 42,77 33,58 44,69 59,05 

Ticari Gelirler/Hasılat 60,87 57,23 66,42 55,31 40,95 

Satışların Maliyeti/Hasılat 108,89 85,48 118,37 103,53 74,06 

Pazarlama Giderleri/Hasılat 2,46 4,03 5,91 3,94 2,79 

Sportif Gelirler(Yatay) 0,00 34,24 -40,56 116,74 129,10 

Ticari Gelirler(Yatay) 0,00 15,49 -12,15 35,62 28,39 

Hasılat (Yatay) 0,00 22,83 -24,30 62,86 73,40 

Tablo 8’de yer alan Galatasaray spor kulübüne ilişkin oran analizi sonuçlarına göre ticari gelirlerin 

toplam hasılat içindeki payı 2017 dönemsonunda %66’nın üzerinde gerçekleşirken, 2019 

dönemsonunda sportif gelirlerin toplam hasılat içindeki payı %59’un üzerine çıkmıştır. Brüt satış 
kârlılığı açısından önemli bir sonuç olan satışların maliyetinin toplam hasılata oranının en çok olduğu 

dönem 2017(%118,37), en düşük olduğu dönem ise 2019(%74,06)’dur. Bir önceki döneme göre artış 

veya azalışların değerlendirildiği yatay analiz sonuçlarına göre toplam hasılat ve toplam hasılatın 
bileşeni olan ticari ve sportif gelirler 2018 ve 2019 dönemlerinde önemli artışlar gerçekleşmiştir. Dikkat 
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çeken en önemli artış ise sportif gelirlerde gerçekleşmiş ve 2019 dönemsonunda bir önceki döneme göre 

%129’un üzerinde artış yaşanmıştır. 

Tablo 9. Trend Analizi 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 100,00 122,83 92,98 151,43 262,59 

Sportif Gelirler 100,00 134,24 79,80 172,95 396,23 

Ticari Gelirler 100,00 115,49 101,46 137,60 176,66 

Sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri 100,00 108,94 111,72 123,03 176,33 

Loca, VIP ve kombine satış gelirleri 100,00 102,68 88,59 156,67 129,23 

Mağaza satış gelirleri 100,00 145,13 100,00 154,36 166,19 

Satışların Maliyeti 100,00 96,42 101,07 143,98 178,58 

Pazarlama giderleri 100,00 201,37 223,17 242,20 297,74 

Trend analizi sonuçlarına göre başlangıçta 100 kabul edilen sportif gelirler 2019 yılında 396 düzeyine 

ulaşmıştır. Ticari gelirlerde trend gelişmesi 2017 yılında düşüş göstermiş ve en yüksek seviyeye 2019 

ulaşmış ve 176 düzeyinde kalmıştır. Ticari gelirlerin içerisinde, loca VIP ve kombine satış gelirleri 2017 
yılında başlangıç değerinin altında gerçekleşirken, 2019 dönem sonunda 129’un üzerine çıkmıştır. Trend 

analizi sonuçlarına göre dikkat çeken bir başka ayrıntı da satışların maliyetindeki trendin hasılata göre 

daha düşük seyrettiği, pazarlama giderlerinin ise hasılattaki trendin üzerinde gerçekleşmesidir. 

3.3.3. Trabzonspor Spor Kulübüne İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen bir diğer spor kulübü olan Trabzonspor’un mali veri özetleri ve analiz 
sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 10. Araştırmaya Dahil Edilen Mali Verilerin Özeti 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 104.238.738 96.377.303 158.496.112 190.723.543 361.740.062 

Satışların Maliyeti 192.196.316 219.774.587 224.806.251 308.402.830 280.741.567 

Dönem Kârı -104.030.351 -113.465.407 -110.949.045 -292.463.607 -66.013.568 

Toplam Aktif 271.144.788 222.209.261 373.831.737 400.868.360 580.212.988 

Özkaynaklar -56.345.978 -169.669.134 -280.602.539 -580.883.520 -520.317.820 

Sportif Gelirler 84.337.153 72.911.831 70.679.731 113.172.009 227.566.642 

Ticari Gelirler 19.901.585 23.465.472 87.816.381 77.551.534 134.173.420 

Tablo 10’da yer alan mali verilerden de görüleceği üzere kulübün faaliyet sonuçları ilgili dönemlerin 

tamamında zararla kapanmıştır. 2019 Mayıs itibariyle sonlanan dönemin hasılatı 361 milyon TL’nin 
üzerinde gerçekleşmiştir. Son 5 yıllık dönemde özkaynakların sürekli negatif sonuçlar gösterdiği 

görülmektedir. Bu durum mali yapı açısından borçlar ve yükümlülüklerin yüksek seviyelere 

ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Ticari gelirler araştırmanın kapsadığı ilk dönemde yaklaşık 20 milyon 
TL seviyesinde iken 2019 itibariyle 134 milyon TL’yi aşmıştır. 

Tablo 11. Gelir Kalemleri İle İlgili Analiz Sonuçları(Oran Analizi ve Yatay Analiz) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Sportif Gelirler/Hasılat 80,91 75,65 44,59 59,34 62,91 

Ticari Gelirler/Hasılat 19,09 24,35 55,41 40,66 37,09 

Satışların Maliyeti/Hasılat 184,38 228,04 141,84 161,70 77,61 

Sportif Gelirler(Yatay) 0,00 -13,55 -3,06 60,12 101,08 

Ticari Gelirler(Yatay) 0,00 17,91 274,24 -11,69 73,01 

Hasılat (Yatay) 0,00 -7,54 64,45 20,33 89,67 

Trabzonspor’un toplam hasılatı içerisinde ticari gelirlerin payı 2015 yılında en düşük, 2017 yılında ise 

en yüksek skorla gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti 2016 yılında %228’in üzerinde gerçekleşirken, 
2019 yılında bu oran %77,61 olarak gerçekleşmiştir. Yatay analiz sonuçlarına göre toplam hasılat 2016 

yılında bir önceki döneme göre azalma gösterirken, sonraki yıllarda artış göstermiştir. Ticari gelirler 

olarak değerlendirilebilecek gelir kalemlerinin bir önceki döneme göre en yüksek artış gösterdiği dönem 

%274’ün üzerinde artışla 2017 yılında gerçekleşmiştir. 
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Tablo 12. Trend Analizi 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Hasılat 100,00 92,46 152,05 182,97 347,03 

Sportif Gelirler 100,00 86,45 83,81 134,19 269,83 

Ticari Gelirler 100,00 117,91 441,25 389,68 674,18 

Reklam ve sponsorluk  gelirleri 100,00 172,79 263,94 681,90 1378,67 

Maç hasılatları, kombine kart ve loca 

gelirleri 
100,00 67,27 326,57 377,67 409,67 

Diğer isim hakkı gelirleri 100,00 105,06 1002,55 67,32 112,64 

Ticari ürünler lisans kiralama gelirleri 100,00 93,73 120,23 130,97 205,94 

Satışların Maliyeti 100,00 114,35 116,97 160,46 146,07 

Trabzonspor’un trend analizinde hasılatın 2016 yılında başlangıç değerinin altında gerçekleştiği diğer 

yıllarda artış göstererek 2019 yılında 347 değerini aştığı görülmektedir. Ticari gelirlerin 2019 yılında 
674 düzeyini aştığı, ticari gelirler içerisinde reklam ve sponsorluk gelirlerinin başlangıç değerinin 13 

katı düzeyine ulaştığı görülmektedir. Diğer isim hakkı gelirlerinde 2017 yılında 47 milyon TL’lik bir 

gelirin ortaya çıkması o döneme ilişkin trend sonucunun 1000’in üzerinde gerçekleşmesine neden 
olmuştur. Satışların maliyeti ve hasılat kalemlerinin trendleri karşılaştırmalı olarak ele alınırsa satışların 

maliyetinin trendinin 2016 yılı istisna olmak üzere genel olarak hasılattaki gelişmenin altında kaldığı ve 

bu durumun olumlu etkisinin olduğu değerlendirilmektedir. 

SONUÇ 

Spor kulüplerinde finansal sıkıntıları aşabilmek ve mali hedeflere ulaşabilmek amacıyla gelir 
çeşitlendirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Finansal kaynak olarak dış borçlanmanın yüksek olduğu spor 

kulüplerinin bu durumun sonucunda yüksek finansman maliyetleri ile karşı karşıya kaldığı 

görülmektedir. Yüksek finansman maliyetleri, mali durumun bozulması işletmenin prestijini de olumsuz 
etkilemektedir. Bu durumun bir sonucu olarak işletmenin kârlılık hedeflerine ulaşabilmesi ve faaliyet 

sonuçlarını başarılı bir tablo ile gerçekleştirebilmesi açısından giderlerin kontrolü ve gelirlerin 

artırılması önem kazanmaktadır. Araştırmanın kapsamında gelir çeşitlendirmesi ve gelir kalemlerinin 
yapısı ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarında her bir kulübün sportif ve ticari gelirleri dağılımı ve bu 

gelirlerin değişimi ortaya konulmuştur. Sportif başarıdan farklı bir gelir çeşidi olarak değerlendirilen 

ticari gelirlerin bileşenleri araştırma kapsamında ortaya konulmuştur. Kulüplerin ticari gelirlerindeki 

değişim kalemler bazında araştırılmıştır. 

Spor kulüplerinin esas faaliyetleri arasında sportif başarıya dayalı olarak şekillenenen gelirleri yüksek 

tutarlarda ve hasılat içerisinde önemli büyüklüklerde gerçekleşmektedir. Ancak şampiyonluk, liglere 
katılım ve maç skorları gibi performansa dayalı gelirler belirli bir sınırlılık taşımaktadır. Kulüpler 

taraftarlarının katılımını sağlayacağı faaliyetler vb hayranlık yönetimi uygulamaları ile diğer gelirlerini 

arttırma imkanı bulabilirler. Bu gelirlerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi spor kulübünün hasılat içinde 

ticari gelirlerinin payını artmasını sağlayarak gelirlerin daha istikrarlı seyretmesine de fayda 
sağlayabilir. 
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ÖZET: Olumlu bir kişisel özellik olarak görülen empatik eğilim, bireylerin üretkenliğini önemli ölçüde etkileyebilen tükenmişlik 

karşısında koruyucu bir faktör olabilir. Bu çerçevede çalışmanın asıl amacı üniversite öğrencilerinde empatik eğilim ile öğrenci tükenmişliği 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca, cinsiyetlerine göre beliren yetişkinlerin empatik eğilimleri ve öğrenci tükenmişliğinin alt 
boyutlarının farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçlar çerçevesinde, 100’ü erkek, 200’ü kadın toplam 300 üniversite 
öğrencisinden veri toplanmıştır. Bu beliren yetişkinlerin yaş ortalaması 20.43’tür (ss: 1.63). Veri toplama araçları olarak Empatik Eğilim 
Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, beliren yetişkinlerin 
empatik eğilimler ile tükenme, duyarsızlaşma, düşük yetkinlik ve toplam tükenmişlik puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler 
bulunmaktadır. Ayrıca, düşük yetkinlik inancı, duyarsızlaşma ve cinsiyet değişkenleri empatik eğilimin anlamlı birer yordayıcısıdırlar. Son 
olarak ise, beliren yetişkinlerin empatik eğilimlerinin kadınlar lehine; duyarsızlaşmada erkekler lehine ve toplam tükenmişlikte ise erkekler 
lehine anlamlı farklılaşma görülmüştür. Elde edilen bulgular alan yazını çerçevesinde tartışılmış, yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Empati, tükenme, yetkinlik, duyarsızlaşma 
 
ABSTRACT: The empathic tendency, seen as a positive personal trait, can be a protective factor against burnout, which can 

significantly affect the productivity of individuals. The main purpose of this study was to investigate the relationship between empathic 
tendency and burnout among university students. In addition, it is aimed to reveal whether the empathic tendencies and sub-dimensions of 
student burnout of emerging adults differ according to their gender. For this purpose, data were collected from 309 university students, 100 
male and 200 female. The mean age of these adults was 20.43 years (sd: 1.63). Empathic Tendency Scale and Maslach Burnout Inventory-
Student Form were used as data collection tools. According to the findings of the study, there are negatively significant relationships between 

empathic tendencies and burnout, depersonalization, inefficacy and total burnout scores of emerging adults. In addition, inefficacy belief, 
depersonalization and gender variables are significant predictors of empathic tendency. Finally, the empathic tendencies of the emerging 
adults in favor of women; there was a significant difference in depersonalization in favor of males and in total burnout in favor of males. 
The findings were discussed, interpreted and suggested within the framework of the literature. 

          Keywords: Empathy, exhaustion, competence, depersonalization 
 

 
 1.GİRİŞ 

Çoğu zaman olumlu bir kişilik özelliği olarak değerlendirilen empati, terapötik bir araç olarak, kökenlerini 
Carl Rogers'ın (1959), birey-merkezli danışma yaklaşımından almaktadır. Rogers empatiyi danışanının dünyasını 

koşulsuz olumlu ilgi ve saygı ile algılama yeteneği (Rogers, 1951), Wiseman (1996) ise empatiyi, “dünyayı 

başkalarının gördüğü gibi görme, yargılayıcı olmama, başkalarının duygularını anlama ve anlayışı iletme yeteneği” 
olarak tanımlanmışlardır. Bir başka tanımda empati, bir başkasının niyetini ve duygularını algılayabilme ve bu 

duyguları diğerine aktarabilme yeteneği olduğu öne sürülmüştür (Stein ‐ Parbury 2005). Barret‐Lennard (1981) 

empatinin aşağıdaki aşamaları kapsayan döngüsel bir model olduğunu öne sürmektedir; diğer insanın duygularını 
anlama ve tanıma, bu anlayışı iletme ve bunun anlaşıldığını kabul etme. 

Empati, sağlıklı sosyal işleyiş ve pro-sosyal davranış (başkalarının iyiliğini gözetmek, diğerleriyle işbirliği 

yapma, kollektif bilince sahip olmak, paylaşmak, korumak, diğerlerini oyuna ve etkinliğe davet etmek, 
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olumlu sosyal ilişkiler ve objektif iyilik halini ifade etmektedir) için temel oluşturan  (Charbonneau ve Nicol, 

2002), sosyal ilişkileri sürdürülmesinde katkı sunan (Noller ve Ruzzene, 1991) ve psikolojik iyilik halini 

güçlendiren normal sosyal işleyişin merkezi bir bileşenidir (Musick ve Wilson, 2003). 

Empati ile ilgili yapılan çalışmalarda duygusal empatik eğilim ile kişiliğin karanlık yönü (narsizim, 

psikotizm ve Machyevalism) arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Wai ve Tiliopoulos, 2012). 

LaMonica ve diğ. (1987), yüksek düzeyde empati gösteren hemşireler tarafından bakılan kanser hastalarında daha 

az kaygı, depresyon ve düşmanlık bulmuşlardır. Reynolds ve Scott (2000), hastanın kendini durumunu anlatma 
kalitesinin hemşirelerin kullandığı empati düzeyi ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bir başka çalışmada empatik 

eğilim ile saldırganlık türleri arasında negatif yönde, atılganlık ile pozitif yönde; ilişki tarzlarından açık tarz, saygılı 

tarz, besleyici tarz ile pozitif yönde, küçümseyici tarz, ketleyici tarz ile negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir 
(Hasta ve Güler, 2017). Başka bir çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilimleri ile öz-duyarlıkları 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Nazik ve Arslan, 2011). Hemşirelerle yapılan bir çalışmada 

hemşirelerin iş doyumları ile empatik eğilimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Terkmen, 

2010). Empatinin ilişkili olabileceği diğer bir psikolojik faktör ise bireylerin harekete geçmesini sağlayan enerjinin 
azalması veya bitmesi olarak değerlendirilebilecek tükenmişliktir.  

Tükenmişlik, son dönemlerde psikoloji ve ilgili disiplinlerde popüler bir araştırma konusu olmuştur. 

Tükenmişliğin işin niteliği ile işi yapan kişinin doğası ve bireysel özellikleri arasında büyük bir uyumsuzluk olması 
durumunda ortaya çıkması daha olasıdır. Tükenmişliğin ortaya çıkmasında temel faktörleri arasında iş yükünün 

fazla olması, kontrol eksikliği, ödül eksikliği, sosyal destek eksikliği, değer çatışması ve adalet eksikliği, kişinin 

ve işin uyuşmaması sayılabilir (Maslach ve Leiter, 1997). Tükenmişlik, endişe, depresyon, hayal kırıklığı, 
düşmanlık veya korku şeklinde zihinsel strese de neden olabilmektedir. Araştırmalar tükenmişliğin düşük bağlılık, 

işe devamsızlık, düşük üretkenlik, düşük moral ve daha az insani düşünceye sahip olmaya yol açabileceğini 

göstermiştir (Cordes ve Dougherty, 1993; Maslach ve Pines, 1977).  

Kapsamlı bir görüşme, gözlem ve psikometrik gelişim sürecinde, Maslach ve meslektaşları tükenmişliği 
yalnızca tükenmenin ötesine geçen çok boyutlu bir yapı olarak değerlendirmek gerektiğini belirtmişlerdir (Maslach 

ve Jackson, 1981; Maslach, Leiter ve Schaufeli, 2008). İlk zamanlarda, tükenmişlik temel olarak insani hizmetler 

sunan meslekler açısından tanımlanmıştır. “Tükenmişlik, farklı kapasitedeki insanlarla çalışan kişiler arasında 
ortaya çıkabilecek duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve azalmış kişisel başarı sendromudur” (Maslach, 1978; 

Maslach ve Pines, 1977; Maslach, Jackson, Leiter, 1996). Ancak, 1980'lerin sonunda araştırmacılar ve 

uygulayıcılar tükenmişliğin, örneğin yöneticiler, girişimciler ve beyaz ve mavi yakalı işçiler arasında insan 
hizmetlerinin dışında da meydana geldiğini fark etmeye başlanmıştır (Schaufeli, Leiter ve Maslach, 2009). Böylece 

tükenmişlik, müşterilere hizmet sunmaktan kaynaklı yoğun taleplerden yaratıcılık, problem çözme veya 

danışmanlık gerektiren diğer çalışma alanlarına genişletilmiştir. 

Maslach ve Pines, (1977), tükenmişlik literatürünü sentezleyerek kavramsal bir tanımla sonuçlandı. 
Tükenmişlik terimi, duygusal tükenme durumu, duyarsızlaşma eğilimi ve insanlara yönelik hizmet çalışanları 

arasında düşük kişisel başarı hissi anlamına gelir. Duygusal tükenme, insanlara yardım sunan düşük enerjili 

profesyonellerin bir süreçte yardım sunulan kişilerden gelen aşırı psikolojik ve duygusal taleplerden kaynaklı 
olarak ortaya çıkar ve çoğu zaman hayal kırıklığı ve gerginlik duyguları da buna eşlik etmektedir. Duyarsızlaşma, 

insanlara nesne olarak davranmayı ifade eder; diğer çalışanlarla bağ geliştirmezler, duyguları önemsemezler ve 

müşterilerine ve meslektaşlarına karşı alaycı ve duygusuzca davranışlar sergilerler. Azalan kişisel başarı, bir kişi 

kendini olumsuz yönde değerlendirmesi, iş konusunda düşük yetkinlik ve yetersizlik hissinde artış biçiminde 
kendini göstermektedir. 

Tükenmişlik sendromunun üniversite öğrencilerinde de görüldüğüne yönelik bazı kanıtlar vardır (Meier ve 

Schmeck, 1985). Pines, Aronson ve Kafry (1981), hemşireler, danışmanlar, eğitimciler ve lisansüstü öğrencilerdeki 
tükenmişliği incelemiş ve karşılaştırmış ve öğrencilerin tükenmişlik ölçeğinin orta ve üst düzeylerinde 

sıraladıklarını bulmuşlardır. Bu bulgu öğrencilerin okuldaki öğrenim süreleri boyunca bir miktar tükenmişlik 
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yaşadıklarını gösterir. Daha önce yapılan araştırmalara dayanarak, öğrenci tükenmişliği sendromu servis 

çalışanlarına benzemektedir. Öğrencilerin tükenmişliği daha fazla devamsızlığa, gerekli ders çalışmasını yapma 

motivasyonunun düşük olmasına, daha yüksek yüzde okul terkine yol açabilir (Meier ve Schmeck, 1985; Ramist, 
1981). 

Empatik eğilim ile tükenmişlik arasında yapılmış olan çalışmalarda farklı örneklemlerde de olsa (hemşireler, 

ebeler, öğretmenler) negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir (Ağrıpınar ve Şahin, 2014; Handan, Altın-Arslan 

ve Altınışık, 2018; Köksal, 2009; Şahin, Özgen, Özdemir ve Ünsal, 2018; Turan, Kaya, Özsaban, Aydın, Özçelik 
ve Güneş, 2019, Yılmaz ve Durmaz, 2019). Bu çalışmalardan sadece, Turan vd., (2019) çalışması hemşire adayı 

öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın alandaki bu boşluğa katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, beliren yetişkinlerde empatik eğilim ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyarak, bu değişkenleri cinsiyetleri açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

1- Beliren yetişkinlerin empatik eğilimleri ile tükenmişlik alt boyutları ve toplam tükenmişlik puanları 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2- Beliren yetişkinlerin tükenmişlik alt boyutları ve cinsiyetleri onların empatik eğilimlerini yordamakta 

mıdır? 
3- Beliren yetişkinlerin empatik eğilimleri ve tükenmişlikleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

2.YÖNTEM 

Bu çalışma bir durumu, olayı olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. 

2.1.Çalışma Grubu: Bu çalışmanın araştırma grubunu yaşlarının ortalaması 21.49 (1,03) olan 300 üniversite 

öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 100’ü erkek; 200’ü kadındır. 

2.2.Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ): Ölçek Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiş ve bireylerin günlük 
yaşamındaki empatik eğilimlerini belirleyebilmek için kullanılmaktadır. Likert tipi bir ölçme aracı olan EEÖ 20 

maddeden oluşmaktadır. EEÖ tamamen aykırı (1), oldukça aykırı (2), kararsızım (3), oldukça uygun (4), tamamen 

uygun (5) şeklinde puanlanmaktadır. EEÖ, 70 kişilik üniversite grubuna üç haftalık ara ile iki defa uygulanmış ve 
her ikisinden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon, testin tekrarı güvenirlik katsayısı .82; tek ve çift 

maddelerinden alınan puanlar arasındaki korelasyon .86 olarak bulunmuştur. Geçerlik çalışması kapsamında, 24 

kişilik bir gruba EEÖ ve Edwards Kişisel Tercih Envanterinin “Duyguları Anlama Alt Ölçeği” uygulanmış, ölçek 
puanları arasındaki korelasyon .68 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan 

20’dir. Puanın yüksek olması, empatik eğilimin yüksek olduğu, düşük olması ise empatik eğilimin düşük olduğu 

anlamına gelmektedir. 

2.3.Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF): Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin 
tükenmişlik puanlarını belirleyebilmek amacıyla, Schaufeli ve ark. (2002) tarafından geliştirilen ve Türkçeye 

uyarlanması Çapri, Gündüz ve Gökçakan (2011) tarafından gerçekleştirilen MTE-ÖF kullanılmıştır. Ölçeğin yapı 

geçerliği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 13 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 
Bu alt faktörler “tükenme (5 madde)”, “duyarsızlaşma (4 madde)” ve “yetkinlik (4 madde)” olarak 

isimlendirilmişlerdir. Ölçekten elde edilen alt faktörlere ait puanlar arasındaki korelasyonların 0,32 ile 0,83 

arasında değiştiği görülmüştür. Madde geçerliğine kanıt olarak madde toplam test korelasyonları hesaplanmış ve 

alt faktörlerin korelasyon değerlerinin. 32 ile. 69 arasında değiştiği saptanmıştır. MTE-ÖF’nin ölçüt bağıntılı 
geçerlik çalışmasında Pines (2005) tarafından geliştirilen, Tümkaya, Çam ve Çavuşoğlu (2009) tarafından uyarlama 

çalışması yapılan Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu (TÖ-KV) uygulanmıştır. TÖ-KV’nu ile MTE-ÖF’nin alt 

faktörleri arasındaki korelasyonlar sırasıyla. 51, .45 ve -.38 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek 
için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .76, .82 ve .61 olarak bulunurken, test-tekrar test 
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güvenirlik sonuçları ise sırasıyla .76, .74 ve .73 olarak bulunmuştur. Uygulamada, MTÖ-ÖF’nin alt ölçekleri ayrı 

ayrı puanlanmakta ve değerlendirilmektedirler. “Tükenme” ve “duyarsızlaşma” alt faktörlerinde alınan yüksek 

puanlar; diğer taraftan, “yetkinlik” alt faktöründe alınan düşük puanlar tükenmişliğin olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada, yetkinlik alt boyutuna ait maddeler ters puanlanarak “düşük yetkinlik” puanları elde edilmiştir.  

2.4.Verilerin Analizi: Verilerin analizinde SPSS 22 versiyonu kullanılmıştır. İstatistiksel olarak ise, 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkeni yordayıp yoramadığını belirleyebilmek için aşamalı çoklu regresyon analizi ve 
cinsiyetlerine göre değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek için bağımsız gruplar için t-Testi 

kullanılmıştır.  

 

3.BULGULAR 
Araştırma değişkenlerine ait betimsel bulgular ve korelasyon değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1- Araştırma Değişkenlerine Ait Betimsel Bulgular ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ort. S. 1 2 3 4 5 

1-Empatik Eğilim 66.20 8.19 1     

2-Tükenme 15.84 4.69 -.24** 1    

3-Duyarsızlaşma 11.35 3.99 -.32** .72** 1   

4-Düşük Yetkinlik 12.50 2.83 -.34** .27** .35** 1  

5-Toplam Tükenmişlik 39.70 9.39 -.36** .89** .89** .59** 1 

 

Tablo 1 incelendiğinde, beliren yetişkinlerin empatik eğilimleri ile Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci 

Formu’nun Tükenme (r=-.24), Duyarsızlaşma (r=-.32), Düşük Yetkinlik (r=-.34) ve toplam ölçek puanları arasında 
negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır (r= -.36). Bu bulguya göre, empatik eğilimin öğrencilerdeki 

tükenmişlik karşısında koruyucu bir faktör olduğu söylenebilir. 

Tükenmişlik ve cinsiyetin empatik eğilimi yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. Tükenmişlik Alt Boyutlarının ve Cinsiyetin Empatik Eğilimi Yordaması 

Değişkenler R ΔR B 
Standart 

Hata 
β t p 

Sabit --  76.672 2.704  28.355 .000 

Düşük Yetkinlik .34 .11 -.775 .161 -.268 -4.823 .000 

Duyarsızlaşma .40 .04 -.385 .119 -.187 -3.222 .001 
Cinsiyet .42 .02 2.176 .939 .127 2.319 .021 

R= .42, R2= .17, F(3-305)= 21.388, p<.000 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere beliren yetişkinlerin empatik eğilimlerin yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu 
regresyon analizinin üç aşamada tamamlandığı görülmektedir. Birinci aşamada Düşük Yetkinlik tek başına empatik 

eğilim varyansının % 11’ini, ikinci aşamada Duyarsızlaşma tek başına empatik eğilim varyansının % 4’ünü ve son 

aşamada cinsiyet tek başına empatik eğilim varyansının %2’sini yordamaktadır. Bu üç değişken birlikte empatik 
eğilim varyansının % 17’sini açıklamaktadırlar. Empatik eğilimin yordanmasına ilişkin olarak kurulan bu model 

anlamlıdır [F(3-305) = 21.388, p<.000].  
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 Cinsiyetlerine göre beliren yetişkinlerin empatik eğilimleri ve tükenmişliklerinin farklılaşmasına ilişkin 

bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyetlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve Tükenmişlik 

Değişkenler 

 
Cinsiyet N Ort. Ss. t p 

Empati 
Erkek 100 64.08 7.63 

-3.374 001 
Kadın 200 67.33 8.28 

Tükenme 
Erkek 100 16.49 4.69 

1.771 .078 
Kadın 200 15.50 4.66 

Duyarsızlaşma 
Erkek 100 12.94 3.95 

5.319 .000 
Kadın 200 10.50 3.76 

Düşük Yetkinlik 
Erkek 100 12.62 3.15 

.532 .595 
Kadın 200 12.44 2.65 

Toplam 

Tükenmişlik 

Erkek 100 42.06 9.92 
3.149 .002 

Kadın 200 38.46 8.86 

 

Tablo 3 incelendiğinde de görüleceği üzere, beliren yetişkinlerin empatik eğilimlerinin kadınlar lehine (t= -
.3.374, p<.05), tükenmişliğin alt boyutlarından duyarsızlaşmanın (t= 5.319, p<.05) ve toplam tükenmişliğin 

erkekler lehine anlamlı bir biçimde yüksek olduğu görülmektedir (t= 3.149, p<.05).  

4.SONUÇ 
Araştırma sonucunda elde edilen ilk iki bulgu birlikte değerlendirildiğinde beliren yetişkinlerin empatik 

eğilimleri ile tükenmişlikleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve tükenmişlik boyutlarından 
“Duygusal Tükenme” ve “Düşük Yetkinlik İnancı” alt boyutlarının ve cinsiyet değişkeninin empatik eğilimi 

yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgu empatik eğilim ile tükenmişlik arasında yapılmış olan 

çalışmalarda (Ağrıpınar ve Şahin, 2014; Handan, Altın-Arslan ve Altınışık, 2018; Köksal, 2009; Şahin, Özgen, 

Özdemir ve Ünsal, 2018; Turan, Kaya, Özsaban, Aydın, Özçelik ve Güneş, 2019, Yılmaz ve Durmaz, 2019) 
paralellik göstermektedir. Tükenmişlik alan yazını okunduğunda, özelikle enerjisi düşük üniversite öğrencilerinin 

öğrenciliğin doğası gereği gerçekleşen talepleri karşılama konusunda yaşadıkları zorluklar nedeniyle psikolojik 

olarak gergin olmalarından dolayı diğerleriyle empati kuramıyor olmaları mümkündür. Tükenme alt boyutunun 
empatik eğilim ile hem negatif yönde anlamlı ilişkili olmasına rağmen anlamlı bir yordayıcı olmamasının nedeni 

diğer değişkenlerin aracılık etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Diğer taraftan, duyarsızlaşan bir beliren yetişkinin 

karşısındaki diğer insanların duygularını anlaması mümkün görünmediğinden, diğerleriyle bağ geliştirememeden, 

diğerlerinin duygularını anlamamadan ve başkalarıyla alaycı davranamamalarından dolayı empatik eğilimleri 
düşük çıkmış olabilir. Ayrıca duyarsızlaşma empatik eğilimin en önemli yordayıcısı konumundadır. Son olarak ise 

düşük başarı hissi (düşük yetkinlik) ise bireyin kendisini olumsuz yönde değerlendirme ve yaptığı iş konusunda 

kendini yetersiz görme hissi biçiminde kendini göstermektedir. Bu nedenle zaten kendini yaptığı iş konusunda 
yetersiz gören bir beliren yetişkinin diğerlerinin sorunlarını anlama ve bu yolla onlara ihtiyaç duydukları bir konuda 

yardımcı olma konusunda motivasyonları düşük olabilecektir. 

 Ayrıca cinsiyetin empatik eğilimde önemli bir değişken olduğu, (Tablo 2’de anlamlı bir yordayıcı olduğu 
görülmektedir) kadın beliren yetişkinlerin erkeklerden daha yüksek bir empatik eğilime sahip oldukları 

görülmektedir. Elde edilen bu bulgu farklı örneklemlerde yapılan çalışma bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Akbulut ve Sağlam (2010) sınıf öğretmenleriyle yaptıkları çalışmada kadın sınıf öğretmenlerin empatik 

eğilimlerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Özel eğitim alanında çalışan kadın ve erkek 
öğretmenlerin empatik eğilimlerinin karşılaştırıldığı bir diğer çalışmada Karkaç (2013) kadınlar lehine anlamlı bir 

farklılık bulgulamıştır. Atlı ve Kutlu, (2012), çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında çalışan bireylerin 

cinsiyetlerine göre empatik eğilimlerini inceledikleri çalışmalarında kadınlar lehine anlamlı bir farka ulaşmışlardır. 
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Yiğitbaş, Deveci, Açık, Ozan ve Oğuzöncül, (2013) sağlık eğitimi alan öğrencilerle yaptıkları çalışmada kadın 

öğrencilerin empatik eğilimlerini daha yüksek bulmuşlardır. Hekimlerle yapılan bir çalışmada Akgöz, Özçakır, 

Atıcı, Altınsoy, Tombul ve Kan, (2005) kadınların daha yüksek empatik eğilimlerinin olduğunu rapor etmişlerdir. 
Bulut ve Düşmez, (2014), erkek öğretmelerin empatik eğilimlerini kadınlardan daha yüksek bulunmuştur.  

Gülbahçe ve Özkurt (2016), rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin cinsiyetlerine göre empatik 

eğilimlerinin farklılaşmadığını rapor etmişlerdir.  

 Son olarak cinsiyetlerine göre, duyarsızlaşma ve toplam tükenmişlik puanlarının erkeler lehine daha olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu konuda üniversite öğrencileriyle yapılmış çalışmalarda duyarsızlaşma alt boyutunda 

erkeklerin daha yüksek puana sahip olduklarını rapor etmişlerdir (Balkız, Duru, Buluş ve Duru, 2011, Gündüz, 

Çapri ve Gökçakan, 2012; Ören ve Türkoğlu, 2006). Öğretmenlerle yapılan bir çalışmada erkeklerin kadınlara göre 
daha yüksek düzeyde duyarsızlaşa yaşadıkları belirtilmiştir (Cemaloğlu ve Şahin, 2007). Bu bulgu duyarsızlaşma 

konusunda farklı örneklemlerde de olsa erkek olmanın önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET: Bu çalışmada Novak ve Clayton (2001) tarafından geliştirilmiş olan Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Türkiye 

kültürü için temel geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, faktör analizi için 369, ölçüt 
bağıntılı geçerlik için 99 ve test-tekrar test için 88 ergenden veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Öz-
Düzenleme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test edebilmek birçok alternatif 
model test edilmiştir. Buna göre, tek faktörlü model için elde edilen uyum indeks değerleri χ2/sd=5.675, GFI=.67, 
IFI=.43, CFI=.42 ve RMSEA=.11olarak elde edilmiştir. Ölçek üç faktörlü model olarak değerlendirilip uyum indeksleri 

incelendiğinde χ2/sd=2.806, GFI=.85, IFI=.76, CFI=.78 ve RMSEA=.07 olarak elde edilmiştir. Son olarak ise ikinci 
düzey doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve uyum indeksleri göre ölçeğin Türkiye örneklemindeki uyum 
değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir (χ2/sd=2.02, GFI=.90, IFI=. 92, CFI=.90 ve RMSEA=.06). 
Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında Bilişsel Esneklik Ölçeği puanları ile Öz-Düzenleme puanları arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Buna göre Bilişsel Esneklik puanları ile Duygusal Öz-Düzenleme puanları 
arasında (r=.29), Bilişsel Öz-Düzenleme puanları arasında (r=.34), Davranışsal Öz-Düzenleme arasında (r=.31) ve 
toplam Öz-Düzenleme puanları arasında (r=.45) pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. 

Güvenirlik çalışmalarında ise, ölçeğin tümü için Crobach alpha iç tutarlık katsayısı . 82 olarak elde edilmişken, 

Duygusal Öz-Düzenleme alt ölçeği için .75, Bilişsel Öz-Düzenleme alt ölçeği için .81 ve Davranışsal Öz-Düzenleme 
alt ölçeği için .75 olarak elde edilmiştir. Bir diğer güvenirlik çalışması çerçevesinde yapılan test-tekrar-test 
uygulamaları arasında toplam Öz-Düzenleme Ölçeği'nde  .87, Duygusal Öz-Düzenleme için .85, Bilişsel Öz-
Düzenleme için .77 ve Davranışsal Öz-Düzenleme için .76 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu psikometrik bulgular 
Öz-Düzenleme Ölçeği Ergen Forumu’nun Türkiye kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 
göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Öz-düzenleme, esneklik, geçerlik, güvenirlik 

 

ABSTRACT In this study, Novak and Clayton (2001) Self-Regulation Questionnaire was developed by the 
basic validity and reliability study was conducted for the culture of Turkey. For this purpose, data were collected from 

369 adolescents for factor analysis, 99 for criterion-related validity and 88 for test-retest. Self Regulation Scale and 
Cognitive Flexibility Scale were used to collect data. Ölçeğin yapı geçerliğini test edebilmek birçok alternatif model 
test edilmiştir. Many alternative models have been tested to test the construct validity of the scale. Accordingly, the fit 
index values obtained for the single factor model were obtained as χ2/sd=5.675, GFI= .67, IFI= .43, CFI= .42 ve 
RMSEA= .11When the scale was evaluated as a three-factor model and fit indexes were examined, χ2/sd=2.806, GFI= 
.85, IFI= .76, CFI= .78 ve RMSEA= .07. Finally it is observed that the second level confirmatory factor analysis was 
performed and the alignment index by the acceptable level of compliance value in Turkey sample scale (χ2/sd=2.02, 
GFI= .90, IFI= .92, CFI= .90 ve RMSEA= .06). In the criterion-related validity study, a significant positive relationship 
was found between the Cognitive Flexibility Scale scores and Self-Regulation scores. Accordingly, between Cognitive 

Flexibility scores and Emotional Self-Regulation scores (r= .29), between Cognitive Self-Regulation scores (r= .34), 
Behavioral Self-Regulation (r= .31) and between total Self-Regulation scores (r = .45) positively significant 
relationships were obtained.          

 In reliability studies, Crnbach alpha internal consistency coefficient for the whole scale. 82, and .75 for the 
Emotional Self-Regulation subscale, .79 for the Cognitive Self-Regulation subscale and .75 for the Behavioral Self-
Regulation subscale.Among the test-retest applications conducted within the framework of another reliability study, 
total self-regulation scale was .87, .85 for Emotional Self-Regulation, .77 for Cognitive Self-Regulation, and .76 for 
Behavioral Self-Regulation. The obtained results indicate that this psychometric Self-Regulation Scale for Adolescent 

Form, a valid and reliable instrument culture in Turkey. 

          Keywords: Self-regulation, flexibility, validity, reliability 
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1.GİRİŞ 

Öz-düzenleme birçok kuram ve kuramcı tarafından tanımlanmış bir kavramdır. En genel 
düzeyde öz-düzenleme, çevresel değişimlere tepki olarak ortaya çıkan bilişsel, davranışsal ve 

duygusal kontrol (Scheier ve Carver, 1988), bireyin sergilediği davranışlarını, beklentilerini ve 

arzularını erteleyebilme ya da bastırabilme, sosyal kurallara uygun davranabilme, duygularını 

kontrol edebilme ve düzenleyebilme, amaçlarına uygun uyaranlara odaklanabilme ve dikkatini 
gerektiği kadar toparlayabilme kapasitesi (Koole, Van Dillen ve Sheppes, 2011) biçiminde 

tanımlanmıştır. Bir başka tanımda, bireyin öğrenmesini ve motivasyonunu etkilemek için 

gerektiğinde planlanmış ve sistematik olarak uyarlanmış, bireyin kendi kendisine oluşturduğu 
düşünceleri, duyguları ve davranışları (Schunk, 1994) biçiminde tanımlanmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında, öz-düzenleme, bireyin kendi belirlediği hedeflere ulaşmak için performansları 

hakkında geri bildirimlerine dayanarak planlanmış ve döngüsel olarak uyarlanmış, kendi kendini 

oluşturan düşünceler, duygular ve davranışlardır (Zimmerman, 1989). Daha karmaşık modeller, 
öz düzenlemeyi somatik süreçler (örneğin, uyarılmışlık ve duygusallık) ve yetkinlik gibi bilişsel 

beceriler arasındaki ilişki olarak tanımlamıştır (Bandura, 1977). 

 Eğitim açısından öz-düzenleme, öğrenme için hedef belirleme, eğitime katılma ve 
yoğunlaşma, hatırlanacak bilgileri düzenlemek, kodlamak ve prova etmek için etkili stratejiler 

kullanmak, üretken bir çalışma ortamı oluşturmak, kaynakları etkin kullanmak, performansı 

izlemek, zamanı etkin bir şekilde yönetmek, gerektiğinde yardım istemek, kişinin yetenekleri, 
öğrenmenin değeri, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve eylemlerin beklenen sonuçları hakkında 

olumlu inançlarda bulunmak ve çabaları ile gurur ve memnuniyet duymayı içermektedir (Pintrich 

ve De Groot, 1990; Zimmerman, 1994). 

 Tanımlardan da anlaşılacağı üzere öz-düzenleme, kendi duygu, biliş ve davranışlarını 
değiştirme/kontrol etme konusundaki kapasitelerini içermektedir. Öz-düzenleme kapasitesine 

sahip olmak bireyin duygularını, bilişlerini ve davranışlarının esnekliğini ve uyarlanabilirliğini 

büyük ölçüde arttırır ve eylemlerini sosyal ve durumsal taleplere göre ayarlamasını sağlar. Bu 
nedenle sosyal olarak arzu edilen davranışlar için önemli bir temel oluşturmaktadır. İyi düzeydeki 

bir öz düzenleme, görevdeki performans, okuldaki ve işteki başarı, popülerlik, psikolojik sağlık, 

uyum ve iyi kişilerarası ilişkilerde etkili bir rol oynamaktadır (Baumeister, Heatherton ve Tice, 
1994; Duckworth ve Seligman, 2005; Mischel, Shoda ve Peake, 1988; Shoda, Mischel ve Peake, 

1990; Tangney, Baumeister ve Boone, 2004; Wolfe ve Johnson, 1995). 

 Öz-düzenlemeyle ilgili yapılan tanımlar geniş bir alana yayılmıştır. Örneğin bu kavramın 

sağlık alanında (Creer, 2000), akademik alanda (Paris ve Paris, 2001; Schunk ve Ertmer, 2000), 
spor alanında  (Cleary ve Zimmerman, 2001) tanımları yapılmıştır. Bu ise kavramın önemi 

hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

  Öz-düzenleme ile ilgi olarak yapılan çalışmalara göz atıldığında, öz-düzenlemenin 
madde kullanımı (Novak ve Clayton, 2001),  klinik bozukluklar (Wells ve Matthews, 1994), 

akademik başarı (Üredi ve Üredi, 2005), akademik erteleme (Senecal, Koestner ve Vallerand, 

1995), mükemmeliyetçilik, davranışsal erteleme ve algılanan stres (Danaei ve Hashemi, 2019) ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur.  
 Birçok durumu etkileyen bu önemli değişkeni ölçebilmeye yönelik olarak Türkiye’de 

farklı örneklemlerde ve faktör yapısına sahip ölçme araçları geliştirilmiş veya uyarlanmıştır. 

Örneğin, Tanrıbuyurdu ve Yıldız (2014) Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği’nin uyarlama 
çalışmalarını Türkiye örneklemindeki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını okul öncesi eğitimine 

devam eden 233 çocuktan toplanan veriler üzerinden gerçekleştirmişlerdir. OÖDÖ’nin 

Dikkat/Dürtü Kontrolü ve Olumlu Duygu olmak üzere iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu 
rapor etmişlerdir. Bir başka çalışmada Arslan ve Gelişli (2015), Algılanan Öz-düzenleme 

Ölçeği’ni geliştirmek için 604 ilkokul öğrencisinden veri toplamışlardır. Ölçeğin Açıklık ve 

Arayış olarak isimlendirilen alt ölçeklerinin olduğunu rapor etmişlerdir. Diğer bir uyarlama 

çalışmasında Aydın, Keskin ve Yel (2014) Davranışsal Öz-Düzenleme ölçeğini Türkiye 
kültürüne uyarlama çalışmasında 591 üniversite öğrencisinden veri toplamışlardır. Ölçeğin Öz-

İzleme, Öz-pekiştirme ve Öz-değerlendirme olmak üzere üç alt ölçeği olduğu rapor edilmiştir. 



517 
 

Son olarak ise Bayındır ve Ural, (2016), okul öncesi öğrencilerinin bilişsel, davranışsal, duygusal, 

motivasyon ve kontrol becerilerine yönelik “Öz-düzenleme Beceri Ölçeği” ölçmeye yönelik 

olarak bir öz-düzenleme ölçeği geliştirmişlerdir.  
 Görüldüğü gibi geliştirilen veya uyarlanan bu ölme araçlarının genel olarak okul öncesi 

ve ilkokul seviyesinde olduğu, ergenlerin bilişsel, duygusal ve davranışsal öz-düzenleme 

becerilerini ölçebilecek bir ölçme aracının bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma 

sonucunda alana kazandırılacak ölçeğin boşluğu doldurması beklenmektedir.  
Bu çerçevede çalışmanın amacı, Novak ve Clayton (2001) tarafından geliştirilmiş olan Öz-

Düzenleme Ölçeği’nin ergen grubunda temel geçerlik ve güvenirlik analizini yapmaktır. 

 

2.YÖNTEM 

 

2.1.Çalışma Grupları 

Bu çalışma çerçevesinde üç gruptan veri toplanmıştır. Öncelikle ölçeğin faktör yapısının 
Türkiye örnekleminde doğrulanıp doğrulanmadığını test edebilmek amacıyla gerçekleştirilen 

doğrulayıcı faktör analizi için 368 (15.62, 1.20), 78 kız, 190 erkek; test-tekrar test güvenirliği için 

85 (16.00, 1.14), 56 kız, 29 erkek; ölçüt bağıntılı geçerlik için 99 (16.54, .43) ergenden veri 
toplanmıştır. 

2.2.Veri Toplama Araçları 

2.2.1.Öz-Düzenleme Ölçeği (ÖDÖ): Davranışsal, bilişsel ve duygusal öz-düzenleme 
yoksunluğunu ifade eden maddelerden oluşan ölçme aracı Mezzich ve ark. (1997) ve (Dawes, 

Dorn ve diğerleri, 1999; Martin ve diğerleri, 1994) tarafından geliştirilmiş olan benzer 

ölçeklerden yararlanılarak Novak ve Clayton (2001) tarafından oluşturulmuştur. 30 maddelik 

ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçları, önceki araştırmalarla tutarlı olarak öz-düzenlemenin 
boyutlarına karşılık gelen üç faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Duygusal öz-düzenleme 9 

maddeden oluşmakta ve iç tutarlık katsayısı, .95; bilişsel öz-düzenleme 10 maddeden oluşmakta 

ve iç tutarlık katsayısı .96 ve duygusal öz-düzenleme ise 7 maddeden oluşmakta ve iç tutarlığı .94 
olarak elde edilmiştir. Ölçme aracından elde edilen puanların düşüklüğü gerek alt ölçeklerde 

gerekse de toplam ölçekte yüksek öz-düzenlemeye sahip olunduğu biçiminde yorumlanmaktadır. 

2.2.2.Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ): Ölçme aracı Martin ve Rubin (1995) tarafından 
geliştirilmiş be Türkçeye uyarlama çalışmalarını Çelikkaleli (2014) yapmıştır. Uyarlama 

çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda orijinali 12 

maddeden oluşan ölçeğin 11 maddelik (bir madde faktör yük değerleri ve madde toplam test 

korelasyonları düşük çıktığı için ölçekten çıkartılmıştır) tek boyutlu yapısının Doğrulayıcı Faktör 
Analizi sonucunda iyi uyum gösterdiği görülmüştür. 6’lı Likert tipi bir ölçme aracı olan BEÖ 1 

“kesinlikle katılmıyorum” 6 “kesinlikle katılıyorum” biçiminde cevaplandırılmaktadır. 

Güvenirlik çalışmalarında üç farklı örneklemde iç tutarlık katsayıları sırasıyla .74, .73 ve .75 
olarak elde edilmiştir. Ölçeğin iki yarı güvenirliği edilen katsayı .77’dir. Ayrıca test-tekrar test 

güverlik çalışmasında iki uygulama arasında .98’lik bir korelasyon elde edilmiştir. Dil geçerliği 

çalışmasında orijinal İngilizce form ile Türkçe form arasında .88’lik bir korelasyon elde 

edilmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında BEÖ ile Problem Çözme Envanteri’nin Problem 
Çözmeye Güven ve Kişisel Kontrol arasında pozitif yönde; Yaklaşma-Kaçınma arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Ölçme aracından elde edilen puanların yüksekliği bilişsel 

esnekliğin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

2.3.Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için SPSS 22 ve AMOS 22 paket programlarından yararlanılmıştır. Ölçme 

aracının faktör yapısının doğrulanıp doğrulanmadığı test edebilmek DFA, ölçüt bağıntılı geçerlik 
ve test-tekrar test güvenirlikleri için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, 

güvenirlik için Cronbach alpha iç turarlık katsayısı kullanılmıştır. 

3.Bulgular 

3.1.Geçerliğe İlişkin Bulgular 
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Öz-Düzenleme Ölçeği’nin yapı geçerliğini test etmek için 

yapılan AFA sonucunda ölçme aracının orijinalinde olduğu gibi alt ölçekli bir yapıya sahip olduğu 
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görülmüştür. Bu alt ölçekler orijinal ölçekteki gibi Duygusal Öz-Düzenleme (DÖD), Bilişsel Öz-

Düzenleme (BÖD) ve Davranışsal Öz-Düzenleme (Dav.ÖD) biçiminde isimlendirilmiştir. DÖD 

alt ölçeğine ilişkin madde test korelasyonlarının .17 ile .55 arasında; faktör yük değerlerinin .40 
ile .73 arasında değiştiği görülmektedir. Diğer taraftan BÖD alt ölçeğinin alt ölçeğine ilişkin 

madde test korelasyonlarının .10 ile .56 arasında; faktör yük değerlerinin .14 ile .71 arasında 

değiştiği görülmektedir. Hem faktör yük değeri hem de madde toplam test korelasyon değeri 

düşük olduğu için 19. madde alt ölçekten çıkarılmıştır. Böylece bu alt ölçekte madde sayısı 9 
olmuştur. Son olarak Dav.ÖD  alt ölçeğine ilişkin madde test korelasyonlarının .38 ile .51 

arasında; faktör yük değerlerinin .54 ile .68 arasında değiştiği görülmektedir. 19. madde ölçekten 

çıkartıldıktan sonra kalan 25 madde ile Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. ÖDÖ’nün yapı 
geçerliğine ilişkin bulgular Tablo 2’de ve yol katsayıları ise Şekil 1’de verilmiştir.  

ÖDÖ ve alt ölçeklerin ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında ÖDÖ ile BEÖ puanları 

arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Buna göre BEÖ puanları ile Duygusal Öz-Düzenleme puanları 

arasında (r=.29), Bilişsel Öz-Düzenleme puanları arasında (r=.34), Davranışsal Öz-Düzenleme 
arasında (r=.31) ve toplam ÖDÖ puanları arasında (r=.45) pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde 

edilmiştir. 

ÖDÖ’ninAFA sonucunda elde edilen sonuçların doğrulanıp doğrulanmadığını incelemek 
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. DFA’da alternatif model stratejisi 

kullanılmıştır. Ölçeğin tek faktörlü, üç faktörlü, üç faktörlü ikinci düzey modeller 

karşılaştırılmıştır.    
 

Tablo 2- ÖDÖ’ye Ait Alternatif Modellere İlişkin Uyum Değerleri 

 

Model χ²/sd CFI IFI CFI RMSEA 

Tek Faktörlü Model 5.675 .67 .43 .42 .11 

Üç Faktörlü Model 2.806 .85 .76 .78 .07 

Üç Faktörlü İkinci Düzey Model 2.02 .90 . 92 .90 .06 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Bilişsel Öz-Düzenleme alt ölçeğinden 19.maddenin 

çıkarılmasından sonra elde edilen yapıya en iyi uyum değerlerinin üç faktörlü ikinci düzey modele 

ait olduğu görülmektedir. Üç faktörlü ikinci düzey modele ile elde yol katsayıları ve anlamlılık 
düzeyleri Şekil 1’de verilmiştir. 

  

Üç faktörlü ikinci düzey modelin örtük değişkeni olan Öz-Düzenleme’den alt faktör olarak 
ifade edilen “Duygusal Öz-Düzenleme’ye giden yola ait katsayısının .65 (p<.01), Bilişsel Öz-

Düzenleme’ye giden yola ait katsayı .22 (p<.01) ve Davranışsal Öz-Düzenlemeye giden yola ait 

katsayının .93 (p<.01) olduğu görülmektedir. Ayrıca “Duygusal Öz-Düzenleme” faktöründe 

bulunan yol katsayıları .28 ile .63arasında; “Bilişsel öz-Düzenleme” faktöründe bulunan yol kat 
sayılarının .45 ile .66 arasında değiştiği; “Davranışsal Öz-Düzenleme” faktörü altında bulunan 

göstergelerin yol katsayılarının ise .45 ile .60 arasında değiştiği belirlenmiştir (Şekil 1).  
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Tablo 1- ÖDÖ’nin Maddelerine İlişkin Faktör Yükleri Değerleri ve Madde Toplam Test 

Korelasyonları 

Alt 

Ölçekler Maddeler 

 
FY MTTK 

D
u

y
g
u

sa
l 

Ö
z
-D

ü
ze

n
le

m
e 

M1 .72 .52 

M 2 .67 .49 

M3 .73 .55 

M4 .40 .17 

M5 .68 .52 

M6 .58 .46 

M7 .47 .36 

M8 .52 .38 

M9 .49 .36 

Cronbach α .75 

Açıkladığı Varyans(%) .34 

B
il

iş
se

l 
Ö

z
-D

ü
ze

n
le

m
e 

M10 .66 .51 

M11 .70 .57 

M12 .51 .40 

M13 .71 .56 

M14 .60 .47 

M15 .63 .51 

M16 .66 .54 

M17 .68 .55 

M18 .54 .41 

M19 .14 .10 

Cronbach α .81 

Açıkladığı Varyans(%) .36 

D
a

v
r
a

n
ış

sa
l 
Ö

z
-

D
ü

z
e
n

le
m

e 

M20 .54 .38 

M21 .58 .42 

M22 .66 .48 

M23 .63 .48 

M24 .67 .49 

M25 .64 .47 

M26 .68 .51 

Cronbach α .75 

Açıkladığı Varyans(%) .40 

Toplam 

Ölçek 

Açıklanan varyans (%) .56 

Cronbach α .82 

FY= Faktör Yükü, MTTK= Madde toplam test korelasyonu 

 

3.2.Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

Toplam ÖDÖ’nin iç tutarlık katsayısı .82; DÖD alt ölçeği için .75; BÖD alt ölçeği için .81 

ve Dav.ÖD alt ölçeği için .75 olarak elde edilmiştir (Tablo 1). Diğer bir güvenirlik çalışmasında 
ölçeğin iki hafta arayla gerçekleştirilen test-tekrar test güvenirlik çalışması çerçevesinde iki 

uygulama arasında toplam ÖDÖ için korelasyon katsayısı.87, DÖD için.85, BÖD için.77 ve 

Dav.ÖD için.76 olarak elde edilmiştir. 
 

 

 

 



520 
 

 
Şekil 1-Öz-Düzenleme Ölçeği’ne ilişkin standardize edilmiş yol katsayıları 

 

4.Sonuç 

ÖDÖ’nin geçerlik ve güvenilik çalışmalarının gerçekleştirildiği bu çalışma sonucunda 

ölçeğin Türkiye kültüründe kullanılabilecek psikometrik özeliklere sahip olduğu görülmektedir. 
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Bu çerçevede, ölçeğin original faktör yapısının, 19. madde hariç, iyi uyum gösterdiği söylenebilir. 

Ayrıca, ölçüt bağıntılı geçerlik bulgularının kuramsal beklentilere uygun olduğu görülmüştür. 

19 madde “Paramı ilk düşündüğüm amacının dışında birşeylere harcarım” biçiminde bir 
madde olarak yazılmış ve buna uygun olarak çevirisi yapılmıştır. Madde inceldiğinde “düşünme” 

yani bilişsel düzey ve “harcama” gibi davranışsal bir durumun sözkonusu olduğu görülmektedir. 

Bu da tepki verenlerden bazılarının maddeyi bilişselöz-düzenleme bir kısmının ise davranışsal 

öz-düzenleme boyutunda algıladıkları bçiiminde yorumlanmıştır. Hem psikometrik değerleri hem 
de anlamsal kargaşadan dolayı madde ölçekten çıkartılmıştır. Böylece 25 maddelik bir form elde 

edilmiştir. 

Güvenirlik çalışmalarında gerek iç tutarlık gerekse de test tekrar test bulguları ÖDÖ’nün 
güvenilir bir ölçme aracı olduğuna işaret etmektedir. 

Ölçeğin Puanlanması: ÖDÖ’ni kullanacak araştırmacılar hem her alt ölçeği ayrı ayrı 

kullanabilirler hem de toplam bir öz-düzenleme puanı elde edebilirler. 1-9. Maddeler Duygusal 

Öz-düzenlemeyi, 10-18. Maddeler Bilişsel Öz-Düzenlemeyi ve 19-25. Maddeler davranışsal Öz-
Düzenlemeyi ölçmektedir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maddeler ters puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınacak puanların düşmesi öz-düzenleme puanlarının yükseldiği biçiminde 

yorumlanmaktadır. Ayrıca araştırmacılar negative maddelerin tümünü ters puanlayıp artan 
puanların yüksek bir özgüvene işaret ettiğine yönelik bir puanlama da yapabilirler.  Ölçek 

maddeleri ekte bulunmaktadır araştırmacılar ayrıyeten izin almadan kullanabilirler. 
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ÖDÖ 
1-Kesinlikle doğru değil, 2-Arasıra doğru 3-Çoğunlukla doğru 4-Herzaman doğru 

1 Öfkemi kontrol etmekte güçlük yaşıyorum. 1 2 3 4 

2 Kızdığım zamanlarda, davranışlarımı kontrol edemiyorum. 1 2 3 4 

3 
Bazen o kadar sinirli oluyorum ki, kendimi patlamaya hazır bir bomba gibi 

hissediyorum. 
1 2 3 4 

4 
Diğer insanlar herhangi bir konuda benimle aynı fikirde değillerse onlarla 

tartışmaya/atışmaya girerim. 
1 2 3 4 

5 Hiç bir gerçekçi nedeni olmadığı halde bazen öfkeden kendimi kaybederim. 1 2 3 4 

6 
Kendimi diken üstündeymişim (sanki kötü bir şey olacakmış duygusu) gibi 

hissediyorum. 
1 2 3 4 

7 Yorgun olduğum zamanlarda duygusal olarak çok kolay çökerim/yıkılırım. 1 2 3 4 

8 Sinirlendiğimde kapıyı çarpar çıkarım. 1 2 3 4 

9 
Ortada hiçbir neden olmasa bile, moralimin iyi olduğu veya bozulduğu 
zamanlar oluyor. 

1 2 3 4 

10 Yaşamım amaçlarımın tümü için planlar yaparım. 1 2 3 4 

11 Kendimle ilgili yaptığım planları yaşamımda uygulamaya geçiririm. 1 2 3 4 

12 
Şu andaki eylemlerimin (davranışlarımın) gelecekteki sonuçlarının neler 

olabileceğiyle ilgili düşünürüm. 
1 2 3 4 

13 Bir amaç belirlediğimde, ona nasıl ulaşabileceğime ilişkin planlar yaparım. 1 2 3 4 

14 
Hayatımda bir şeylerin yolunda gitmediğini gördüğümde, bunu düzeltmek için 

bir şeyler yaparım. 
1 2 3 4 

15 
Bir plan veya davranışı gerçekleştirmeden önce, yaptığım o planın ve 

davranışın muhtemel/olası sonuçlarını göz önünde bulundururum. 
1 2 3 4 

16 
Yaptığım hataları tekrarlamamak için, daha sonra bu hatalarım hakkında 
düşünürüm. 

1 2 3 4 

17 
Gelecekteki hedeflerime nasıl ulaşabileceğim konusunda düşünmek için zaman 

ayırırım. 
1 2 3 4 

18 Aldığım bir görevi bitirene kadar bırakmam. 1 2 3 4 

19 
Okulda sırada ya da evde akşam yemek masasında yerimde 
oturmakta/hareketsiz kalmakta güçlük yaşarım. 

1 2 3 4 

20 
Bir iş için bir süre bekledikten sonra, daha da beklemem gerektiği söz konusu 

olduğunda yerimde duramıyorum. 
1 2 3 4 

21 Yaptığım işlere dikkatimi vermekte zorlanıyorum. 1 2 3 4 

22 Kıpırdamadan/hareket etmeden duramıyorum. 1 2 3 4 

23 Çoğu zaman, yaptığım işe dikkat etmem. 1 2 3 4 

24 
Bir işle ilgili uzun süre oturmam veya çalışmam gerektiğinde bile kolayca 

sıkılırım/huzursuz olurum. 
1 2 3 4 

25 
Ders çalışıyorken veya/bir iş yapıyorken küçücük şeyler dahi beni kolayca 

yaptığım işten alıkoyar/uzaklaştırabilir/motivasyonumu düşürebilir. 
1 2 3 4 
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ÖZET: Teknolojik yenilikler ve gelişmeler, toplumsal hayatın birçok alanında olduğu gibi muhasebe 

mesleğinde de yapısal değişikliklere yol açmaktadır. Muhasebede bilişim teknolojilerinin kullanılması meslek 

mensuplarının birçok yeni muhasebe uygulaması ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bilişim teknolojilerinin 

getirdiği e-fatura, e -defter, e-tebligat, e-beyanname, borç sorgu ve ödeme, e-yoklama vb. muhasebe uygulamaları 

meslek mensupları için kazanılması gereken yeni becerileri ortaya çıkarmıştır. Meslek mensuplarının mesleki 

yeterliliklerinin yanı sıra bilgisayar uygulamalarını kullanabilme becerisi ve bunlara adapte olabilme becerisine de 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı meslek mensuplarının e-dönüşüme adapte olma süreci ve e-

dönüşüm uygulamalarına ilişkisin görüşlerinin tespit edilmesidir. Çalışmada, Isparta’da faaliyet gösteren muhasebe 

meslek mensuplarına nitel veri yöntemlerinden olan yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak, e-dönüşüm 

hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Bu bağlamda ana temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre,  

meslek mensupları e-dönüşüm uygulamalarının işlemlerini kolaylaştırdığı ve mükelleflerine avantajlar sağladığını 

düşünmektedirler. Ayrıca meslek mensupları e-dönüşüm muhasebe uygulamalarına ilişkin sadece muhasebecinin değil 

mükelleflerinde bilinçlenmesinin önemli olduğu ve e-dönüşüm sürecinde mesleki itibarın da korunması gerektiği 

görüşüne sahiptirler. 

Anahtar kelimeler: Muhasebe, E- Dönüşüm, Muhasebe Mesleği, Meslek Mensupları 

ABSTRACT:  Technological innovations and developments lead to structural changes in the accounting 

profession as in many areas of social life. The use of information technologies in accounting has led the professional 

to face many new accounting applications. Information technologies bring out new accounting practices like that  e-  

invoices, e-books, e-notification, e declaration, debt query and payment, e polling and so on. have created new skills to 

be acquired for professionals. In addition to their professional qualifications, members of the profession should have 

the ability to use and adapt to computer applications. The aim of this study is to determine the opinions of professionals 

about the process of adaptation to e-transformation and e-transformation applications. In this study, interview questions 

were asked to accounting professionals in Isparta by using structured interview method which is one of the qualitative 

data methods. In this context, main themes and sub-themes were created. According to the results of the study, 

professionals believe that e-transformation applications facilitate their transactions and provide advantages to their 

customer. In addition, accounting professionals have the opinion that it is important not only the accountant but also 

the customer to be aware of e-transformation accounting practices and maintaining professional reputation in the e-

transformation process. 

 Keywords: Accounting, E-Transformation, Accounting Profession, Accounting Professionals 

 

GİRİŞ 

Birçok disiplinde, bilgi teknolojisinin kullanılması, geleneksel iş süreçlerini elektronik 

ortama taşımış ve profesyonel hizmetler için iş modellerini değiştirmiştir. Bilgi teknolojilerinin 

kullanımı birçok işletmeye ve işletme ile ilişkide bulunan kurum ve kuruluşlara yeni hizmetler 

geliştirmek ve sunulan hizmetlerin yaygınlaşması için fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda 
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muhasebe uygulamaları da bilgi teknolojisindeki gelişmelerle birlikte dönüşüm göstermiştir. Bilgi 

teknolojilerinin muhasebe üzerinde en büyük etkisi, işletmelerin mali işlemlerini takip etmek ve 

kaydetmek için bilgisayarlı sistemleri geliştirip kullanabilmesi olmuştur. Kağıt defterler, manuel 

tablolar ve elle yazılmış mali tablolar, bireysel işlemleri finansal raporlara hızla sunabilen 

bilgisayar sistemlerine dönüştürülmüştür (Allahverdi ve Karaer, 2019: 250). Muhasebede 

yaşanan bu etkiler muhasebe uygulamalarında dönüşme yol açmış ve e-muhasebe uygulamalarını 

ortaya çıkarmıştır. E –muhasebe veya dijital muhasebe, daha sonra elektronik olarak manipüle 

edilebilir ve aktarılabilir muhasebe bilgilerinin dijital formatta gösterilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Dijital muhasebeye geçiş, dijital muhasebe teknolojisi ve sistemleri veri 

toplama ve bilgi işlemenin yollarını ve ihtiyaçlarını değiştirirken muhasebe işleminin nasıl 

yapıldığını etkilemektedir (Gullkvist, 2011: 26). E- muhasebe, sadece muhasebe uygulamalarını 

değil aynı zamanda muhasebe mesleğini icra edenleri de etkilemiştir. Günümüzde muhasebe 

meslek mensupları her türlü bilgi sistemini çeşitli seviyelerde kullanmakla kalmamalı, e- 

muhasebenin zorunlu kıldığı yeni yeteneklere de sahip olmalıdırlar (Akdoğan ve Akdoğan,  2018: 

5).  

Bu çalışmanın amacı meslek mensuplarının e -dönüşüme adapte olma süreci ve e -dönüşüm 

uygulamalarına ilişkisin görüşlerinin tespit edilmesidir. Buradan hareketle çalışmada 

muhasebedeki e-dönüşüm uygulamaları açıklanmış, daha sonra literatür taraması yapılmış ve son 

olarak da araştırmanın amacına, kapsamına ve bulgularına yer verilmiştir. 

1. Muhasebe Mesleğinde E-Dönüşüm 

Teknolojik değişim ve dönüşümlerin muhasebe işlemlerinde kullanılması, varlık ve 

kaynakların izlenmesinde performans ölçümünde, nakit akışlarının izlenmesinde, iç kontrollerin 

etkinliğinin artırılmasında ve etkin finansal ve finansal olmayan bilgilerin raporlanmasında büyük 

kolaylıklar sağlamıştır. Kamu otoritelerine sunulacak bilgilerin, verilecek beyannamelerin 

internet ortamında sunumu, muhasebe meslek mensubuna zamandan ve maliyet açısından tasarruf 

etmelerine imkan tanımaktadır. İnternet ortamında düzenlenen belgeler muhasebe meslek 

mensubunun işini kolaylaştırmıştır. Maliye Bakanlığı gibi ilgili gözetim ve denetim kurumları, 

işletmelerin durumunu denetlemek için artık işletmeye gitmek zorunda değildir. İnternet 

ortamında gelen bilgiler aracılığı ile şirketlerin hesaplarını ve raporlarını kendi ofislerinde 

denetleyebilmektedir. Müşterinin bankasındaki para hareketleri, sigortaladığı nesnelerin sigorta 

bedelleri, şirkete ilişkin her türlü hareket teknolojik değişimler sonucunda bütünleşik sistemler 

olarak çalışmakta ve ilgili otoritelere yararlı bilgiler otomatik olarak verilmektedir. Muhasebe 

uygulamalarında bilgi teknolojilerinin kullanım ile gerek muhasebe meslek mensupları gerekse 

mükellefler işlemlerini daha hızlı sürdürme ve daha kaliteli hizmet alma imkânına sahip 

olmaktadırlar. Önemli bir avantajda kırtasiye işlemlerinin azaltılmasından kaynaklanan tasarruf 

ve işlem maliyetlerinin en aza indirilmesidir. Ayrıca E-muhasebe uygulamaları etkin bir denetim 

ortamının kurulması açısından da önem taşımaktadır (Akdoğan ve Akdoğan, 2018: 8). 

Yukarıda faydaları anlatılan E-dönüşüm kapsamında uygulamaya koyulan ve e-muhasebe 

çerçevesinde değerlendirilebilecek bazı uygulamalar şunlardır (GİB, 2019); 

• E-fatura 

• E-beyanname 

• E-defter 

• E-tebligat 

• Hazır Beyan Sistemi 
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• Defter Beyan Sistemi 

• Borç Sorgu ve ödeme 

• E-arşiv 

E-fatura, Internet ve diğer elektronik araçlarla ticari işlemlerde yer alan taraflar arasında 

(işletmeler, kamu sektörü ve tüketiciler) fatura ve ödeme bilgilerinin elektronik olarak 

aktarılmasıdır (www.efatura.gov.tr). 

 E- beyanname ise, vergi dairesine gönderilmesine gereken beyannamelerin, ilgili usul 

kanunlarına göre elektronik ortamda iletilmesi olarak tanımlanabilir.  

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması 

zorunlu olan defterlerin belirtilen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya 

biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve 

kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak 

kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür 

(www.edefter.gov.tr). 

E-tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin 

elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu 

doğurmaktadır (GİB, 2019). 

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 

Gelir Vergisi Beyannamesinin önceden hazırlanarak onaya sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve 

serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır (GİB, 2019). 

Defter Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu 

kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin 

elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin 

elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve 

kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini 

mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir (www.defterbeyangov.tr). 

Borç Sorgu ve ödeme ise, mükelleflerin vergi borçlarını sorgulama imkanı sunan bir 

uygulamadır. 

E- arşiv, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın 

elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını 

kapsayan bir uygulamadır. E-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle 

e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir (www.efatura.gov.tr). 

Ülkemizde e-Dönüşüm 2005 tarihinden itibaren elektronik beyanname ile uygulanmaya 

başlamıştır. E- fatura ise, 2010 yılında e-devlet projesi kapsamında sınırlı sayıda işletme ile 

uygulamaya başlanılmıştır. Daha sonra belirli kriterlere sahip olan işletmelere e-fatura kullanma 

zorunluluğu getirilerek sisteme dâhil edilmiştir. E-fatura uygulamasının kullanan işletmeler bir 

sonraki aşama olan e-defter uygulamasını kullanmaya başlamışlardır (Gökçen ve Özdemir, 

2016:138). 

 

 

 

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.defterbeyangov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
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2. Literatür Taraması 

Fettry vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada muhasebe meslek mensuplarının 

dijitalleşmeye ilişkin algılarının ve dijitalleşmenin meslek mensuplarına önemli etkilerinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının dijitalleşmenin 

muhasebe uygulamalarını ve düşünme biçimini değiştirdiği görüşüne sahip olduğu ve ayrıca 

dijitalleşmeyi bir fırsat olarak gördükleri tespit edilmiştir. 

Gulin, Hladika ve Valenta (2019) tarafından yapılan çalışmada muhasebe mesleğinde 

dijitalleşme ve muhasebeciler için zorlukları araştırılmıştır. Çalışmada dijitalleşmenin sonucunda 

muhasebe meslek mensuplarının ne gibi becerilere sahip olması gerektiği ve dijitalleşme 

unsurlarının neler olduğu literatürde yapılan çalışmaların incelenmesi soncunda tespit edilmiştir. 

Hernandez-Ortega (2012)  tarafından yapılan çalışmada e- fatura kullanımı ve sonrasında 

kilit faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Bu çalışma İspanya'da e-faturayı ve e- faturanın 

benimsenmesi için anahtar olarak kabul edilen faktörlerin önemini açıklamıştır. Çalışma 

işletmelerin e- faturaya geçmekte direnme sebeplerini araştırmış ve en çok işletmelerin direnme 

sebebi e- faturanın sağlayacağı faydaların iyi algılanamamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  

Karaisaoğlu ve Garip (2019) tarafından yapılan çalışmada muhasebe meslek mensuplarının 

e-dönüşüm sürecinde yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin 

neler olacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda e-dönüşüm konusunda 

kalifiye eleman eksikliğinin en çok sorun olarak algılandığı tespit edilmiştir. 

Aslan ve Özerhan (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada büyük verinin fırsatları, 

tehditleri, muhasebe uygulamaları ve muhasebe mesleğinde yaratacağı etkileri ortaya konulmuş 

ve büyük verinin gelecek 10 yıl içinde muhasebe mesleğine etkisi ele alınmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, meslek mensuplarının büyük verinin gelecek 10 yıl içinde muhasebe mesleğine 

etkisi hakkında, kuşak, cinsiyet, mesleki deneyim, yaşanılan yer, mezun olunan fakülte ve çalışma 

biçimleri gibi demografik değişkenlere göre, farklı bakış açılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Gönen ve Solak (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada maliye bakanlığının e-

dönüşüm sürecine dair muhasebe meslek mensuplarının iş yükü, hizmet maliyeti gibi konulardaki 

bakış açıları araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre e-dönüşüm ile ilgili sistemsel 

problemlerin sürdüğü, muhasebe meslek mensuplarına ek maliyetler yüklemesine rağmen maliye 

bakanlığı ve mükelleflerin işlem maliyetlerini azalttıkları ortaya konulmuştur. 

Tektüfekçi (2017) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’deki e-dönüşüm süreci içinde e-

belge ve e-defter uygulamaları araştırılmıştır. Çalışma sonucunda ise e-dönüşüm sürecinde e-

muhasebe uygulamalarında ulaşılan seviye tartışılmakta ve istenilen seviyeye ulaşılabilmesi için 

hangi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği sunulan öneriler ile ortaya konulmaktadır. 

Gökçen ve Özdemir (2016) tarafından yapılan çalışmada e-defter ve e-fatura uygulamaları 

konusunda incelemeler yapılmıştır. Ayrıca çalışmada e-defter ve e-fatura uygulamalarının avantaj 

ve dezavantajları açıklanmıştır. 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Çalışmanın amacı muhasebe mesleğinde yaşanan e-dönüşümün meslek mensupları 

tarafından çok yönlü olarak değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmede katılımcıların; muhasebe 

mesleğinde yaşanan e-dönüşümünün mesleğe olumlu veya olumsuz katkılarından bahsetmeleri, 

muhasebe mesleğinde e-dönüşümün mükelleflere nasıl yansıdığı, muhasebe mesleğinde yaşanan 

e-dönüşümün devlete (kamu kurumlarına) etkisinin neler olabileceği konusunda tespitler 

yapılması beklenmektedir. 



528 
 

Araştırmada veri toplama yöntemi olan olarak nitel araştırma türlerinden olan yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan nitel araştırma 

desenlerinden fenomenoloji deseni, farkında olduğumuz ama derinlemesine ve ayrıntılı bir 

anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular, yaşadığımız dünyada olaylar, 

deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza 

çıkabilmektedir. (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 71). Araştırmada veri toplama amacıyla yarı 

yapılandırılmış açık uçlu görüşme sorularından faydalanılmıştır. Bu çalışmanın amacına 

ulaşılabilmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemine 

başvurulmuştur. Kartopu örnekleme; özellikle nadir görülen durumları incelemede bu özellikte 

bir bireyle temas kurulmasının ardından, bu bireyin yardımıyla diğer bireyle görüşüp zincirleme 

olarak örneklemi oluşturma işlemidir (Kılıç, 2012:44). Araştırma kapsamında mülakat yapılması 

gereken muhasebe meslek mensuplarının belirlenebilmesi amacıyla ilk olarak Isparta Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ile görüşülmüş (konu ile ilgili kimlerle görüşülmesi 

gerektiği konusunda tespit) ve bilgi alınmıştır. Araştırma konusu kapsamının muhasebe 

mesleğinde e-dönüşüm olması nedeni ile mesleki dönüşüm konusunda deneyim sahibi olabilecek 

olan muhasebe meslek mensuplarının en az 10 yıllık bir tecrübeye sahip olması gerektiği 

düşünülmüştür.1Bu yüzden mülakatlar en az 10 yıllık deneyim şartına sahip muhasebe meslek 

mensupları ile yapılmıştır. Veri toplama sürecinde mülakat yapılan muhasebe mensuplarından 

yeni isimler alındıkça örneklem sayısı da artmıştır.  

4. Araştırmanın Kapsamı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın kapsamını Isparta il merkezinde muhasebe mesleği faaliyetlerini sürdüren 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) oluşturmaktadır. Araştırmaya 2’si bayan, 23’ü 

erkek toplam 25 SMMM destek vermiştir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde ses 

kayıt cihazı kullanımı için meslek mensubundan izin alınmıştır. Çalışamaya destek veren 

katılımcıların isimleri ve iş yeri bilgileri kesinlikle deşifre dilmemiş olup görüşmelere ilişkin 

bilgiler gizli tutulmuştur.  

5. Verilerin Analizi ve Araştırmanın Bulguları 

Çalışmadan elde edilen veriler ile tümevarımcı analiz yolu kullanılarak, verilerin altında 

yatan kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analiz ile 

oluşturulan temalar ve kavramlar analiz edilerek yorumlanmaktadır. Ortaya çıkan kavramlar ve 

bu kodlar arasındaki ilişkiler (tema), verilerin altında yatan olguyu ya da kuramı açıklamada 

kullanılan yapı taşları olarak görev yapmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Çalışma 

verilerinin analizi bilgisayar destekli nitel veri analizi programından biri olan NVivo 11 Pro 

yardımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1 katılımcıların kişisel özelliklerine göre oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Türkiye’de muhasebe alanında e-Dönüşüm süreci 2005 yılında uygulamaya geçen e-Beyanname ile 
olmuştur.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcılar 

Kodlama 

Cinsiyet Yaş Lise Üniversite Mesleki 

Tecrübe 

M1 E 47 Ticaret Meslek Lisesi  AÖF /İşletme  30 

M2 E 30 Ticaret Meslek Lisesi  AÖF işletme 13 

M3 E 31 Düz Lise İİBF İŞLETME 12 

M4 E 61 Endüstri Meslek 

Lisesi 

İktisat Fakültesi İşletme 35 

M5 K 44 Düz Lise AÖF İşletme 24 

M6 E 75 İlkokul - 62 

M7 E 40 Ticaret Lisesi İşletme 15 

M8 E 42 Ticaret Lisesi İşletme 13 

M9 E 29 Ticaret Lisesi  İşletme 12 

M10 E 36 Ticaret Lisesi İşletme 22 

M11 E 44 Ticaret Lisesi İşletme 15 

M12 E 36 Ticaret Lisesi İşletme 10 

M13 E 43 Ticaret Lisesi İşletme 14 

M14 E 55 Ticaret Lisesi İktisat 35 

M15 E 47 Ticaret Lisesi AÖF/İşletme 20 

M16 E 55 Ticaret Lisesi İktisadi Ticari İlimler 

Akademisi 

28 

M17 E 50 Ticaret Lisesi Muhasebe 22 

M18 E 30 Düz Lise AÖF/İşletme 10 

M19 E 28 Ticaret Lisesi AÖF/İşletme 11 

M20 K 34 Ticaret Lisesi İşletme 10 

M21 E 36 Ticaret Lisesi İşletme 10 

YM22 E 58 Ticaret Lisesi İşletme 36 

M23 E 60 Ticaret Lisesi AÖF/İşletme 38 

M24 E 36 Düz Lise İktisat 11 

M25 E 45 Düz Lise İşletme 16 

 

Katılımcıların kişisel özelliklerini gösteren Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya destek 

veren katılımcıların çok azının bayan muhasebe meslek mensubu olduğu, gerek yaş gerekse 

meslekte geçen sürelerine göre ise deneyimli bir katılımcı grubu olduğunu söylemek mümkündür. 

Katılımcıların 18’i ticaret liselerinde muhasebe eğitimi aldıktan sonra üniversite eğitimine devam 

etmişlerdir. Bu durum katılımcıların büyük bir kısmının lise eğitimi aldıkları dönemde muhasebe 

mesleğini seçmiş olduklarını göstermektedir.  
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Katılımcılara muhasebe mesleğinde yaşanan e-dönüşüm ile ilgili düşüncelerini tespit 

etmeye yönelik sorulan sorulardan elde edilen cevaplara göre aşağıdaki şekillerde belirtilmiş ana 

ve alt temalar ortaya çıkmıştır.  

Şekil 1: Muhasebe Meslek mensuplarının e-Dönüşüme İlişkin Düşünceleri 

 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerinden elde edilen 4 ana tema şu şekildedir. 

 Mesleği seçme nedenleri, 

 Mesleğe bakış açıları, 

 Meslek mensuplarının e-dönüşüme ilişkin görüşleri, 

 Mükelleflerin e-dönüşüme bakış açılarının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. 

Katılımcılar “mesleki seçimlerini etkileyen unsurları” şu şekilde belirtmişlerdir; 

 Ticaret liselerinde eğitimlerini tamamlamaları, (M1,M7,M10,M12,M14,M17,M21) 

 Ailede muhasebe mesleğini sürdürenlerin olması, (M18,M19,M8) 

 Alternatif bir meslek düşünememeleri, (M4,M7) 

Katılımcıların görüşlerinden elde edilen “mali müşavirlik seçme nedenleri” ile ilgili alt 

tema oluşmamıştır. Muhasebe mesleğinin seçimini belli unsurlara bağlayan katılımcılara ait 

görüşlerin hangi katılımcılara ait olduğu yukarıda belirtilmiştir.  

Katılımcıların mesleğe bakış açılarına ilişkin görüşlerinden her hangi bir alt tema 

oluşmamıştır. Katılımcılar mesleğin itibarının (M10,M2,M6) arttırılması gerektiğini düşünmekte 

olup, daha fazla önemsenmesi gereken bir yapıya dönüşmesini temenni ettiklerini belirtmişleridir. 

Diğer iki katılımcı meslekte dijitalleşmenin daha çok artacağını (M2), meslekte iş yükünün çok 

fazla olduğunu (M3) belirtmişlerdir.    
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Şekil 2: Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Dönüşüm Hakkındaki Düşünceleri 

 

Katılımcıların e-dönüşüm ile ilgili olarak aktardıkları düşüncelerden elde edilen ana 

temalar Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre bu tema altında oluşan unsurlar e-dönüşüm eksikleri, e-

dönüşüm katkısı, e-dönüşüm zorlukları, e-dönüşüm süreci başlıkları altında 

değerlendirilmektedir. 

E-dönüşüm eksikleri; Katılımcılar e-dönüşüm sürecinde “bazı uygulamaların eskisinden daha 

uzun sürdüğünü” belirtmişlerdir (M11). Muhasebe meslek mensubu olan katılımcılar e-dönüşüm 

uygulamalarının içine mutlak suretle e-tahsilat uygulamasının da eklenmesinin gerekli olduğunu 

düşünmektedirler (M13,M15,M19,M21). Son olarak katılımcılar sistemde alt yapı sorunlarının 

olduğunu, bu sıkıntıların faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söylemektedirler 

(M15,M16,M17,M3,M7,M8).   

E-dönüşümün katkısı; katılımcılar işlemlerin eskisinden daha kolay yürütüldüğünü 

(M1,M12,M15,M14), yapılan işlerde zaman (M10,M18,M20,M3) ve maliyet tasarrufu 

(M18,M2,M20) sağlandığını belirtmişlerdir. Katılımcılar iş yüklerinin azaldığını 

(M12,M13,M17,M21) söylemektedirler. E-dönüşüm uygulamalarının kayıt dışı ekonomiyi 

azaltarak (M13,M15) ciddi katkı sağlayacağını düşünen katılımcılar bulunurken, e-dönüşümün 

ne ülkeye nede mesleğe hiçbir katkı sağlamayacağını (M11,M5) belirten katılımcılarda 

bulunmaktadır.  

E-dönüşümün zorlukları; katılımcılar e-dönüşüm uygulamalarını ilk yaptıklarında 

zorlandıklarını (M12,M19), bazı uygulamaların gereğinden fazla karışık olduğunu (M12,M17), 

uygulamaların iş yüklerini çok fazla arttırdığını (M16,M3), e-dönüşüm çerçevesinde çok fazla 

mesleğe dönük değişiklik (M17,M8) yapıldığını belirtmişlerdir.  

Çalışmada elde edilen bulgulardan ortaya çıkan son ana temada “e-dönüşüm 

uygulamalarına mükelleflerin bakış açısı” dır. Katılımcılar mükelleflerin uygulamaya geçen e-

dönüşüm programları hakkında ne düşündüklerini değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda ortaya 

çıkan görüşler şu şekildedir;  

 Mükellefler teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmaktadır (M1), 

 Mükelleflerin uygulamalar hakkında bilgisini arttırıcı e-dönüşüm eğitim programları 

verilmelidir (M10,M25,M9), 

 Mükellef bilinci arttırılmalıdır (M19,M18), 

 E-dönüşüm uygulamaları en çok mükellefleri rahatlatmıştır şeklinde değerlendirmeler 

yapılmıştır (M7).  
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SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm her 

alanda olduğu gibi muhasebe mesleğini ve muhasebe uygulamalarını da etkilemiştir Muhasebe 

mesleğinde bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte muhasebe 

meslek mensuplarının sahip olması gereken beceriler arasına teknolojiyi kullanabilme becerisi de 

dahil olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı ülkemizde 2005 yılında e- beyanname ile başlayan e-muhasebe 

uygulamalarının meslek mensupları tarafından çok yönlü olarak değerlendirilmesidir. Bu 

değerlendirmede katılımcıların; muhasebe mesleğinde yaşanan e-dönüşümünün mesleğe olumlu 

veya olumsuz katkılarından bahsetmeleri, muhasebe mesleğinde e-dönüşümün mükelleflere nasıl 

yansıdığı, muhasebe mesleğinde yaşanan e-dönüşümün devlete (kamu kurumlarına) etkisinin 

neler olabileceği konusunda tespitler yapılması beklenmektedir. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında; mesleği seçme nedenleri, mesleğe bakış 

açıları, meslek mensuplarının e-dönüşüme ilişkin görüşleri, mükelleflerin e-dönüşüme bakış 

açılarının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi olmak üzere 4 ana tema oluşmuştur. Meslek 

mensuplarının e-dönüşüme ilişkin görüşleri ana temasının alt temaları oluşmasına rağmen diğer 

ana temaların alt temaları oluşmamıştır. Meslek mensuplarının e-dönüşüme ilişkin görüşleri ana 

temasının alt temaları ise, e-dönüşüm eksikleri, e-dönüşümün katkısı, e-dönüşümün zorlukları, e-

dönüşüm süreci başlıkları şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Meslek mensuplarının e-dönüşüm uygulamalarına daha hızlı uyum sağlamaları ve 

teknolojinin getirdiği fırsatlardan daha etkin faydalanabilmeleri için meslek odaları bünyesinde 

ve Maliye Bakanlığı bünyesinde düzenlenen e- dönüşüm eğitimlerinin sayı ve niteliğinin 

artırılması ve bu eğitimlerin sadece meslek mensupları düzeyinde kalmayıp aynı zamanda 

mükelleflerin de bu uygulamaların gerekliliğine ve işletmelerine sağlayacağı bilgi erişim 

kolaylığına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesinin e-dönüşüm sürecinin önünü açacağı 

düşünülmektedir. Çalışmanın bulguları ile ilgili alan yazın karşılaştırıldığında en dikkat çeken 

ayrıntılardan birinin e-dönüşüm uygulamalarının ilk kullanıldığı dönemlerde muhasebe meslek 

mensupları ile ilgili yapılan çalışmalarda söz konusu uygulamalara dair olumsuz görüşlerin yerini 

memnuniyet ifade eden görüşlere bırakmış olması olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda 

meslek mensuplarının olumsuz algısının giderek yok olduğu görülmektedir. 
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ÖZET: Yoksulluk ve ekonomik büyüme üzerine yürütülen araştırmalar konuyu çoğunlukla tüketim, harcama 
ve gelir ilişkisi çerçevesinde ele almaktadır. Ana akım iktisada hâkim olan bu anlayış, yoksulluğun toplumsal cinsiyet 
ve cinsiyet eşitsizliği ile ilişkisini göz ardı etme eğilimindedir. Cinsiyet eşitliği ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal 
boyutları olan, çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Konu üzerine yapılan nitel ve nicel  araştırmalar, 
patriarşinin hâkim olduğu, cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal norm haline geldiği ülkelerde yoksulluğun yüksek düzeylere 
eriştiğini göstermektedir. Ayrıca kadınların emek piyasasına katılımının sağlanamadığı ülkelerde üretken kapasitenin 
tam olarak kullanılamaması ekonomik büyüme engel teşkil etmektedir. Türkiye,  OECD ülkeleri arasında kadınların 

eğitim düzeylerinin ve emek piyasasına katılımının düşük düzeyde kaldığı ülkelerden biridir. 

 Bu çalışmanın amacı Vektör Otoregresif (VAR) yöntemi ile 1975-2018 yılları arsında Türkiye’nin ekonomik 
büyümesinde toplumsal cinsiyetin etkisini araştırmaktır. Bu amaçla toplumsal cinsiyet Garcia, Brio ve Victorio (2018)  
yaklaşımı kullanılarak eğitim, emek piyasasına erişim, doğurganlık ve demokrasi olmak üzere dört boyutta ele 
alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre kadınların işgücüne katılımlarının gecikmeli değerleri ekonomik büyümedeki 
değişimi,  kadınların doğurganlık düzeylerinin gecikmeli değerleri kadınların işgücüne katılımdaki değişimi, kadınların 
eğitim düzeyinin gecikmeli değerleri de doğurganlık düzeyindeki değişimi açıklamaktadır.  Varyans ayrıştırması 
sonuçları ise ekonomik büyümenin varyansında ortaya çıkan değişimin yaklaşık %25’i kadınların işgücüne katılımı ile 

açıklanırken, gecikme sayısı arttıkça bu oranın azaldığı görülmektedir. Ekonomik büyüme varyansındaki değişimin 
diğer önemli belirleyicileri kadınların eğitime katılımı ve demokrasi olarak belirlenmiştir.  

 Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitsizliği, ekonomik büyüme 

ABSTRACT: Research on poverty and economic growth mostly focuses on the issue within the framework of 
an exisiting relationship between consumption, expenditure, and income. This understanding, which dominates 
mainstream economics, tends to ignore the relationship between poverty, gender and gender inequality. Having 
economic, social, cultural and political dimensions, gender equality is a multi-faceted phenomenon. Qualitative and 
quantitative research on the issue show that poverty is at high levels in countries where patriarchy is dominant and 

gender inequality is the social norm. Also, in countries where women's participation in the labor market cannot be 
ensured, the lack of full productive capacity is an obstacle to economic growth. Turkey is one of the countries where 
the educational level of women and their participation in the labor market remain at a low level between the OECD 
countries.  

The aim of this study is to investigate the impact of gender on Turkey's economic growth between the years of 
1975-2018, using the Vektor Autoregressive (VAR) model. For this purpose, gender is discussed in four dimensions 
as education, access to the labor market, fertility and democracy by using the Garcia, Brio and Victorio (2018)  
approach. According to the obtained findings, the lagged values of women's labor force participation clarify the 
variation in economic growth, the lagged values of women's fertility levels clarify the variation in women's labor force 

participation, and the lagged values of women's education level explain the variation in fertility level. The results of 
variance decomposition explain that 25% of the shifts in the variance of economic growth occur due to the participation 
of women in the labor force and this ratio decreases as the number of lags increases. Other important determinants of 
the shifts in economic growth variance are determined as women's participation in education and democracy.  

 Keywords: Gender, gender inequality, economic growth 

 

        GİRİŞ 

Finansal küreselleşme ve kayıt dışı istihdamın etkisiyle hakim strateji haline gelen 

"istihdamsız büyüme" yoksulluğun derinleşmesine ve gelir dağılımı adaletsizliğinin pekişmesine 
neden olmaktadır. Ekonomik büyümenin yoksulluğu azaltıcı etki göstermesi ancak istihdam 

yaratması ile mümkün görünmektedir. İstihdam konusu toplumsal cinsiyete dayalı olarak 

belirlenen hane içi dinamiklerle yakından ilişkilidir (Heintz, 2006). Cinsiyet eşitliği ekonomik 
büyümeyi çeşitli kanallardan beslemektedir. Bu kanallardan birincisi beşeri sermayenin 
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gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan verimlilik artışıdır. Cinsiyet eşitliğinin yarattığı ikinci etki 

farklı girdilerin tahsis edilmesine olanak tanıması, üçüncü etki ise kadınların ücretlerindeki artışın 

tasarruf oranlarını da arttırmasından kaynaklanmaktadır (Morrison, Raju ve Simba, 2007).  
Birçok az gelişmiş ülkede yoksulluğun bertaraf edilememesinin önemli nedenlerinden biri 

cinsiyet eşitsizliğidir . Cinsiyet eşitsizliğinden anlaşılması gereken fırsatların ve hayatta sunulan 

şansların eşit olmamasıdır. Aşırı yoksulluk ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki kültürel 

pratikler ve kurumsal yapının şekillendirdiği sosyal ilişkilerle yakından ilişkilidir. Cinsiyet 
eşitsizliği, toplumsal normlarla beslenerek kadınların mali kaynaklara erişimlerini, emek 

piyasasına katılımlarını, mülkiyet haklarından yararlanmalarını kısıtlarken eğitim ve sağlık gibi 

temel insan hakkı olarak kabul edilen ve kamu tarafından herkese eşit koşullarla sunulması 
gereken hizmetlerden de mahrum kalmalarına neden olmaktadır (World Bank, 1999; 

Moheyuddin, 2005; USAID, 2015).  

Makroekonomik şokların da cinsiyet temelli olarak etkilerinin değiştiği görülmektedir. Zira 

emek piyasasına kadınların katılım oranı şoklardan etkilenmekte, bir kriz durumunda önce 
kadınlar işlerini kaybetmektedir. Yoksulların büyük kısmını oluşturan kadınların, yaşamlarını 

idame ettirmelerinde önemli rol oynayan kamunun sosyal yardımları ekonomik daralmalardan 

etkilenmektedir. Bunun yanı sıra kadınların siyasal süreçlere katılımdan dışlanması 
kırılganlıklarını daha da arttırmaktadır (Holmes ve Jones, 2011). Yoksulluk tanımlanırken gıdaya 

erişim, barınma, eğitim, sağlık gibi hane halkının gelir düzeyi ile ilişkili somut olguların yanı sıra 

sosyal izolasyon, kriz anında kırılganlık ve bağımlılık ilişkileri de dikkate alınmak zorundadır 
(Kabeer, 1997:3).  

Fakat yoksulluk ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği birbiri ile ilişkili olmakla birlikte farklı 

kavramlardır. Bu nedenle yoksulluğu azaltıcı politikalar cinsiyet eşitliğini sağlamamaktadır, 

dolayısıyla yoksullukla mücadele her zaman cinsiyet eşitliğine hizmet etmeyebilmektedir 
(Jackson, 1996). Bieri  ve Sancar (2009), yoksulluğa klasik iktisadın çizdiği etkinlik, rekabet ve 

büyüme çerçevesinden öte haklar temelinde bakılması gerektiğini savunmaktadır.  Bu bakış açısı 

ile yoksulluk gelir dağılımı adaleti, varlıklara erişim ve kontrol edebilme, cinsiyet eşitliği ve 
sosyal gelişme açısından da değerlendirilmiş olmaktadır. 1980’lerde  gündeme gelen 

"güçlendirme yaklaşımı", kadınlara gelir yaratıcı imkanların kapılarının açılmasını sağlasa da güç 

ilişkilerini dışlayan bir yaklaşım olmasıyla da eleştirilmektedir (Bieri ve Sancar 2009).  
Konu Türkiye açısından ele alındığında eğitim,  ekonomik ve siyasi hayata katılım gibi 

alanlarda cinsiyet eşitsizliğinin halen önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Tablo1 Küresel 

Cinsiyet Açığı Raporu (2018)’na göre çalışma, eğitim, siyasete katılım gibi konularda kadınların 

erkeklere oranını göstermektedir.  
 

Tablo 1. Küresel Cinsiyet Açığı Raporu: Türkiye’ye Ait Çeşitli Göstergeler 

  Kadın Erkek Kadın/Erkek 

Emek piyasasına katılım  36.1 77.4 0.47 

Millet meclisi üyesi, üst düzey yetkili  15 85 0.18 

Profesyonel ve teknik işçi 39.4 60.6 0.66 

Okuma yazma oranı 93.6 98.8 0.99 

Sağlıklı yaşam beklentisi 67.6 64.4 1 

Finansal kurumlarda  hesabı bulunanlar 44.3 69 0.64 

Orta öğretime katılım 25-64 40.1 57.5 0.7 

Kaynak: Küresel Cinsiyet Açığı Raporu, WEF 2018 

Tablo 1’den izlenen oranlar, Türkiye’de kadınların emek piyasasına katılımının erkeklerin 

yaklaşık olarak yarısına eşit olduğunu, finansal kaynaklara erişim, siyasi temsil ve karar alma 

mekanizmalarında durumun daha da olumsuz bir görünüm sergilediğini ortaya koymaktadır.  
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Tablo 2. Türkiye Küresel Cinsiyet Açığı Raporu Skorları 

 2006 2018 

 sıra sıra 

Küresel Cinsiyet Açığı Skoru 105 130 

Ekonomik Katılım ve fırsatlar  106 131 

Eğitime Katılım 92 106 

Sağlık ve yaşam koşulları 86 67 

Siyasal güçlendirme 96 113 

        Kaynak: Küresel Cinsiyet Açığı Raporu, WEF 2018 

Tablo 2, Türkiye’nin 2006-2018 yıllarına ait Küresel Cinsiyet Açığı Raporu (2018) 

sonuçlarını göstermektedir. Rapora göre ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime katılım, sağlık ve 

yaşam koşulları, siyasal güçlendirme başlıkları üzerinden yapılan değerlendirmede Türkiye 2018 

yılında 2006 değerlerinin gerisine düşmüştür.  

Grafik 1. Türkiye’nin Büyüme Oranlarındaki Değişim 

 

Kaynak: TÜİK, 2019 

Grafik 1999-2017 yılına ait büyüme oranlarının bir önceki yıla göre değişimini ortaya 
koymaktadır. Grafiğe göre Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları yıllar içerisinde istikrarsız 

bir görünüm sergilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Vektör Otoregresif (VAR) modelinden yararlanarak elde edilen etki 

tepki fonksiyonu, varyans ayrıştırması ve Granger nedensellik testiyle 1975-2018 yılları arasında 

Türkiye’nin ekonomik büyümesinde toplumsal cinsiyetin etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 
toplumsal cinsiyet Garcia, Brio ve Victorio (2018) yaklaşımı kullanılarak eğitim, emek piyasasına 

erişim, doğurganlık ve demokrasi olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır. Çalışmanın birinci 

bölümünde konu ile ilgili literatür taramasına yer verilecek; ikinci bölümde veri ve yöntem 

tanıtılacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde analiz bulguları yer almaktadır. Son bölümde 
çalışma bulguları ile ilgili genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüdür.  

 

1.LİTERATÜR TARAMASI 

Cuberes Teignier‐Baqué (2011), cinsiyet eşitsizliği ve büyüme arasındaki ilişkiyi 

makroekonomik perspektiften özellikle verimlilik kayıpları açısından değerlendirmektedir. Kadın 

ve erkek farklılığı üretkenlik üzerinde yarattığı olumsuz etki ile aşırı vergi yükü gibi etki 

yaratmaktadır.  Cuberes Teignier‐Baqué (2011), konu ile ilgili çalışmaları, "ekonomik büyümenin 

cinsiyet eşitsizliği üzerindeki etkisi" ve "cinsiyet eşitsizliğinin gelişme üzerindeki etkisi" olmak 
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üzere iki başlık altında incelemiştir. İlk grup çalışma eşitsizliklerin giderilmesinde kamu 

müdahalesinin etkisine odaklanırken ikinci grup çalışma cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkmasında 

kurumların rolüne dikkat çekmektedir.  Bu çalışmalar, cinsiyet eşitsizliğinin gelir esnekliği, çocuk 
sahibi olmanın fırsat maliyeti, mülkiyet hakları, teknolojik büyümenin etkileri, erkek-kız çocuk 

farklılığının refaha etkisi gibi değişkenlerle ilişkisini incelemektedir. Konu ile ilgili ampirik 

çalışmalarda ise teknik bazı sorunlar olduğu gözlenmiştir. Bu sorunlar, istatistiksel olarak anlamlı 

araç değişken kullanılamaması, ihmal edilen değişkenlerden kaynaklı ölçüm hatalarının 
bulunması, incelenen dönemin seçimindeki tutarsızlıklar, uç değerlerin etkisi,   içsel bağlantı 

sorunu ve bölgesel kuklalardan kaynaklı yanlı sonuçlar elde edilebilmesi şeklinde sıralanmaktadır 

(Cuberes Teignier‐Baqué, 2011).  
Löfstrom (2009), Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cinsiyet eşitliği politikaları, ekonomik 

büyüme ve istihdam arasındaki ilişkiyi üç boyutta incelemiştir. Araştırmada cinsiyet eşitliğinin 

birinci boyutunu eğitime erişim ile emek piyasasın beşeri sermaye ile ilişkisi, ikinci boyutunu 

kadınların piyasada eşit koşullarla yer edinebilmeleri, üçüncü boyutunu ise kadınların çalışma 
koşulları ve ücret adaleti oluşturmaktadır. Çalışma bulgularına göre, kadın ve erkek istihdamı 

oranlarının birbirine yakın olduğu ülkelerde büyüme rakamları daha tatmin edicidir. Bu konuda 

cinsiyete dayalı ödeme farklılıklarının azaltılması, vergi sisteminin adaleti, çocuk- yaşlı bakımı, 
sosyal normların etkisinin dikkate alınması, emek piyasasında esneklik ve güvenlik bir arada 

düşünülmelidir.  

Vásconez Rodríguez (2017), işgücünün kadınlaşması (feminizasyonu) ve büyüme 
ilişkisine odaklanarak Arjantin, Brazilya, Ekvador, Peru ve Uruguay verileri üzerine dinamik 

panel analizi uygulamıştır. Çalışma bulgularına göre,  emeğin kadınlaşması gelir ve toplam talebi 

arttırıcı etki yapmaktadır,  kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ödeme açığı kadınların daha düşük 

ücretle istihdam edilmesine olanak tanımaktadır. Tüm ülkelerde ekonomi yavaşladığında kadın 
istihdamının arttığı görülmektedir 

Garcia vd. (2018), kadınları dışlamayan kapsayıcı ekonomik büyümenin önemine vurgu 

yaptıkları çalışmalarında 127 ülke üzerine dinamik panel veri analizi yapmışlardır Yapılan 
analizin sonuçlarına göre, doğum oranındaki artış ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki 

yaratmaktadır; kadınların orta öğretime katılımı, siyasi hayata katılımı ve işgücüne katılımı 

büyüme üzerinde pozitif etki yaratmaktadır.  

Klasen ve Silva (2018), cinsiyet eşitsizliğinin üretken kapasiteyi olumsuz etkilediğini 
savunmaktadır. Çalışmada özellikle eğitim sürecinin bireylerin yetenekleri üzerinde farklı etkiler 

yarattığı, kadın ve erkeklerin birbirini ikame edemediği durumda eşitsizliklerin etkinlik kaybına 

neden olduğu vurgulanmaktadır. Cinsiyet açığının kapatılması ile kadınların ölü doğum riski 
azaltılmakla kalmayıp dünyaya gelen çocuklara daha iyi eğitim imkânlarının sağlanması da 

mümkün olmaktadır. Kadınlara konan kısıtlar yetenekleri sınırlamakta, cinsiyetler arası adaletsiz 

ücret sistemi de kadın istihdamını olumsuz etkilemektedir. Kadınların sosyal normlardan kaynaklı 
olarak hane içi işlere yoğunlaşması eğitimlerine yaptıkları yatırımlarında daha az olmasına 

gelmektedir. Yüksek doğum oranı düşük beşeri sermaye yatırımı da gelişmenin yavaşlaması 

anlamına gelmektedir. Boy ve Le (2019)’e göre de  kadınların işgücüne katılımıyla çalışan 

nüfusun artması, emek verimliliğinin ve emeğin niteliğinin artması ile birlikte büyüme  zerinde 
olumlu etki yaratmaktadır. 

 

2.VERİ VE YÖNTEM 

 

Çalışmada Vektör Otoregresif  (VAR) yöntemi ile 1975-2018 yılları arsında Türkiye’nin 

ekonomik büyümesinde toplumsal cinsiyetin etkisini araştırılmaktır. Bu amaçla toplumsal 
cinsiyet,  Garcia, Brio ve Victorio (2018) yaklaşımı kullanılarak eğitim, emek piyasasına erişim, 

doğurganlık ve demokrasi olmak üzere dört boyutta ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan veri 

setinin genel özellikleri Tablo 3’de sunulmaktadır. 
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Tablo 3. Veri Setinin Genel Özellikleri 

 
Veri  Veri Kaynağı  Tanım 

Büyüme World Bank Development 

Indicators 

Yerel para cinsinden piyasa fiyatlarına göre 

GSYH’nin yıllık büyüme oranı 

Doğurganlık World Bank Development 

Indicators 

Bir kadının doğurgan olduğu dönemde 

dünyaya getireceği ortalama çocuk sayısı 
Eğitime Erişim World Bank Development 

Indicators 

25 yaş üzerinde orta öğretime katılan ve 

tamamlayan kadınların oranı 

İşgücüne Katılım World Bank Development 

Indicators 

Emek arz eden kadınların toplam aktif nüfus 

içindeki payı  

Demokrasi  Database of Political 

Institutions 

Denge ve denetim mekanizmalarının 

işlerliğini göstermektedir 

Kontrol değişkenleri   

Doğrudan Yatırımlar  World Bank Development 

Indicators 

Net doğrudan yabancı sermaye girişlerinin 

GSYH’ye oranı 

İhracat World Bank Development 

Indicators 

İhraç edilen mal ve hizmetlerin GSYH’ye  

oranı 

 
Ekonomik büyüme ve toplumsal cinsiyet ilişkisini analiz etmek üzere Vektör Otoregresif 

(VAR) modeli kullanılacaktır. VAR modeli,  tüm değişkenlerin içsel olarak ele alındığı ve her 

bir değişkenin sistemdeki tüm değişkenlerin geçmiş değerlerine bağlı olarak belirlendiği eşitlikler 
sistemidir. VAR analizinin amacı, parametre tahminleri yerine değişkenler arasındaki karşılıklı 

etkiyi belirlemektir. Bu nedenle VAR modelleri kullanılarak Granger nedensellik testi, etki-tepki 

fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizleri yapılabilmektedir. Etki tepki fonksiyonları VAR 

modelindeki içsel değişkenlerin hata terimindeki rassal şoklara karşı tepkisini ölçmektedir. 
Varyans ayrıştırma analizi bir değişkenin kendi şoklarından kaynaklanan hareketler ile diğer 

değişkenlerin şoklarından kaynaklanan değişimlerin birbirine oranını göstermektedir (Sevüktekin 

ve Çınar, 2017; Barışık ve Kesikoğlu, ty). Granger nedensellik iki değişkenin gecikmeli 
değerlerinin ilişkili olduğu durumlarda nedenselliğin yönünü belirlemekte kullanılır . 

VAR modelinin kurulabilmesi için serilerin birim kök içermemesi dolayısıyla durağan 

olması gerekmektedir. Serilerin birim kök içerip içermediğini test etmek için Genişletilmiş 
Dickey Fuller birim kök testi ve yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot Andrews birim kök testi 

kullanılmıştır.  

 

3.BULGULAR 
 

VAR analizinde kullanılacak olan verilerin tanısal istatistikleri Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4’e göre, 1975-2018 yıllarına ait verilerde büyümenin ortalaması yaklaşık % 4.5’dir.  
Doğurganlık değişkeni ortalama olarak bir kadının 3 çocuğa sahip olduğunu göstermektedir. 

Kadınların orta eğitime erişim ortalaması ise %40’dır.  Standart hatanın en büyük olduğu değişken 

işgücüne katılım, en küçük standart hataya sahip değişken ise doğurganlıktır.   

 
Tablo 4. Tanısal İstatistikler 

 
 Büyüme Doğurganlık Demokrasi Eğitime 

Erişim        

İşgücüne 

Katılım 

İhracat Doğrudan 

Yatırım 

Ortalama  4.48  2.96  3.21  40.26  35.91 17.85 0.87 
Medyan  5.04  2.66  2.00  39.93  32.20 20.45 0.47 

Maksimum  11.11  4.92  11.00  48.43  52.04 29.61 3.65 

Minimum -5.96  2.07  1.00  31.47  23.41 3.22 0.02 

Standart 

Hata 

 4.28  0.88  2.20  5.58  10.00 6.67 0.90 
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Tablo 5, verilere ait korelasyon matrisini göstermektedir. Korelasyon matrisi 

değerlendirildiğinde büyüme değişkeninin, doğurganlık, demokrasi, işgücüne katılım değişkeni 

ile negatif ilişki içinde bulunmaktadır. Kontrol değişkeni olan ihracat ve doğrudan yatırımın 
büyüme ile korelasyonu pozitif olmakla birlikte  değeri düşüktür. Doğurganlık değişkeni ile 

eğitime erişim ve işgücüne katılım arasında negatif korelasyon vardır.  

 

Tablo 5. Korelasyon Matrisi 

Korelasyon Büyüme  Doğurganlık Demokrasi               Eğitim İşgücü İhracat 

Doğrudan 

Yatırım  

Büyüme 1.00       

Doğurganlık -0.10 1.00      

Demokrasi -0.31 0.47 1.00     

Eğitime erişim 0.13 -0.93 -0.45 1.00    

İşgücüne katılım -0.13 0.95 0.32 -0.90 1.00   

İhracat 0.06 -0.93 -0.48 0.85 -0.85 1.00  

Doğrudan 

Yatırım 0.06 -0.68 -0.35 0.78 -0.73 0.60 

1.0

0 
        
        

 

Tablo 6, ADF birim kök testi sonuçlarını göstermektedir. ADF testinin serinin birim köklü 

olduğunu söyleyen boş hipotezi büyüme, doğurganlık değişkenleri için kabul edilmemektedir, 
dolayısıyla bu seriler durağandır. Demokrasi değişkeninin sabitli ve trendli modeli ile eğitime 

katılım, doğrudan yatırımlar ve ihracat değişkenlerinin ise birim kök içerdiği dolayısıyla durağan 

olmadığı görülmektedir.  

 
Tablo 6. Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök Testi Sonuçları (ADF) 

       

Düzeyde  
Büyüme Doğurganlık De  Demokrasi  İşgücü Eğitime 

Katılım 
Doğrudan 
Yatırımlar 

İhracat 

Sabitli  Olasılık  0.00  0.00  0.09  0.46  0.69  0.29  0.56 

  *** *** * n0 n0 n0 n0 

Sabitli ve 

Trendli  Olasılık  0.00  0.00  0.22  1.00  0.71  0.12  0.23 

  *** *** n0 n0 n0 n0 n0 

Sabitsiz ve 

Trendsiz Olasılık  0.03  0.66  0.07  0.03  1.00  0.25  0.90 

  ** n0 * ** n0 n0 n0 

Birinci Fark d(Büyüme) d(Doğurganlık) d(Demokrasi) 
d(İşgücüne 

Katılım) 
d(Eğitime 
Katılım) 

d(Doğrudan 
Yatırımlar) d(İhracat) 

Sabitli Olasılık  0.00  0.86  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

  *** n0 *** *** *** *** *** 

Sabitli ve 

Trendli  Olasılık  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

  *** *** *** *** *** *** *** 

Sabitsiz ve 

Trendsiz Olasılık  0.00  0.02  0.00  0.00  0.23  0.00  0.00 

  *** ** *** *** n0 *** *** 

Not: (*)%10 anlamlılık düzeyi ; (**)%5 anlamlılık düzeyi ; (***)% 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
 no istatistiksel olarak anlamlı değildir  

 

Tablo 6’ya göre serilerin birinci farkını alındığında sabitli, sabitli ve trendli model için 

değişkenlerin tamamı durağan hale gelmektedir. Tablo 7, serilerde yapısal kırılmalarla birlikte 

birim kök olup olmadığını sınamak amacıyla kullanılan Zivot Andrews birim kök testi sonuçlarını 

göstermektedir.  Buna göre serilerde işgücü trendli model ile doğrudan yatırım sabitli, sabitli ve 
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trendli model dışında tüm değişkenlerde serilerin yapısal kırılma ile birim kök içerdiğini söyleyen 

boş hipotez reddedilememektedir.  

Tablo 7. Zivot Andrews Birim Kök Testi 

 
Büyüm
e 

Doğurganlı
k  

Demokras
i İşgücü 

Eğitime 
Katılım  

Doğrudan 
yatırım İhracat  

Sabitli **        

Olasılık  0.28 0.64 0.05 0.15 0.05 0.02 * 

Kırılma Yılı  1998 2001 1993 2010 2005 2005  

Trendli         

Olasılık  0.94 * * 0.00 * 0.24 0.83 

Kırılma Yılı  1986   2007  2009 1985 

Trendli ve Sabitli         

Olasılık  0.125 * 0.36 0.10 0.12 0.00 * 

Kırılma Yılı  1988  1986 2004 2012 2005  
            *Hesaplanamayan matrise sahiptir 

** H0: X sabitte yapısal kırılma ile  birim köke sahiptir. 
***İhracat serisine iki kez fark alma işlemi uygulanmıştır 
****Diğer değişkenlerin tamamı birinci farkı alındığında durağanlaşmıştır 

 

Birinci farkları alınan değişkenlerin VAR modelini tespit etmek için öncellikle gecikme 

sayısı belirlenmiş ve 3 gecikmeye göre VAR modeli tahmin edilmiştir. Tablo 8, VAR analizinde 
yararlanılarak elde edilen Granger nedensellik testi sonuçlarından anlamlı olan ilişkileri 

göstermektedir. Buna göre % 10 anlamlılık düzeyi için x değişkeninin gecikmeli değerlerinin 

y’deki değişimi açıklamadığını yani x değişkeninin y’nin Granger nedeni olmadığını söyleyen 

boş hipotez kabul edilememektedir. Dolayısıyla kadınların emek piyasasında yer edinme 
düzeylerini gösteren işgücüne katılımdan büyümeye doğru Granger nedensellik bulunmaktadır. 

Doğurganlık ve demokrasi arasında ise iki yönlü Granger nedensellik tespit edilmiştir.  

 
Tablo 8. Granger Nedensellik Testi 

Bağımsız değişken Bağımlı Değişken   Olasılık 

İşgücüne katılım     Büyüme 
 

0.08* 

Demokrasi Doğurganlık 
 

0.06* 

Doğurganlık       Demokrasi 
 

     0.07* 

            (*)%10 anlamlılık düzeyi ; (**)%5 anlamlılık düzeyi ; (***) anlamlılık düzeyi %1’i göstermektedir. 

 

Tablo 10. Varyans Ayrıştırması * 
Büyüme       

 Dönem  Standart hata Büyüme Doğurganlık 

Isgücüne 

Katılım  

Eğitime 

Erişim  Demokrasi 

       
        1  5.38  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

 2  6.91  84.17  0.59  14.60  0.51  0.12 

 3  7.23  77.91  0.55  17.69  3.18  0.67 

 4  7.27  77.81  0.60  17.58  3.26  0.75 
 5  7.31  77.53  0.60  17.61  3.43  0.83 

 6  7.31  77.47  0.68  17.59  3.43  0.83 

 7  7.31  77.44  0.67  17.60  3.43  0.85 

 8  7.32  77.37  0.69  17.57  3.46  0.91 
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 9  7.32  77.34  0.71  17.57  3.46  0.91 

 10  7.32  77.33  0.72  17.57  3.46  0.92 

 

*Ondalık sayılar virgülden sonraki iki hane yuvarlanarak kullanılmıştır.  

 

Tablo 10, 10 dönemlik öngörü için VAR analizinde yararlanılarak elde edilen varyans 

ayrıştırması sonuçlarını göstermektedir. Değişkenlerin tamamı için varyans ayrıştırması sonuçları 
elde edilmiş olmakla birlikte yalnız büyüme değişkeninin varyans ayrıştırması sonuçlarına yer 

verilmiştir. Buna göre 10 dönem sonunda büyüme değişkeninin öngörü varyansı hatasının 

yaklaşık %18’i işgücüne katılım değişkeni ile açıklanmaktadır.   

 

Grafik 2. Etki Tepki Analizi 
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Grafik 2, etki tepki fonksiyonu sonuçlarını göstermektedir. Modeldeki serilere bir birimlik 
rassal şok verildiğinde bu şokların kendileri ve diğer değişkenlerin şoklarına verecekleri tepkiler 

10 dönem için gösterilmiştir. Buna göre işgücüne katılım ve eğitime erişim  şokları doğurganlığı 

arttırma eğilimi ile ters yönlü ilişki içinde  görülmektedir. İşgücüne katılım ve eğitime erişimdeki 
rassal şoklar doğurganlığı 3. dönem sonra azaltmaktadır. Bu şokların etkisi 10. döneme doğru 

azalmaktadır. 

        

SONUÇ  

  

Kadınlar, dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan ve yoksulluğun olumsuz 

etkilerini en ağır şekilde yaşayan gruplardan biridir. Ekonomik büyümenin yoksullukla 
mücadelede başarılı sonuçlar üretmesi, kadınların işgücüne katılımı ile mümkün görünmektedir. 

Kadınların işgücüne katılımı ise kültürel ve kurumsal faktörlere bağlıdır. Bu faktörler kadınların 

eğitime erişim düzeyleri, evlilik ve çocuk sahibi olma kararları gibi birçok alanda etki 
yaratmaktadır. Bu bakımdan kadınların hane içinde ve siyasal alanda karar alma 

mekanizmalarında yer almaları, demokratik kurumların geliştirilmesi ve kadınların 

güçlendirilmesi ekonomik büyüme ve gelişme bakımından önem arz etmektedir.  

Yapılan ampirik analiz sonucunun da ekonomik büyüme ve istihdam, demokrasi ve 
doğurganlık arasındaki ilişkiyi doğruladığı görülmektedir. Kadınların evlilik yaşları, çocuk sahibi 

olma yaşları, eğitimde kalma sürelerini ve işgücüne katılımlarını etkileyen önemli unsurlardır. Bu 
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nedenle kadınların işgücüne katılımını sağlayacak sosyal politikalar, yoksullukla mücadele,  

kadın istihdamı ve büyüme için önem arz etmektedir. Bu bakımdan büyüme ve gelişme 

politikaları kurumsal faktörleri dikkate alan daha geniş bir çerçeveye oturmak durumundadır.  
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ÖZET: Ocak 1861 Tarihinde Burdur Evkaf Müdürü tarafından hazırlanan Vakıf Tahrir Defteri, Burdur merkez 
ve köyleriyle; Gölhisar, İrle, Gölhisar-ı Karaağaç ve Baradız nahiyeleriyle köylerinde bulunan vakıflara aittir. Bu 
vakıflar çoğunlukla mescit ve camilerin imam ve hatibine yahut tekke ve zaviyelerin şeyhine meşrut vakıflardır. Bunlar 
Osmanlı vakıf sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, gelir kaynağı bakımından diğerlerinden 

ayrılırlar. Bu yönüyle Osmanlı’ya Selçuklu ve beyliklerden geçmiş etmiş bir toprak uygulamasına işaret edilmektedir. 
Söz konusu defterde kayıtlı Burdur ve diğer nahiyelerdeki vakıfların bir kısmının Hamid-oğullarından devralındığı 
tespit edilmiştir. 

Osmanlı vakıflarının en önemli özelliği, çoğunlukla vakıf gelirlerinin arazi mahsul ve vergilerinden oluşuyor 
olmasıdır. Bu uygulama iki şekilde kendini göstermekteydi. Birincisi Osmanlı’nın miri toprak rejimi uygulamasında, 
sultanın rakabesi devlete ait toprakların vergi gelirinin temlik-name ile tasarruf ettirildiği arazilerin, temlik sahibi 
tarafından bir hayır cihetine bağlanmasıyla olurdu. Bu en yaygın olan uygulamanın haricinde ikinci bir vakıf kurma 
yolu ise, geçmişte toprağın rakabesinin belli kişi veya zümrelerin satın alma yahut bağış yoluyla özel mülkiyeti haline 

getirilmiş arazilerin vakfedilmesi şeklindedir. Birincisi “İrsadi vakıf” mahiyetinde iken, ikinci yöntemdeki vakıf arazisi 
mâlikane-divânî tabir edilen vakıf mülkü olup, hayri vakıf kabul edilmektedir.  

Vakfa ait araziler genellikle “çiftlik” ibaresiyle bir birim kabul edilen, 60 ila 130 dönüm arasında değişen 
büyüklükteki tarım toprağı ve bağlardır. İlaveten taşınmaz kabilinden olan değirmenlerle dükkânların akaratı da 
vakıfların gelir kaynağı olan mülkleridir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Vakıf, Malikâne-Divanî, Burdur, Hamid-ili 

 

ABSTRACT: Vakıf Tahrir Defteri (the Cadastral Survey Book for Waqf) prepared by the Burdur Evkaf 

Director in January 1861 belongs to Gölhisar, İrle, Gölhisar-ı Karaağaç and Baradız districts and foundations in their 

villages with Burdur city center and its villages. These foundations were mostly appropriated for foundations of imams 

and orators of masjids and mosques, or sheikhs of lodges and lodges. Although they have an important place in the 

Ottoman foundation system, they are distinguished from the others in terms of source of income. In this respect, it is 

pointed out a land application that passed through the Seljuk and principalities to the Ottoman Empire. It was found 

that some of the foundations in Burdur and other districts registered in the said book were taken over from Hamid 

Principatality. 

The most important feature of the Ottoman foundations is that the revenues of the foundations mostly consist of land 

crops and taxes. This application would be in two ways: First, in the practice of the Ottoman land regime miri, with the 

tax income of the lands belonging to the state with temlik-nâme (letter of conveyance), and the owner of the conveyance 

established a foundation with these revenues by purpose of charity. Apart from this very common practice, in the second 

method, the private land which had been transformed to the private property by being sold or donated to some 

individuals or groups was converted to the foundation. The first one is “Irsadi waqf” while the second method is the 

property of the waqf, which is called as Malikane- divanî, and it is accepted as charitable foundation. 

The lands belonging to the foundation are agricultural land and vineyards ranging in size from 60 to 130 acres, generally 

accepted as a unit with the term "çiftlik". In addition, the rents of the immovable mills and shops are the properties of 

the foundations which are the source of revenue. 

 Keywords: the Ottoman, Waqf, Malikâne-Divanî, Burdur, Hamid-ili 
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GİRİŞ 

Vakıflar Osmanlı şehir, kaza, köy ve mahallerinin teşekkülünde, dolayısıyla yeni yerleşim 

alanlarının kuruluşunda ve gelişmesinde birinci derecede rol oynamaktadır. Osmanlı dini ve 

ictimai hayatının bir parçası olan vakıflar, dini, sosyal, iktisadi ve beledi hizmetlerin verilmesini 
sağlayan önemli müesseselerdi. Bu sayede cami, mescid gibi dinî; mektep, medrese ve 

muallimhane gibi eğitim; yol, çeşme (sebil) kanalizasyon, kuyu gibi beledi hizmetlerin yanısıra 

bu alanlarda hizmet kadrolarını istihdamı vesilesiyle iktisadi hayata büyük katkı sağlanırdı. 

Vakıf konusu geniş bir saha olmakla birlikte şehir hayatındaki yerini göstermesi ve dar 

kapsamlı olması bakımından Burdur ve çevre kazalar ölçeğinde değerlendirilecektir. Bu çalışma 

ile Osmanlı son döneminde Hamid sancağına bağlı nahiye ve kasabalardan Burdur, İrle Kasabası 
[sonra Yeşilova], Gölhisar, defterde belirtilmese de Gölhisar-ı Karaağaç, Baradız ve Siroz ’a ait 

bir vakıf tahrir örneği ele alınmaktadır. Görünüşte 8 varak olan defterin 5. ve 6. varakları eksiktir. 

4. varaktan sonra 7. ve akabinde 8. varağa geçilmektedir. Defterin yazımı belli bir nizam takip 

ediyor gibi görünse de, kaza/nahiyelerin yazımı eski usül tahrir defterleri kadar nizamlı değildir. 
Köy adlarının iki sütun halinde yazılması ve üstlerindeki satırda sadece “nahiye-i mezbûr”dan 

sonra karyenin isminin verilmesi, hangi köyün hangi nahiyeye bağlı olduğu konusunda bir 

kargaşaya sebep olabilmektedir. Aynı şekilde klasik tahrir defterlerinde vakıf köylerin reayası, 
vergi kalemleri ve bu vergilerden gelen hasılat rakamları bulunurdu. Söz konusu defterde ise, 

köyün ve vakfın adı/türü, tasarruf edenlerle sahip oldukları gelir nevi ve arazinin büyüklüğü 

verildikten sonra varsa hasılat yazılmıştır.  

 Vakıfların Hizmet Alanları ve Gelir Kaynaklarının Değerlendirilmesi 

Bu defterin ihtiva ettiği kayıtlar ışığında Burdur nahiyesiyle, çevre nahiye ve kasabaların 

merkezleri ve kırsalında bulunan vakıfların, Osmanlı vakıf sistemi içerisindeki yeri; hukukî 

statüsü; vakfın geliri durumunda olan arazilerin tabi olduğu arazi hukuku açısından durumu ve bu 
gelirlerin bağlandığı hizmet alanları tespit edilecektir. Bu bakımdan bölgedeki cami, mescid, 

tekke ve zaviyelerin sayısı, gelir kaynakları ve hizmet ettikleri alan ve sosyal kitle ortaya 

konulmaya gayret edilecektir. 

19 Receb 1277/31 Ocak 1861 tarihinde Burdur Evkaf Müdürü Latif Bey’in mührüyle 

mühürlenmiş, aslı Defter-i Hakanî’de bulunan ve Burdur’a gönderilen eski tahrir örnek alınarak 

hazırlanan defter [TT.d. 960 numaralı] bir vakıf tahriridir. Vakıflara ait araziler yazılırken “bir 

pare veya bir kıtˈa yer”; bazısında “bir çiftlik veya ziyade yer” ifadeleri kullanılmaktadır. Deftere 
göre “çiftlik taˈbiri iki öküzlük bir çift demekdir ki âlâ yer 70-80 dönümden ve evsât yer 100 

dönümden ve ednâ yer 130 dönümden ibaret olub, bir dönümden nâkıs (eksik-az) olan araziye 

kıtaˈ ve bir pare taˈbir olunur” ifadesi kullanılmaktadır. Arazi kanûnnâmesine atıf yapılarak 
kanunname hükümlerine göre örnek alınan söz konusu eski defter haricinde tespit olunacak bütün 

arazinin de “arazi-i miriyeden” kabul edilmesinin gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle daha 

sonra eski deftere bakılmaksızın  “evkâf müdürleriyle [yetkisiyle] mütevellilere sened 
verdirilmesinden kaçınılması; şayet bu gibi hududu deftere yazılmamış mahaller olursa bu 

mahaller için ise civarında bulunan köylerin ahalisinden “ihtiyar ve bi-garez erbâb-ı vukufun 

ihtiyarlarıyla taˈyin-i hudûd" olunması gerekmektedir1.  

Meseleye Osmanlı toprak rejimi açısından bakıldığında, incelenen vakıflara ait arazinin bir 
kısmının tabi olduğu statü klasik mirî arazi rejiminden oldukça farklı olup, “çift baştan tasarruf” 

tabiri kullanılan Malikâne-divanî sistemi içerisinde değerlendirilmektedir.  Bu uygulamada miri 

rejimdeki gibi, toprağı tasarruf etme hakkı değil, doğrudan arazinin mülkiyeti kişi veya vakıflara 
aittir (Barkan, 1980:152-153).  

Bu sisteme göre, vakıf veya mülk olan şey, topraktan ve toprak üzerinde yaşayan köylüden alınan her türlü 
vergiler olmayıp, sadece toprağın kuru bir mülkiyet hakkıdır. Bu itibarla, vakıf veya mülk sahipleri mülkiyeti 
kendilerine ait olan bu toprakları işleyen köylüden yalnız bir toprak kirası istemek hak ve salahiyetini hâiz 
bulunmaktadır. Malikâne hissesi tabir edilen bu toprak kirası ise umumiyetle mahsulün (mahsule hububat, bağ, bahçe, 

bostan ve kovan öşrüyle değirmen resmi dahildir) beşte, yedide veya onda biri olarak kabul edilmiştir.  

                                                             
1 TT.d. 960, vr.8. 
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Bunun dışında toprak üzerinde bulunan köylüler, divâni adı altında devlete vermeye mecbur oldukları bütün 

diğer hak ve resimleri, devletin oradaki temsilcisi olan sipahi veya amile aittir. Bunlar bölgesel örf ve âdetlere ve 
toprağın verimine göre değişen ve mahsulün onda birinden yarısına kadar yükselebilen toprak haracıyla; çift, bennak, 
caba, gerdek, tapu, ağnam resimleri vesaire gibi şeri ve örfî bütün vergilerdir. Bu vaziyette, her köyün biri 
malikânesine, diğeri divânisine tasarruf eden iki sahibi vardır ve köylü yetiştirdiği mahsulden bir veya iki onda bir 
malikane hissesi olarak toprak sahibine verdiği gibi, ayrıca bir onda bir veya beşte bir de divân hissesi diye sipahiye 
vermektedir(Barkan, 1980:154-155; Genç, 2003:518; Ünal, 2011:442). 

Malikâne Divanî sistemi, miri arazi rejimine aykırı gibi görünen bir uygulama olmakla 

birlikte, devlet miri sistemden farklı, ama ona uygun hale getirerek toprak sitemine dahil etmiştir. 

Barkan’a göre (Barkan, 1980:158-164) Anadolu’daki Mâlikâne-divanî sisteminde hisse sahipleri 
Osmanlı öncesi Türk-İslâm yönetimlerinden ya satın alarak ya da başka  bir şekilde aldıkları 

mülknâme ile özel mülkiyet haklarını kazanmışlardır. Osmanlı yönetimi kendi hukukunun izin 

verdiği sınırlar içinde, malikane sahiplerinin eskiden tanınan hakları veren resmi vesikaları kabul 
etmişlerdi. Bununla beraber, sistemi sıkı bir şekilde teftiş ve takip ediyordu.  Mâlikâne hissesi, 

sahibi tarafından satılabilir, vakıf yapılabilir veya mirasçılarına bırakılabilirdi. Tahrir işlemi 

tekrarlandığında veya padişah değişikliğinde bu vesikalar yeniden inceleniyor, eksik bulunanların 

hakları iptal edilmeye çalışılıyordu. Belgelerinde eksik bulunmayanlar için mukarrernâmeler 
verilip, onların hakları tanındığında ise mâlikâne hisse sahiplerinin, gelirlerinin kaynağı olan malî 

birimi (köy veya mezraˈa) vergilendirilerek idare etmelerine müsaade ediliyordu. Devlet malî 

birimin idaresini ve denetim yetkisini daima, bölgede dirlik sahibi olan sipahi veya emine 
vermeye özen göstermiştir (Genç: 2003:518). 

Osmanlı yönetimi Mâlikâne-divanî sisteminin, yaygınlaştırmak yerine aksine, giderek 

daraltılmasına yönelik bir tutum sergiliyordu. Malikâne hisse sahipleri ise, arazilerinin şer‘î miras 

hukukuna uygun olarak varisler arasında küçük hisselere bölünmesi riskinden dolayı ve devletin 
bu uygulamaya “karşı” bir tutum içerisinde olmasının da etkisiyle hisselerini sürekli 

vakıflaştırmaya çalışmışlardır (Barkan, 1980:186-188; Genç, 2003:518).  

Hamidili sancağında da Fatih Sultan Mehmed tarafından bu tarz da serbest tasarruf 
altındaki mülkleri ve vakıf arazileri mirileştirildiğini ve akabinde II. Bayezid zamanında bunların 

bazılarının eski hak sahiplerine iade edildiği bilinmektedir2. Z. Arıkan, Fatih Sultan Mehmed, II. 

Bayezid ve Kanunî dönemlerine ait Hamidili tapu tahrir defterlerini karşılaştırarak, timarlaştırılan 
yahut eski statüsünü koruyan vakıf veya mülk arazileri genel hatlarıyla tespit etmiştir. Buna göre 

Fatih bazılarını miri rejime zorlayarak timara bağladığı gibi bazılarını ise eşkinci vermeye mecbur 

bırakmıştı. II. Bayezid döneminde mülkiyetleri alınan vakıf arazilerinin bir kısmı eski statülerine 

döndürülürken, bazıları –muhtemelen- belge ibrazı konusundaki sıkıntılardan dolayı timar olarak 
kaydedilmeye devam edilmişlerdir3. 

17. yüzyıla gelindiğinde her alanda görülen aksaklık ve bozulmaların ıslahı için çeşitli 

teşebbüsler oldu. Sultan IV. Murad ve Sultan İbrahim’e birer risale sunan Koçibey Risalesi’nde 
vakıflardaki suiistimallere de değinmektedir. Koçibey, Osmanlı’nın bu türden, mülk vakıflara 

yaklaşımını göstermesi bakımından önemli tespitler yapmıştır. Koçibey’e göre  “Eski zamanlarda 

gazi beyler ve beylerbeyiler gaza ederek, Osmanlı Devleti’nin uğrunda nice memleketler fethedip, 
din ve devlete layık nice hizmetlerde bulunmuşlardı. Büyük sultanlar dahi hizmetleri karşılığında 

bunlara fethettikleri ülkeden bazı köy ve mezraˈları mülk olarak verip, o gaziler dahi sultanların 

izni ile bütün Müslümanlara faydalı hayır eserleri, camiler imaretler ve zaviyeler yaptırıp, o gibi 

şeylere vakfederlerdi. Gazi Evrenos Bey, Turhan Bey, Mihaloğlu ve diğer Allah yolunda savaşan 
beyler ve gaziler tarafından yapılan bu tür vakıfları din imamları uygun görmüşlerdir. Bunlardan 

başkası kanuna uygun değildir” (Kurt, 2018:90). 

                                                             
2 Bu durum 1501 Tahriri’nde ilgili vakıflar için belirtilmektedir. “…merhum Sultan Mehemmed Han tâbe serâhudan 
nişân-ı şerifi dahi varmış sonra nesh olub timara emr olunmuş deyü şimdiki halde padişahımız [Bayezid] eazz-Allahu 
ensârehu hazretleri yerlerin vakfiyet üzere mukarrer edüb…” (Behset Karaca, 1501’de Hamid Sancağı Vakıfları (MAD 
3331 Numaralı Vakıf Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi), Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Yay., Burdur 2014, s. 131 vd.). 
3 Ayrıntı için bkz. Zeki Arıkan, “Hamid Sancağı’ndaki Timar Düzenine İlişkin Araştırmalar”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Tarih Enstitüsü Dergisi Prof. Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, XII (1981), s.101-126; Zeki Arıkan, XV. Ve XVI. 
Yüzyıllarda Hamid Sancağı, İzmir 1988. 
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Koçibey’in tespitlerden yola çıkarak, ilerleyen yüzyıllarda Osmanlı genelinde mülk 

vakıfların sayısının arttığı sonucuna ulaşılabilir. O bakımdan Hamidili’nin, çalışmanın konusu 

olan nahiyelerindeki köylerinde bulunan tekke ve zaviye vakıflarının tamamı Hamidili 

zamanından kalma değildir. Zira tahrir defterinde Hamidili ile iltisakı olanlar belirtilmektedir.  

İslam vakıf hukuku aşısından değerlendirildiğinde, bunun bir benzeri olan arazi temlik ve 

tahsisi uygulamasında yapılan vakıf “irsadi” niteliktedir. Diğer bir ifadeyle, bu vakıflar miri arazi 

rejimi dahilinde çıplak mülkiyeti devlete ait olan araziden, sultan tarafından temlik yoluyla 
arazinin vergisinin tasarruf ettirildiği ve hak sahibinin ise bu gelirini amme yararına vakfettiği 

ettiği vakıflardır (Akgündüz, 2000:458-460). İleride değinileceği üzere Burdur, Gölhisar, İrle, 

Karaağaç-ı Gölhisar’daki vakıfların bazıları söz konusu irsadî vakıf statüsüne tabidirler. Bunlar 
son derece serbest vakıflar olup, tasarruf ettikleri mahsule karşılık devlete bir hizmetle yükümlü 

değillerdir ve devletin tahsil edeceği bütün vergileri tasarruf etme hakları vardır. Mülk vakıfların, 

irsadî vakıf rejimine benzer yanları olmakla birlikte oldukça farklı esasları mevcuttu. Buna göre 

malikane hisse sahibi, toprağın devlete ait vergilerinden elde edeceği geliri değil, mülkiyeti 
altındaki bir arazinin rakabesini/mülkiyetini vakfetmektedir (Barkan, 1980:153, 187).  

Malikâne sahibi toprağının mülkiyetini vakfa bağlarken, üzerindeki mahsulü devlet 

tarafından vergilendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle vakıfla devlet ortakçıdır. Vakıf yahut şahıs 
sahibi olduğu mülk araziyi üzerinde yaşayan reayaya ektirmek istediğinde, devlet sipahi 

aracılığıyla araziyi köylüye kiralardı (resm-i tapu), reaya ekip biçtiği topraktan elde ettiği 

ürününün rüsum-ı örfiye ve öşrünü sipahiye (devlete) verirdi (Barkan, 1980:187). Bu rejimde 
vakfın tek geliri malikâne hissesi adı verilen, bir öşür bedeli kadar olan toprak kirasıdır (Barkan, 

1980:166).   

Malikâne divanî uygulamasının özellikle İç Anadolu, Kuzey Anadolu ve Suriye’nin 

kuzeyinde yaygın olduğu bilinmektedir. Uygulamanın bulunduğu sancakların Çorum, Amasya, 
Tokat, Sivas, Konya, Karaman, Kayseri, Malatya, Diyarbekir ile Halep’in kuzey bölgesinden 

ibaret olduğu düşünülmektedir4. 

Malikane-divani sistemi Osmanlı’dan önce bölgede hüküm süren Anadolu Beylikleri’nde 
de uygulanıyordu. Bu arazilerin bir kısmı  beytülmalden, yani devletten satın alma yoluyla 

malikane haline gelmişti. Çoğunlukla, mâlikâne arazilerin malikâne ciheti vakfa aitken, beylikler 

döneminden kalma vakıflarda bazen sistemin divanî tarafının da devletten alındığı ve vakfa 

bağlandığına dair kayıtlar mevcuttur. Bu bakımdan sistem biraz daha karmaşıklaşmaktadır. Arazi 
satın alma yoluyla malikane olup, sahibi tarafından vakfedilirken, üzerindeki devlete ait divani 

kısmı da sultan tarafından temlik yoluyla bağışlandığında, vakfın geliri olabiliyordu (Barkan, 

1980:166).  

Zeki Arıkan’ın 16. yüzyıla ait defterlerden de tespit ettiği gibi, Hamidili sancağı dahilindeki 

mülk vakıf ve arazilerin sayıları gitgide azaltılmakla birlikte, tasarruf bakımından malikâne-

divanî vakıflar 19. yüzyılın ikinci yarısında dahi hala devam etmektedir. İncelenen defterde ise 
bunun örneklerine Burdur ve çevre kazalarda rastlanmaktadır. Defterde, Hamidoğulları 

döneminden devralınan vakıflar “Der-Hamidoğlu zamanından berü vakfiyet üzere tasarruf 

olunur” kaydıyla yer almaktadır:   

Karye-i Yâzır’da Hüseyin Şeyh ve İbrahim’in bir çiftlik yeri vardır, Şeyh Güvenç Zaviyesi’nde Hamid-oğlu 
zamanından berü vakıfdır, zaviye-i mezbûra şeyh olan kimesne zikr olan bir çiftlik yere mutasarrıfdır5 

Karye-i Çizak’da? İğdecik Çiftlik demekle maˈruf çiftlik Hamid-oğlu zamanından berü Şeyh Hızır zaviyesine 
vakf olub vakfiyet üzere tasarruf eder6.     

                                                             
4 “Mâlikâne-divanî sistemine sektör olarak sadece kırsal kesimde yer alan köy ve mezraalarda rastlanmakta, şehir ve 
kasabalardaki vergi birimlerinde öşür söz konusu olduğu hallerde dahi hemen hiç görülmemektedir. Bu vasıfları ile 
sistemin başlıca uygulama alanı Osmanlı coğrafyasında Anadolu’nun bazı sancaklarıdır. Bu sancaklar Çorum, Amasya, 
Tokat, Sivas, Konya, Karaman, Kayseri, Malatya, Diyarbekir ile Halep’in kuzey bölgesinden ibarettir. Bu sancakların 
dışında, uygulama, Anadolu’da doğuya doğru gidildikçe azalmakta, batı bölgeleriyle Rumeli yakasında ve adalarda ise 
hiç rastlanmamaktadır.” (Barkan, a.g.m, s. 158-175; Genç, a.gm, s.518). 
5 Vr. 2. 
6 Vr. 7. 
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Karye-i Yazır’da Sevinç/Serince Çiftliği demekle maˈrûf çiftliği Ekmel Fakih ve karındaşı Mehmed ve Pir 

Ahmed ve Mustafa Hamid-oğlu zamanından berü vakfiyet üzere tasarruf ederler7 . 

Zaviye vakıflarının tasarruf ettikleri arazinin ölçüsü ve hâsılatı bazı kayıtlarda yer 
alırken, çoğunlukla “bir çiftlik yer” ibaresinden başka bir âsılat belirtilmemektedir. Ayrıca 

yukarıdaki örneklerde belirtilmese dahi bunların Malikane-divâni olduğu “Hamid-oğlu 

zamanından berü vakf üzere” ifadesinden statülerini korudukları anlaşılmaktadır. Aksi 
halde, diğer örneklerde olduğu gibi bir gelirin türüne dair ayırt edici bir ibare kullanılırdı.  

Bununla birlikte bugün Denizli sınırları içinde kalan Yatağan’da8 bulunan Abdi Dede 

Zaviyesi’nin “iki değirmen ve bir dönüm bağın “öşr-i malikânesini” tasarruf ettiği açıkça 

yazılıdır. Bu minvaldeki örneklerden olan Banaz Dede Zaviyesi Vakfı’na ait iki değirmenin 
malikâne öşrünün hâsılatı 300 akçedir9. Osmanlı idaresi yüzyıllar boyunca Hamidoğlu 

idaresinden devraldığı vakıfların arazilerinin bir kısmını timara dahil ederken bazı kısımları halâ 

vakıf olma vasfını korumaktadır.  Lazkiye’deki Mevlevihane vakfının geliri, Kırca/ Karaca 
köyünün öşrü ve divânî (raiyyet) rüsumun yarısı (1300 akçe) iken diğer yarısı sipahinin 

tasarrufundadır:  

Vakf-ı Mevlevihane der-Lazkiye, der-karye-i Kırca nısf mahsulat ki âşar ve harac-ı bağat ve resm-i arûsiye ve 
resm-i zemin ve bad-ı hevâ ve nısf-ı aheri timar olmak üzere tasarruf olunur: Hâsıl-ı nısf 1300 Nısfı 
Mevlevihane der-Lazkiye ve nısf-ı aheri timardadır10. 

Vakıfların tamamı Malikane-divanî sistemine dahil değildir. Vakıfların arazilerini tasarruf 

şekli olarak tabi oldukları diğer bir yöntem ise vakıf mahsulatının öşür ve resimlerini sipahiye 

ödedikten sonra geriye kalan kısmının vakfa gelir kaydedilmesidir. Bu durumda vakfın 
mutasarrıfları araziyi kendileri işlemekte ve sahiplik durumuna göre vergilerini ödemektedirler 

“… Öşrün ve resmin sahib-i arza/sipahiye eda etdikden sonra bâki mahsûlâtı vakfiyet üzere 

tasarruf eder”. 

Karye-i Yazır’da Emirşah-oğlu Mustafa bir tekke bina edüb öşrin ve resmin sipahiye eda etdikden sonra bir 

pare bağın ve bir değirmen vakf edüb âyende ve revendeye sarf eder 

Karye-i Öri Pınarı’nda Hacı Ahmed-oğlu Seydi bir zaviye bina edüb iki pare bağ yeri ve bir kıtˈa değirmen 
içinde koz ağaçlı, sahib-i timara öşrin verdikden sonra bâki mahsulatı ayende ve revendeye sarf eder11. 

Karye-i Çorum’da Şeyh Sinan zaviye bina edüb, öşrin sipahiye eda etdikden sonra iki dönüm bağın vakf edüb 
ayende ve revendeye hizmet eder12 

Burdur’da Mehmed Çelebi bin Bayezid Çelebi elinde olageldiği yerleri öşrin sipahiye eda etdikden sonra vakf-
ı evlatlık üzere mutasarrıf ola deyü mukayyeddir13. 

Sipahiye öşür ve/veya haraç ödeyen vakıf sayısı, defterde 14 adet olarak tespit edilmiştir. 

Bunlardan 5’i zaviye, 2’si cami; birer tekke, kervansaray, mescit ve muallimhane vakıflarına 

aittir. Buna karşılık öşür ve harçtan muaf olup, ödemeyenlerin durumuyla ilgili ayırt edici ifadeler 
de kullanılmaktadır. Bunlar her türlü vergiden muaf olarak arazilerini vakıf statüsünde tasarruf 

etmektedirler: Karye-i Çeltikci’de Kanlıcı/Kağnıcı Çiftliği dimekle maˈrûf çiftlik Mevlana 

Alaeddin nam kimesnenin mülkü olub öşr ve haraç viregelmeyüb karye-i mezbûrede olan mescid-

i vakfa imam olan tasarruf eder14.  

Vakıfların büyük bir kısmının arazisi Malikâne-divanî statüsünde olmakla birlikte, bunların 

arazileri ve malları artmaz ve azalmazken, gelirleri yıllara ve şartlara göre değişebilirdi. Diğer 

yandan hayrat vakfına ilaveten vakıf kurucular vakıf parasıyla yeni arazi ve dükkânlar satın alarak 
buraların gelirini de vakfa bağlayabilirlerdi.  

                                                             
7 Vr.3. 
8 Abdi Dede ve Banaz Dede Zaviyeleri hakkında bkz. Tuncer Baykara, “Yatağan’da Abdi Beğ-Sultan Tekkesi”, Tarih 
Dergisi, 32 (Mart 1979), s.103-110. 
9 Vr. 1. 
10 Vr. 2. 
11 Vr. 3. 
12 Vr. 4. 
13 Vr. 7. 
14 Vr. 4. 
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Vakıfların büyük bir kısmı kırsalda/köylerdeki tekke, zaviye ve mescitlere aittir.  Tekkeler 

Selçuklu, beylikler ve Osmanlı İmparatorluğunun büyüyüp gelişmesinde, Türk-İslam kültürünün 

Anadolu ve Balkanlarda yerleşmesinde büyük role sahiptir. Tekkeler/zaviyeler, sınır boylarında 

güvenliksiz, mevât (bos) arazilerin şenlendirilmesi maksadıyla kurulmuş olup, ibadetle meşgul 
olurken, ıssız yerlerden gelip geçen yolcuları (ayende ve revende) misafir eder, onları 

doyururlardı.  Zamanla Anadolu ve Rumeli’nin kırsalında sayıları artıkça arttı. Tekke şeyhleri 

(kurucu) kendilerine tahsis yahut temlik edilen arazilerde tekke için kurulan vakıf sayesinde 
faaliyet gösterirlerdi ki bu araziler çoğunlukla “birkaç çiftlik”  yerden oluşurdu. Kendileri 

işledikleri zaman araziye “sahiplik” durumlarına göre tabi oldukları hukuk gereğince bazen 

devlete örfi ve şerˈi vergileri ödedikleri gibi bunlardan muaf da olabiliyorlardı. Bu araziler 
malikâne-divanî yahut bazı hissesi timar diğer hissesi mülk statüsünde olabiliyordu (Barkan, 

1942:294-300). 

Bunlar küçük çaplı vakıflar olup, vakfın mahsûlatı/geliri şeyhe, zaviyedâra ve imama, 

bazen de vakıf hayratı cami ise diğer hizmet cihetlerine de meşruttur. Vakıf-mülk sahipleri 
arazilerini vakfa dönüştürerek, miras yoluyla bölünmesini engelledikleri gibi tasarruf hakkını da 

kendilerinden sonra evladlarına şart koşarak, arazinin ailede kalmasını sağlamayı amaçlıyorlardı. 

Bu şekilde vakıf-mülklerinin devletleştirilme riski de azalmakla birlikte, Osmanlı idaresi bu 
arazileri tamamen olmasa da kısmen timar rejimine dahil ederek büyük mülkleri parçalama 

politikası güdüyordu.  

Tekke/zaviyelerininin vakfına ait bağ-bahçe ve çiftlik arazisini devlet tahrirde tespit eder, 
büyüklüğüne göre kaydeder ve mülk olup olmadığını tespitten sonra hangi vergi kalemine dahil 

olduğu netleşirdi. Daha önce de bahsedildiği gibi Malikâne-divanî uygulamasına tabi olanlar, 

toprağını reayaya kiralarsa, karşılığında bir defaya mahsus bir öşür bedelini reayadan vakıf adına 

tahsil edebilirdi. Çoğunlukla bu arazilerin eski kayıtlarına bakılarak, timara dahil edilip 
edilmedikleri (münseh vakıf) ve vergilerden muaf olup olmadıkları tespit edilirdi. Vakıf 

kurucunun bu konudaki tek şartı “vazifeyi üstlenip, vakıf gelirini tasarruf eden kişinin bu geliri 

“ayende ve revendeye” (gelip-geçen) hizmete sarf etmesidir.  

Burdur, Gölhisar, Gölhisar-ı Karaağaç, İrle, Baradız, Siroz’daki vakıfların bazıları 

Hamidoğulları zamanından gelen kadim tekke ve zaviyelere ait olmakla birlikte, Osmanlı 

devrinde kurulanlar da bulunmaktadır. Bu konuda daha önce yapılan araştırmalarda 16. yy’da 

varlığı bilinenler aynı statülerini koruyarak 1861 yılına kadar ulaşmışlardır. Buna göre 1861 yılına 
ait TT. 960’da “Vakf-ı Mevlevihane der-Lazkiye,  der-karye-i Kırca/Kıraca” adıyla Gölhisar 

nahiyesinde kayıtlı olan vakıf, birebir aynı ifadelerle II. Bayezid 1501 tarihli (MAD, 3331) 

(Karaca, 2014:145) ve Kanunî dönemi tahririnde (TT, 121) Gölhisarı Karağacı’nda yer 
almaktadır: “Karye-i Kıraçlar. nısf-ı vakf-ı Mavlevihane der Lazkiye deyu defter-i köhnede 

mestur. Ve nısf-ı aharı timar-ı Mehmed el-mezbûr. Nefer 32, Hane 26, Hâsıl 2000” (Arıkan, 

1981:117; Eyice, Ocak, 1978: 248; 1962-1963:23).  Değişen tek şey vakfın gelir miktarıdır (1300 
akçe).  

Geçmişi eskilere dayanan zaviyelerden biri Burdur merkezinde, Debbağhane Mahallesi 

Hacı Osman Efendi Medresesi (Akdemir, 2007:108) yanında bulunan Piri Dede Zaviyesi vakfıdır 

“vakf-ı zaviye-i Piri Dede der-nefs-i Burdur mezkûr zaviyenin Pir deresi ve Taşluca harim15 
demekle maˈruf yerleri olub ve nefs-i Burdur’da bir kasab dükkânı icaresine yılda 50 akçe ve bir 

dönüm bağ hâsılından yılda 22 akçe ve harim icaresinden yılda 10 akçe zaviye-i mezbûrenin 

                                                             
15 Sözcük manasıyla harîm “yasaklanan, korunan, dokunulmayan, mukaddes olan ve saygı duyulan şey” anlamına gelir. 

Terim olarak ise mevat halde bulunan ve ihya edilen araziyle bu arazide yapılan tesisten (ör: su kuyusu) ve kamu 
mallarından ihya eden hak sahiplerinin gerektiği şekilde faydalanabilmesi için bunların çevresinde oluşturulan ve 
hukukî korumaya alınan bölge ve müştemilât mânasında kullanılır. Mevât arazinin ihyası meselesinin kökleri İslâmiyet 
öncesine kadar uzanır ve Hz. Peygamber zamanında ana hatlarıyla hukukî bir düzenlemeye tâbi tutulmuştu. Buna göre 
ihya anlayışının tabii bir uzantısı olarak böyle bir arazi üzerinde açılan bir kuyunun, akarsuyun, kanalın, dikilen ağacın, 
inşa edilen evin veya tarıma elverişli hale getirilen arazinin çevresinde de belli bir alan, sahibinin mülkü gibi telakki 
edilerek başkalarının müdahale ve kullanımına kapatılmıştır (Salim Öğüt, “Harîm”, DİA, cilt XVI, TDV Yay., İstanbul 
1997, s.188-190).  
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vakfıdır deyü mukayyeddir”. Tekke ve zaviyeler genellikle kırsalda bulunmakla birlikte bahsi 

geçen Piri Dede zaviyesi gibi kaza merkezlerinde olanlar da mevcuttur.  

Camiler ve mescitler ise çoğunlukla kazaların (nefs) yahut köyün içine inşa edilirken gelir 

kaynakları tekke ve zaviyelere göre sadece arazi öşrü olmayıp, şehirde kirada bulunan 
dükkanlardır. Burdur’un kadim mescitlerinden olan Manastır Mescit’i de 16. yüzyıldan beri 

ayakta olan hayrat vakıflardandır. Mescidin imametini yürütene gelir kaydedilen yerlerin hâsılatı 

500 [akçe]  olup, 16. yüzyıla (300 akçe) göre artmıştır16.  

Vakıfların hayrat ve gelir bakımından küçük olması sebebiyle sadece iki tanesinin tevliyet 

cihetine vazife yazılıdır. Bunlar da tevliyeti evlada meşrut, diğerlerine göre biraz daha büyük 

vakıflardır.  Karaöyük köyünde, Mevlana Sinan’ın yaptırdığı mescidin ve köyün camisinin imam 
ve müezzine meşrut olan vakfın geliri, dükkânlar ve bir hamamdan oluşuyordu. Mevlana Sinan 

vakfının tevliyetini kendisinden sonra oğluna şart etmişti. Vakfa bağlı dükkânlar ve bir hamam 

Karagöz Paşa tarafından satın alınarak Mevlana Sinan mescidi ve köydeki camiye vakfedilmişti. 

Dükkân ve hamamın 3150 geliri bulunuyordu.  Yunus Fakih’in Karataş köyünde inşa ettirdiği ve 
2 dönüm bağının öşürden sonraki gelirlerini bağladığı kervansarayla bir kuyu ve bir köprü 

vakfının tevliyeti de kendisinden sonra evladına meşruttur17. 

Geliri bakımından vakıfların en büyüğü Burdur merkezde bulunan Cami-i Atik vakfıdır. 
Arazi öşründen 1230 ve dükkân kiralarından 3700 guruş geliri bulunmaktadır (Vakf-ı camiˈ-i atik 

der-nefs-i Burdur hâliya hitâbeti der-tasarruf-ı Şeyh Bedreddin)18. Arazi ve akar geliri bulunan ve 

görece olarak daha büyük olan vakıf, geliri tamamen bir hayrata bağlanmış hayri vakıflar 
statüsündedir. 

Vakıflar gelir kaynaklarının aktarıldığı cihet bakımından değerlendirildiğinde, defterde 

yazıldığı haliyle ele alındığı zaman bir vazife belirtilmeden “zaviye, tekke ve mescidin bulunduğu 

köyün ya da kurucusunun adının verilmesiyle yetinilen vakıflar mevcuttur. Bunlar muhtemelen 
tekke ve zaviye ise şeyh yahut imama ve binanın tamirine harcanması amaçlanarak kurulan 

vakıflardır ki sayısı ve tasnifi şöyledir: bir vazife belirtilemeyenler 3 tekke ve 30 zaviye vakfı yer 

almaktadır. Bunların hepsinde temel gaye mahsulün “ayende ve revendeye” hizmettir. 

Bazılarında ise bir zaviyenin ismi ve binasından bahsedilmeksizin doğrudan zaviye 

şeyhliğine meşrut 12 adet vakıf bulunmaktadır. Zaten buradaki şeyhlik cihetinden orada bir zaviye 

olduğu anlaşılmaktadır, dolayısıyla zaviye ve şeyhlik sayıları toplandığında 42 zaviye olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bazı kayıtlarda şeyhten, imam olarak da bahsedilmektedir.  

Doğrudan imama meşrut olup bir cami, mescit veya zaviye binasından bahsedilmeyenler 

vakıf sayısı 17’dir. Bunun dışında bir mescide veya köy imamına meşrut olan 9 vakıf mevcuttur. 

Bir caminin adı ve banisi belirtilerek caminin imametine, hatibine vd. hizmetlilere meşrut olan 
vakıf sayısı 8’dir. Vakıf kayıtları arasında bulunan bir Mevlevihane ise Lazkiye’de olup, vakfının 

gelir kaynakları Karaca köyündedir. Defterdeki vakıflardan biri birer köprü, kervansaray ve 

kuyuya aittir. Ayrıca bir adet de muallimhane vakfı kaydı mevcuttur.  

11 adet aile çiftlikleriyle bazı bağ ve bahçeler vakfiyet üzere tasarruf edilmektedirler. 

Bunların kaydında sadece arazinin miktarı, kimin tasarrufunda olduğu ve bulunduğu yer bilgisi 

mevcuttur.  Bunlar vakıf gelirini (galle) “Bâ-berat-ı padişahi” veya “izn-i padişâhiyle” tasarruf 

ederler. 

Vakıf kayıtlarından birinde ise sadece vakfın bulunduğu köy ve hâsılatı yazılıp “Karye-i 

Kışla vakf-ı mezbûr, neferen aded, hâsıl 8588” kaydıyla gösterilmiş iken, diğeri herhangi bir 

hâsılat/gelirden bahsedilmeyen “Karye-i Askerye tâbiˈ-i ber-vech-i mezbûr neferen aded” kaydı 
bulunan bir vakıftır. Bu köyler timar arazisi olup, vakıflar köylerin divanî vergilerini de tasarruf 

etmektedir. Ayrıca Askerye köyünün muhtemelen ayrı bir mahallesinde yaşayan zimmî (Karaca, 

2014:154) nüfusun vergileri de ilgili vakıf tarafından tasarruf edilmektedir. 

                                                             
16 Vr. 7. 
17 Vr. 2. 
18 Vr. 7. 
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Mescid ve zaviye gibi az sayıda vazifelinin bulunduğu vakıflar, bu cihetlerin babadan oğula 

geçtiği evlatlık vakıflardır. Zaviyelerin yegâne vazifesi olan şeyhlik; mescidlerde imam ve 

hatiplik kendisinden sonra oğluna meşruttur.  Bu durum defterde, çoğunlukla  “vakfın gıllatından 

ayende ve revendeye sarf edüb şeyhin evladından olan tasarruf ede” kaydıyla belirtilmektedir.   
Mescid vakıflarında ise “…imam ve müezzin ve kayyım olan vakfiyet üzere mutasarrıf olalar 

deyü evladına meşrutdur”  ibaresiyle kayıt altına alınmıştır. 

Geliri bakımında daha büyük olup, mütevellisi bulunanların ise tevliyeti evlada meşruttur. 
Muallimhane vakfının tevliyeti için “Batnen baˈde batn evladına ve evlad-ı evladına evladından 

sonra akrabaların evlad-ı evlad deyü şart etmişdir”    ifadesi kullanılmaktadır. Bu türden, bir 

cihetin evlada şart edildiği vakıflar, Osmanlı döneminde yaygınlaşan zürri/ehli vakıflardır19.  

SONUÇ 

Hamidili Sancağı’na bağlı Burdur, Gölhisar, İrle, Gölhisar-ı Karaağaç,  Baradız ve Siroz 

nahiye/kasabalarını ihtiva eden bu vakıf tahriri, gerek Hamidoğulları zamanından Osmanlı’ya 

intikal eden ve gerekse Osmanlı zamanında kurulan 120 adet vakfı kapsamaktadır.  Bunların 
çoğunluğu dini hizmet sahasına giren mescid, cami, tekke ve zaviyelere aittir. II. Mehmed dönemi 

istisna, statüleri hiç değişmeden, incelenen dönem olan 1861’e kadar devam etmiştir. Zira 

tamamına yakını,1501Tahriri de dahil 16. yüzyıldaki tahrirlerde kayıt altına alınan vakıflarla 
aynıdır. 

Tabi olduğu toprak hukuku, dolayısıyla tasarruf ettikleri vakıf gelirleri bakımından 

vakıflara ait arazilerin bir kısmı, Sultan’ın beratla temlik ettiği arazinin devlete ait vergi 
gelirlerinin tahsisi nevinden olan irsadî vakıflar iken, bir kısmı mülk vakıflardır. Birincide vakıf, 

arazinin bütün vergisini serbestçe tasarruf ederken, ikincisi, iki baştan tasarruf yani Malikâne-

divanî toprak sistemine tabidir ki bu uygulamada vakfın mülkü olan toprağın tarım geliri, vakıfla 

devlet arasında paylaşılmaktadır. 

Arazilerin büyüklüğü ise Osmanlı çift sistemi özelinde düşünüldüğünde ortalama bir çift 

yer (60-100)’e tekabül etmektedir. Bunun dışında, mevat araziden devşirme harimlerle, bağ ve 

bahçelerden oluşmaktadır. Bunlara ilaveten şehir merkezlerindeki camilerin vakıfları biraz daha 
büyük olduğundan, arazilere ilaveten müsakkafat tabir olunan akarat (dükkân)’a da sahiptirler.  

Vakıflar küçük ve gelirleri ancak bir kişi ve onun ailesini geçindirecek ölçülerde 

olduklarından, şehir ve köyler için yarattıkları ekonomi son derece kısıtlı olmakla birlikte, 

vakıfların geleceği arazilerin ekilip biçilmesine bağlı olduğu için, zirai üretim devamlılık 
göstermesine katkı sağladıkları söylenebilir. Vakıfların istihdam alanı düşünüldüğünde ise 

genellikle bir kişilik kadrolar (cihet/vazife) söz konusudur. Bu cihetlerin ezici çoğunlukla 

tekkenin şeyhiyle, mescit ve camilerin imamlığına dair. Zaten bunlar da aynı aile içinde nesilden 
nesile aktarılan cihetler olup, vakıflar bu haliyle evlatlık vakıf statüsündedirler.   Mütevellisi 

bulunan vakıflarda da durum aynıdır.

                                                             
19 Evlatlık vakıflar için bkz. Ömer L. Barkan, “İslam ve Türk Mülkiyet Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda 
Aldığı Şekiller I Şerˈî Miras Hukuku ve Evladlık Vakıflar”, Hukuk Fakültesi Mecmuası, VI/1 (1940), s.156-181; 
Reyhan Şahin Allahverdi, “Zürri Vakıfların İdaresinde Yaşanan Sorunlar” The Journal of Academic Social Sience 
Studies, 43 (Bahar 2016), s.313-323; Sümeyye Özdemir, Zürri Vakıflarda Kullanılan “Çocuklarının Çocukları Lafzının 
Kız Çocuklarını Kapsaması (Hatibzâde, Kemalpaşazâde ve İbn Nuceym’in Risaleleri Bağlamında), Marmara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011. 
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Defterin Transkripsiyonu 

 
Vr.1. Nahiye-i Burdur der-liva-i Hamid 

1-Mezraˈ-i Şeyh Yatağan nesl-i Hamid’den Osman’ın vakfı olub mezraˈ-i 

mezbûrenin gallatından âyende ve revendeye sarf edüb şeyhin evladından olan 

tasarruf ede evladından Mehmed Dede tasarrufundadır. 

2-Vakf-ı Zaviye-i Abdi Dede Asiyab 2 kıtaˈ hâsıl öşr-i mâlikâne Bağ 1 dönüm Hâsıl-ı 

öşr-i mâlikâne bağ 1 dönüm Hâsıl-ı öşr-i mâlikâne 

3-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı Zaviye-i Banaz Dede asiyab 2 kıtˈa hâsıl öşr-i malikâne 300 

4-Nahiye-i mezbûr  

Karye-i Uğur/Oğuz’da 10 müdlük vakıf yere imam olan tasarruf ede deyü defterde 

mestûr olan Mehmed Fakih imamdır tasarruf eder 

5-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Gazancılar’da vakfiyet üzere 40 dönüm yere imam olan tasarruf ede deyü 

defterde mukayyed hâlâ imam Yusuf veled Hızır tasarrufundadır 

6-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Uçari’de 10 müdlük yere imam olanlar mutasarrıf ola deyü mukayyed hâlâ 

İshak Fakih imamet edüb tasarruf eder 

7-Nahiye-i mezbûr  

Karye-i Çeltikci’de Hamidoğlu Çiftliği demekle maˈruf vakf-ı mezraˈ-ı Hamid. 

İmam İshak Fakih evladı be-tarikü’l-muafiye tasarruf ede deyü defterde mestur 

hâlâ berat-ı şerifle Veli Fakih tasarrufındadır Hâsıl 100 akçe 

8-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karaöyükde Muhammed Fakih oğlu Pir Ali Fakih kadimü’l-eyyamdan ebâ an-

cedd cihet-i imamet atası ve dedesi emlakına vakfiyet üzere tasarruf edüb imamet eder 

imiş elân berat-ı şerife Müslim Fakih veled Hamza imamdır tasarruf eder 

9-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı karye-i Gönan’da Anarlu Mescidi’nin meremmetiçün oğlu Mustafa 

müderris bağı demekle maruf bir kıta bağda öşrü sahib arza verdikden sonra bağı 
mahsulatından vakf edüb evladı mutasarrıf olub meremmet ede deyü şart etmiş 

hâlâ evladından Salih ve Nuh nam kimesneler mutasarrıflardır 

10-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karaöyük’de Ahi Hamza tekkedâr olub elinde olan beratlarında vakfiyet üzere 

tasarruf edüb âyende ve revendeye hizmet eder deyü defterde mukayyed hâlâ zaviye-i 
mezbûrenin meşihatı evladından Ahi Yusuf ve oğlu Ahi Ali’ye sadaka olunmuş 

tasarruf eder 

11-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kaysar’da? ve Sırtlan ininde iki çiftlik vakıf yer varmış gallatı Şeyh Ali 

Zaviyesi demekle maˈruf zaviyede âyende ve revendeye sarf oluna deyü defterde 

mukayyed hâlâ Piri Dede ve Hasan şeyhlerdir 

12-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Çorum’da 30 dönüm yere imam olanlar mutasarrıf ola deyü defterde 

mukayyed şimdi Hamza Fakih veled Süleyman imamdır bâ-berat-ı hümayûn Veli 

Fakih ve İskender [?] bâ-berat 

13-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Gönan’da Mevlana Halife bir muallimhane bina edüb ve üç pare bağın 

muallime vakf edüb ve bir değirmen vakf edüb ve mütevelli batnen baˈde batn 

evladına ve evlad-ı evladına evladından sonra akrabalarına evlad-ı evlad deyü şart 

etmişdir öşrün ve resmin sahib-i arza eda etdikden sonra bâki mahsulatı 

14-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Avşar’da Şeyh Karakoç zaviyesi demekle ma’ruf zaviyede şeyh olan bir çiftlik 

yere ve bir bab bağa vakfiyet üzere mutasarrıf olub âyende ve revendeye hizmet ede 

deyü bâ-berat hizmet eder tasarrufundadır 

15-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kumluca Avşarı’nda bir çiftlik yere imam olan mutasarrıf ola deyü 

defterde mukayyed hâlâ Ferhad Fakih ve Nebi Fakih imamdır Avşar’da Şeyh 
Davud evladından Şeyh Paşa ve Şeyh Mustafa Tekyedar olub bir çiftlik yere ve 

bir bab bağ vakfiyet üzere mutasarrıflar imiş Şeyh Davud evladından şeyh olanlar 

zikr olunan yere ve bağa mutasarrıf olub âyende ve revendeye hizmet ederler 

16-Nahiye-i mezbûr  
Karye-i Avşar’da Şeyh Davud’un evladından Şeyh Paşa ve Şeyh Mustafa Tekyedar 

olub bir çiftlik yere ve bir pare bağ vakfiyet üzere mutasarrıflarimiş Şeyh Davud’un 
evladından Şeyh olanlar zikr olunan yere ve bağı mutasarrıf olub âyende ve revendeye 

hizmet ederler 

 

17-Nahiye-i mezbûr 18-Nahiye-i mezbûr  
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Karye-i Karaöyük Avşarı’nda her kim imam olursa 8 müdlük yere vakfiyet üzere 

mutasarrıf ola deyü defterde mukayyed hâlâ berat-ı hümayun ile Ömer Fakih 

imamdır 

Bostan’da Vakf-ı câmi-i Ali Fakih oğulları Sinan Fakih ve İbrahim Fakih eben- an-

cedd Bostan köyü câmiˈne imam olıgelüb maˈ ellerinde olan yerlerinde öşür ve haraç 

verilügelmeyüb muaf ve müsellem olagelmişler şimdiki halde ellerinde olan yerlerdeki 

üç çiftlik mikdarı yerdir. Bâ-.berat-ı padişahiyle tasarruf ederler deyü defterde 

mukayyed hâlâ Abdi Halife tasarruf eder 

 

Vr.2  

1-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yâzır’da Hüseyin Şeyh ve İbrahim’in bir çiftlik yeri vardır Şeyh Güvenc 

Zaviyesi’nde Hamid-oğlu zamanından berü vakıfdır zaviye-i mezbûr şeyh olan 

kimesne zikr olan bir çiftlik yere mutasarrıfdır 

2-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karacalar’da Mehmed oğlu Bâli mescid bina edüb cihet-i imamet içün öşrün 

sahib-i arza verdikden sonra bâki mahsûlatın vakf eylemiş ki bir dönüm bağdır 

3-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Çöğin’de Yunus Fakih oğlu Mahmud Fakih karye-i mezbûre sınırunda 

ve karye-i Yazır sınırunda bir çiftlik yer vakfiyet üzere tasarruf edüb imamet eder 

imiş hâlâ oğlu Hamid Fakih evladından Pir Ahmed Fakih imamdır tasarruf eder 

4-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Bostan ve Avşar ve Yazır’da ve Dağ-oğlu Emin Beğ satun alınmış yerlerinde 

ve mülklerinde karye-i Bostan’nda imam ve müezzin ve kayyım olan vakfiyet üzere 

mutasarrıf olalar deyü evladına meşrutdur 

5-Nahiye-i mezbûr 
Vakf-ı Mevlevihane der-Lazıkiye der-karye-i Kırca/Karaca nısf mahsulat ki Âşar 

ve haraç-ı bağat ve resm-i arusiye ve resm-i zemin Ve bad-ı hevâ ve nısf-ı aheri 

timar olmak üzere tasarruf olunur Hâsıl nısf 1300 Nısfı Mevlevihane der-

Lazıkiye ve nısf-ı aheri timardadır 

6-Nahiye-i mezbûr 
Karye-i Karataş’da Yunus Fakih bir kerbansaray ve bir kuyu ve bir köprü bina edüb 

öşrin sahib-i arza verdikden sonra iki dönüm bağın vakf edüb tevliyetine kendü 

mutasarrıf olub kendünden sonra evladına deyü şart eylediği defterde mukayyed hâlâ 

berat ile evladı [?] mutasarrıfdır 

7-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karaöyük Avşarı’nda Mustafa oğlu İzzeddin bir câmi bina edüb öşrün 

sahib-i arza verdikden sonra bir dönüm bağ imam ve hatibe vakf edüb tasarruf 

edeler deyü defterde mukayyed hâlâ İzzeddin evladı Ebubekir hatibdir 

8-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kös’de? Zaviye-i Hacı Hızır karye-i mezbûrede olan mülk bağların Kumartaş? 

ve Depedibi ve Karağaç içinde olan bağın ki hüccet-i şerˈiyesinde mukayyeddir öşrün 

sahib-i arza verdikden sonra bâki mahsulatın âyende ve revendeye sarf oluna 

9-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karaöyük’de 15020 dükkan ve bir hamam Mevlana Sinan bina-yı 

berkede? olan mescidine ve karye-i mezbûrede olan câmiˈne vakf edüb tevliyet 

kendüden sonra evladına şart eylemiş merhum Karagöz Paşa zikr olunan dükkanı 

ve hamamı satun alub ol-dahi berkede? olan mescide ve karye-i mezbûrede olan 
câmi vakf edüb mahsulatın şart ve vakf üzere sarf oluna deyü defterde mukayyed 

Hâlâ Müslim Fakih hatibdir ve Mehmed Fakih imamdır ve Osman Fakih 

müezzindir Hâsıl dükkân ve hamam 3150 

10-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Navlu’da Demürcü oğlu Mustafa Ahi Yusuf Çiftliği demekle maruf çiftliği 

vakfiyet üzere tasarruf edüb âyende ve revendeye hizmet edermiş Karaman oğulları 

Bâli Dede ve Mehmed Dede bâ-berat tasarruf ederler 

11-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Şam’da Şeyh Cüneyd Zaviyesinin evkafından 30 dönüm yere şeyh 

Ahmed ve Şeyh Mahmud tasarruf edüb âyende ve revendeye hizmet ederler 

12-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Horzum’da her kim imam olursa bir çiftlik yer ile iki evlek bağa mutasarrıf 

ola deyü defter-i atikde mukayyed hâliya Turali Fakih veled Süleyman imamdır 

tasarruf eder 

                                                             
20 Bu rakam bir köy için oldukça fazla. 
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13-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karaatlu’da Süleyman Fakih imam olub mescidin vakfına mutasarrıf ola 

ve öşrin dahi maişetine sarf ede haliya Mehmed Fakih veled Hızır imamdır 

14-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i İshak’da Ahi Turgud Tekkesi demekle maruf tekkenin bir çiftlik yeri ve iki 

pare bağı olub âyende ve revendeye hizmet eder. Hâliya Mehmed veled Bayezid 

şeyhdir 

15-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Ulu’da Yakub Fakih’in elinde olan çiftlik vakf olub oğulları tasarruf 

ederler hâliya karye-i mezbûrede Seyyid Cafer bina eylediği zaviyeye sarf olunur 

16-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Koga’da her kim imam olursa bir çiftlik vakf yere tasarruf edüb imamet eder 

deyü hâliya Hüseyin oğlu Bektaş Fakih imam olub tasarruf eder 

17-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı Câmi nefs-i Gölhisar câmi mezbûrı Hamid Beğ evladından Mir İsmail bina 

edüb baˈde nesl-i Hamid’den Osman Beğ tecdid-i bina edüb bir hamam ve kurâ-

i müteferrrikada 70 dönüm mikdarı yer vakf etmiş ki baˈde¨’r-rakabe bâki gallat 

hatib ve imam ve sair hademe mutasarrıf ederler. Hamam 1400 öşr-i gallat 

mezarıˈ-ı mezbûre 250 

18-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Aydın’da Hacı İvaz Fakih eben an-cedd cihet-i imamet bir çiftlik yere vakfiyet 

üzere tasarruf eder hâlâ imam Carullah? tasarrufundadır 

19- Nahiye-i mezbûr  

Karye-i Ulu’da bir çiftlik yer içindeki bağlarıyla cihet-i imametimiş şart etmişdir 
20-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Umman’da vakf-ı zaviye bir çiftlik yer ki mezkûr zaviyede şeyh olan tasarruf 
eder Hâsıl 200 

21-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Umman’da her kim imam olursa 5 müdlük vakf yere tasarruf edüb 

imamet eder 

22-Nahiye-i mezbûr  

Karye-i İshak’da Miskin Ata Zaviyesi demekle maˈrûf zaviye Hacı Devlethan eben an-

cedd bir çiftlik yerile iki pare bağa ve bir değirmene vakfiyet üzere mutasarrıf olub 

âyende ve revendeye hizmet eder Hâsıl 900 

23-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Pınarbaşı’nda Emrullah Hacı elinde olan yerlerine ve bağlarına 

mutasarrıf olalar 

24-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Umman’da Kırçık Çiftliği demekle maˈrûf vakf çiftlik ki Mehmed Fakih 

tasarrufundadır 

25-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Süleyman Ahi Hasan’da zaviyesinin bir çiftlik yeri vardır Ahi Hasan 

neslinden olan kimesne tasarruf eder 

 

Vr.3.  

1-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Çukurca’da Ali Fahreddin cemaˈati içinde merhum Emir Seyyid 

Dervişlerinden birkaç dervişler izn-i padişahiyle bir câmiˈ bina edüb hatib ve 

imam ve bâki cihet hizmetiçün ve Bâli Fakih iki dönüm bağ ve bir pare bağçe ve 
İdris Fakih bir pare bağçe kendü mülklerin öşründen ve haracından öşrin vakf 

edüb zikr olunan bağlarda ve bağçelerde hatib ve imam ve sair hüddam 

mutasarrıflardır 

2-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Beğ’de Akbaba Zaviyesi dimekle maˈrûf zaviyenin bir çiftlik yeriyle bir pare 

bağı olub Şeyh Salih zikr olunan yere ve bağı vakfiyet üzere mutasarrıfdır 

3-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Darıviranı Mevlana Abdülbâki bir câmi bina edüb cihet-i imamet ve 

hitabet öşrin sahib-i arza verdikden sonra 1 dönün bağ önünde havalisiyle bir 

dönüm bağı ve resmin verdikden sonra bir değirmen vakf eylemişdir 

4-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Navlu’da Şeyh Kasım bir çiftlik yer vakfiyet üzere mâ takaddümden tasarruf 

ederimiş âyende ve revendeye hizmet edüb Şeyh Ali tasarrufundadır. 
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5-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yıva’da Şeyh Mustafa tekke-nişin olub âyende ve revendeye hizmet edüb 

10 müdlük yere vakfiyet üzere tasarruf eder 

6-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i [?] nam-ı diğer Doğan Baba Şeyhi Babaoğlu İsmail bir çiftlik yer ve bir dönüm 

bağ vakfiyet üzere tasarruf eder 

7-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kadın’da Derviş Mustafa zaviyedar olub Emin Çiftliği dimekle maˈruf 

çiftliğe vakf-ı evlatlık üzere tasarruf eder 

8-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kayadibi’nde zaviyedâr Şeyh İbrahim bir çiftlik yer vakfiyet üzere mutasarruf 

olub âyende ve revendeye hizmet eder 

9-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Sofu’da Ahmed Fakih tasarruf etdüğü bir değirmen ve bağ ve bağçe 

oğullarından Uran’a? ve Doğan’a verilmişdir tasarruf eder 

10-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Çizak’da [?] İğdecik Çiftlik demekle maˈruf çiftlik Hamidoğlu zamanından 

berü Şeyh Hızır zaviyesine vakf olub vakfiyet üzere tasarruf eder 

11-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Alakır sınırunda bir çiftlik vakıf yer vardır deyü İnebegi demekle 

maˈrûfdur Suyu ki Parmak Pınar dimekle meşhur der-Hamidoğlu zamanından 

berü vakfiyet üzere tasarruf olunur haliya Pir Ahmed veled Selim tasarruf eder 

12-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Girme’de Şeyh İsmail ve Ahi Mehmed berat-ı padişahiyle zaviye -nişinler olub 

âyende ve revendeye hizmet ede-gelmişler mezkûrların bir mülk değirmenleri varimiş 

zaviye-i mezkûreye mâlikânesin vakf edüb her kim şeyh olursa âyende ve revendeye 

hizmet edüb mutasarıf olalar deyü haliya veledi [?] Şeyhdir 

13-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Etre’de Ahi Ahmed ve Ahi Mahmud zaviyesinin 58 sekiz dönüm yeri 
olub evladdan her kim şeyh olursa mutasarrıf olub âyende ve revendeye hizmet 

eder 

14-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Eyneş’de Derviş Süleyman zaviyesinin mezraˈsı ki tahminen iki çiftlik 
mikdarı varimiş mezbûr Süleyman evladından her kim Şeyh olursa vakfiyet üzere 

mutasarrıf olub âyende ve revendeye hizmet eder 

15-Nahiye-i Mezbûr 

Karye-i Eyneş’de cihet-i imamet tahminen bir çiftlik mikdarı yerdir. İmam 

olanlar mutasarrıfdır 

16-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Girme’de Şeyh İsmail zaviyesinin Dirkemiş Çiftliği dimekle maˈrûf bir çiftlik 

mikdarı vakf mezraˈsı olub her kim şeyh olursa mutasarrıf olub âyende ve revendeye 

hizmet eder 

17-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Şam’da 15 dönüm vakf yer olub her kim imam olursa tasarruf tasarruf 

ide 

18-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Geçilü’de Mescid vakfı demekle maˈrûf bir çiftlik yere imam olanlar vakfiyet 

üzere mutasarrıfdır 

19-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kayadibi’nde Şeyh Süleyman Zaviyesi demekle maˈrûf zaviyenin bir 

çiftlik vakf yeri olub kim mutasarrıf olursa âyende ve revendeye hizmet ede 

20-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Bademlü zaviyesine Ahi Muhammedî şeyh olub âyende ve revendeye hizmet 

eder 

21-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Mürseller’de Şeyh Satılmış Zaviyesi’nin 25 dönüm vakıf yeri olub şeyh 

olanlar tasarruf edüb âyende ve revendeye hizmet eder 

22-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karapınar’da tarik-i amm olub Hacı İbrahim nam kimesne zikr olunan karyede 

bir zaviye bina edüb, üç aded evini ve üç pare bağını dört bağçesini öşrin sipahiye eda 
etdikden sonra bâki mahsûlâtı âyende ve revendeye sarf oluna  

23-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yazır’da Emirşah oğlu Mustafa bir tekke bina edüb öşrin ve resmin 

sipahiye eda etdikden sonra bir pare bağında ve bir değirmen vakf edüb âyende 

ve revendeye sarf eder 

24-Nahiye-i mezbûr 

Kızılcabayır’da vakf-ı mescid-i Yahya Çiftliği dimekle maˈrûf çiftlik mescid-i 

mezbûrede imam olanlar vakfiyet üzere mutasarrıf ola 

25-Nahiye-i mezbûr 26-Nahiye-i mezbûr 
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Karye-i Öripınar’da Hacı Ahmed oğlu Seydi bir zaviye bina edüb iki pare bağ 

yeri ve bir kıtˈa değirmen içinde koz ağaçlı sahib-i timara öşrin verdikden sonra 

bâki mahsulatı âyende ve revendeye sarf eder 

Karye-i Alaeddin’de İsmail ile karındaşı Lütfüllah be-cihetü’l-imam Zekeriya Viranı 

dimekle maˈrûf çiftliği tasarruf eder 

27-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Karaca tekkede Şeyh Davud zaviyedâr olub 20 dönüm mikdarı yere 

vakfiyet üzere mutasarrıfdır 

28-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Bademlü’de tahminen 100 dönüm yer olub imam olanlar vakfiyet üzere 

mutasarrıf olalar. Hâliya imam Veli Fakih tasarrufundadır. 

Vr. 4.  

1-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Çorum’da Şeyh Sinan zaviye bina edüb öşrin sipahiye eda etdikden sonra 

iki dönüm bağın vakf edüb âyende ve revendeye hizmet eder 

2-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Buragir’de? Mevlana Hasan zaviye bina edüb emlakinden bir değirmen ve bir 

pare bağçe ve iki pare bağçe ve iki pare bağın öşrin ve resmin sahib-i timara verdikden 

sonra bâki mahsulatı âyende ve revendeye sarf eder 

3-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı Mescid der-karye-i Bademlü tahminen 100 dönüm yer olub imam olanlar 

vakfiyet üzere tasarruf eder 

4-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Çeltikci’de Kanlıca Çiftliği dimekle maˈrûf çiftlik Mevlana Alaeddin nam 

kimesnenin mülkü olub öşr ve haraç viregelmeyüb karye-i mezbûrede olan mescid-i 

vakf imam olan tasarruf eder 

5-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yaviler kurbünde Mustafa nam kimesne dört dönüm bağın karye-i 
mezbûre kurbünde azimde olan köprüyü vakf edüb taˈmirata sarf oluna 

6-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yunak’da Kaya-zâde oğulları Ahi Bâli ve Ahi İlyas 50 dönüm yer ile bir koz 
ağacın vakfiyet üzere tasarruf eder 

7-Nahiye-i Siroz 

Siroz’da karye-i Bademlü zaviyesine Ahi Mehmed berat-ı hümayunla şeyh olub 

âyende ve revendeye hizmet eder hâlâ mutasarrıfdır. 

8-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yüreğir’de Hacı Ali Fakih ve Mehmed ale’s-sebilü’l-iştirak imam olub Dedelü 

ve Çoban çiftliği dimekle maˈruf çiftliği vakfiyet üzere tasarruf eder 

9-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Kızıldam mezbûr karyede olan zaviyenin miskini Derviş Ali 

tasarrufndadır. Neferen aded [boş] 

10-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Büğdüz’de İmam Paşalı bin Hacı Dede cihet-i imamet 30 dönüm yere tasarruf 

eder 

11-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Badış? İsmail Fakih hasbetenlillah bir zaviye bina edüb 

Öşrin sahib-i timara eda etdikden sonra bir dönüm bağçesin ve bir dönüm bağın 

vakf edüb âyende ve revendeye hizmet eder 

12-Nahiye-i Siroz der-liva-i Hamid  

Vakf-ı Câmiˈ-i Kâtib Piri der-karye-i Pınarbaşı asiyab bab [boş] der-karye-i [?] Hâsıl 

fî sene 360. Müstakil hatibe meşrutdur. Cihet-i hatib fî yevm 1 cihet-i mütevelli fî-

yevm 1 Suret-i defter icmâl-i hakânî budur ki nakl olundu. Tahriren fî şehr-i şaˈbanü’l-

muazzam sene sebaˈ ve sebˈin ve mieteyn ve elf (Ş 1277) 

Varak 7  

1-Der-kasabâ-i İrle 

Karye-i Akçeköyde Şeyh İbrahim 40 dönüm yeri kendü zaviyesine vakf edüb 

âyende ve revendeye hizmet eder. Hâsıl fî sene 1000  

2-Karye-i Gülçek’de Şeyh İshak zaviyesinin bir çiftlik vakf yeri olub âyende ve 

revendeye hizmet ederler meşihat şeyhi tasarrufundadır. 

3-Nahiye-i mezbûr 
Karye-i Dere’de İlyas bin Satılmış bir çiftlik yeri vakfiyet üzere tasarruf edüb 

âyende ve revendeye hizmet eder Hâsıl 300 

4-Nahiye-i Mezbûr  
Karye-i İğdir’de Şeyh İsmail zaviyesinin bir çiftlik yeri olub [silik] oğlu [silik] 

tasarrufundadır Hâsıl 500 

5-Nahiye-i mezbûr  6-Nahiye-i Mezbûr  
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Karye-i Elak’da Kadı Bedreddin karındaşları İbrahim ve İslam ve Mezid ve 

Mustafa bir çiftlik vakf yer tasarruf edüb mezbûr Kadı Bedreddin oğlu Ahmed ve 

Bâli ve İbrahim Fakih’in oğlu Memiş ve karındaşı Mezid-oğlu Hızır Bâli’ye 

verilüb anların [silik] oğullarına verildi deyü defter-i hakaniye mukayyeddir 

Karye-i Yazır’da Sevinç Çiftliği dimekle maˈruf çiftliği Ekmel Fakih ve karındaşı 

Mehmed ve Pir Ahmed ve Mustafa Hamidoğlu zamanından berü vakfiyet üzere 

tasarruf ederler Hâsıl 200 

7-Nahiye-i Baradız’da  

Karye-i Kürtün’de 40 dönüm yer varmış berat-ı hümayûnla Şeyh İlyas-oğlu Hacı 

Fakih tasarruf eder deyü defterde mesturdur 

8-Nahiye-i Baradız’da  
Şeyh Halil karındaşı İbrahim vakfiyet üzere bir çiftlik yere tasarruf olur deyü 

mesturdur 

9-Nahiye-i Baradızda 

Karye-i Kürtün’de Melek eşi? Ali Bey 60 dönüm yer ve 4 dönüm bağı yılda bir 

hatim okutmak içün İdris Danişmend’e vakf eylemiş mezkûr İdris fevt olub 

oğulları Muhammedî ve İlyas zikr olunan 60 dönüm yerile dört dönüm bağı 

tasarruf edub yılda bir hatm okuya deyü şart etmiş 

10-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Beğler’de Ali Fakih ve Mahmud Fakih ve Mustafa nam kimesneler vakfiyet 

üzere 30 dönüm yere mutasarruf olalar deyü mesturdur 

11- Karye-i Beğlü imamı vakfiyet üzere tasarruf i degeldüğü 30 dönüm mikdarı 

mescid-i mezbûreye mukayyeddir 
12-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yazır’da Ayşe Hatun tasarrufunda iki çiftlik vakfiyet yer varimiş Hamidoğlu 

zamanından berü vakfiyet üzere tasarruf olunur Hâsıl 300 

13-Nahiye-i mezbûr  
Vakf-ı Pamuklu Mescidi’nin imamı vakfiyet üzere 60 dönüm yer tasarruf eder 

deyü mukayyeddir 

14-Gölhisar  
Karye-i Beküş Şeyhi Ahmed bir çiftlik yer vakfiyet üzere tasarruf edermiş zaviye-i 

mezkûre zamm olundu deyü mukayyeddir Hâsıl  200 

15-Gölhisar  

Karye-i Horzum’da iki çiftlik vakıf Pir Hasan Fakih çiftliği demekle maˈrufdur 

zaviye-i mezbûreye zam olundu defterde mukayyeddir Hâsıl 400 

16-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı İmaret-i Mahmud Çelebi birader-i Halil Paşa der-nefs-i İznik defter-i köhnede 

mukayyeddir 

17-Vakf-ı mezbûr 

Karye-i Kışla vakf-ı mezbûr neferen aded [boş] Hâsıl 8588 

18-Vakf-ı mezbûr 

Karye-i Askerye tabii-i ber-vech-i mezbûr Neferen aded 

19-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı Mescid-i Manastır der-nefs-i Burdur elân imameteş der-tasarruf-ı 

Mevlana Abdi Fakih  

Kilisacık altında bir pare yer harım [silik] 

Alihan oğlu harâbı altında bir pare yer 

Bir pare yer Ak divar’dadır?  

Bir pare yer Feti Yayıl? oğlu demekle maruf olan bağ  
Bir pare yer Kayapınar altında Hâsıl 500 

20-Nahiye-i Burdur’da  

Askerye’ye müteallik olan keferedir ki zikr olunur neferen [boş] aded Hâsıl 10348 

21-Nahiye-i mezbûr 

Nefs-i Burdur’da Doğanbey Değirmeni kurbünde 1 dönüm bağ ki hutebâ-i 

mütekaddimin kadimü’l-eyyâm vakfiyet üzere tasarruf eder 

22-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı câmi-i Atik der-nefs-i Burdur hâliya hitabeteş der-tasarruf-ı Şeyh Bedreddin 

Hâsıl bir dönüm 1230 icâre-i dekakin der-zemin-i bazar maˈ Çardakhâne der-pîş-i 

Burdur Kıt’aât 50*70 Hâsıl 3700 Maˈ dekakin Hâsıl ani’l-galle ve öşr-i bağ nakdiye 

12300 Hâsıl-ı [?]1230 

23-Nahiye-i Mezbûr 24-Nahiye-i Burdur 
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Burdur’da Mehmed Çelebi bin Bayezid Çelebi elinde tutageldiği yerleri öşrin 

sipahiye eda etdikden sonra vakf-ı evlatlık üzere mutasarrıf ola deyü 

mukayyeddir 

Nefs-i Burdur’da Bağlar kurbünün Taş yanında Halid oğlu Ârif bir zaviye bina edüb 

kendü emlakından dört pare yer ki biri Karakaya altında ve biri Saltuk Kapusu 

karşusunda ve biri Hallac Kapusu karşusunda ve bir Ak divarlu bağ altında eşcar-ı 

Ârif dimekle maˈrufdur hâliya meşihat Bedreddin tasarrufundadır Hâsıl ani’l-galle ve 

öşr-i bağ 1000 

25-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı Mescid-i Burcu imamet der-tasarruf-ı Fethi Efendi der-nefs-i Burdur Zahir 

Burdur’da [i]ki pare ki Burcu yeri demekle marufdur mescid-i mezbûra imam 

olanlar tasarrufundadır. İcâre-i dekâkin der-nefs-i Burdur, Maˈmur fî sene 400, 

harab [silik] Bağ 40 dönüm fî sene 400 Yekün 1150  

26-Nahiye-i Mezbûr 

Karye-i Suludere vakf-ı zaviye-i Şeyh Hamza tabiˈ-i Burdur 

Neferen aded [boş] Hâsıl ani’l-galle ve gayrihi 1000 

Varak 8:  

1-Vakf-ı Zaviye-i Eyyüb der-karye-i Karakend 40 dönüm yer vakfiyet üzere 

tasarruf olunub âyende ve revendeye hizmet eder deyü Hâsıl fî sene 500 
2-Nahiye-i mezbûr  

Mescid-i Yusuf Kethüda der-karye-i Mandırya, Ulu vakf ve Karayer ve Tobtaş ve Kum 

harım demekle maˈruf yerlerin mescid-i mezbûra imam olanlar vakfiyet üzere tasarruf 

ederler deyü mukayyeddir Hâsıl 500 

3-Nahiye-i mezbûr 
Karye-i Akyaka’da Ahi Ömer elindeki bir çiftlik yeri zaviyesine vakf etmiş şeyh 

olanlar mutasarrıf olub âyende ve revendeye hizmet ederler Hâsıl 500 

4- Nahiye-i mezbûr  
Vakf-ı Zaviye-i İsa der-nefs-i Burdur mezkûr İsa zikr olunan tekye bina edüb [?] ve 

bağ ve bağçe vakf edüb zaviyesi-i mezkûra şeyh evladından olub vakfiyet üzere 

tasarruf edüb âyende ve revendeye hizmet ede deyü mukayyeddir 

5-Nahiye-i mezbûr  

Vakf-ı Mescid-i Burcu der-karye-i Yazı, Burcu yeri dimekle maruf iki pare yer 

ve iki buçuk bağ ve bağçe-i mezbûr mescidin vakfı olub imam olanlar tasarruf 

eder 

6- Nahiye-i mezbûr  
Zaviye-i İsa Burdur nahiyesinde mezkûr zaviyenin 40 dönüm vakf yerleri olub vakfiyet 

üzere tasarruf olunur deyü mukayyed. Hâlâ Mehmed tasarrufundadır  

7- Nahiye-i mezbûr  

Vakf-ı Zaviye-i Ali Bey der-karye-i Çendik Ahi Çiftliği demekle maˈruf çiftlik 

zaviyenin vakfı imiş mezkûr Ali Beğ’in neslinden tasarruf edüb âyende ve 

revendeye hizmet ederler deyü mukayyeddir 

8-Nahiye-i mezbûr 

Karye-i Yazır’da Karaoğlan vakfı demekle maˈruf yer ki tahminen 30 dönüm 

mikdarıimiş Ömer Fakih nam vakf-ı evlatlık üzere tasarrufundadır 

9-Nahiye-i mezbûr  

Vakf-ı Mescid-i Cedid der-nefs-i Burdur mezbûr mescidin nefs-i Burdur’da iki 

pare ki tahminen 3 dönüm harım ve bir pare yeri olub imam olanlar vakfiyet üzere 
tasarruf edeler deyü mukayyeddir. 

10-Nahiye-i mezbûr 

Vakf-ı Zaviye-i Ahi Muhammedî der-nefs-i Burdur mezkûr Ahi Mehammedî kendü 

mülkünü kendü zaviyesine vakf edüb neslinden Ahi Seydi oğlu Rüstem tasarruf eder 
deyü mukayyeddür zemin kıtˈa [boş] ani’l-galle maˈ mâlikâne 150, bağ kıtˈa [boş] an 

öşr maˈ mâlikâne 200- bağ dönüm [boş] ani’l-galle maˈ mâlikâne 100 

11- Nahiye-i mezbûr vakf-ı  

Zaviye-i Piri Dede der-nefs-i Burdur mezkûr zaviyenin Pir deresi ve Taşluca 

harım demekle maˈruf yerleri olub ve nefs-i Burdur’da bir kasab dükkânı 

icaresine yılda 50 akçe ve bir dönüm bağ Hâsılından yıl 22 akçe ve harım 

icaresinden yılda 10 akçe zaviye-i mezbûrenin vakfıdır deyü mukayyeddir 
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ÖZET: Toplumsal cinsiyet kavramı, insanların doğumla birlikte edindikleri biyolojik cinsiyetle ilişkilendirilen 
elde ettikleri ve toplum tarafından verilen temel görev ve sorumluluklar olarak ifade edilir. Cinsler arasındaki farklılığın 
temeli insanlık tarihinde avcı toplayıcı olarak bilinen en erken döneme kadar uzanır.  

“Kadın Dostu Kent Programı”, yerel yönetimler açısından toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ilk 

program olma özelliğini(Tekinbaş, 2015:7) taşıması bakımından da önemlidir. Program kapsamında kadınların sosyo-
ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi, kentte sunulan tüm hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi ayrıca projenin 
sürdürülebilirliği için düzenlemelerden öte eşitlikçi bakış açısının ana akım haline getirilmesi adına yerel düzeyde bir 
takım düzenlemeler ve uygulamalar başlatılmış ve devam etmektedir. Kadın Dostu Kentler Projesi, Türkiye’de kentler 
noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi için 2006’dan bu yana önce 6 ilde başlayan bugün ise 12 ile 
ulaşmış olan önemli bir deneyimdir.Bu çalışmada,toplumsal cinsiyet eşitliği konusu teorik olarak tartışılarak, ülkemiz 
için oldukça yeni bir kavram olan kadın dostu kent anlayışı çerçevesinde ele alınmıştır.  

 Anahtar kelimeler: Kent, Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Dostu Kent. 

ABSTRACT: The concept of gender is expressed as the basics tasks and responsibilities that are acquired and 

associated with the biological gender that people acquire with birth. The basis of the difference between the sexes dates 
back to the earliest period known as hunter-gatherer in human story.   

The “Women’s Friendly City Program” is the first program to ensure gender equality for local governments 
(Tekinbaş, 2015:7). Within the scope of the program, a number of local regulations and implementations have been 
initiated and continue at the local level in order to strengthen women's socio-economic and cultural fields, to ensure 
equal access to all services provided in the city, and to make the egalitarian point of view more than regulations for the 
sustainability of the project. Women Friendly Cities Project, located in the city's points of gender equality in Turkey 
for the first since 2006 in 6 provinces beginning today is an important experience, which has reached 12.In this study, 

the issue of gender equality has been discussed theoretically and discussed within the framework of the concept of 
women friendly city which is quite new for our country. 

 Keywords: Urban, Woman, Gender Equality, Women’s Friendly City Project. 

 

 

GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet kavramı insanların doğumla birlikte edindikleri biyolojik cinsiyetle 

ilişkilendirilen ve toplum tarafından verilen temel görev ve sorumluluklar olarak ifade edilir. 
Geçmişten günümüze kadar devam eden ve artık bir sorunsal niteliği taşıyan toplumsal cinsiyet 

algısının değiştirilebilmesi için uluslar arası örgütler de dahil olmak üzere çözüm üretilmeye 

çalışılmaktadır. Kadın Dostu Kent kavramı da bu nedenle ortaya atılmış bir kavram özelliği 

taşımaktadır. Kadın Dostu Kent Projesi’nin en önemli özelliği demokrasi kavramının kentlerde 
yerleştirilmesiyle ülkenin geneline yaygınlaştırılmasının daha uygulanabilir olmasıdır. Çünkü 

demokrasi kentlerde başlar ve kadının ikinci sınıf bir vatandaş gibi haklarını kullanamıyor olması 

her şeyden önce bir demokrasi sorunudur.  

mailto:seda.tapdik@beun.edu.tr
mailto:nilufernegiz@sdu.edu.tr
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Ayrıca “Kadın Dostu Kent Programı”, yerel yönetimler açısından toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlamaya yönelik ilk program olma özelliğini  (Tekinbaş, 2015:7) taşıması bakımından 

da önemlidir. Program kapsamında kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi, 
kentte sunulan tüm hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi ayrıca projenin sürdürülebilirliği 

için düzenlemelerden öte eşitlikçi bakış açısının ana akım haline getirilmesi adına yerel düzeyde 

bir takım düzenlemeler ve uygulamalar başlatılmış ve devam etmektedir. Kadın dostu kentler 

projesi, Türkiye’de kentler noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi için 2006’dan 
bu yana önce 6 ilde başlayan bugün ise 12 ile ulaşan önemli bir deneyimdir.   

Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu teorik olarak tartışılarak, ülkemiz için 

oldukça yeni bir kavram olan kadın dostu kent anlayışı çerçevesinde ele alınacaktır. 

 

1.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kent 

Toplumsal cinsiyet kavramı insanların doğumla birlikte edindikleri biyolojik cinsiyetle 

ilişkilendirilen ve toplum tarafından verilen temel görev ve sorumluluklar olarak tanımlanabilir. 
Sargın, toplumsal cinsiyeti toplumdaki rol ve statüyü belirleyen ve biyolojik cinsiyetten çok 

biyolojik cinsiyete yüklenen anlam, beklenti ve sorumluluklar olarak tanımlamış ve toplumun 

kadın ve erkek olmaya yüklediği farklı anlamlara kadın ve erkeklerin nasıl davranması ve ne 
yapması gerektiğine dair beklentileri ifade ettiğini vurgular. Cinsler arasındaki farklılığın temeli 

insanlık tarihinde avcı toplayıcı olarak bilinen en erken döneme kadar uzanır. Ardından gelen 

insanlık devrimi içerisinde kadın ve erkek gelişimlerini bir arada tamamlarken; oluşan her yeni 
düzende; Neolitik yaşam, kent devletleri çağı, imparatorluklar ve ulus çağları boyunca toplumsal 

yaşam, kadını ve erkeği her yeniçağın özelliklerine ve barındırdığı değerlere göre 

şekillendirmiştir. Yaradılıştan gelen fiziksel farklılıkların, toplumsal yaşamda da sürdürülmesi ve 

kadınlar için oluşturulan setlerin kaldırılması anlayışı, modern çağın vazgeçilmez bir konusu 
olmuştur.  

Demokraside temel ilke fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Kentler ise, demokrasi kültürünün 

en hızlı ve rahat yerleştirilebileceği mekânlardır. Kentte verilen hizmetler ve kadının vatandaşlık 
hakları açısından düşünüldüğünde, kadın ve erkeklerin kent yaşamında eşit hak ve fırsatlara sahip 

olmalıdır. Bu açıdan kentlerde kadının katılım ve temsil düzeyinin artırılması ayrıca önemlidir. 

 

2.Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent  

Toplumsal cinsiyet, toplum tarafından kadın ve erkeklerin cinsiyetlerine yönelik 

tanımlanan davranış kalıplarıdır. Toplumsal cinsiyet kalıpları bilinen en eski dönemlerden beri 

varlığını sürdürmektedir. Ancak günümüzde değişen şartlar ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
durum kadınların aleyhine işlemeye başlamıştır. Kadınların ekonomik hayata katılmasıyla birlikte 

kadının günlük hayatında harcadığı emek artarak devam etmiştir. Kadınların iş hayatlarının 

yanında ev içi ve ailedeki yerleşmiş rolleri geçmişten geldiği şekliyle devam ettiği için kadın cinsi 
daha fazla emek sarf etmeye başlamıştır.Tüm bunların yanında kadınlar iş hayatında ve kamusal 

hayatın içinde yer almaya başlamışken kendilerini direkt ilgilendiren kararlar noktasında hayata 

katılım gösterememektedirler. Yani kadının eksik temsil edildiği alanlardan biri de siyasettir. 

Kent siyaseti kadının en kolay katılım gösterebileceği alanlardan biridir. Ayrıca kent hayatında 
annelik rolü ve aile içi rollerinden dolayı kadınların verilen hizmetlerden daha fazla yararlandığı 

düşünülmektedir. Bu durumda kentsel haklara erişmede kaynakların eşitlikçi ve adil dağıtımına 

dikkat edilmesi ve durumun izlenerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar bir arada 
düşünüldüğünde kadınların kent siyasetinde varlık göstermesinin önemi daha fazla ortaya çıkmış 

olmaktadır. 

Kadın Dostu Kent kavramı ile ifade edilen her iki cinsin de kent yaşamında eşit fırsatlara 
sahip olarak yaşamını sürdürmesi olarak ifade edilebilir. Cinsler arasındaki adalet ve eşitlik 

anlayışı kentlerde başlarsa, ülkenin geneline yerleştirilebilme potansiyeline de sahip olur.  

Kent yönetimlerinde kadın oranlarına bakıldığında kentlerde eril bir siyasetin hâkim 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kentlerde planlar kadınların ihtiyaç ve beklentilerinden 
uzak hatta belki de bilgi sahibi olunmadan oluşturulmaktadır. Bu sorun bir bölgeye, ülkeye ait bir 

sorun olmayıp;ulusal bir sorun hatta sorunsal niteliğindedir.Çünkü nüfusun yarısını oluşturan bir 
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kesimin kararlara dâhil olmaması herşeyden önce bir demokrasi sorunudur. Meclislerinin salt 

çoğunluğuyla karar verdiği bir sistemde, kadınların kente dairyerel politikaların karar alma 

sürecinde eksik temsili, yerel demokrasinin işletilemediğinin göstergesidir. Demokrasiyle çelişen 
bu durumun değiştirilebilmesi içinuluslararası alanlar da dâhil olmak üzere bir çok çözüm önerisi 

üretilmeye çalışılmıştır. Kadın Dostu Kent projesi de bu politikalardan biridir.  

 

2.1. Kadın Dostu Kent ve Program Kriterleri 
Kent kavramına dair tanımlamalar yapılırken genellikle kent ve köy ayrımına 

gidilmektedir. Ancak Keleş’in (2013:102) de ifade ettiği gibi bu ayrımda yalnızca demografi yani 

nüfus büyüklüğünü benimsemek yeterli olmamakla birlikte nüfus düzeyinin altında olsa bile 
kentsel bir yapı kazanmış olan yerleşmeleri kent olarak görmemek doğru bir yaklaşım 

olmayabilir. Bu sebeple birçok ülkede kent köy ayrımında nüfus ölçütünün yanına başka 

ölçütlerin koyulduğu karma ölçütler kullanılmaktadır. Özer’e göre, (2004: 2) kenti tanımlamak 

için dört ölçüt kullanılabilir. İlk ölçüt ki en sık kullanılanıdır ve demografik verilere dayanır. Yani 
nüfus büyüklüğüne göre yapılmış kent tanımıdır.  

İkincisi ise ‘işlevsel ya da ekonomik’ olarak adlandırılabilecek ölçüttür. Bu ölçüt, köyde 

yoğun uğraşı alanının tarım; kentte ise tarım dışı olması şeklinde örneklendirilebilir. Üçüncü 
boyut ‘toplumbilimsel’ olarak adlandırılırken köy ve kentte toplumsal öğretilerin birbirinden 

ayrıldığı ve mekânda yaşam biçiminin buna göre şekillendiği ifade edilebilir.Dördüncü ve son 

ölçüt de yönetimsel ölçüt olarak belirtilmiştir. Yerel yönetimlerce verilen hizmetler içinde kentsel 
kamu hizmetleri ise önemli bir yer tutar (Gül; Negiz, 2018: 72).  

Kentlerde yönetsel faaliyetler kırsala göre oldukça farklılık arz etmektedir. Çünkü kentler 

birçok farklı kültürden kişinin bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır ve dolayısıyla farklı 

kesimlere hitap eden bir yönetim şekli benimsenmesi demokrasi pratiğinin yerleşmesi için de bir 
gerekliliktir. Bu noktada kentte aktörlerin yönetime dâhil edilmesi bir yandan kent yöneticilerinin 

işini kolaylaştırırken; diğer yandan da halkın istek ve taleplerinin tespit edilmesi için kritik bir 

öneme sahiptir. Kent aktörleri; merkezi yönetimin taşra teşkilatlanmaları, yerel yönetimler, 
kalkınma ajansları, kent meclisleri, yerel siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve 

vatandaşlar olarak sıralanabilir. Kent aktörlerinde kadın temsilinin eksik olması kadınların kent 

kararlarına katılmadığı anlamına geldiği için kentte verilen hizmetlerin tüm kesimlere hitap 
ettiğini söylemek çok da doğru olmayacaktır. Çünkü kent hayatında bir faktör olarak cinsiyet 

farklı sorun alanları ya da fırsatlar ortaya koymaktadır (Akca, 2018: 246). 

Cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin doğuştan sahip oldukları farklı biyolojik özellikleri; 

toplumsal cinsiyet ise toplumsal öğretilere dayanarak kadın ve erkeklere toplum tarafından 
biçilmiş ve kalıplaştırılmış rolleri ifade etmektedir. Kadın ve erkekler için tanımlanan toplumsal 

cinsiyetçi rolleri, sosyal ve ekonomik yaşamda kadın ve erkeklerin kentteki fırsatlara ve 

kaynaklara adaletsiz erişmeleri sonucunu doğurur (Sargın, 2013:7).Yine, kentlerin sahip olduğu 
özellikler ve kentsel yaşamda verilen hizmetlerin niteliği, kadınların kent yaşamındaki 

görünürlüğüne de olumlu ya da olumsuz etki etkileyebilmektedir. Örneğin kentte bulunan kreş ve 

bakım evi olanakları, toplu taşıma hizmetleri, kentlerin güvenliği gibi konular, kadının kentte 

istihdamını olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Kentsel mekânda nüfusun yaklaşık olarak 
yarısına sahip kadınları düşünmeden oluşturulan kent politikaları ve hizmetleri kent yaşamında 

kadınları erkeklerden daha fazla etkilemektedir. Bunun en önemli sebebi ise kadınların toplumsal 

cinsiyet rollerinden kaynaklı olarak gün içinde daha fazla sorumluluk almasıdır. Bu sorumluluklar 
sebebiyle kentsel hizmetlerden daha fazla etkilenebilmektedirler (Baykan, 2015:13). Bu noktada 

kadınların verilen hizmetlerle ilgili fikirlerini ortaya koymaları dolayısıyla karar organlarında 

yeterli temsil edilmesi ve katılım sağlaması, daha çok önem kazanmaktadır. 
Yerel siyasette kadının eksik temsili demokrasi pratiğiyle bağdaşmadığı gibi kadının bir 

vatandaş olarak bir takım haklarını kullanamaması anlamına da gelir.Çünkü bu durum, kadının 

günlük hayatına direkt etki eden kararlara katılamadığını ve karar veremediğini de 

göstermektedir. Bu sorun belli bir bölgeye ait olmayan evrensel bir konudur, dolayısıyla uluslar 
arası örgütler tarafından bir takım çözüm önerileri sunularak öneriler projelendirilmektedir. Bu 

sebeple ortaya çıkmış projelerden biri de “Kadın Dostu Kent Programı”’dır. Program, yerel 
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yönetimler açısından toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ilk program olma özelliğini  

(Tekinbaş, 2015:7) taşıması bakımından da önemlidir. Program kapsamında kadınların sosyo-

ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi, kentte sunulan tüm hizmetlerden eşit şekilde 
yararlanabilmesi ayrıca projenin sürdürülebilirliği için düzenlemelerden öte eşitlikçi bakış 

açısının ana akım haline getirilmesi adına yerel düzeyde bir takım düzenlemeler ve uygulamalar 

başlatılmış ve devam etmektedir. Tüm bunlara ek olarak kentsel mekânların,  kadınların ve kız 

çocuklarının ihtiyaçlarının dikkate alınmasıyla daha sağlıklı, düzenli ve güvenli hale getirilmesi 
projenin hedeflerinden biridir (Altay Baykan: 2015: 10). 

KDKP için bir takım yerel mekanizmaların oluşturulması projenin yürütülmesini oldukça 

kolaylaştıracaktır. Bu mekanizmalar ise; Yerel Eşitlik Eylem Planları, Yerel Eşitlik 
Mekanizmaları, İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulları, Eşitlik Komisyonları, Eşitlik Birimi/ 

Eşitlik Masası, Sivil Toplum Desteği- Hibe Programı (BM, Kadın Dostu Kentler Programı 

Kitapçığı: 53, 54). Kısaca kadın dostu kent; kadınların temelde sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve 

tüm kentsel hizmetlere ulaşım olanaklarını, istihdam olanaklarını ve şayet şiddete uğradıkları 
durumda bir takım haklarını güvene alabilecek hizmetlere ulaşabilmelerini ifade eder.  Ayrıca 

tüm bunlara ulaşmada belki de en önemli kıstas olan kentte karar alma süreçlerine katılımlarının 

sağlanacağı biçimde kentlerin planlanmasını ifade eder (BM, Kadın Dostu Kentler Programı 
Kitapçığı, 2013:1,2).  Kadın dostu programına dâhil olurken kentlere bir takım hedefler 

konulmaktadır. Bunlar; karar alma süreçlerine ve mekanizmalarına kadın katılımının artırılması; 

kentte kadın ve erkek eşitliğini sağlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve hayata 
geçirilmesi; kadınların günlük yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik özel yerel politikaların 

oluşturulmasıdır (Şenol, 2016:3). Öte yandan 5393 sayılı kanunun ön plana çıkardığı yönetişimci 

belediyecilik anlayışı için de kadının yani nüfusun yarısının kent kararlarına yeterli düzeyde 

katılım göstermesi, demokratik bir kent yönetimi anlayışı için bir gereklilikten öte bir 
zorunluluktur denilebilir. 

2.2.Kadın Dostu Kent Programı ve Türkiye’de Durum 

Kadın Dostu Kent Programı, Birleşmiş Milletlere ait bir proje olup, Türkiye’de 2006’dan 
bu yana uygulanmaktadır. İllerde proje faaliyetleri 8 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; ilin 

durum analizi; yerel kurumların ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları)’ların kapasitelerinin 

artırılması; eşitlik birimleri ve komisyonları gibi yerel mekanizmaların kurulması; yerel eşitlik 
eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması; halkın bilgilendirilmesi ve en nihayetinde 

mevzuat çalışmalarının yapılmasıdır. Programın ilk fazında 4 kent ( İzmir, Nevşehir, Şanlıurfa, 

Trabzon) pilot il olarak seçilmiştir. 2011 yılında 2. Aşama geçildikten sonra ise 8 il daha eklenerek 

(Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun, Kars)  toplamda 12 ilde 
çalışmalar yapılmaktadır. Program illerinde İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, Kadın Erkek 

Eşitliği Birimleri ve Meclis Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları isimleriyle Yerel Eşitlik 

Mekanizmaları kurulmuştur.  Söz konusu iller için katılımcı bir kent yönetimi anlayışına uygun 
olarak Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) hazırlanmıştır. Kentlerde seçilen kurumların (İl Özel 

İdaresi, Belediye, Kalkınma Ajansı, İl Müdürlükleri) stratejik planlarına ya da İş Planlarına dâhil 

edilmesi sağlanmıştır. 12ilin yerel yönetimlerince yaklaşık 620.000 TL bir bütçe bahsedilen 

YEEP faaliyetleri için kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü ve söz konusu kent aktörlerinin bu konuyla ilgili kapasitelerinin artırılması için 

cinsiyete duyarlı bütçeleme, toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma gibi birçok sayıda eğitim 

almaları sağlanmıştır. Programın ilk fazında da dâhil olan kentler olan İzmir, Nevşehir, Şanlıurfa 
ve Trabzon’da mahallelerden başlayarak kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla komite 

veya kurul adıyla Mahalle Kadın Yönetim Sistemleri oluşturulmuştur. Ülkenin yasal 

kaynaklarıyla ilgili incelemeler yapılarak; yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizması 
için hukuki bir takım önerilere dayalı bir çalışma da yürütülmüştür (BM Kadın Dostu Kentler 

Programı Kitapçığı, 2013: 3). 
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Türkiye Yerel Siyasette temsil oranları incelendiğinde projenin Türkiye için önemi ortaya 

çıkmış olmaktadır. Türkiye’de kadınların eksik temsil edildiği alanlardan biri de yerel siyasettir. 

1999-2014 yılına ait kadın temsil oranları tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Yerel Siyaset ve Yönetimde Kadın Temsili 

  

Toplam 

Erkek Kadın 

Sayı 

Oran 
(%) Sayı 

Oran 
(%) 

1999      

Belediye Başkanı 3.215 3.197 99,4 18 0,6 

Belediye Meclisi Üyesi 34.084 33.543 98,4 541 1,6 

İl Genel Meclis Üyesi 3.122 3.078 98,6 44 1,4 

2004      

Belediye Başkanı 3.225 3.207 99,4 18 0,6 

Belediye Meclisi Üyesi 34.477 33.660 97,6 817 2,4 

İl Genel Meclis Üyesi 3.208 3.151 98,2 57 1,8 

2009      

Belediye Başkanı 2.948 2.922 99,1 26 0,9 

Belediye Meclisi Üyesi 31.790 30.450 95,8 1.340 4,2 

İl Genel Meclis Üyesi 3.379 3.269 96,7 110 3,3 

Köy Muhtarı 34.275 34.210 99,8 65 0,2 

Köy İhtiyar Heyeti 138.177 137.848 99,8 329 0,2 

2014      

Belediye Başkanı 1.396 1.356 97,1 40 2,9 

Belediye Meclisi Üyesi 20.498 18.300 89,3 2.198 10,7 

İl Genel Meclis Üyesi 1.251 1.191 95,2 60 4,8 

Köy Muhtarı 18.143 18.085 99,7 58 0,3 

Köy İhtiyar Heyeti 80.696 79.689 98,8 1.007 1,2 

*Kaynak: İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 1999, 2004, 2009, 2014 

  

 

Yerel yönetimler ve yerel siyaset açısından tablo Türkiye’de kadının temsilinin “görünür 

olmadığını” ortaya koyar niteliktedir. Kadın Adayları Destekleme Derneğinin (KA.DER) oldukça 
önemli farkındalık çalışmaları yürütmüş olmasına rağmen son mahalli seçimlerde de koltuklara 

yansıyan rakamlar yine istenenin altındadır. 31 Mart 2019 yılında tamamlanan son mahalli 

seçimlerde kadın seçmen %50,7, erkek seçmen %49,3’tür (www.ysk.gov.tr). Ancak sandığa 
giden seçmen ağırlığı kadın olsada; sandıktan çıkan sonuç bu gerçekten oldukça uzaktır.  

Türkiye’de mülki idare envanterine göre; 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 il belediyesi, 519 

Büyükşehir İlçe Belediyesi, 403 İlçe Belediyesi ve 386 Belde Belediyesi olmak üzere toplamda 
1389 belediye bulunmaktadır. 1389 belediye başkanlığından 45 tanesi kadın olup, belediye 

http://www.ysk.gov.tr/
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başkanlığında kadın temsil oranı ülke genelinde %3,23 olarak gerçekleşmiştir. 45 belediye 

başkanlığından 3 tanesi Büyükşehir, 2 tanesi il, 38 tanesi ilçe ve 2 tanesi belde olarak dağılmıştır. 

Seçilen 45 belediye başkanından 2 tanesi Bağımsız aday olarak seçime girmişler ve 
kazanmışlardır (Bilecik-Pazaryeri ve Elazığ-Keban).(http://esitlikadaletkadin.org/onlar-

digerlerinin-yolunu-acacak-45-kadin belediye-baskani-oldu/). Kadın adaylara ilişkin aşağıdaki 

bilgiler sıralanabilir.  

Bu seçimlerde partilerin gösterdiği toplam 8263 belediye başkan adayının, sadece 652’si 

yani, %7,89’u kadın olmuştur. (http://kadinkoalisyonu.org/) Seçim sonuçlarını 

değerlendirdiğimizde ise, partilerin çoğunlukla seçilme şansının az olduğu ilçelerde kadınları 

aday gösterdiğini söylemek mümkündür. 

AKP’nin 77 ilde açıkladığı 1243 belediye başkan adayının 25 tanesi, yani % 2’si kadındır. 

Bu 25 aday arasından, yalnızca 8 kadın aday belediye başkanlığına seçilmiştir. Bu belediyeler; 

Gaziantep, İstanbul Sancaktepe, Ankara Akyurt, İzmir Kiraz, Eskişehir Mihalgazi, Kocaeli 
Gebze, Samsun Ladik, Afyonkarahisar Dinar, Haydarlı beldesidir. 

CHP’nin 57 ilde açıkladığı 904 belediye başkan adayının 44 tanesi, yani % 4.8’i kadındır. 

Bu adaylar arasından, yalnızca 10 kadın aday belediye başkanlığına seçilebilmiştir. Bu 
belediyeler; Aydın, İzmir Balçova, İzmir Selçuk, İzmir Karaburun, Amasya Gümüşhacıköy, 

Denizli Bozkurt, Denizli Merkezefendi, Edirne Uzunköprü, Karabük Safranbolu, Kocaeli 

İzmit’tir.  

MHP’nin tek kadın belediye başkanı ise Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi’ne bağlı Deredolu 
Beldesi’ndedir.  

Her bölgede eş başkanlık sistemiyle seçime giren HDP, aday gösterdiği toplam 245 il ve 

ilçede kadınları eş başkan adayı yapmıştır. Seçim sonuçlarına göre, HDP’de resmi olarak 24 kadın 
belediye başkanı göreve gelmiştir. (YSK’nin kararıyla seçimi kazanan 2 belediye başkana KHK 

ile ihraç edildikleri için mazbataları verilmemiş,  Altı ilde ve 15 ilçede ise kadınlar “eş 

başkan” olarak seçilmiştir.) 

Bağımsız adaylar içinde ise Bilecik Pazaryeri ve Elazığ Keban’da kadınlar belediye 

başkanı olarak seçilmiştir. 

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de kentsel hizmetleri üreten kent 

yönetimi ve siyasetinde kadının eksik temsil edildiği çok açıktır. Bu verilere dayanılarak 
denilebilir ki; Türkiye’de kentlerin ‘Kadın Dostu Kent’ olmak için oldukça fazla yol kat etmeye 

ihtiyacı vardır.  

3. Sonuç ve Değerlendirme  

2014-2019 yerel seçim sonuçları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de kentsel 

hizmetleri üreten kent yönetimi ve siyasetinde kadının eksik temsil edildiği çok açıktır. Kadının 

siyasette eksik temsili her şeyden önce bir demokrasi sorunudur. Yerel siyasette eksik temsili ise 

gündelik hayatını etkileyen kararlarda etkisi olmadığı için en temel vatandaşlık hakkını 
kullanamadığı anlamına gelmektedir. 2019 yerel seçimlerinde Kadın Adayları Destekleme 

Derneğinin (KA.DER) oldukça önemli farkındalık çalışmaları yürütmüş olmasına rağmen yerel 

siyasette kadın temsili yine oldukça düşük seyretmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bir ülkede 
kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının ve temsilinin artırılması için önce yasal 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin Finlandiya’da 1987 yılında kabul edilmiş ve 1995 

yılında düzenlenmiş bir yasaya göre ulusal ve yerel düzeyde cinslerin eşit temsili öngörülmektedir 
ve kadın ve erkekler en az % 40 oranında temsil edilmelidir. İsveçte’de de 1998 yılından beri tüm 

siyasi partiler tarafından gönüllü kota uygulanmaktadır ve karar organlarında kadın temsili için 

%50 kota öngörülmektedir. Belçika’da ise 1994 yılında kabul edilmiş ve 2002 yılında tekrar 

düzenlemeye tabii tutulmuş bir yasaya göre ulusal ve yerel düzeyde aday gösterilenlerin %50’si 
kadınlardan oluşmak zorundadır. ( Şenol, 2016: 6) 

http://esitlikadaletkadin.org/onlar-digerlerinin-yolunu-acacak-45-kadin%20belediye-baskani-oldu/
http://esitlikadaletkadin.org/onlar-digerlerinin-yolunu-acacak-45-kadin%20belediye-baskani-oldu/
http://kadinkoalisyonu.org/
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Kadınların karar mekanizmalarına eksik katılımı ve kent siyasetinde eksik temsil edilmesi 

tüm bunlara ek olarak da kentte verilen hizmetlerde eşitliğin sağlanamaması gibi temel sorunların 

tespit edilmesi ve çözümlerine yönelik oluşturulacak yerel politikalar, kentte yaşayan tüm 
kesimlerin daha kaliteli bir kent yaşamı için önemli bir yer tutmaktadır.Buna göre, Türkiye’de 

kentlerin ‘Kadın Dostu Kent’ olmak için oldukça fazla yol kat etmeye ihtiyacı vardır. Çünkü her 

şeyden önce kentte kadınların yönetime katılması ve adaletli temsil edilmesinin önünde bir takım 

engeller bulunmaktadır. Kent her iki cins için de yaşam alanıdır. Kentte kadın ve erkek arasında 
kentsel yaşam kalitesi konusundada görülen eşitsizliklerin giderilmesi önem arz etmektedir.Bu 

durum kadınların ve kız çocuklarının günlük yaşamlarını direkt etkilediği için söz konusu politika 

değişikliklerinin kentlerde başlaması gerekir. Bu süreçte de kurumlar, mahalli idareler ve sivil 
toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar yapması ve ‘kadın dostu kentler’ oluşturması büyük bir 

katkı sağlayacaktır.Başarılı bir mahalle yönetimi etkin kent yönetimi için de çok büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle kentte kadınların ihtiyaç ve beklentilerini en iyi bilenler olarak muhtarlarla 

düzenli iletişim içinde olunması, verilecek hizmetlerin etkinliğini de oldukça artıracaktır. Son 
olarak, KDK Projesi henüz yeni bir konu olması ve az bilinirliği, nedeniyle bu konuda  

bilgilendirme çabalarının artması gerekmektedir.  
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ÖZET: Göller Bölgesi Isparta’nın sembolü haline gelen gül bitkisinden tarih öncesi dönemlerden bu yana, 
kralların ve gelişmiş medeniyetlerin değişik amaçlarla faydalandıkları bilinmektedir.  Çoğunlukla tıbbi olarak 
faydalanılan gül bitkisinin türleriyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, kaynaklar gül bitkisine Orta 
Asya’nın ev sahipliği yaptığını söylemektedir. İbn-i Haldun eserlerinde distilasyon yöntemini kullanarak gül suyu ve 
gül yağını nasıl elde ettiğini detaylarıyla kaydetmiştir. Edirne; Osmanlı Devleti döneminde gül bitkisinin yetiştirildiği 
ve işlendiği merkez olarak kabul edilir. Isparta gülü (Rosa Damascena) 1870 yılında Müftüzade İsmail Efendi 
tarafından Isparta’ya getirilmiş ve kendisi ilk gül yağını eski usul damıtma sistemi ile elde etmiştir. Atatürk’ün 
Isparta’ya gelişiyle (6 Mart 1930) verilen talimat üzerine 1934 yılında modern gül yağı fabrikası kurularak 
endüstriyel koşullarda gül yağı ve gül suyu üretilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde gül çiçeğinin damıtılması ile elde edilen ekonomik değeri yüksek gül suyu ve gül yağı, büyük 
ölçüde ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak; üretim sonrası geride kalan gül posası yeterince 
değerlendirilemeyerek geri dönüşümü sağlanamamaktadır.  

Bu çalışmada; gül bitkisi damıtılarak elde edilen gül suyu ve gül yağı sonrasında oluşan atığın (gül posasının) 
seramik bünyede kül sırı olarak kullanımı amaçlanmıştır. Bu kapsamda gül posası külünü seramik sanayiinde 

hammadde olarak kullanıp, seramik bünyede özgün efektlerin oluşturulması ve atık durumdaki gül posasının geri 
dönüşümü sağlanarak ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: gül posası, geri dönüşüm, kül, seramik 

ABSTRACT: Lakes Region It is known that kings and developed civilizations have benefited for different 
purposes since the prehistoric period from the rose plant, which became the symbol of Isparta. Although there is no 

definite information about the types of rose plants that are mostly used medically, sources say that the rose plant is 
hosted by Central Asia. Ibn Khaldun recorded in detail how he obtained rose water and rose oil by using distillation 
method in his works. Edirne; It is considered as the center where the rose plant was grown and processed during the 
Ottoman Empire period. Isparta rose (Rosa Damascena) was brought to Isparta by Müftüzade İsmail Efendi in 1870 
and he obtained his first rose oil with the old-style distillation system. Upon the arrival of Atatürk to Isparta (March 
6, 1930), a modern rose oil factory was established in 1934 to produce rose oil and rose water under industrial 
conditions. 

Today, rose water and rose oil, which have high economic value obtained by distillation of rose flower, are 
exported to a great extent and contribute to the national economy. But; rose pulp remaining after production cannot 
be recycled enough and cannot be recycled.  

In this study; rose water and rose oil obtained after distillation of rose plant waste (rose pulp) is intended to be 
used as ash glaze in the ceramic body. In this context, it is aimed to use rose pulp ash as a raw material in the ceramic 
industry, to create original effects in the ceramic body and to recycle the waste pulp into the economy of the country.  

Keywords: rose pulp, recycling, ash, ceramic 

1) Bu çalışma SDÜ.BAP Projeleri komisyonu tarafından desteklenen “ISPARTA GÜL POSASININ 
SERAMİK BÜNYEDE KULLANIMI“ Proje No SYL-2019-7089 elde edilen verilerden derlenmiştir. 

 

 

mailto:serapunal2011@gmail.com
mailto:elifakgyk123@gmail.com
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GİRİŞ  

Gül; en eski dönemlerden bu yana, hayatın birçok alanında kullanılmıştır. Göller bölgesi 
ve Isparta’nın simgesi haline gelen Isparta gülü (rosa damascena), gül suyu ve gül yağı üretimi 

ile yöre ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Cumhuriyet döneminden sonra organik ya da 

özellikle endüstriyel işlemler sonucu geliştirilmekte olan gül ürünleri, günümüz gelişen 

teknolojileri ve yenilikler ile ürün ve ürün kalitesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
Üretim sonrası ortaya çıkan gül posasının atık olarak tanımlanması, yeni bir hammadde ya 

da diğer endüstriyel alanlarda kullanılması için yeterince geri dönüştürülemediği görülmüştür. 

Atıkların geri dönüştürülmesi sayesinde, doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve 
ekonomiye katkı sağlayarak geleceğe yatırım yapılmış olacağı düşünülmektedir. 

Gül yağı üretimi sonrasında oluşan gül posasının geri dönüştürülmesi ve ekonomiye 

kazandırılması ile ilgili çalışmalar devam etmekte, ancak yeterince verimli geri dönüşümler elde 
edilememektedir. Gül suyu ve gül yağı üretimi esnasında ortaya çıkan atık gül posasının yeni 

teknolojilerle veya eski yöntemlerle geri dönüştürülmesi olanaklarının araştırılması çabası 

araştırmamıza yön vermiştir. 

Bu çalışma; seramik sanayinde hammadde içinde kullanılmasına yönelik çalışmalar gül 
posası atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak hem seramik sanayide hem de gül sanayide artı bir 

katma değer oluşturacaktır. Böylece Isparta Gülü (Rosa damescena)’nün gül posası külünün 

seramik bünyede kullanılmasıyla sağlanacak endüstriyel ya da sanatsal değere katkısının 
ölçülebilmesine olanak sağlayacaktır. 

 

1. ISPARTA, GÖLLER BÖLGESİ VE GÜL 

Isparta ve Burdur illerini içine alan, Afyon, Denizli, Konya ve Antalya illerinin bazı 
bölümlerini kapsayan coğrafi bölümün adına “göller bölgesi” denmektedir (Yıldız, 2007, s. 206). 

Batı Akdeniz bölgesinde yer alan Göller Bölgesi’nde, tamamına yakını tektonik oluşumla bazıları 

ise volkanik şekilde oluşmuş birbirine yakın irili ufaklı birçok göl bulunur. 
(https://isparta.ktb.gov.tr/TR-70986/goller.html, 2019). 

Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda, bu yörenin M.Ö. 8000–5000 yılları arası cilalı taş 

devrinde yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 1500 yılında Hititler ve sonra sırasıyla, 
Lidyalılar, Persler, Makedonya İmparatorluğu, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, 

Bizanslılar ve son olarak da 1071 yılında da Selçuklu devletinin eline geçmiştir. (Yıldız, 2007, s. 

206) 

Isparta ve Göller Bölgesi, yeryüzü şekilleri ve coğrafi konumu bakımından incelendiğinde 
yağ gülü (Rosa Damascena) yetiştirilmesinde uygun özellikleri taşıdığı görülmektedir. Akdeniz 

ve karasal iklimin birlikte yaşandığı Isparta’da yağ gülünün ılıman iklim özelliğinin gülün 

ekolojisine uygun olduğu görülmektedir. Isparta’da farklı çeşitlerde toprak grupları 
bulunmaktadır. Gül fazla killi ve kireçli topraktan hoşlanmaz. Hafif kumlu, milli derin ve süzek, 

organik madde bakımından zengin topraklar gül tarımı için idealdir (Bilir, 2010, s. 6-7). 

Gülün tarihi insanlık tarihinden çok daha eskilere uzanmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde 
bulunan Oligosen devri fosillerine göre Rosa (Gül) dünya üzerinde yaklaşık 35 milyon yıldan beri 

mevcuttur (Baytop, 2001, s. 149). Bazı kaynaklarda ise 60-70 milyon yıl önce Orta Asya’da 

görüldüğü yazılıdır. Bununla birlikte günümüzde yapılan moleküler çalışmalar gülün yaşını 200 

milyon yıl öncesine dayandırmaktadır (Altıntaş, 2010, s. 176)(Direk, 2016, s. 42). 
Dünyada bulunan güllerin pek azı koku endüstrisinde değerlendirilmektedir. Bunlar 

arasında ekonomik değeri en yüksek olanı Rosa damascena Mill. (Isparta gülü, Kazanlık gülü, 

Şam gülü, Pembe yağ gülü)’dir. Bu tür, dünyada en fazla Bulgaristan (özellikle Kazanlık, Plovdiv 
ve Karlova yörelerinde) ve Türkiye’de (özellikle Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar yörelerinde) 

üretilmektedir (Baydar, 2006, s. 13-17). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) sahip olduğu yüksek 

kalitedeki aromatik bileşenler nedeniyle parfüm ve kozmetik endüstrisinde değerlendirilen en 

önemli kokulu gül türüdür (Baydar & Baydar, 2010, s. 9-14).  
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Gül çiçeklerinden elde edilen en önemli endüstriyel ürünler gül yağı, gül suyu, konkret ve absolüt 

olup, bunlar taze toplanmış gül çiçeklerinin birer damıtma (distilasyon) ve ekstraksiyon 

ürünüdürler. Ülkemizde Isparta gülü olarak tanınan Rosa damascena’nın çiçeklerinden elde 
edilen gül yağı dünya piyasalarında “Türk gül yağı” olarak bilinmektedir (Kürkçüoğlu, 1988, s. 

128). 

 

2. GÜLÜN DAMITIMI 

 

Isparta gülünü diğer gülgiller ailesinden ayıran en belirgin özelliği yoğun özüdür. Diğer 

güllere oranla kokusunun kalıcılığı kozmetik ve gıda sektöründe kullanılmasının önünü açmış 
bahçe ve evlerde mis kokusuyla yerini almıştır. Bu tür yağ çiçeği sadece Isparta ve çevresinde 

yetişmekte ve sadece Mayıs – Haziran aylarında 40 günlük bir sürede hasat edilmektedir. Hasat 

edilen çiçekler hiç bekletilmeden işlenmek üzere fabrikalara gönderilir veya köy tipi imbiklerle 

damıtılmak amacıyla depolanır. Sadece gün içerisinde toplanan gül çiçekleri gül suyu ve gül yağı 
elde edilmesi için damıtılır. Erken veya geç toplanan gül çiçeklerinin gül suyu – gül yağı verimi 

olmaz. 

 

 
Şekil – 2.1 – Köylü tipi damıtma usulü (Kıneci, 2005, s. 26) 

 
Şekil – 2.2 – Endüstriyel Damıtma Prosesi (Kıneci, 2005, s. 27) 

 

 
 

Çalışma da kullanılan, çoğunlukla bakırdan veya paslanmaz çelikten yapılmış kazanlara 20 

litre su ve 20 kg gül ilave edilerek 2 saat süre ile damıtılmıştır.  
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Şekil 2.3 – Damıtma İşlemi - Gül Çiçeklerinin Ve Suyun İmbiklere Konulması 
 

(Akgeyik, 2018) 

 
Gül çiçekleri, diffüzyon yoluyla çiçek patellerinden ayrılan uçucu yağlar su buharıyla 

birlikte kazanın üst kısmında birikerek buhar yine kazanın üst kısmından çıkarak soğutma 

havuzuna ulaşır. Burada yoğunlaşan buhar soğutma havuzu sonunda çıkışta yer alan cam şişelerde 

toplanarak üzerinde gül yağı bulunan gül suyu elde edilir. Kazanda geriye kalan gül çiçekleri ve 
su karışımı yani posa kazandan dökülerek tekrar kullanılmak üzere temizlenir. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Bu araştırmada materyal olarak 2017 yılında İsmail Baltacı tarafından Isparta ili Güneykent 

Kasabası’nda üretilen doğal gül çiçeklerinin gül suyu ve gül yağı elde etmek amacıyla köy tipi 

imbiklerde damıtılan gül çiçeklerinden geriye kalan gül posaları kül haline getirilerek kül içeriği 
analiz edilmiş, seramik yüzeylerde kullanılmıştır. 

 
Şekil 3.1 – Damıtma İşlemi Sonrası Gül Posasının İmbikten Boşaltılması 

(Akgeyik, 2018) 

 

Isparta ve Göller bölgesi gül yağı üretimi sonrası ortaya çıkan gül posasının seramik 

sanayiinde sır olarak kullanımını amaçlayan çalışmada, organik sır olarak bilinen kül sırlarını 

organik atık olan gül posası kullanarak gün yüzüne çıkarmak amaçlanmıştır. 
Şekil 3.3 – Boşaltılan Gül Posalarının Pirket Haline Getirilmesi 
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(Akgeyik, 2018) 

 

Gül posası küllerinin seramik yüzey üzerindeki artistik sır görünümlerini araştırmak ve 

yeni reçeteler elde ederek literatüre yeni kaynaklar kazandırmak hedeflenmiştir. Ekolojik 

dengenin korunabilmesi ve hammadde atıklarının geri dönüşümlerinin sağlanabilmesi için 
yapılan çalışmalar seramik sanatı ve seramik sanayii için oldukça önemlidir. Seramik yüzey 

üzerinde tekrarlanması mümkün olmayan efektlerin oluşumu seramik seramik sanatına katkı 

sağlarken sır maliyetinin düşürülmesi ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. Element 
analizlerinin ve sonuç reçetelerinin kullanıldığı çalışmada ‘gül posası kül sırı’nın seramik 

üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. 

 

4. BULGULAR 

Atık hammadde olarak kullanılan gül posası yakıldığında geriye kalan bitki külleri 

minerallerden oluşmaktadır. Genel olarak bitkilerin içerisinde CaO, SiO2, K2O, MgO, Na2O, P2O5, 

demir, bakır gibi renk veren oksitler düşük miktarda bulunmaktadır.  
 

Şekil 3.3 – Güneşte Kurutulup Küçük Parçalar Haline Getirilen Gül Posasının Yakılması  

(Akgeyik, 2018) 

 
Yakılan bitkinin çeşidi değiştikçe içerisindeki minerallerde değişeceğinden her bitki 

seramik bünyede kendine özgü efektler vermektedir. Bu nedenle gül bitkisinin yakılan posası da 

kendine özgü mineral ve oksit deposuyla seramik bünye üzerinde olağan üstü sır etkisi 
bırakmaktadır. Gül posası külleri fırın atmosferinde sıra dönüşebilmek için minimum 1070°C’ye 

ihtiyaç duymaktadır.  
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4.1. Posa ve Posa içeriği 

Isparta, Güneykent kasabasında damıtma sonrası elde edilen gül posasının analizi 

sonrasında elde edilen bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Şekil 4.1.1 – Gül Posası Analiz Sonuçları 
 

Parametre 100 gr kuru küspede gr olarak 

100 o C’ de rutubet 91.446 

Mutlak kuru küspe nispeti 8.554 

Ham kül 7.805 

Organik madde 92.194 

SiO2 2.2133 

Ca 1.2914 

Mg 0.7766 

K 1.0327 

Fe 0.05932 

P2O5 005932 

P 0.02588 

N 3.02037 

 

(Acatay, 1969, Özcan, 1998) 

 

4.2. Kül ve Külün içeriği 

Tarihte biline ilk sırlar olarak bilinen kül sırları M.Ö. 1500’de Shang Hanedanlığı 

döneminde keşfedilmiştir. Kül sırları ilkel seramik fırınlarında pişirim esnasında odun küllerinin 
seramik yüzeye yapışması sonucu tesadüfen ortaya çıkmıştır. Yüksek sıcaklığın etkisiyle yüzey 

üzerinde eriyen küller seramik yüzey ile reaksiyona girmiş üzerine renkli ve camsı bir yüzey 

oluşturmuşlardır. Bu etkiler nedeniyle formların gözenekli yapıları düzelmiş, seramik ürünler 
daha dayanıklı bir yapıya sahip olmuşlardır.  

Aynı bitki farklı bölgelerde farklı miktarlarda mineraller emer. Dolayısıyla deney 

sonuçları da farklı olur. Hatta bitki aynı zamanlarda farklı şehirlerden alındıysa ya da yılın farklı 

dönemlerinde yetiştiyse, kimyasal içeriği çok değişken olur’ (Hopper, 1984:89). Bu nedenle 
bitkilerin kimyasal içerikleri sırın, dokusunu rengini ciddi oranda etkilemektedir.  

Gül posası külleri ve sadece birkaç malzemeyle çeşitli parlak ya da mat sırlar elde 

etmek mümkündür. Gül posası külü de kendi başına bir sır olarak kullanılabilir. 
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Şekil 4.1.1 – 1050 °C’de Kalsine Edilmiş Gül Posası Külü 

 

 
(Akgeyik, 2018) 

 

Güneşte kurutularak küçük parçalar haline getirilen gül posasının, içine başka maddelerin 

karışmaması için daha önceden bisküvi pişirimi yapılmış geniş ve derin seramik kapta yakılan gül 
posasından elde edilen gül külü analizi sonrasında elde edilen bilgiler Çizelge 2’de verilmiştir.  

Şekil 4.2.1. – Gül Külü Analiz Sonuçları 
 

Numune Adı Element Derişimi (%) 

Al₂O₃ Alüminyum Oksit 1,95 

P₂O₅ Fosfor Pentoksit 9,32 

Fe₂O₃ Demir Oksit 1,47 

CaO Kalsiyum Oksit 37,68 

K2O Potasyum Oksit 13,47 

MgO Magnezyum Oksit 5,44 

MnO Mangan Oksit 0,26 

CuO Bakır Oksit 0,079 

SiO₂ Silisyum Dioksit 4,01 

Na₂O Sodyum Oksit 0,77 

(SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Fakültesi, Akgeyik, 2018) 

 

4.4. Yüzey Üzerindeki Denemeler 

Seramik yüzeyde kullanılacak olan oksit ve mineraller belirlenir, hassas terazide tartım 
yapılır, sır reçeteleri hazırlanır.  
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Şekil 4.2.1. – Kül Ve Minerallerin Tartımı 

(Akgeyik, 2018) 

 

 

Analiz sonuçlarına göre kül içerisindeki eksik mineraller dışardan ilave edilerek 

tamamlanır. Külün daha düşük derecede eriyebilmesi için ergitici olarak sülyen veya üleksit 
kullanılır.  

 
Şekil 4.2.1. – Harmanların Homojenleştirilmesi 

(Akgeyik, 2018) 
 

Tartımı yapılan hammaddeler su ile karıştırılarak homojen dağılımı yapılır. Deney plakalarının 

üzerine akıtma yöntemiyle sürülür. 1070°C’de pişirilir.  
Gül posasının sır olarak kullanıldığı denemelerin birkaçı örnek olarak verilmiştir. Seramik yüzey 

üzerinde olumlu sonuçlar oluşturarak renklendirici özelliği olduğu ispatlanmıştır. 

 

4.5. Deneme Sonuçları 

 
Şekil 4.2.1. – Gül Posası Külü Deneme Sonuçları 

    
 

(Akgeyik, 2018) 
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 Sırasıyla stoneware, kırmızı çamur, şamotlu çamur ve beyaz çamur ile şekillendirilmiş 

deneme plakalarının üzerine %60 gül posası külü, %35 sülyen, %5 şeffaf sır harmanları akıtma 

yöntemiyle uygulanmıştır. Stoneware, kırmızı çamur ve şamotlu çamurda koyu renk benekli sır 
elde edilirken, beyaz çamurda kahverengi ve tonlarını vermiştir. Yüzeyde az parlak bir görünüm 

elde edilmiştir. 1070°C’de pişirilmiştir.  

 
Şekil 4.2.1. – Gül Posası Külü Deneme Sonuçları 

 

    
                (Akgeyik, 2018) 

 

%50 kül, %45 sülyen ve %5 şeffaf sır harmanları akıtma yöntemi ile seramik yüzeye 

sürülmüştür. Stonewar çamurda koyu renk ve pütürlü bir yüzey elde edilirken, kırmızı ve şamotlu 

çamurda camsı bir yüzey elde edilmiş ve beyaz çamur yüzeyinde sarı-kahverengi tonları ortaya 
çıkmıştır. 1070°C’de pişirilmiştir. 

 
Şekil 4.2.1. – Gül Posası Külü Deneme Sonuçları 

 

    
(Akgeyik, 2018) 

  

          %40 kül, %55 sülyen ve %5 şeffaf sır harmanları deneme plakalarına uygulanmıştır. Sonuç 
olarak stonewar çamurda reçete aralıklı, koyu efektler verirken kırmızı çamur yüzeyinde pütürlü 

ve renksiz etkiler oluşturmuştur. Şamotlu çamur üzerinde benekli ve pütürlü bir yüzey oluşmuş 

ve beyaz çamurda kahverengi ve tonları elde edilmiştir. 1070°C’de pişirilmiştir. 
 

SONUÇ 

Gül posası ile yapılan bu çalışmada geniş seramik kaplar içerisinde yakılmış olan küllerin 
1050°C’de kalsine edilerek seramik yüzey üzerindeki sır etkileri incelenmiştir. Gül posası külü 

içeriğinde yoğun olarak kalsiyum oksit bulunmaktadır. Kalsiyum oksit ve herhangi bir eritici 

buluştuğunda sonuç olarak seramik yüzeyde kahverengi ve tonlarını vermektedir. Buna oranla 

içerisine az miktarda renklendirici oksit kullanıldığında daha canlı ve tekrarı mümkün olmayan 
sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan denemeler gül posası külünü seramik sanatı ve seramik 

sanayiinde renklendirici sır olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara 

bakıldığında çeşitli araştırmalar ve uygulamalar yapılarak gül posası külünün seramik yüzey 
üzerindeki etkilerini incelemek ve geliştirerek yeni reçeteler ortaya koymak mümkün kılınmıştır.  

Bu çalışma SDÜ BAP Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen ‘ISPARTA GÜL 

POSASININ SERAMİK BÜNYEDE KULLANIMI’ Proje No: SYL-2019-7089 elde edilen 

veriler derlenmiştir. 



576 
 

Kaynakça 

Altıntaş, A. (2010). Gül Gül Suyu Tarihte Tedavide ve Gelenekteki Yeri (2. Baskı b.). İstanbul: Maestro. 

Baydar, H. (2006). Oil-Bearing Rose (Rosa damascena Mill.) Cultivation and Rose Oil Industry in 

Turkey. Euro Cosmetics, 13-17. 

Baydar, H., & Baydar, N. (2010). Organik ve konvansiyonel gül (Rosa damascena Mill.) yağlarının koku 

kalitesinin karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9-14. 

Baytop, T. (2001). Türkiye’de Eski Bahçe Gülleri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Bilir, S. (2010). Isparta İlinde Gülcülük ve Ekonomik Önemi. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi. 

Direk, M. (2016, Haziran Kasım). Gülcülük. PLANT: Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi(28-29). 

Gökdoğan, O. (2011). Isparta Yöresinde Gül ve Gülyağı Üretiminde Mekanizasyon Uygulamalarının 

Araştırılması. Konya: Doktora Tezi. 

https://isparta.ktb.gov.tr/TR-70986/goller.html. (2019, 12 1). T.C. Kültür Turizm Bakanlığı Web Sitesi: 

https://isparta.ktb.gov.tr/TR-70986/goller.html adresinden alındı 

İkiz, M. (2011). Göller Yöresinde Organik ve Konvansiyonel Yağ Gülü (Rosa damascena) 

Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Isparta: Yüksek Lisans Tezi. 

Kıneci, S. (2005). Gülyağı Eldesinde Verim Artırıcı Yeni Tekniklerin Araştırılması. Isparta: Yüksek 

Lisans Tezi. 

Kürkçüoğlu, M. (1988). Türk Gül Yağının Üretimi ve Özelliklerinin Tespiti. Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Olgunsoy, P. (2014). Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.)'nden Kallus Kültürü ile Gül Ekstraktı Üretimi ve 

Ekstraktın Karakterizasyonu. Isparta: Yüksek Lisans Tezi. 

Yıldırım, B. (2016). Rosa Damascena Mill'nın Türkiye'deki yayılışı: Karakterizasyonu ve Isparta 

Koşullarında Verim Analizi. Isparta: Doktora Tezi. 

Yıldız, Z. (2007). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller Bölgesi uygulaması.  

 

 

 



577 
 

 
 

SANATTA ESİN KAYNAĞI OLARAK KEÇİ/TEKE FİGÜRÜNÜN 

KULLANIMI: TEKE YÖRESİ 

The Use Of Goat/Teke Figure As Inspiration in Art: Teke Region 

Serap ÜNAL 

Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü 

serapunal2011@gmail.com 

 
Tennur YAŞAR 

Sanatta Yeterlilik Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım 

Ana Sanat Dalı 

tennuryasar@gmail.com 

 
ÖZET: İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ile birlikte ilk evcilleştirdiği hayvanlar arasında bulunan 

keçi/teke, insan yaşamının sürekliliğine ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Besin değeri, hızlı 
hareket kabiliyeti ve fiziksel özellikleri ile insanların hayatında her dönem için önemli bir yere sahip olmuştur. 
Keçi/teke figüratif anlayışın yansıması olarak, farklı medeniyetlerin sanatçılarını etkilemiş ve sanat eserlerine konu 
olmuştur. Özellikle Anadolu ve yakın coğrafya kültürlerine ait sanat eserleri üzerinde sıklıkla keçi/teke betimlerine yer 
verilmiştir.  

Teke Yöresi gelenek ve görenekleri yiyecek, giyecek, müzik ve oyunlarıyla kendine özgü, sahip olduğu köklü 
geçmişi ile de zengin bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Oldukça geniş bir coğrafya ile tanımlanan Teke Yöresi’nde 
keçi/teke figürü önemli bir yere sahiptir. Çalışmada keçi/teke figürünün günümüz Teke Yöresi sınırları içerisinde ayrıca 
arkeolojik alan ve müzelerde yer alan sanat eserlerinde betimlenmiş örneklerinin belirlenmesi ve sanatsal açıdan 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelime: Teke Yöresi, Keçi/Teke Figürü, Sanat Eseri,   

ABSTRACT: The goat/teke, which is among the first domesticated animals, has contributed greatly to the 
continuity of human life and its cultural development. With its nutritional value, fast mobility and physical 
characteristics, it has been an important place in people's lives for every period. As a reflection of figurative 
understanding, Goat/teke influenced artists of different civilizations and became the subject of works of art. Especially 
goat/teke descriptions have been included frequently on art works belonging to Anatolian and nearby geographic 
cultures.  

The Teke region is home to a rich culture with its traditions and customs, food, clothing, music and games, 
and its deep-rooted history. The figure of teke/goat has an important place in Teke region, which is defined by a very 

wide geography. The aim of the study is to identify and evaluate the examples of goat figure depicted in art works 
within the borders of Teke region, as well as in archaeological sites and museums. 

Keywords:Teke Region, Goat/Teke Figure, Artwork    

1) Bu Çalışma SDÜ.Bap Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenen “Teke yöresi (Isparta – 

Burdur) Hayvan Figürünün(Seramik Sanatında Kullanımı  Proje No SDK-2019-6967 Elde Edilen 

Verilerden Derlenmiştir. 

GİRİŞ 

Teke/keçi, çok eski dönemlerden günümüze insanlar tarafından ekonomik, sanatsal ve 
dini amaçlar ile kullanılmıştır. Hayranlık uyandırıcı hızlı hareket kabiliyeti ile insanları her zaman 

etkilemiş ve bu özelliği insanlarla yakınlık kurmasını sağlamıştır. Avcı toplayıcı dönemde 

insanların avladıkları; ancak sonraki dönemlerde tanınarak insanların evcilleştirdiği teke, tarihsel 

süreçlerden günümüze, insan yaşamının sürekliliğine ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkı 
sağlamıştır. Sanatta esin kaynağı olarak, farklı sanat ürünlerine zenginlik katmıştır. Figürün, farklı 

sanat dalları arasında kendine ne şekilde yer bulduğu, Anadolu ve yakın coğrafyadan örnekler ile 

mailto:tennuryasar@gmail.com
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sunulmuş devamında Teke Yöresi içerisindeki antik dönem betimlemelerine örnekler 

sunulmuştur. 

 

 Teke/Keçi Etimolojisi ve Anlamı 

Eski Yunanca’da keçi ismi, “αίγα” kelimesinden türetilmiştir (Giles, 1840: 15, αίγα 
maddesi; Doğer-Sezgin, 2019: 141). Latince’de  capra : keçi ve capra ıbex : dağ keçisi olarak 

bilinmektedir. “Leksika 1997” adlı Rusça yazılmış olan eserin hayvan isimleri bölümü, E. 

Besli’nin hazırlamış olduğu doktora tezinde Türkiye Türkçesi’ne çevrilmiştir. Eserde, etimolojik 
olarak ele alınan täkä “yabani teke” kelimesinin Göktürkçe’de geçmediği, Eski Uygur, Karahanlı, 

Orta Kıpçak ve Çağatay Türkçesi’nde teke olarak geçtiği belirtilmektedir. Kelime Türkiye, 

Türkmen, Altay Türkçesinde teke; Gagavuz ve Kazak Türkçesi’nde tekä,  Azeri Türkçesi’nde 
täkä; Özbeklerde taka; Horezm’de tɛkɛ, Tuva’da d’ege te (dhe) ; Tofalar’da dehe; Çuvaş’da taga 

olarak geçmektedir (Besli, 2010: 96 vd). Tüm kaynaklarda erkek keçi, Türkmen, Altay, Tuva, 

Tofalar Türkçesi’nde erkek yaban keçisi anlamında, Evcil keçi, Türk lehçelerinde erkeç 

sinonimiyle de adlandırıldığı belirtilmektedir. Besli’nin hazırlamış olduğu doktora çalışmasında, 
kelimenin Altayca ve Moğolca proto tipleri arasında: Proto Altay: t’ak’ui ‘bulan, geyik’; Proto 

Mançu-Tunguz: to:hui ‘bulan’. Proto Moğol: taki ‘at’; Yazılı Moğolca: taki; Moğol lehçeleri: 

Kalmuk: taka; Halha: tah.  

 Eski Türkçe’de eçkü, şeklindeki kelimenin ilk olarak Harezm Türkçesi’nde keçi şeklinde 

karşımıza çıktığı belirtilmektedir (Demirci, 2013: 273-280). Türkologların çoğunluğu, bu şeklin 
Oğuzca olduğunu, Batı Türkçesi’nde keçi olarak bilinen kelime, Anadolu ağızlarında éçkü 

şeklinde geçmektedir.      

FARKLI SANAT DALLARINDA TEKE/KEÇİ FİGÜRÜNÜN KULLANIMI 
Sanatta esin kaynağı olarak, farklı sanat ürünlerinin süsleme anlayışına zenginlik katan 

teke/keçi figürünün farklı sanat dalları arasında kendine ne şekilde yer bulduğu, Anadolu ve yakın 

coğrafyadan örnekler ile sunulmuştur. Bu kapsamda teke/keçi figürünün konu olduğu seramik, 
çini, çağdaş resim, mozaik döşeme, metal ve taş eserler, petroglif ve kemik eser örnekleri 

incelenmiştir. 

 

 SERAMİK 

İnsanoğlu çok eski dönemlerden itibaren toprağı işlemeye başlamış ona şekil vererek 

günlük yaşantısında kullanmıştır. Öncesinde taş kaplar kullanmış sonrasında ise pişirim 

görmemiş ve pişirim görmüş seramikler yapmıştır. Ürettiği seramikler üzerine tarihsel süreçler 
içerisinde farklı bezemeler yapmıştır. Çevresinde gördüklerinden etkilenmiş, seramiklerini de 

kendince yorumladığı geometrik, bitkisel ve çeşitli figürler (hayvan, insan ve mitolojik figürler 

vb.) ile süslemiştir. Söz konusu figürleri bazen boyalı bir şekilde, bazen de kabartma şeklinde 
yapmayı tercih etmiştir.  Seramikler üzerine resmettiği hayvan figürleri arasında yer alan keçi 

figürünün önemli örneklerinden birine Yakın coğrafyamızdan İran’da bulunan Tepe Sialk 

yerleşiminde rastlanmaktadır. MÖ.4000 tarihli kap üzerinde art arda sıralanmış keçi figürleri 
bulunmaktadır (Res. 1). Keçi betimli önemli eserlerden biri de ülkemizde Niğde ili Bahçeli 

ilçesinde bulunan Köşk Höyük yerleşiminden ele geçen seramik parçalarında rastlanmıştır. Açık 

kırmızı hamurlu, astarlı ve perdahlı parçalarda bulunan kabartma şeklinde yapılmış keçi (Res. 2) 

profilden gösterilmiştir (Silistreli, 1989: 368, Lev IX-3; Öztan 2002: 58, Res. 11). Keçinin 
betimlendiği önemli örneklerden bir diğerine de Yunanistan’ın Rhodos Adası’nda rastlanmıştır. 

Yaban Keçisi Sitili ile yapılan seramikler üzerine de keçilerin doğadaki anlık hareketleri ile 

resmedilmişlerdir (Res. 3). Keçi figürü, aynı zamanda modern seramik sanatçılarına da esin 
kaynağı olmaktadır. 
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Resim1. İran, Tepe 

Sialk Keçi Bezemeli 

Seramik 
 

 
 

Resim 2. Köşk Höyük Keçi 

Kabartmalı Seramik 

 

 
 
 

Resim 3.Yaban 

Keçili 

Oinochoe 
 

 
 

    

 ÇİNİ 
Bitkisel, geometrik ve hayvan bezemeleriyle ait olduğu yapıya canlılık ve zenginlik katan 

çinilerin en güzel örneklerine bir Anadolu Selçuklu yapısı olan Kubad Abad Sarayında 

rastlanmaktadır. Büyük Saray ve Küçük Saray çinileri, zengin konu çeşitliliği ile oldukça 

etkileyicidir. R. Arık, M.Ö 7. yüzyıldan itibaren Orta Asya’da gelişen ve Asyalı kavimler ile 
Türklerin de paylaştığı hayvan üslubu denilen göçebe sanatının uzantılarının bu çinilerde yer 

tuttuğunu belirtir (Arık, 2000: 73 vd ). Konya Beyşehir Gölü yakınında bulunan Selçuklu 

Sultanlarından Alaeddin Keykubad için 1226-1237 yıllarında inşa edilmiş olan Kubad Abad 
Saraylarındaki çinilerde resmedilen keçi figürleri (Res. 4-5), sır altı ve lüster teknikleri 

kullanılarak oldukça etkileyici bir biçimde işlenmiştir1. Özellikle de Selçuklu Dönemi figürlü çini 

sanatında işlenen keçi figürleri, dönem faunası hakkında da bilgi vermektedir. Selçuklu 

saraylarında sır altı tekniği ile yapılan çinilerde en çok siyah, firuze, kobalt mavisi ve mor renkler 
kullanılmıştır (Yetkin, 1986: 164).   

 

Resim 4.Keçi Figürü, Sır altı,  Büyük Saray 

 
 

 

Resim 5.Keçi Figürü, Sır altı, Küçük Saray 

 
 

 ÇAĞDAŞ RESİM 

Keçi figürüne çağdaş sanat ortamı içerisinde yer veren sanatçılardan Cemal Tollu, yapmış 

olduğu resimlerinde konularını kübist bir anlayışla yapmış ve çoğunlukla günlük yaşamın içinden 
konular seçmiştir. Tarlada çalışan köylüler, pazar yerleri, çobanların yanı sıra resimlerinde 

sıklıkla keçi figürünü de kullanmıştır (Res. 6). Kullandığı beyaz renkli keçi figürleri, yapmış 

olduğu resimlerin merkezinde yer almaktadır. Keçi figürleri açık alanda profilden dört ayakları 
görünecek şekilde resmedilmiştir. Fikret Otyam, eserlerinde keçi figürünü (Res. 7) sıklıkla 

kullanan sanatçılardan bir diğeridir. 

 

 
 

                  

                                                             
1 Kubad Abad Sarayı çinilerinde ayrıca saray ileri gelenleri ve çalışanlarının tasvir edildiği insan figürleri, 

farklı hayvan betimlemeleri ile mitolojik figürler işlenmiştir. Saray içini süsleyen çini dekorasyon ürünleri, 

lacivert, yeşil, sarı, beyaz, siyah renkli sırlar kullanılarak büyüleyici bir sanat eseri ortaya çıkmıştır. Farklı 

konular ile birlikte farklı tekniklerin de bir arada kullanıldığı saray çinileri, Selçuklu sanatçısının eşsiz 

maharetini sergilemektedir.    
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Resim 6. Ankara’da Keçiler, Cemal Tollu. 

 
 

Resim 7. Harran, Fikret Otyam 

        
 

 

 HEYKEL 
Yaşadığı dönemin en ünlü ressamlarından olan Picasso farklı alanlarda da eserler 

üretmiştir. Bu alanlardan biride heykeldir. Yapmış olduğu eserlerinde hayvan figürlerini de 

sıklıkla işlemiştir. Picasso’nun hayvan figürlü eserlerinin arasında yer alan adından oldukça söz 
ettirdiği bilinen keçi heykelidir (Res. 8).  Keçi heykelinin yapımında birbirinden farklı doku ve 

renkten oluşan atıl durumdaki malzemelerden yararlanmıştır. Bu malzemeler mukavva, alçı, 

seramik parçalar, sepet gibi atıl durumdaki eşyalardır. Picasso’nun hayvan figürlü yapmış Olduğu 

eserlerden biride Keçi heykelidir. Heykelin yapımında mukavva, alçı, kırık sürahiler, sepet gibi 
atılmış malzemeler kullanılmıştır 

Resim 8. Pablo Picasso, La Chèvre (Keçi), 1950 

 
 

 

 MOZAİK 
Yapımında farklı cins taşlar kullanılan mozaik, genellikle taban, tavan ve duvar süslemesi 

olarak kullanılmıştır. Kültürel mirasımızın en somut örnekleri arasında bulunan mozaik döşeme, 
yapının gerek iç mimarisinde gerekse de dış mimarisinde kullanılarak yapıya canlılık ve 

hareketlilik kazandırmaktadır. Keçi figürü, antik dönem mozaik sanatçılarına da esin kaynağı 

olmuştur. 1998 yılında Şanlı Urfa’dan yurt dışına kaçırılarak Dallas Sanat Müzesi’nden 2012 
yılında Türkiye’ye tekrar getirilen MS. 194 tarihli Orpheus mozaiğinde (Güler, 2013: 33) işlenen 

hayvan betimlemeleri arasında keçiye de yer verilmiştir (Res. 9). İstanbul Büyük Saray 

Mozaiklerinde yer verilen hayvan figürleri arasında da keçilere yer verilmiştir (Res. 10). 

MS.6.yüzyıla tarihlenen yapıda dinlenen keçiler ile keçi sağan insan figürleri betimlenmiştir. Açık 
alanda betimlenen insan ve farklı renklerdeki keçi figürlerinin anlık hareketleri, oldukça gerçekçi 

işlenmiştir.  

                        Resim 9.Orpheus 
Mozaiği 

 
 

Resim 10. Keçi Sağan Adam, İstanbul Büyük Saray 
Mozaiği 
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 METAL ESERLER 

Metropolitan Müzesi’nde bulunan keçili üç ayak (Res. 11), düz tabanlı ve hafif bir 
kıvrımlı profilli yuvarlak bir kaseye sahiptir (Harper-Aruz-Tallon 1992: 101-102). Kabın üst ağız 

kısmında her biri iki adet altın başlı bronz pim ile perçinlenmiş, eşit aralıklarla yerleştirilmiş altı 

adet dikdörtgen beyaz plaka ile dekore edilmiştir. Her bacak, bacakları vücudunun altında 

bükülmüş bir dağ keçisi şeklinde betimlenmiştir. Keçinin boynundaki kıllar, alnında ve sakalında 
düz çizgilerle keskin bir şekilde kesilmiş ve kavisli çizgilerle gösterilmiştir. Her boynuzun 

üzerinde kesik dalgalı çizgi vardır. Gözler kabuk ve lapis lazuli ile aplike edilmiştir. İran’daki 

Susa'da bulunmuş olan eser, M.Ö. 2. binyılın başlarına aittir. 
 

Resim 11.Üç Ayağı Keçili Kap, Metropolitan 

Müzesi 

 
 

 

 PETROGLİF 

Türklerin ve kültürlerinin izlerini taşıyan kaya üstü resim olarak bilinen petroglifler Orta 

Asya, Sibirya, Ural Dağları, Altaylar ve Tanrı Dağları’nda Kırım, Azerbaycan’da ve Anadolu’ya 
ulaşan göç yolları boyunca geniş bir alanda görülürler (Yılmaz-Ceylan, 2019: 160 vd.). 

Petrogliflerde kurt, köpek, geyik, keçi, deve, ayı ve insan figürlerine de rastlanmaktadır. Bilge 

Kağan’ın 731 yılında ölen kardeşi Kül Tigin için yaptırdığı anıt (Özkeçeci, 2011: 658), gri 
mermer blok üzerine yazılmıştır. Abidenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi de anıtın doğu 

yüzüne ait tepelik kısmının tam ortasında dağ keçisi/teke damgasının olmasıdır. Keçi figürü sade 

ve yalın bir şekilde işlenmiştir. Tekeler, yüksek dağlarda yaşadıklarından (Gök Tanrıya yakın 
yerler) Türk boylarının büyük bir kısmı trafından kutsal sayılmışlardır. Ayrıca tanrının habercisi 

olarak kabül edilip “kök” (kök teke, kök erkeç, kök eçki, kök çebiç, kök koşot) sıfatları ile 

anılmışlardır. Dağ keçisinin yaşayışı ile kendi yaşayışları arasında bağlantı kuran Türk Kağanları 

bu nedenle dağ keçisini kendilerine simge (damga) olarak seçmişlerdir. 
Resim 12. Kül Tigin Anıtı, Doğu Yüzündeki 

Keçi 

                                               
 

 KEMİK ESERLER 
Diyarbakır Körtik Tepe kemik eserler üzerine işlenen keçi figürleri Neolitik Dönem’de 

Anadolu’daki keçi varlıkları ile ilgili olarak bilgi edinmemizi sağlar. Keçilerin sanat eserlerinde 

tasvirlere konu olmasının nedeni, avcı toplumların temel besin kaynağı olması ayrıca daha sonraki 
toplumlarda da görülen ve uzantıları günümüze kadar da gelen inanç geleneklerinde de önemli 

bir figür olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Özkaya-Coşkun-Soyukaya, 2013: 16). 
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Körtik Tepe yerleşim alanında bulunan kemik eserlerin bir kısmı mezarlardan, bir kısmı ise 

yerleşim içerisinde ele geçmiştir (Özkaya-Coşkun-Soyukaya, 2013: 68, 1). Genel olarak dekoratif 

kemik eserlerin yüzeylerinde kazıma çizgilerden yapılma bezeme ve figürler bulunmaktadır (Res. 
13). Kazıma çizgiler ile çeşitli hayvan figürlerinin işlendiği, kemik eserde alt alta sıralanmış iki 

dağ keçisi figürü tespit edilmiştir. Kemik eserler üzerine işlenen dağ keçisi figürleri, aynı dönem 

taş kaplar üzerinde de görülmüştür. 

Resim 13. Keçi Betimli Kemik, Diyarbakır Körtik Tepe Yerleşimi 

 
 

 

 TEKE YÖRESİ 
Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarını sınırları içerisinde barındıran Teke yöresi, zengin 

medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinmektedir. Sahip 
olduğu gölleri, yaylaları, prehistorik ve antik yerleşimleri, gelenek ve görenekleri ile zengin halk 

kültürü, müzik ve oyunları, el sanatları ile Anadolu kültür turizmine önemli katkılar sunmaktadır. 

Şüphesiz ki İnsanoğlu yaşadığı, gördüğü, sahip olduğu coğrafyayı kolay bir şekilde 
tanımlayabilmek için o yörenin belirgin özelliklerinden yola çıkarak adlandırma yapmıştır. Erkek 

keçi anlamına gelen “Teke” kelimesinin bölgeye ve sancağa isim olarak verilmesi konusunda 

farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilkini yöreye ve sancağa verilen teke isminin 
“erkek keçi” anlamına gelen teke kelimesinden geldiğidir. Tekelerin çok olmasından kaynaklı 

olarak bu ismin verilmiş olabileceği düşünülmektedir. 1671 yılında bu bölgeye gelen seyyah 

Evliya Çelebi, bölgede tekelerin çokluğundan dolayı yörenin bu isimle anıldığını yazmaktadır. 
Tarihçi Franz Babinger’de Teke eli’ni Güney Anadolu’da tekelerin bulunduğu bölge olarak 

belirtmiştir (Armağan, 2002: 3). Ayrıca, adını Anadolu Selçukluların bu yöreyi ele geçirmesi ile 

gelen Teke aşiretlerinin yerleşmesi ile aldığı düşünülür (Yardımcı-Uslu, 2015: 62). Osmanlılar 

döneminde Teke Sancağı veya Teke ilinin sınırları; Antalya merkez kaza, Finike, Kaş, Kalkanlı, 
Gömbe, Elmalı, Kızılkaya Kocaaliler ve Karahisar-ı Teke denilen yerleşmeleri içerisine alırken 

günümüzde Burdur’u tamamen içine alan ve Fethiye-Ortaca (Muğla), Acıpayam-Kızılhisar-

Honaz (Denizli), Dinar-Başmakçı (Afyon), Yalvaç-Şarkikaraağaç (Isparta), Cevizli-Akseki-
Manavgat-Alanya (Antalya) ile çevrili yöreyi kapsadığı belirtilmektedir (Çine, 1989: 94). Bu 

çalışmada genel olarak Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyon ve Muğla illeri Teke Yöresi 

içerisinde değerlendirilmiştir (Res. 14).  

 

Resim 14. Teke Yöresi Haritası 
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 TEKE YÖRESİ KEÇİ/TEKE BETİMLEMELİ SANAT ESERLERİ 

Teke Yöresi içerisinde keçi/teke, halk kültüründe türkülere ve halk oyunlarına esin 
kaynağı olmuştur. Yörenin günümüz sınırları içerisindeki arkeolojik alanları ve müzelerinde keçi 

betimlemeli sanat ürünleri görülmektedir. 

Yörük-Türkmenler tarafından ortaya çıkarılarak Teke Yöresi oyunlarından (Res. 15) 
birisi de Teke Zortlatması’dır (Mıhlandız-Şahin, 2015: 670-671). Teke zortlatması ile ilgili olarak 

da farklı görüşler bulunmaktadır. Teke zortlatmasının teke otlatmasından geldiği düşünülmüştür. 

Mıhlandız ve Şahin’in Burdur Yöresi Halk Oyunlarının İncelenmesi adlı çalışmasında teke 
zortlamasının ortaya çıkışı şu şekilde anlatılmaktadır: “Yerel sanatçılar, Faik İnce, Ahmet Turgut, 

Saim Bilen ve Hüseyin Demir’in yer aldıkları bir TV (Barış Manço) programının ilgili bölümde, 

zortlamanın “zıplama, hareket etme” anlamına geldiği söylenmiştir. Yöresel sanatçı Ahmet 
Turgut’un açıklaması ise şöyledir; “Sonbaharda sürünün içerisindeki teke, keçi sürüsüne bakıp, 

aşka gelip, taştan taşa nağme ile eksik ritimlerle zıplıyor, yani zortluyor. Tekenin bu hareketleri 

çobanın gözünden kaçmıyor ve kavalı ile bu hareketlerden bir nağme çıkarıyor. Böylece Teke 

zortlaması ortaya çıkıyor.”  

Resim 15. Teke Zortlatması Oyunu,  

 
 

Günümüz Teke Yöresi sınırları içerisindeki Burdur’un 60 km güneybatısındaki Yeşilova 
ilçesi yakınlarında bulunan Alan Köyü araştırmaları sırasında köyün 2 km kuzeydoğusunda 

bulunan Vezirlik Çeşmesi’nin 200 m. kuzeybatısında Kayaköy Dağı eteklerinde büyük bir kaya 

kütlesinin doğu tarafında kaya mezarı bulunduğu belirtilmektedir. Mezarın düzlenen yüzeyindeki 
dikdörtgen bir girişi olan mezar odası 3 klineli olup üst bölümü semerdam şeklinde işlenmiş, 

girişin sol tarafında yerel üslup ile alçak kabartma şeklinde yapılmış aslan ve üç keçi figürünün 

olduğu belirtilmektedir (Özsait, 2002: 179-181).  Kabartmada işlenen sahnede arka ayakları 

üzerinde sağ tarafa doğru hamle yapan aslanın dağ keçisini yakaladığı ve diğer iki keçinin de 
karşılıklı olarak durduğu belirtilmektedir. Aslanın keçilere saldırdığı anlaşılmaktadır. Roma 

Dönemi’ne ait olduğu düşünülen mezarın, girişinin her iki yanı ve kabartmaların yüzeyi yoğun 

olarak sitilize edilmiş yaban keçisi motifleri ile kazınmıştır.  

Teke Yöresi sınırları içerisinde değerlendirmiş olduğumuz Burdur Arkeoloji Müzesi taş 

eserleri içerisinde bulunan mermer üçgen alınlık içerisinde yüksek kabartma tekniği ile yapılmış 
olan figürlerden biri keçidir (Resim 16). Keçi, ayakta olup ve boynuzu ile oldukça başarılı bir 

şekilde işlenmiştir.  
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Resim 16. Keçi Kabartmalı Üçgen Alınlık, Burdur Müzesi 

 
 

Antalya Manavgat’da bulunan Side antik kentinin nekropolünde görkemli anıtsal mezar 

yapıları bulunmaktadır. Kentin batı nekropolünde 1.72 m uzunluğunda, 0.82 m genişliğinde, 0.88 
m yüksekliğinde iyi korunmuş bir lahit bulunmuştur (Mansel 1978: 294-296, Res. 333-334). 

Bizans Kilisesi kalıntıları arasında bulunan lahitin üç tarafında çeşitli müzik aleti çalanlar, keçi 

kurban edenler, içki içip sarhoş olanlar ile birbirlerine yaslanan kanatsız çocuklar (eroslar) 

kabartma şeklinde betimlenmiştir (Res. 17-18). Lahitin dördüncü tarafında karşılıklı duran iki 
grifon kabartması bulunmaktadır. Kline şeklinde işlenmiş olan lahit kapağında elinde bir keçi 

olan, sol koluna yaslanmış ve yorganını üzerine çekmiş bir erkek figürü kabartma olarak 

işlenmiştir. M.S. 2. yüzyıla ait olduğu belirtilmektedir. 

 

Resim 17.Keçi 
Kabartması 

 
 

 

Resim 18.Lahit Kapağında Keçi 
Kabartması 

 
 

 

Antalya yakınlarında bulunan Karain Mağarası’ndaki Erken Kalkolitik Dönem 
buluntuları arasında ele geçen “S” profilli çanağın kenar kısmında yaban keçisi başlı (Res. 19) ip 

delikli tutamaklı kap oldukça önemlidir. Ağız ve gözler oldukça iyi belirtilmiş olup boyun 

kısmında pişirimden önce yapılmış bir delik olduğu belirtilmektedir (Seeher, 1987: 222, Resim 
1.28). 

Resim 19. Karain Mağarasından Keçili Seramik  

 
 



585 
 

 
 

 

Laodikeia antik kentinde bulunan keçi figürlü bir başka mermer kabartma, firizli bir lahite 
aittir. Kabartmada keçi tarafından emzirilen çocuk Pan figürü (Res. 20) yer almaktadır (Şimşek 

vd., 2011: 13, Lev. 20, Res. 56; Şimşek, 2013: 421-425, Res. 575; Kolancı, 2018: 72, Figür 42). 

Doğada betimlenen keçi ayakları üzerinde durmaktadır. Çıplak haldeki çocuk Pan oturur 

pozisyonda sırtı dönük olup süt emmektedir. Sahne oldukça gerçekçi bir şekilde betimlenmiştir. 
Laodikeia’da bulunan keçi  (Res. 21) betimlemeli mermer kabartmalardan bir diğeri Caracalla 

Nymphaeumu’ndaki tavan kasetinde yer almaktadır (Kahil, 1969: 214, Cat. No. 41, Pl. LXXXIX, 

2-3; Tancke, 1989: 325, Taf. XCV.1). Kırık haldeki tavan kasetinin kenarında arka ayakları 
haricinde belirgin olan keçi kabartmasının ön ayakları havada olup, ileriye doğru hamle yapar 

şekilde betimlenmiştir. Başka figürlerin olup olmadığı bilinmemektedir. Yüksek kabartma 

tekniğinde betimlenen keçinin boynuzları, sakalı, çenesi ve ayakları belirgindir.  

 

Resim 20.Lahit Parçasında 

Keçi Kabartması 

 
 

 

Resim 21.Mimari Yapıda 

Keçi Kabartması 

 
 

 

Keçi figürünün sikkeler üzerinde betimlenmiş örneklerine, Laodikeia antik kentinde 
rastlanmaktadır (Res. 23). Zeus Aseis ve sembolü olan keçi figürünün sikkeler üzerinde farklı 

şekillerde betimlendiği anlaşılmaktadır. Sikkelerin arka yüzünde ayakta duran ve kucağında 

bebek Dinysos’u taşıdığı düşünülen Zeus Aseis’in yanında duran hayvan keçidir (Head, 1906: 
298, 323, No. 124, 201, 258, Pl. XXXVI. 5). Laodikeia antik kentindeki latrinaya girişte bulunan 

ön oda (vestibulum) zemininde M.S. 3. yüzyıl zemin mozaik döşemende sağa doğru yürür 

vaziyette yaban keçisi figürü işlenmiştir (Res. 23). Keçi figürünün sırt boyun ve kafası 

korunmuştur. Keçinin ağız burun ve boynuzları detaylı işlenmiş ve ustalık gerektiren ışık gölge 
oyununa ve perspektife başvurulmuştur. 

 
Resim 22. Keçi Betimli Sikke, Laodikeia                               

 
 

                           

 

 
Resim 23. Keçi Betimli Mozaik, Laodikeia. 
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Burdur İli, Bucak İlçesi, Avdancık Küyü’nün hemen kuzey batısında bulunan “Altı Kapılı 

Kilise” duvarlarındaki freskoların üzerinde sonraki dönemlerde kazınan kaya üstü resimler 

bulunmaktadır (Metin, 2018:164-176). Freskolar üzerinde sekiz kollu yıldız, geyik ve dağ keçisi 
motifleri çizilmiştir (Res. 24). Selçuklular bölgeye hakim olduktan sonra, kilisenin artık işlevini 

kaybettiği düşünülmektedir. Türkmen nüfusun yoğunluk kazandığı 12. yüzyıldan sonra kilisenin 

işlevini yitirdiği düşünülmektedir. Keçinin gövdesi, detaylı olarak işlenmemiştir. Boynuzları, yay 

gibi arkaya doğru uzanmaktadır. Dağ keçisi Anadolu’daki örnekleri ile benzerlikler 
göstermektedir.   

 

 
Resim 24. Altı Kapılı Kilisesi, Dağ Keçisi Motifi 

 
 

 

 

 SONUÇ 

 

Keçi figürü, sanat eserlerine farklı şekillerde yansımış ve sanatta ilham kaynağı olarak 

her daim önemli bir unsur olmaya devam etmiştir. Tarihi süreklilik içerisinde edebiyattan sanata 
örneğin, plastik sanatlar, duvar resimleri (kazıma ve boyama), mozaik, metal eserler, çağdaş 

resim, çini eserlere farklı biçimlerde ve tekniklerle yansımıştır. İnsanların bu ilgisinin sonucu 

olarak, keçiler kültürel anlamda zenginlik kaynaklarımızdan biri olmuştur. 
Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarını sınırları içerisinde barındıran Teke yöresi, zengin 

medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinmektedir. Teke 

Yöresinin zengin kültürel birikimi içerisinde keçi figürlü sanat eserlerinin eşsiz örneklerine 

rastlanmaktadır.  
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ÖZET: Yaşsız, ilgili, ezeli, daimi, kalıcı ve uzun ömürlü kavramları ile tanımlanan Perennial nesil kavramı, 

realist ve idealist felsefe akımı ile temellenen Perennializm (Daimicilik) felsefe akımının temelinde günümüzde 1960-

1980 tarihlerinde doğan bireylere atıf yapılarak, yaşsız nesil savı ile literatürde yer edinmiştir. Yaşsız ve ilgili nesil 

olarak sosyal bilimler disiplinlerinin araştırma konularına dahil olan Perennial nesil savı, bireylerin biyolojik 

yaşlarından bağımsız olarak yaşamın doğal akışı içerisinde, evrensel ilkeleri günlük yaşam pratiklerine adapte etmeleri 

ile deneyimledikleri yenilikleri irdeleme motivasyonu üzerine şekillenmektedir. Genel gerçekler ile kurulan bağın, ön 

yargılardan arındırılarak, teknolojik gelişmelerin de etkisi ile gündelik yaşamın rutin davranış ve tutumlarından 

bağımsız yaklaşımları ifade eden perennial nesil kavramı, kültürel ve toplumsal genel kabullerin ekseninden uzaklaşma 

motivasyonunu da beraberinde getirmektedir. Zevk ve tercihleri ile yaşam beklentilerini daimi düzeyde sorgulayan, 

yeniliklere ve öğrenmeye açık, sürekli gelişim hedeflerini uhdesinde barındıran Perennial neslin, teknolojik gelişmeleri 

kavrama, tecrübe etme ve deneyim kazanma iradeleri, kültürlerarası iletişim süreçlerini de etkilemekte ve yeniden 

şekillendirmektedir. Kültürlerarası iletişim süreçlerinin öğelerinden biri olan kültürleşme süreci biyolojik yaşlarının 

ötesinde tutum ve davranışlar sergileyen perennial neslin deneyimleri ile günümüzde farklı anlamlar kazanmaktadır. 

Perennial neslin kültür olgusu konusunda yarattığı dönüşümün sorgulanması, kültürlerarası iletişim süreçlerinin 

değişiminin tespit edilmesi noktasında önem arz etmektedir. Çalışmanın temel konusunu oluşturan Perennial Nesil ve 

unsurlarının kültürlerarası iletişim bağlamında incelenmesi isteği, kültürleşme süreçleri ile temellendirilerek literatüre 

katkı sağlama çabasından kaynaklanmaktadır. Davranış bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimler disiplinleri 

tarafından ilgi ile takip edilen Perennial nesil olgusunun, kültür ve kültürlerarası iletişim bağlamında, yeni medya ve 

unsurları çerçevesinde etnografik araştırma yöntemi ile sorgulandığı çalışmada, emekli olan perennial bireyler 

çalışmanın da örneklemini oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası İletişim, Kültürleşme, Perennializm, Yaşsız Nesil.  

 

ABSTRACT: Defined by the concepts of ageless, concerned, permanent, perpetual and long-lived, the 

concept of Perennial has gained a foothold in the literature with the thesis of ageless generation based on the 

Perennialism philosophical movement grounding with realist and idealist philosophical movement nowadays refers to 

the individuals who were born between 1960s and 1980. Included in the research topics of social science disciplines as 

an ageless and concerned generation, Perennial generation thesis takes form by individuals practicing the motivation 

of scrutinizing novelties they experience gained by adapting the universal principles to their practical daily lives within 

the natural course of life independent from their biological ages. Perennial generation concept, predicating the 

approaches free from the routine behaviors and attitudes of the daily life under the influence of the technological 

advancements and the bond established with the general realities sublimed from prejudices and biases, further 

introduces the motivation of departing from the axis of cultural and societal general acceptances. Querying the life 

expectancies on a permanent level by their pleasures, appreciations and preferences and always open-minded and 

holding the continuous development objectives in their mind, Perennial generation’s ability to comprehend, experience 

the technological advancements, will for gaining new experiences have a substantial influence on the intercultural 

communication processes and reshaping them accordingly. 

The process of acculturalization, among other international communication processes, nowadays have been 

finding new meanings by means of experiences of the Perennial generation exhibiting behaviors and attitudes beyond 

mailto:sibelakova@gmail.com
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their biological ages. Challenging the transformation created by the Perennial generation in the aspect of culture is of 

an utmost importance for identifying the alteration of intercultural communication processes. Perennial Generation, 

constituting main topic of the study and the intention to review its factors within the context of intercultural 

communication originates from endeavors to contribute to the literature upon basing with acculturalization processes. 

In this study where the fact of the Perennial Generation closely followed by particularly the behavioral sciences and 

social science disciplines is examined by the ethnographic research method within the framework of new media and 

factors in the context of culture and intercultural communication, retired perennial individuals constitute the sampling.  

Keywords: Culture, Intercultural Communication, Acculturalization, Perennialism, Ageless Generation.  

 

GİRİŞ  

Küreselleşme söylemleri ile birlikte yaygınlaşan sınırların ortadan kalkması savı, 
kültürlerin birbirleri ile etkileşimlerini kaçınılmaz kılmaktadır. Yeni teknolojilerin süratle birey 

ve toplumların yaşamlarında yer edinmeleri, ulaşım imkanlarının çeşitlenmesi, altyapı 

olanaklarının gelişmesi, kitle iletişim araçları vasıtası ile haberleşme ediminin ulaşılabilir 
kılınması birey ve toplumların varlık gösterdikleri coğrafyaların dışında farklı kültürler ile hızlı, 

yoğun, masrafsız ve kolaylıkla iletişime geçmelerini de mümkün kılmaktadır. İlgili gelişmeler 

iletişim alanındaki kapsam, nitelik, boyut ve bağlam farklılıklarını da gündeme getirmiştir. 
Bireylerin farkındalık düzeyleri artış gösterdikçe, toplumların komünitel anlamda yapıları 

çeşitlendikçe, iletişim ediminin değeri de yükselmiştir. Her geçen gün kozmopolit düzeyi artan 

toplumların iletişim davranışları da geçmişten farklı olarak evrilme eğilimi göstermiştir. Geçmiş 

yılların ömründe yaşadığı şehrin dışına çıkamamış, tanış ve yakınlarının dışında iletişim 
davranışını etüt edememiş bireyleri, günümüzde kitle iletişim araçlarının da etkisi ile varlık 

gösterdikleri coğrafyaların ötesinde, farklı kültürlerin mensupları olan birey ve toplumlar ile 

iletişim kurabilme yetisini kazanmıştır.  
Aile içerisinde başlayan iletişim ediminin ilk adımları, bireylerin eğitim yaşamlarından, 

sosyal ortamlarına ve dahi kariyer alanlarına değin uzanmaktadır. İlgili iletişim adımları sürecinde 

kendi kültürlerinden farklı yapılara sahip pek çok birey ile gönüllülük esası veya zaruri şartlar 
dahilinde asgari müştereklerde bulunmak durumunda olan bireyler, kültürlerarası iletişim 

olgusunun da güncel yaşam pratikleri dahilinde laboratuvarını oluşturarak, çalışma alanlarını da 

çeşitlendirmişlerdir. Farklı kültür öğelerini uhdesinde barındıran her bir bireyin iletişim düzeyi, 

yoğunluğu, süresi, sıklığı ve türevleri başta olmak üzere pek çok unsur değişken bir yapı arz 
ediyor olsa da günümüzün post modern toplumlarında varlık gösteren her bir bireyin 

kültürlerarası iletişim olgusunu deneyimlediğini ifade etmek mümkündür. Doğaldır ki 

kültürlerarası iletişim olgusuna dahil olan her bir bireyin iletişim düzeyi birbirlerinden farklılık 
arz etmektedir. Kişilik özellikleri, iletişime hazır olma (iletişime açık veya kapalı olma) durumu, 

iletişim şartlarının olgunluğu ve türevleri başta olmak üzere örneklerini çoğaltmamızın mümkün 

olduğu pek çok parametre kültürlerarası iletişim seviyesini ve yapısını belirlemektedir.  

Açık, esnek, dengeli ve verimli iletişim seviyelerine erişebilmenin başat unsurlarından biri 
de kimlik olgusudur. Kimlik ve kültür bağlamında, kültürlerarası iletişimin niteliğini ve niceliğini 

destekleyen unsurların varlığı, iletişimin sürdürülebilirliği adına büyük önem arz etmektedir. 

Bireylerin etnik kimlikleri (etnisite), inanç yapıları, dil bağlamındaki yatkınlığı, çokkültürlülüğe 
dair yargıları ve kültürel yakınlığı iletişim niteliğini ve niceliğini belirleyen başlıca unsurlar 

olarak addedilmektedir. Bireyin karakteri, mizacı ve yetenekleri kişiliğinin temel yönlerini 

oluşturur iken, aile etkeni, fiziki ve coğrafi faktörler, durumsal etmenler, kültürel unsurlar, 
bedensel yapı ile kalıtımsal öğeler ve sosyalleşme sürecinin temel özellikleri niteliğini taşıyan 

sosyal sınıf ile sosyal yapı ilkeleri kişiliğini oluşturan başat esaslarını oluşturmaktadır. İlgili 

esasların her biri iletişimin yapısını da şekillendirmektedir. Kültürel empatiye, duygusal dengeye, 

esnek, açık ve önyargılardan arındırılmış tutumlar ile sosyal girişkenlik düzeyleri bireylerin 
çokkültürlülük olgusuna dair bakış açısını da belirlemektedir.  

Çokkültürlü yapıya adaptasyonun tesisi adına önem arz eden ilgili unsurların, zamanın 

şartları içerisinde değerlendirilme ihtiyacı da kültürlerarası iletişim bağlamında büyük önem arz 
etmektedir. Zamanın değişen koşullarına uyum kabiliyetini haiz birey ve toplumların çokkültürlü 

yapılara adaptasyonu kapalı toplum yapısına sahip kesimlere oranla daha yüksek başarı ile 
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gerçekleşmektedir. Aynı şekilde toplum içerisinde varlık gösteren nüfusun popülasyonel dağılımı 

da kültürlerarası iletişimin düzeyini belirlemekte ve çokkültürlü yapının tesisini etkilemektedir. 

Popülasyonel dağılım içerisinde sınıflandırılmaya olanak tanıyan kuşak olgusu sosyal bilimler 
disiplinleri dahilindeki hemen her olguyu etkilediği gibi kültürlerarası iletişim düzeyini ve 

bağlamını da etkilemektedir. Günümüzün post modern toplum yapısı içerisinde varlık gösteren 

ve literatüre dahil edilen perennial nesil kavramı da günümüzde kültürlerarası iletişim olgusunu 

etkileyen unsurlardan biri haline gelmiştir. 
 

1. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM OLGUSUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  

1940’lı yıllarda ABD savaş enformasyon dairesinde gerçekleştirdiği farklı kültür 
kökenlerine dahil olan birey ve toplumların iletişim davranışlarına dair etkileşimleri konusunda 

çalışmalar yürüten ABD’li antropolog Ruth Benedict tarafından ilk defa kullanılan kültürlerarası 

iletişim kavramı, bilimsel anlamda bir çalışma alanı olarak ilk defa Edward T. Hall tarafından 

literatüre kazandırılmıştır. Hall’un 1959 yılında literatüre kazandırdığı The Silent Language 
(Sessiz Dil) isimli kitabında antropolojik bakış açısı ile değerlendirilerek, ilk defa kullanılan 

kültürlerarası iletişim kavramı, sosyal bilimler disiplinleri tarafından etkileşim ve sorunsalları ile 

gün geçtikçe daha fazla araştırılan ve irdelenen bir olgu haline evrilmiştir. Kuramsal manada 
kültürlerarası iletişimin gelişimi ise “1980’li yılların başı itibariyle özellikle Gudykunst’un 

çalışmaları ile gündeme gelebilmiştir”1 (Sarı, 2004: 3-4). Kültürler arasındaki mevcut farklılıkları 

karşılaştırmalı kültür çalışmaları ile irdeleyen Hall, kültür ve iletişim arasındaki etkileşimi 
enformasyon sistemleri kuramı ile açıklamıştır. Her bir birey, parçası olduğu sosyal sistem 

dahilinde, sosyal bir varlık olmasının da kazandırdığı deneyimler ile iletişim süreçlerine müdahil 

olmaktadır.  

Geçmişten günümüze değin, göç, savaş, ticaret, eğitim, turizm, teknoloji ve türevleri 
örneklerinin çoğaltılmasının mümkün olduğu pek çok etkene dayanarak iletişim süreçlerine dahil 

olan birey ve toplumlar yaşam çizgileri içerisinde, farklı kültürler ile iletişim davranışını 

geliştirmektedirler. Bu sebeple, iletişim ile kültür kavramının insanlık tarihine koşut olan 
özdeşleşmesinin izdüşümü olarak addedilen kültürlerarası iletişim olgusu, literatüre 1940’lı 

yıllarda dahil edilmiş olsa da geçmişinin insanlık tarihine uzandığını ifade etmek gereklidir. 

“Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının 
algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler 

arası bir bilim dalı”2 (Kartarı, 2001:22). olan tanımlanan kültürlerarası iletişim olgusu, kültürel 

çalışmaların iletişim sahalarında da irdelenmesini mümkün kılmıştır. Kültür ve iletişim 

kavramlarının birbirleri ile örüntülenen bağları, karşılıklı etkileşimleri de beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple, kültürlerarası iletişim olgusu, çok boyutlu ve oldukça karmaşık 

(mürekkep) etkileşimler ile değişen ve dönüşebilen bir yapıya sahiptir.  

Birey ve toplumların güncel yaşam pratiklerini deneyimleme sürecinde, sosyal ve 
çevresel durumları algılama esnasında varlık gösterdikleri kültürün öğelerinden etkilenmeleri 

doğal bir süreçtir. Yaşamlarını idame ettirdikleri toplumun yargılarından, kültür kalıplarından ve 

geçmişten miras kalan geleneklerinden etkilenen bireyler, iletişim tesis ettikleri farklı kültürlere 

mensup bireyler ve toplumlara kendi kültürlerini empoze ederek, etkileşim yaratmakta, 
kültürlerarası nitelikte değişim ve dönüşümlere de sebebiyet vermektedirler. Kültürlerarası 

iletişimin doğasını doğrudan etkileyen farklı kültürlere mensup bireylerin birlikte yaşama 

durumunda olmaları, kariyer, eğitim veya ortak hedefler adına aynı ortamları paylaşarak tesis 
ettikleri anlamlandırma edimleri iş birliği veya rekabet tutumlarından birini ortaya çıkaracaktır. 

“Farklı kültürleri kabullenme ve özümseme süreci sorununu farklı boyutlara taşıyabilme”3 

(Yağbasan, 2016: 25). kudretini haiz olan kültürlerarası iletişim olgusu, maddi ve manevi kültür 
unsurlarının taşınmasını da beraberinde getirmektedir. Farklı kültürlere mensup ve etkileşim 

                                                             
1 Sarı, E. (2004). Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelişmeler, Yaklaşımlar., Folklor/Edebiyat Dergisi, 

Cilt: X, Sayı:39. 
2 Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak: Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün 
3 Yağbasan, M. (2016). Almanya ve Türkiye Özelinde Kültürlerarası iletişim. Konya: Literatürk 
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içerisinde olan birey ve toplumlar ile tutum ve davranışlarını irdeleme misyonu edinmiş ve 

iletişim süreçlerini çalışma konusu olarak tayin etmiş disiplinler arası bir inceleme alanı olan 

kültürlerarası iletişim günümüzde, bireyler, kültürler ve toplumlar arasında artan iletişim ve bilgi 
alışverişi, farklı kültürler arasında gelişen temasın çeşitlenmesi, iletişim teknolojilerine hızlı, 

yoğun ve kolay erişebilme etkenleri sebebiyle gündem oluşturma kabiliyetine erişmiştir.  
 

2. PERENNİAL KUŞAĞIN KÜLTÜRLEŞME SÜREÇLERİ 
Öğrenilmiş davranışların bütünü olan kültür kavramı, günümüzde perennial neslin varlığı 

ile yeni etkileşimlere uğramıştır. Platon, Aristo, Kant, Descartes, Hegel ve Spinoza gibi 

düşünürlerin savunduğu, geleneksel yaklaşımlar ile temellendirilmiş bir eğitim felsefesi olan 
Daimicilik akımından ismini alan Perennializm felsefesi, aklın varlığını ve kalıcı bilginin insan 

yaşamının en önemli unsurları olduğunu salık veren düşünce akımıdır. Birey ve toplumların 

değişmez niteliğe sahip ahlaki değerlerin çizgisinden uzaklaşmalarının toplumsal çözülmelere ve 

ahlaki çöküşlere neden olacağı savunulan ilgili düşünce akımı, realist ve idealist felsefenin etkisi 
altında kalarak geliştirilmiş, etkileri günümüze değin sirayet etmiştir. Katı ve gelenekçi olarak 

addedilen ve tutucu olarak eleştirilen daimicilik düşünce akımı, bireylerin afaki ve fayda elde 

etmenin mümkün olmadığı bilgilerden kaçınmaları gerektiğini, mutlak gerçeğin ancak iyi ahlak, 
doğru bilgi, etik ilkeler ve güzel erdem ile elde edilebileceği fikrini benimsemektedir. Zihin ve 

ruh gelişiminin ancak eğitim ile sağlanabileceğini ve bireylerin de akli melekelerini kullanmaları 

neticesinde diğerlerinden farklılaşabileceğini alımlayan daimicilik felsefesinde, “akıl ile 
temellendirilen bilginin, bireylerin zihin gelişimine katkı sağladığını, toplumların ve kültürlerin 

ise ortak belleğini”4 (Adler and Mayes, 1958:147). tesis ettiği düşüncesi savunulmaktadır.  

Temelinde klasik realizm ve idealizm felsefesinden etkilenen düşünce akımında “en 

kalıcı”5 (Wiles, 1999: 26) varlığın bilgi olduğu savunulmaktadır. Sosyal bir varlık olan bireylerin 
kişilik özelliklerinin ve sahip oldukları şartların farklılığını kabul eden ancak insan doğasının ve 

temel değerlerinin değişmez nitelikte olduğunu ve süreklilik arz etmesi gerekliliğini salık veren 

daimicilik akımı, akıl ile ruhun sürekli olarak bilgi ile beslenmesi gerekliliği üzerinde 
durmaktadır. Aklını ve ruhunu disipline edebilen bireylerin, ebedi gerçeğe erişme yolunda sonsuz 

yaşam olgusuna ulaşma vizyonunu kazanacakları görüşünün hakim olduğu Perennial (daimicilik) 

akımına göre, bilginin ezeli bir güç olarak kabul edilmesi gereklidir. İlgili düşünce akımının 
temelinde ezeli bir güç olan bilgi ile insanlığın yaşam boyu öğrenme pratiğini yaşamlarına adapte 

etme disiplinini kazanmış olmaları gerektiği kabulü mevcuttur. 

Sürekli, ezeli, kalıcı, değişmez, daimi, uzun ömürlü, yaşsız ve türevleri bağlamında 

örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok kavram ile özdeşleştirilen perennial felsefesi, 
günümüzde perennial nesil terimi ile anlamlandırılmaktadır. Klasik biyolojik yaş 

sınıflandırılmasının ötesinde bireylerin yaşamları ile kurdukları bağ ve yaşamlarına dair süregelen 

gelişmelere olan ilgi düzeylerinin yoğunluğunun ölçüt olarak alındığı kavramsallaştırma, 
perennial nesil kavramının çerçevesini oluşturmaktadır. Daimicilik düşünce akımının etkisi ile 

yaşsızlık akımı olarak isimlendirilen Perennial nesil kavramı günümüzde, biyolojik yaş 

sınıflandırılmaları olarak addedilen nesil terimine koşut olarak kullanılmaktadır. Günümüzün 

teknolojik gelişmelerini takip eden, güncel bilginin peşinden giden, yaşam pratikleri 
doğrultusunda deneyimledikleri olguları sorgulayan, evrensel ilkeleri farkındalık düsturu ile 

yaşayan, biyolojik yaşından bağımsız olarak hareket eden, tutum ve davranışları ile kültür 

taşımacılığı misyonunu üstlenen, kültürlerarası iletişim kabiliyeti yüksek, farklı yaşam şekillerini 
tecrübe etme motivasyonu yüksek (kültürleşme) ve şehir yaşamı anlayışını yaşamları ile 

özdeşleştiren, nüfusun 1960-1980 yılları arasında doğan bireylerinin oluşturduğu perennial kuşak, 

yaşsız nesil tabiri ile anlamlandırılmaktadır.  

                                                             
4 Mortimer J. Adler and Milton Mayer, The Revolution in Education (Chicago: University of Chicago Press, 

1958), 147. 
5 Wiles, J. (1999), Curriculum Essentials. Boston: Allyn And Bacon. 



594 
 

Kültürel yayılma edimini uhdesinde barındıran kültürleşme olgusu, bireyin “başka 

toplumlardan öğrendikleri veya bir toplumun diğerinden aldığı, edindiği öğeler ve farklı 

toplumların karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesi’’6 (Güvenç, 1996: 134). süreci olarak 
açıklanmaktadır. Kültür zenginleşmesi olarak da tanımlanan kültürleşme olgusu, iki farklı 

kültürün birbirleri ile tanışmaları ile ilk olarak gündeme gelmektedir. Köken kültür ile yeni olan 

ve farklı özellikleri uhdesinde barındıran kültür arasında gerçekleşen iki yönlü değişimlerdir. 

Scupin’e göre kültürleşme “Bireylerin kültürlerini bilinçli olarak, örgün öğrenme yoluyla ve 
bilinçsizce informal etkileşim yoluyla edinmeleri”7 (Scupin, 2012: 40). durumudur. Bir sosyal 

etkileşim süreci olan kültürleşme, bireylerin varlık gösterdikleri kültürü öğrenerek, farklı kültürel 

öğeler ile özdeşleştirmeleri olarak ifade edilmektedir.   
 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Kültürlerarası İletişim bağlamında Perennial (Yaşsız) nesil kavramının nitelikleri, diğer 

nesiller ve kültürler ile etkileşimleri, perennial nesil katılımcılarının deneyimlerini tespit etme ve 
ilgili popülasyonun sosyal medya kullanım alışkanlıklarını irdeleme ve kültürleşme sürecine dair 

veriler elde etme amacını taşıyan araştırmada, farklı zevklere, isteklere, yaşam koşullarına, 

beğenilere, yaşlara, zevklere, sosyal statülere, tercihlere ve motivasyonlara sahip bireylerin 
yaşamlarında yer alan kültürel unsurları irdelemektedir. Kuramsal analizler ile temellendirilen, 

gözlem ve incelemelere dayalı, perennial nesil olgusunun irdelendiği çalışma, ilgili neslin yaşam 

pratiklerinin derinlemesine analizi ile elde edilen bulguların varlığı noktasında önem arz 
etmektedir. Ayrıca, mevcut araştırmanın literatüre nitelikli katkı sağlayacağı inancı ve çabası 

mevcuttur.  

Araştırma, anlamlandırmayı, sorunsalı keşfetmeyi, problemi sorgulamayı, verileri 

çözümlemeyi, bulguları analiz etmeyi mümkün kılan, yoğun ve derinlemesine analize imkan 
tanıyan nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. “Bireylerin iç dünyalarına müdahil olmayı 

mümkün kılan”8 (Patton, 2014: 17) nitel araştırma metodu sorunsalın çözümü ile verilerin 

okunması arasında çözümleme kolaylığı sunması adına araştırmacılar tarafından en fazla tercih 
edilen araştırma yöntemlerinden biri olarak literatür dahilinde yerini almaktadır. Kültürlerarası 

iletişim bağlamında yürütülen çalışma, etnografik araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir. 

Ötekini inceleme sanatı olarak addedilen etnografik araştırma deseni, çalışmanın kültürel analiz 
boyutu ile irdelenmesini de mümkün kılmıştır. Etnografi, etno (insan) ve grafi (tanımlama, tasvir 

etme) kelimelerinden oluşmaktadır ve bir grubun davranışını doğrudan gözlemlemek ve bu 

gözleme dayanarak bu gruba ilişkin bir betimleme yapmak olarak tanımlanmaktadır9 (Agafonoff, 

2006: 117).  

Araştırma etnografik araştırma yönteminin özüne uygun olarak, bir aya sirayet eden süre 
ile 4 katılımlı gözlem sürecini kapsamaktadır. Çalışma grubu ise, biyolojik yaşları 40-60 

aralığında olan 5 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 10 kadından oluşmaktadır. Çalışma 

sürecinde perennial kuşak tanımlamasına dahil olan gönüllü katılımcıların günlük rutinleri, bilgiyi 
anlamlandırma motivasyonları ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve ilgili refleksten 

hareketle kültürleşme süreçleri tahlil edilmiş ve incelenmiştir. Çalışmanın evrenini, Aydın’ın 

Kuşadası ilçesinde ikamet eden ve Perennial tasnifine tabi oldukları düşünülen, en az lisans ve 
üzeri mezunu, meslek sahibi ve aktif olarak iş yaşamında varlık gösteren kadın ile erkek 

popülasyonu ve örneklemini de 10 kişilik katılımcı grubu oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 

oluşturan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden katılımcıların gönüllülük refleksine dayalı 

katılımları çalışmanın sayıltılarını oluşturmaktadır. Etnografik saha araştırmalarının yürütülmesi 
sürecinde en etkin ve hedef odaklı bulguların elde edileceğine kanaat getirilen amaçlı örneklem 

                                                             
6 Güvenç. Bozkurt., (1996), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.   
7 Scupin, R. (2012). Cultural Anthropology: New Jersey: A Global Perspective. 8. Edition.  
8 Patton, M. Q. (2014), Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). 

Ankara: Pegem Yayıncılık.  
9 Agafonoff, N., (2006), “Adapting Ethnographic Research Methods to Ad Hoc Commercial Market 

Research” Qualitative Market Research: An International Journal, 9 (2).  
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yöntemi araştırmanın örneklem metodunu oluşturmuştur. Ayrıca, araştırmanın örneklemi olan 

amaçlı örnekleme metotlarından biri olan zincir (kartopu) örnekleme yönteminden araştırma 

sürecinde istifade edilmiştir.  
Söz konusu araştırma etnografik araştırma yönteminin yapısına uygun olarak, 

katılımcıların hazır bulunduğu görüşmelerde, kendilerine yöneltilen soruları içtenlikle 

yanıtladıkları varsayımına (sayıltısına) sahiptir. Çalışma, gözlemlenen katılımcıların doğal 

ortamlarında yürütülmüştür. Görüşme gerçekleştirilen katılımcıların, taraflarına yönlendirilen 
soruları doğru anladıkları sayıltılanmıştır. Çalışmanın 2019 yılı içerisinde yürütülmesi, 

araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Çalışmanın sorunsalına ilişkin başat 

sınırlılıklarından biri de perennial nesil olarak adlandırılan popülasyonun kültürleşme süreçlerini, 
her gönüllü katılımcının kendi yargı ve bakış açıları ile okumaları, araştırmanın farklı yönde 

sınırlılığını ifade etmektedir. İlgili etnografik araştırma, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 ay süre ile 

gerçekleştirilen alan araştırması ile sınırlıdır. Bu nedenle, zaman kısıtı çalışmanın bir diğer 

sınırlılığını ifade etmektedir.  

 

4. BULGULAR 

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden ve Perennial tasnifine tabi oldukları düşünülen, en az 
lisans ve üzeri mezunu, meslek sahibi ve aktif olarak iş yaşamında varlık gösteren kadın ile erkek 

popülasyonu ve örneklemini de 10 kişilik katılımcı grubu ile gerçekleştirilen görüşmeler 

sonucunda, Perennial kuşağına dair hedef odaklı ve etkin bulgular edinilmiştir. Verilerin 
bulgularını şu şekilde analiz etmek mümkündür;   

Katılımcıları sosyal medya kullanımına yönelten faktörlere yönelik veriler; Teknolojinin 

hızlı dönüşümü ile birlikte akranları ve yakın çevre olarak tanımlanan bireylerden mental anlamda 

geri kalma korkusu, boş zaman aktivitesi algısı, platformların çekici niteliği, içeriklerin kalitesi 
ile doyurucu niteliği, sosyal ortamlarda kurulan iletişimin dışında kalma tedirginliği, sosyal 

medya ile ilk tanışma sürecinde mevcut olan önyargının değişimi, sosyal medyanın alışılmış kitle 

iletişim araçlarının dışında sağladığı kolaylık ve faydalar, sosyal medya araçlarına ulaşım 
kolaylığı, pratikliği, zahmetsiz oluşu, maliyet adına yük teşkil etmemesi, kitle iletişim araçları 

tarafından kamuya sunulmayan bilgi ve haberlere ulaşım kolaylığı, sosyalleşme formu sunması, 

bireylerin yaşamlarına yeni bir soluk getirmesi, günün her anında ve güncel yaşamın her alanında 
erişim kolaylığı tespit edilen bulgular arasında yer edinmektedir.     

Katılımcıları sosyal medya kullanımın sıklığına yönelik veriler; Günün ilk saatlerinden son 

saatlerine değin, aralıklı ancak sık zaman dilimleri dahilinde, farklı koşullarda dahi aksatılmadan 

sosyal medyanın takip edildiği bulgulanmıştır.  
Katılımcıları sosyal medya kullanım platformlarına yönelik veriler; Her bir katılımcının en 

az 3 sosyal medya platformuna üye olduğu ve aktif katılımcısı olduğu tespiti ile birlikte cep 

telefonları başta olmak üzere, internet üzerinden bilgisayar, tablet ve ipad cihazları vasıtası ile 
sosyal medya kullanım platformları özetlenmiştir.  

Katılımcıları sosyal medya kullanım sürelerine yönelik veriler; Haftanın her günü sosyal 

medyada aktif olmak üzere, günde en az üç en fazla yedi saat sosyal medya kullanım 

alışkanlıklarının oluştuğu bulgusuna erişilmiştir.   
Teknolojinin takip edilmesine yönelik veriler; Teknolojinin süratli değişimine rağmen takip 

etme motivasyonunun yüksek oluşu, yenilikleri öğrenme merak ve hevesi, farklı olanı etüt etme 

refleksi, kendini yetiştirme arzusu, farkındalık düzeyinin artması, sürekli araştırma yürütme 
çabası, sosyal ortamlarda söz sahibi olma isteği, bilgi sahibi olmanın yarattığı özgüven duygusu, 

yaşamı kolaylaştırma faydası, bilmenin yarattığı keyif duygusu, erişim kolaylığının etkisi, zihni 

sürekli meşgul ederek zinde kalma motivasyonu işlevleri bulgulanmıştır.  
Boş zaman aktivitelerine ve hobilere yönelik veriler; Boş zaman aktivitelerinin günümüzde 

yüksek maliyetlerde oluşu, enerji ve çaba gerektirmesi gibi türevlerine nazaran sosyal medya 

platformlarının maliyetsiz, sürekli, yoğun, hızlı ve çaba gerektirmeden, enerji ve çaba 

gerektirmeden erişim imkanı tanıması sosyal medyanın günümüzün boş zaman aktivitelerine ve 
hobilere imkan tanıması faktörleri bulgulanan sonuçlar arasındadır.     
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Katılımcıların sosyal medya aracılığı ile arkadaş edinme edimine yönelik veriler; Yıllar 

öncesinde kurulan, yaşam şartları sebebi ile unutulan, görüşülme şansı elde edilmeyen, farklı 

coğrafi uzaklıklar sebebi ile görüşülemeyen bireyler ile iletişim kurma ediminin kolaylığı, 
unutulan arkadaşlıkları tekrar hatırlatma işlevi, farklı arkadaşların tanışları ile günün istenilen her 

anında ve arzu edilen platformlarda hızlı, maliyetsiz ve çaba gerektirmeden iletişim kurma 

olanaklarının varlığı bulgularına erişilmiştir. 

Katılımcıların sosyal medya aracılığı ile farklı coğrafyalarda ikamet eden bireyler ile 
iletişim kurma edimine yönelik veriler; Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlere mensup 

bireyler ile sosyal medya aracılığı ile iletişim kurulması önyargısının yıkılmasının ardından, 

merak edilen ve öğrenilme ihtiyacı hissedilen kültürel öğelerin araştırılması kolaylığı ile birlikte, 
yabancı dil pratiğinin geliştirilmesi imkanının varlığı, yaşam koşulları sebebi ile farklı 

coğrafyalarda yaşamlarını idame ettiren bireyler ile iletişim kurma refleksinin gelişmesi, farklı 

insanları ve farklı coğrafi bölgeleri tanıma merakı, ticari, sosyal, kültürel ve siyasi iş birliklerinin 

tesisi tutumu ile bilgi alışverişinin gerçekleştirilme davranışı tespit edilen bulgular arasında yer 
almaktadır.   

Farklı kültürlere dair edinilen algıya yönelik veriler; Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda 

varlık gösteren, farklı kültürlere mensup bireyleri tanıma motivasyonu, farklı kültürlerin 
özelliklerini merak etme edimi, önyargıların kırılması, farklı kültürlere yönelik farklı unsurların 

keşfedilmesi, farkındalık düzeyinin ve birey ile toplumların bilinç düzeylerinin artışı, farklı olarak 

addedilen kültürler ile özdeşleştirilen kültürel unsurların (kültürel yakınlık) varlığı, tespit edilen 
bulgular arasında yer almaktadır.   

Katılımcıların farklı kültürler ile iletişim içerisinde bulunma ve farklı kültürleri tanıma 

motivasyonlarına yönelik veriler; Farklı kültürlerin öğeleri öğrenildikçe, daha fazla bilgiye 

sahip olma konusunda artan isteğin varlığı, farklı kültürlerin çekiciliği, uzak coğrafyaların ziyaret 
edilme refleksinin gelişmesi, dünya coğrafyasının keşfedilme isteği, sosyal medya ile görünür 

kılınan bilinmeyen kültürleri keşfetme hevesi araştırmanın bulguları arasında yerini almaktadır.      

Sosyal medyanın kültürlerarası iletişime etkilerine yönelik veriler; Gezilmeyen, görülmeyen, 
bilinmeyen coğrafya ile kültürlerin görünür kılınması ile birlikte, önyargıların yıkılması ve 

kültürleri anlama çabasının doğması, basmakalıp öğretilerin dışında gerçekleştirilen gözlem ve 

analizlerin objektif niteliği, yeni olanı keşfetme merakı, sübjektif bilgilerin çürütülmesi ile 
kamusal alana yayılan objektif bilgilerin niteliği ile farklı kültürler ile iletişime geçme ilgi ve 

motivasyonunun artışı, farklı olanın keşfedilme merakı araştırmanın bulguları arasında yer 

almaktadır.  

Sosyal medyanın kültürleşme olgusuna etkilerine yönelik veriler; Yeni ve bilinmeyen 
kültürler ile öğelerinin keşfi ile birlikte merak duygusunun artması, benzer kültürel öğelerin 

çekiciliği, farklı kültürel unsurları öğrenme refleksi, farklı coğrafyalar ile gerçekleştirilen 

kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal ve turizm alanlarında işbirliklerinin artması ile gelişen 
farkındalık, olumsuz düşüncelerin yerini empatiye bırakması, kültürlerin kaynaşması, ortak 

platformların gücü ile oluşturulan ortak dilin olumlu etkileri araştırmanın bulguları arasında tespit 

edilmiştir. 

Perennial kavramına ve Perennial nesle dair oluşan algıya yönelik veriler; Kavramların 
yeniden tanımlanma ihtiyacı hissedildiği günümüzde kuşak tanımlarının da gözden geçirilme 

ihtiyacının ortaya çıkması, hızla değişen konjonktüre uygun şekilde adapte olma yetisine sahip 

perennial kuşağın günümüzde ön plana çıkması ve merak uyandırması, ilgili nesil tarifinin 
değişen konjonktür ile örtüşmesi, kalıcı kuşak sıfatı ile perennial nesline eski ve yeni kuşaklar 

arasında köprü misyonunun yüklenmesi, orta yaş sınıflandırmasının ortadan kalkması verileri 

araştırmanın bulguları olarak yer edinmiştir.  
Sosyal medyanın Perennial kuşağa etkilerine yönelik veriler; Yüksek ilgi düzeyleri ile başta 

teknolojik gelişmeler olmak üzere pek çok yeniliğe karşı gerçekleştirilen süratli adaptasyon, ilgi 

alanlarının çeşitliliği ile süreklilik arz eden öğrenme ve keşfetme motivasyonunun varlığı, her 

yaştan ve her kuşaktan birey ile iletişim kurmanın kolaylığı, ifade özgürlüğü ile birlikte kültürel 
normlarda esnekliğin sağlanması, yaş farklılıklarını ve kültürel ayrımları ortadan kaldırarak ortak 

bir dil oluşturma yetisi, uzak coğrafyaları yakınlaştırma becerisi, farklılıkların zenginlik olduğu 
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algısının toplumlara yerleşmesi ve farkındalık düzeylerinin artması bulgulanan veriler arasında 

tasnif edilmiştir.  

Sosyal medyanın kültürleşme olgusuna etkilerine yönelik veriler; Yeni medyanın 
yaygınlaşması ile birlikte kültürlerarası iletişim olgusunda yaşanan nicel ve nitel bağlamdaki 

etkileşimlerin varlığının bireyler ile toplumlar arasındaki teması artırması, kültürel mesafelerin 

kısalması, kendinden olmayana karşı tesis edilen saygı hissiyatının yüceltilmesi, kültür 

alışverişinin artması, kültürel adaptasyonu kolaylaştırması ve kültürel anlamda geçmişte mevcut 
olan keskin ayrımların törpülenmesi yönünde elde edilen veriler araştırmanın bulguları arasında 

yer edinmiştir.  

 

SONUÇ 

Kültürlerarası iletişim olgusu geçmiş dönemler ile kıyaslandığında günümüzde farklı 

anlamları da uhdesinde barındırması ile birlikte daha fazla önem addedilen bir disiplin olarak 

literatür içerisindeki yerini almıştır. Teknolojinin gelişmesi, ulaşım ve alt yapı imkanlarının 
artması, haberleşme ağlarının çeşitlenmesi ve türevleri faktörlerin ışığında kültürlerarası iletişim 

düzeyi, çeşitliliği ve yoğunluğu da artış göstermiştir. İlgili artış kültürlerarası iletişim 

çalışmalarının niteliğini ve niceliğini olumlu yönde etkilemiştir. Göç, savaş, ticaret, eğitim ve 
turizm amaçları ile gerçekleştirilen kültürel karşılaşmalar günümüzün teknolojik gelişmelerinin 

ışığında sıklaşmış ve çeşitlenmiştir. Teknolojik gelişmelerin gün geçtikçe artan yoğunluğu ile 

kültürlerarasında gerçekleşen iletişimin düzeyi de yükselmiştir. Bireylerin ikamet ettikleri 
toprakların dışına çıkmaları ve farklı kültürler ile karşılaşmaları geçmişte güç bir durum iken 

günümüzde doğal bir süreç halini almış ve fiziki anlamda kültürel karşılaşmaların yaşanması 

olağan hale bürünmüştür. Ve dahi fiziki karşılaşmalardan ziyade kitle iletişim araçlarının varlığı 

ile birlikte özellikle yeni medya ağlarının çeşitlenmesi ile birlikte kültürel karşılaşmalar sanal 
formlarda gerçekleşmiştir.  

Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, iletişim teknolojilerinin imkanları ile birlikte 

kültürlerin ve toplumların birbirlerini daha yakından tanıma fırsatları çoğalmıştır. İlgili fırsatlar 
bir yandan kültürleşme süreçlerini mümkün kılar iken öte yandan da kültürel kutuplaşmaların ve 

çatışmaların da önünü açmıştır. Bu sebeple, kültürlerarası iletişim olgusunun etkin olarak 

yönetilmesi gereken bir süreç olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Kültürel çeşitliliğin zenginlik 
olarak algılanması idealinin karşıtı olan ötekileştirme edimlerinin yaşanması, kültürel kabullenme 

ve içselleştirme edimlerini de zorlaştıracaktır. Dünyanın her noktasını ulaşılabilir kılan kitle 

iletişim araçları kültürel farklılıkların nitel ve nicel anlamda boyutlarını da ortaya çıkarmıştır. 

Kültürel farklılıkların tolere edilmesi bir seçenek iken kültürel farklılıklar sebebi ile iletişim 
sorunlarının yaşanması istenmeyen durumu ile karşılaşılması da diğer bir seçenek olarak 

karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple mevcut konjonktür dahilinde kültürlerarası iletişim olgusu, olası 

sorunların ortadan kaldırılması ve yaşanması muhtemel kutuplaşmaların önüne geçilmesi 
anlamında önemli bir görev üstlenmiştir. Zira kültürlerarası iletişim, etkin ve sağlıklı tesis edilen 

iletişim davranışı ile çözümler üretme yetisini uhdesinde barındıran bir disiplindir.  

Kültürel adaptasyon, kültürleşme ve kültürlerarası duyarlılık reflekslerini ihtiva eden 

kültürlerarası iletişim olgusu, günümüzde toplumların ve kültürlerin temel ihtiyaçlarından biri 
haline gelmiştir. Günümüzde kültürlerarasında gelişen karşılaşmaların teknoloji aracılığı ile en 

sık yaşandığı platformlardan biri olan sosyal medya, farklı kültürlere mensup bireylerin aralarında 

gerçekleşen iletişim düzey ve yoğunluğunu da artırmaktadır. Sosyal medya aracılığı ile Bireysel 
düzeyde gerçekleşen ve müdehale edilebilir düzeyde gerçekleşen kültürlerarası iletişim farklı 

düşünce kalıplarının ve davranış modellerinin de ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 

Katılımcıların kişilik özellikleri, kimlik yapıları, kültürel yargıları, dil bilme yetileri, eğitim 
düzeyleri, yaş faktörleri gibi örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok etmen 

kültürlerarası karşılaşmaların boyutunu ve düzeyini de etkileyecektir. İlgili etmenler farklı 

kültürlere mensup birey ve toplumların birbirleri ile iletişim kurmaları sonucunda gerçekleşenk 

ültürel değişim ve uyum olarak tariflenen kültürleşme edimini de etkileyecektir. Kültürel 
özümseme ve özdeşleşme durumlarının yaşandığı kültürleşme olgusu, kültürel zenginleşme 

çıktısını da beraberinde getirecektir.  
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Perennial (yaşsız) kuşağın özelliklerinin, yapısının, öğelerinin ve kavramsal çerçevesinin 

kültürlerarası iletişim bağlamında incelendiği çalışmada, ezeli kuşağa dahil oldukları düşünülen 

bireyler ele alınarak, Aydın ili Kuşadası ilçesinde ikamet eden bireylerin sosyal medya kullanım 
alışkanları ölçütünde tespit edilmeye çalışılan kültürleşme süreçleri, kültürlerarası iletişim 

motivasyonunun önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Perennial neslin yaşam 

beklentilerinin, güncel yaşam pratiklerinin, alışkanlıklarının, tercihlerinin, beğenilerinin ve 

isteklerinin niteliği klasik anlamda tanımlanan orta yaş kuşağı tariflerinin mahiyetinde 
değişimlere sebebiyet vermiştir. Bu sebeple yaşsız kuşak olarak addedilen perennial neslin 

kültürel kayıtlarının kültürlerarası iletişim dinamiklerini etkileyeceği inancı ortaya çıkmıştır. Eski 

ve yeni kuşaklar arasında köprü vazifesini gören yaşsız kuşak, kültür taşımacılığı görevini 
üstlenen kültürlerarası iletişim olgusu ölçütünde Türk toplumunun dinamiklerini irdelemek adına 

önemli hale gelmiştir. Orta yaş popülasyonuna dahil edilme ediminin karşısında duran ezeli nesil, 

süreklilik arz eden ilgili tutumları, kendilerini geliştirme istekleri, yüksek düzeyde yer edinen 

öğrenme motivasyonları, merak hissiyatları ve keşfetme enerjileri ile kültürlerarası iletişim 
olgusunu en üst seviyede deneyimleyen kuşaklardan biri olarak anılmaktadır.  

Sahip oldukları biyolojik yaşın dışında görüntü sergileyen ve tutumlar geliştiren yaşsız 

neslin bireyleri, mevcut kuşak streotiplerinin algılarını da değişimlere uğratmışlardır. Farkındalık 
düzeyleri ile sorgulama yetileri yüksek düzeylerde olan ilgili kuşağın bireyleri kültürlerarası 

iletişim olgusunu bir yandan en yüksek düzeyde yaşarlar iken kültürleşme süreçlerini de 

gösterdikleri uyumlu tutumları dolayısı ile en ideal şekilde yaşamaktadırlar. Bu sebeple, kültür 
taşımacılığı görevini üstlenen uzun ömürlü nesil kültürlerarası farklılıklara adaptasyon sürecini 

en başarılı şekilde yaşayan nesil olarak da addedilmektedir. Sürekli gelişim hedeflerini 

yaşamlarının merkezine alan ve 1960-1980 yılları arasında dünyaya gelen kalıcı nesil, 

geliştirdikleri teknolojik gelişmelere koşut refleksleri ve şehir yaşamına yüksek adapte yetileri ile 
kültürlerarası iletişim deneyimlerini tecrübe etme motivasyonları en güçlü kuşak olarak da 

karşımıza çıkmaktadırlar. Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer alan daimi nesil, kuşak 

tanımlarının arasında çizilen keskin çizgilerin silinmesini sağladıkları gibi kültürlerarasında 
mevcut farklılıkların vurgusunu bertaraf edebilecekleri inancı da toplum nezdinde yaygın kanaati 

oluşturmaktadır. Ayrıca ezeli kuşağın temsilcilerinin kültürel farklılıkların zenginlik olarak 

okunması yönünde de olumlu etkiler sağlayabilecekleri görüşü de ilgili kuşak ile özdeşleşen bir 
diğer hakim düşüncenin ifadesidir. 
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 ÖZET: Kentler ve mimari yapılar açısından kimlik kavramı, doğal, coğrafi ve kültürel ürünleri ve sosyal yaşam 
formlarını içeren geniş bir tanım içerir. Kentsel kimlik, mimari kimlik ve bunlarla ilgili kentsel imgeler bazen kentsel mekânda 

uzun bir zaman diliminde çok farklı bileşenlerden oluşur. Bir olgu olarak köklerini tarihsel birikimden alan kent kimliği, zaman 
içerisinde değişen, dönüşen, müdahalelere açık bir kavramdır. Bir kenti kimliği üzerinden algılamaya çalışmak aslında o kenti 
bütün özellikleriyle anlamayı gerektirmektedir. Bir kenti, farklılaştıran, diğerlerinden ayıran, ayırıcı özelliklerini oluşturan her 
şey onun kimliğidir. Bu bağlamda kentsel kimlik, şehirlerin birer canlı varlık olarak hayatta kalabilmesi ve kentlilere 
yaşanabilecek bir ortam sağlaması açısından hayati önem taşımaktadır. 

Günümüzde kentlerin kimliklerini kaybederek gittikçe birbirine benzeyen dokuların ortaya çıkması sadece kültürel anlamda 
bir sorun oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik problemlere de  neden olmaktadır. Kent 
kimliğinin oluşması için, bu değerlerin sürekliliğinin sağlanması kentin geçmişinden gelen mesajları geleceğe aktaran maddi 

ve manevi değerlerin korunması gerekir. Bu çalışmada, kentsel değişmelerin kent kimliğini nasıl etkilediği ve bunun sosyal, 
mekansal ve kültürel yansımaları irdelenecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Kent, Kimlik, Algı, Sürdürülebilirlik, Kentsel Kimlik 

 ABSTRACT: The identity concept from the point of cities and architectural products includes a wide definition 
covering natural, geographical and cultural products and social life norms. Urban identity, architectural identity and the urban 
images about them are sometimes formed by very different components in a long period in urban space. The urban identity, as 
a phenomenon, is a product of spatial and social-economic accumulation, change and evolution in the course of history, and 
open to interference. Striving to understand a city thorough its identity essentially requires exploring this city in all its aspects. 

Everything that distinguishes cities from each other considers its identity. Urban identity in this respect is very vital for cities 
in order to survive as a living organism and provide livable environment for the urbanites. 

Nowadays the identity values of cities are increasing and resembling patterns are appearing. Thus it is not only a cultural 
problem but also an economic, social and psychological consequence.To be formed of the city identity, it is necessary to 
maintain the continuity of these values and to protect the material and spiritual values that convey the messages of the city's 
past to the future. In this study, urban changes in how it affects the identity of the city and its social, spatial and cultural 
implications will be examined. 

 Keywords: Urban, Identity, Perception, Sustainability, Urban Identity 

 

1. GİRİŞ 

Kentler toplumların yaşam biçimlerini ve kültürlerini yansıtırlar. Doğası, yapıları ve insanları 

bakımından kentler farklıdır; birbirinin benzeri değildir, geçmişinden günümüze aktarılan sahip olduğu 
öz değerlerle birlikte fiziksel, sosyo ekonomik ve biçimsel faktörlerle şekillenen karakterdedir. Bir kenti, 

farklılaştıran, diğerlerinden ayıran, ayırıcı özelliklerini oluşturan her şey onun kimliğidir.  

Toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturan, inançlar, toplumsal deneyimler, görüşler ve davranışlar, 
kişinin toplumsal davranışlarını yönlendirerek kentlerin kimlik kazanmasında etkin rol oynamaktadır. 

Geçmişte kent yapısının oluşturulmasında toplumun değer yargıları ve geleneksel yaşam formları etkili 

iken günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı ve nüfus artışına bağlı hızlı kentleşmenin getirmiş olduğu 

kültürel ve sosyo-ekonomik değişimler kent kimliği üzerinde hissedilebilir dönüşümlere neden 
olmuştur. Sürekli değişim ve gelişim halinde olan toplumsal ilişkiler, yaşam biçimleri ve onu kuşatan 

çevre ile bir bütün oluşturarak kent kimliğinin yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. Tamamen 

yeni veya geçmiş ögelerin yeniden yorumlandığı kültürel bir olgu olarak da tanımlanabilen kimlik 
kavramının oluşumunda toplum kadar tasarımının da rolü büyüktür. Bu açıdan bakıldığında kenti 

geçmişten geleceğe bir süreklilik içinde algılamak ve kavramak gerekir (Güvenç, 1991). 

Her insanın sahip olduğu özellikler, kimliğini ve kişiliğini ortaya çıkarırken kentler de tıpkı içinde 
yaşayan insanlar gibi kendine ait özellikler taşımaktadır. O kentin kimliğini oluşturan bu özellikler bir 
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kenti diğerlerinden ayırarak geçmişten geleceğe taşınan, büyük bir zamansal devinimin ortaya koyduğu 

anlam yüklü bir bütünlüktür. 

Farklı kültürlerin birarada bulunduğu kentler, bilinç ve belleğin bir yansıması olarak zamanın ortaya 
koyduğu tarihsel bir nitelik taşıyan, atalarından gelecek kuşaklara aktardığı fiziksel ve kültürel miras 

açısından değerler olarak süreklilik taşıması gerekmektedir. Bu açıdan kentin fiziksel yapısı, yani 

mimarisi ile (köprüler, kemerler, vb.) insanı, geçmişten günümüze ve geleceği arasında bir tarihe 
oturtarak diğer insanlarla ve kuşaklarla ilişkilendirmesine katkıda bulunulur (Erzen, 2006). 

Yapıları ve kültürel değerleri ile birbirlerinden ayrılan kentlerin sahip oldukları farklılıklar kendilerine 

özgün nitelikleri taşısa da zaman içerisinde kimliklerini kaybederek birbirine benzeyen farklılıklarını 

kaybeden ya da değişen kentlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Kuşkusuz değişim bir sorun 
oluşturmamaktadır. Probleme neden olacak şey, değişimin kontrolsüz ve plansız bir şekilde kentin öz 

değerlerinden yoksun bırakılmasıdır. Değişim ve dönüşümün arzu edilen bir süreç olabilmesi ancak 

mevcut kimlik ekseninde bu değerin yok edilmesi ile mümkündür. Aksi durumda, kentsel yönetiminin 
halkın gerisinde kalma tehlikesi ve kent kimliğinin bundan zarar görme olasılığı hep olacaktır. 

Kent kimliği, toplumun bilinçli bir şekilde farkına vardığı çevresel değerlerden oluşurken, çevrenin imaj 

ve anlamı ise, ferdin çevreyi algılamasına bağlıdır (Kancıoğlu, 2005). Bu nedenle çevre karakterini 
açıklayabilmek için toplum çevre ilişkilerinin, çevre biçimlerine etkilerinin anlaşılması gerekmektedir. 
Çevre karakteri bazen doğal unsurların belirlediği coğrafi bir unsur iken bazen de sosyo-kültürel 

yaşamın ortaya koyduğu bir özellik de olabilir. Kentin oluşumunda katkı sağlayan bu özellikler kent 

sakinleri tarafından da benimsenerek koruma bilinci oluşarak kentin ayrılmaz bir parçası olur ve böylece 

kent sakinlerinin oluşturduğu algısal kimlik meydana gelir. 

Yerleşim alanlarının bulundukları çevreleriyle görsel bütünlüğünün kaybolduğu, günümüzün kimliksiz 

kentlerinde şekil, biçim, doku ve estetik giderek önem kazanmaktadır. Çevrenin, büyüklük, malzeme, 

renk gibi kolaylıkla ölçülebilir ve tanımlanabilir özellikleri olan fiziksel veriler ve çevreye ilişkin 
algısal-bilişsel değişkenler (uyum, bütüncüllük, düzen, doğallık vb.) fiziksel olarak ölçülemeyip, 

duyusal algı ve bilişsel sistemde yer edinmiş kavramlar yoluyla tanımlanabilmektedir. Sosyo-

demografik açıdan ise, bireysel olarak ortaya çıkarak gelişen duygusal tepki ve psikolojik anlamda iyi 
hissetme aşamaları yer almaktadır. Duygusal tepki, çevreye ilişkin fiziksel ve algısal-kavramsal 

değişkenler karşısında kişinin, hoşlanma, haz alma, rahatlama, gerilme, panik olma, heyecanlanma, 

sevinme, üzülme gibi duygusal tepkilerini tanımlamaktadır. Psikolojik açıdan iyi hissetme ise, bireyin 

iç dünyasıyla ilişkili olup, halet-i ruhiye olarak tanımlanabilir. Brunswik’in Lens Modeli’ne göre, kişinin 
mekânsal davranışını şekillendiren davranış biçimini çevreye ilişkin fiziksel ve algısal-kavramsal 

değişkenler ve bireyin duygusal tepkileri ve psikolojik açıdan iyi hissetme ölçüsüne bağlı olarak, çevre 

karşısındaki estetik tavrını belirler (Nasar, 1989). 

 

2. ÇEVRESEL ALGI 

İnsan içinde yaşadığı çevreden yararlanabilmek ve uyum sağlayabilmek için çevreyi tanıma, anlamak 
zorundadır. Çevresel varlıklar hissedilebilir olmalarının yanı sıra bireylerin duygularını da 

yönlendirebilmektedir. İnsanların çevresel bilgiyi algılaması, kendi iç dünyasında düzenlemesi, 

anlamlaştırması ve bu bilgiyi kullanarak davranışları ile tecrübe etmesine bağlıdır. Bireyin algıladığı 

çevre psikolojik değerlendirme olduğu kadar öznel değerlendirmeyi de içermektedir.  

Bireyin kendi yaşantısı ve deneyimleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan algı kişisel değişkenlik gösterip 

sonradan oluşan duyusal verilerin, zihinde depolan ön bilgi birleşmesi ile algı süreci başlatılır. 

Algılamaya başladığımız şey, kişisel anılar ve kültürel geçmiş ile zihinde bağlantı kurarak ilişki kurmaya 
çalışır. Bu şekilde algı ya daha da kuvvetlenir ya da değişerek kendini yeniler. Bu değerlendirmeler, 

bireyin çevre hakkındaki hislerini bir çeşit belgelendirme ve edinilen bilgilerin eyleme dönüştürme 

yoludur (Kancıoğlu, 2005). 

Duyu organlarımız aracılığıyla çevrenin hissedilmesi, çevresel niteliklerin algılanış biçimi ve süreklilik 
ifade eden bir kavrama sonucu oluşan çevre algılaması, bir karar verme süreci olup, seçim yapma olayı 

olarak tanımlanır (Rapaport, 1977). 
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Şekil 1. Çevrenin Algılanması  (Rapaport, 1977) 

 

Algı, bakılanı görmek, içselleştirme süreciyken bulunduğumuz mekânlarda bazen her şeye dikkat 

edemeyiz. Yaşamımızda bazı şeylere odaklanırken bazılarını da görmezden gelebiliriz. Bu açıdan algıyı 
geliştirmek ve buna bağlı olarak algılanabilirliği artırmak gerekmektedir. Algılayıcı ve algılanan 

arasında karşılıklı bir etkileşim süreci olduğu için, bireyin ‘farkındalık’ halinin güçlendirilmesi bu 

koşulun gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Algının gerçekleşebilmesi için önemli bir adım olan 
farkındalık yine de tek başına farkındalık yeterli olmayacaktır, çünkü farkındalık yalnızca gözlemciye 

ait olan bir kavramdır. Oysaki algılanabilirlikten bahsedilecekse hem gözlemcinin hem de çevresel 

özelliklerin birarada düşünülmesi gerekmektedir. İnsanlar çevrelerini bilişsel şemalara dayalı olarak 
anlamlandırmakta ve mekânın sahip olduğu anlam, bireyin davranışını yönlendirmektedir (Rapaport, 

1982). Weber (1995)’e göre ise; anlam, biçimin ötesinde birşeylere dayanmakta, nesnenin veya mekânın 

özünde yeralmaktadır. Weber, biçimin anlamla ve anlamın da belirli ifadelerle sınırlandırılamayacağını 

ifade etmektedir. 

Algılamada bir mekânla ya da olayla ilk defa karşılaşma durumu ve bir süre geçtikten sonra o mekânın 

veya olayın deneyimlenmesi arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Zaman faktörü ile birlikte o mekâna 

ya da duruma ait algı, önceki deneyimlerle birleştiğinde ya yenilenerek tamamen değişecektir ya da 
önceki birikimleri tekrar ettirecektir (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Algısal Süreçte Yön Çizelgesi (Weiten, 2007) 

 

Bireyin çevre algısının imajı etkilemesinden dolayı, okunabilir bir çevre ile çevresel imaj birbirleri ile 

bağlantılı bir özellik içermektedir. Lynch (1960)’e göre çevresel imaj; fiziksel açıdan dış dünyanın, 
insan zihninde yer alan genelleştirilmiş bir resmi olarak tanımlamakta ve çevresel imajın üç bileşeni 

olarak, kimlik, yapı ve anlam kavramlarını ifade etmektedir. Çevresel verilerin (şekil, renk vb. 

aracılığıyla oluşturulan kimlik, strüktür, zihinsel imajları gibi) yorumlanması açıklayıcı 
düzenlemelerden meydana gelmektedir.   

Çevresel imaj, kişisel deneyimlere bağlı olarak çevrenin algılanması ve bunun sonucunda, nesnelerin 

zihinde şekillenerek resme dönüşmesi süreci olarak da açıklamaktadır (Rapaport, 1977). Çevresel imajın 

oluşumu, gözleyen ve gözlenen arasında gelişime bağlıdır. Çünkü gözlemcinin neyi gördüğü dış şekle 

Uyaranı Tanıma 

↑ 

Yukarıdan Aşağı Süreç 

↓ 

Özel niteliklerin daha kompleks şekillerle 

birleştirilmesi 

↑ 

Bütüncül bir şekilde uyarıcının doğası 

hakkında ki algısal hipotezlerin net bir 

şekilde ortaya konması 

↓ 

Uyaranın özel niteliklerinin belirlenmesi 

↑ 

Hipotez kontrolü için niteliklerin 

belirlenmesi, bunlar arasında seçim 

yapılması ve incelenmesi 

↓ 

Aşağıdan Yukarı Süreç Uyaranı Tanıma 
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bağlı bulunurken, gördüğünü nasıl yorumladığı ve düzenlediği ile dikkatini yönlendirmesi ise gördüğü 

şeyi etkilemektedir. Aydınlı (1993) ise, çevresel imajı, bireyin çevresiyle tarihsel, ekonomik, politik, 

sosyal ve kültürel ilişkileri neticesinde amaçlı olarak seçtiği ve kalıcı etki yaratan biçimsel özelliklerin 
bilişsel ve duyuşsal alanda bir bütün oluşturduğu bir zihinsel şema olarak tanımlamaktadır. Baud-Bovy 

ve Lawson (1977)’e göre imaj; ön yargıların, hayal güçlerinin, bütün bilgilerin, etkilerin ve duyusal 

düşüncenin ortak bir ifadesi olarak tanımlamaktadır.  

Bireyin çevreyi kolay ve doğru algılamasında okunabilir çevre olması kişinin çevre içerisindeki yönünü 

bulmada rahatlık hissetmesine buna bağlı olarak bireyde güven duygusunun oluşumunu katkı sağlar. 

Böylece imaj ile çevresel niteliklerin gruplandırılması ve belirli kurallar altında bir araya getirilmesi ile 

birlikte yorumlanan zihinsel bilginin davranış formuna dönüşmesine neden olur.  

Çevreyi tanımlamak için, çevrenin bir bütün olarak kavranıp, değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bölgenin kimliğinin tam olarak belirlenebilmesi için, parçaların analiz edilmesi önemlidir çünkü bütünü 

oluşturan parçaların her birinin ayrı bir özelliği ve kimliği olup bu ayrı parçalar birleşerek bütünü 
oluşturmakta böylece, o bölgeye ait kimlik oluşmaktadır. 

 

3. KENT VE KENTSEL KİMLİK 

Keleş (1998)’e göre; tarihsel bağlamda insanın yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıkmaya başlayan yeni 

yaşam ve yerleşim biçimlerinin bir ölçüde doğal çevreyi değişime uğratmasıyla kent kavramı meydana 

gelmektedir. Kent kavramı; toplumun yerleşme, barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi 

gereksinmelerinin karşılandığı, çok az kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köy yerleşimlerine 
oranla nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan, sürekli toplumsal 

gelişme içinde bulunan yerleşim birimidir. Kentler ekonomik aktivitelerin büyük ölçüde sanayi ve 

hizmet sektörüne bağlı olduğu mekânlardır (Keleş ve Hamamcı, 1998).  Tanımdan da anlaşılacağı gibi 
kent; insanın doğal çevreyi zaman içinde değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla ve artan bir yoğunlukla biçimlendirmesi sürecinde oluşan bir insan ürünü yani kültürel bir 

oluşumdur. 

Kent, teknik, ekonomik, sosyo-kültürel, politik gibi pek çok konuların birlikte söz konusu olduğu bir 
fiziksel, mekânsal ve sosyal bir ortam, yerleşmedir. Bu alanlar birbirinin benzeri değildir ve çeşitli; 

karakterdedir. Bir kenti diğerlerinden ayıran en önemli özelliği onun kimliğidir. Turgut vd. (2012)’e 

göre kimlik kavramı; bir objeyi tanımlamaya yarayan özelliklerin bütünü olarak ifade edilmektedir. 
Aynı zamanda kimlik kavramı bu tanımlayıcı özelliklerinin yanında, bir objenin diğerinden farkının 

ortaya konarak ayırt edilmesini sağlayan unsur olarak da kabul edilmektedir. 

Kimlik, kullanıcı ile mekân arasındaki etkileşim sonucunda oluşan özel bir durumun ifadesi olarak bir 
varoluş ürünüdür. Kimliğin oluşumunda, belli şartların sürekliliği gereklidir (Kancıoğlu, 2005). Bu 

koşullardan bazıları şunlardır (Yayınoğlu ve Susar, 2008):  

 Kültürel miras veya gelenekler,  

 Toplumun ihtiyaçlarının nitelik ve karakteri,  

 Sahip olunan milli teknoloji, 

 Değişen şartlara uyabilme yeteneği ve doğal faktörlerdir. Doğal çevreden kaynaklanan kimlik 

unsurları, kentin coğrafik özellikleri, iklim koşulları, bitki örtüsü, genel konumu vb. 

özellikleridir.  

 Beşeri çevreden kaynaklanan kimlik unsurları, birey ve toplumdur. Toplumun ve bireylerin 

sahip olduğu varlık değerleri, kimliklerini oluşturur ve bunlar da kent kimliği ile ilişkilidir. 

Kültürel çevreden kaynaklanan kimlik unsurları ise; kentte insanlar yoluyla yapılmış olan 

meydanlar, sokaklar, anıtlar yapıları, folklorik ve sosyo-kültürel özellikler gibi her türlü kentsel 
düzenlemenin özellikleridir. 

Kentsel kimlik, kente ait olan, kent veya çevresinin doğal ve sosyo-kültürel özellikleriyle tanımlanır. 

Kentin coğrafi içeriği, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaşam biçimi, niteliklerin karışımı 
olarak kente biçim verir Kente ait olan doğal ve kültürel değerler kent kimliğini şekillendirir. Fiziksel 

çevre elemanları kentsel kimliğin oluşmasında büyük öneme sahiptir. Ayrıca fiziksel elemanların tekil 
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varlıkları yanında birbirleri ile etkileşerek birbirlerini güçlendirmeleri kent kimliğinin daha belirgin 

olarak algılanmasını sağlar. Kent kimliğini oluşturan, kentin geçmişinden geleceğe köprü olan maddi ve 

manevi değerlerin sürekliliği bu değerlerin korunmasına bağlıdır.  

Kentte kültürel sürekliğin sağlanarak kentin kimlik kazanmasında ve oluşmuş kimliğin geleceğe 

aktarılmasında o kentin kimliğine katkıda bulunan ve ait olduğu döneme ilişkin kayda değer mimari ve 

yaşamsal özellikler taşıyan yapıların korunması, kent yaşamına katılımının sağlanması açısından önemli 
bir rol oynar (Birol, 2007). Kentte bir yapı/yapı grubu ortaya çıktığı dönemin yaşantısına tanıklık etmiş 

ise ayrıca o dönemin mimarisini ve kültürünü yansıtıyorsa kentli için bir anlamı bulunacaktır. Bu anlam, 

sadece geçmişin değerine saygıyı içeren bir tutum olmayıp, aynı zamanda içinde bulunulan zaman 

parçasındaki kolektif deneyimi de kapsamaktadır (Neill, 1997). Yerleşme özellikleri ne olursa olsun 
yapıların diğer yapılar ile birlikte var olduğu ve doğal koşullar ile birlikte yer aldığı gerçeği göz ardı 

edilemez. Yerleşmeyi oluşturan yapıların bir araya gelme biçimleri yapıların kendi mekânsal kurgularını 

etkilerken, yerleşmelerin karakterlerinin oluşmasında da etkili olmaktadır (Eyüce, 2005).  

Bulundukları dönemin toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik dönemlerine tanıklık eden kent 

kimliğinin önemli elamanlarından biri olan yapılar, kent kimliğinin diğer önemli bileşeni olan beşeri 

unsurları da etkilemektedir. Kentte yaşayan toplumun anıları, geçmiş yaşanmışlıkları ile beslenerek 
kentin kimlik kazanmasına katkıda bulunur. Bir kenti diğer kentlerden ayıran, o kente özgü olan 

farklılıklar bütünü olan kentsel kimliğin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir kimlik 

ve kentler açısından önemlidir. Aynı zamanda mimari kimliğin bozulması hem kentsel yaşam 

kalitesinde düşüşe yol açacak hem de bireyin kenti algılamasında sorunlara yol açacaktır. 

Kent her şeyden önce anlaşılabilir ve algılanabilir olmalıdır. Kentte bireyin mekâna anlam vermesi, o 

kent mekânının birey için taşıdığı değerle ilişkilidir. Bireyin çevreyi anlamlandırmasında, kişisel 

deneyim, kişilik özellikleri, bireyin duygusal yapısı ve ortamda bulunma amacı vb. gibi özellikler etkili 
olmaktadır.  

Tasarımcının yüklediği anlamla, kullanıcının belirlediği anlamların belli bir ölçüye kadar farklılaşması 

kabul edilebilir. Çünkü çevrenin kullanıcılar tarafından tasarımcının yüklediği anlamdan daha farklı 

yorumlanabilmektedir. İstenilen durum, duyguları etkileyen bir yapısal çevrenin oluşturulması ve bu 
çevrenin kullanıcılar tarafından anlaşılabilmesidir. Estetik amaçla yapılan eser, kullanıcı ile duygusal 

iletişim kuramıyorsa sadece iyi bir sanat eseri olabilir, kullanıcının ilgisini çeken ve bağ oluşturulan bir 

mekân olabilme niteliğini taşımayabilir. Yapılı çevre bir yandan toplumun sosyal ve kültürel yaşantıya 
dair bilgi verirken, bir yandan da kent kimliğini oluşturur. 

Kentsel kimlik ancak çevrenin insan-çevre ilişkisi sonucunda ortaya çıkan özgün karakterini oluşturan 

özelliklerinin farkına varılması halinde oluşur. Kimliği oluşturan çevresel özellikler ise, kimliğin farkına 
varan da insandır. Kişiler yaşadıkları mekâna anlam yükledikleri, bağlandıkları, sahip olunan değerler 

için bazı fedakârlıklarda bulunmaya başladıkları zaman,  mekân kimliğe kavuşacaktır (Ayyıldız ve 

Ertürk, 2017). 

 

4. SONUÇ 

Kentler, sadece yapısal mekânlardan ibaret olmayıp aynı zamanda sosyal ve kültürel olayların 

gerçekleştiği insanların etkileşimde bulunduğu mekânlardır. Ket insanı çevresi ile uyumlu bir yaşam 
sürmek, yaşadıkları alanların farklı ve algılanabilir olmasını isterler. 

Kentsel kimlik, kente ait özellikleri içinde barındıran kentlerin tanım kazanmasını sağlayan bir 

kavramdır. Kent kimliğinin tespiti için öncelikle kentte mevcut olan kimlik elemanlarının ve bunlara ait 
özelliklerin belirlenmesi ve yeni kimlik elemanlarının hangileri olabileceği saptanmalıdır. Bu sayede 

kente ait korunacak kimlik varlıklarının hangileri olduğu ve bunlara ait korunması-geliştirilmesi gereken 

özellikler ortaya çıkarılabilir.  

Kentlerin değerlerini ve kimliklerini koruyabilmeleri için toplumun kenti benimsemesi ve sahiplenmesi 
gerekir. Tarihi değeri olan bir yer, kimliği ile tanındığından bu özelliğini yitirmemeli ve o yer de 

yapılacak değişikliklerin hangi şartlarda gerçekleşmesi gerektiği ve sonuçlarının neler olacağı 

sorgulanmalıdır. Bu bağlamda; kent kimliğine sahip çıkılarak kente yönelik toplumsal duyarlılık artacak 



605 
 

ve yapılması düşünülen yatırımların kent kimliğine uygunluğu sorgulanmaya ve planlanan yatırımlarda 

nitelik ve uygunluk aranmaya başlanacaktır. 

Kent kimliği oluşumunun geçmişten geleceğe uzanan bir süreç olarak, geçmiş öğelerin korunması veya 
yeniden yorumlanması ile yeni öğeler zincirinden meydana gelmektedir. Kentlerin planlamasında 

olması gerektiği gibi, kent kimliğinin korunmasının da statik anlayış yerine stratejik yönetim planlama 

anlayışıyla yapılması gerekmektedir.  

Kenti oluşturan farklı kültürel toplulukların aralarında etkileşim halinde olması ve bunun süreklilik 

taşıması, kentlerin varlıklarını ve özdeğerlerini koruyabilmeleri açısından önemli olup, kente yeni bir 

kimlik kazandırmak yerine varlıklarının bütün boyutlarıyla incelenmelidir.  

Kentin kimliğine sahip çıkmak başta o kentte yaşayanlar olmak üzere herkesin sorumluluğu altındadır. 
Bu açıdan, resmi örgütlenmeler ile birlikte sivil toplum örgütlerinin de karar verme süreçlerinde yer 

alması gerekmektedir. Böylece kentin geleceğine yönelik politikaların oluşturulmasında katılımcılığın 

sağlanması ile fertlerin yükümlülüğü de öne çıkacaktır. Aksi takdirde, kent yönetiminin kent halkının 
gerisinde kalma tehlikesi ve kent kimliğinin bundan zarar görme ihtimali daima vardır. Bu açıdan, 

toplumda fertlerin, kentin kimliğinin oluşum-gelişim ve koruma sürecine katılması beklenmektedir. 

Mevcut özgün kimliği oluşturan değerlerin ortaya çıkarılması, bu değerlerin güncel şartlar ve 
gerekliliklerle bütünleştirilmesi böylece kent kimliğinin sürekliliğinin sağlanması pek çok açıdan daha 

uygun bir davranış olacaktır. Diğer açıdan, kentsel çevreler ele alınırken içinde barındırdığı kimlik 

unsurları ile korumak ve dolayısıyla çevrenin yeniden tasarlanması sürecinde mevcut doğal değerlerin 

de birlikte korunması gerekmektedir. Bu yüzden kentlerin gelişimi planlanırken ekosistem, gelişim ve 
kimliğini beraber düşünmek, bunun için de kentsel planlamaya ekolojik yaklaşım ile bütüncül açıdan 

yaklaşmak gerekmektedir.  
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ÖZET: Müşterilerle uzun dönemli ilişki kurulmasını sağlayacak müşteri ilişkileri yönetim stratejileri 
kapsamında müşteri bölümleme işletmelere rekabetçi avantaj sağlamaktadır. Bankacılık sektöründe çeşitli düzeylerde 
gelir yapısına sahip, farklı profillerde ve çok sayıda müşteri bulunması, bununla birlikte müşteri başına katlanılan 
maliyetlerin yakın düzeylerde olması müşteri bölümleme stratejisini öne çıkarmaktadır. Bankacılık sektöründe müşteri 
bölümleme stratejisi uygulanarak özel bankacılık hizmetleri sunulmaktadır. Müşteri değerinin belirlenmesi ve buna 
bağlı olarak hedef müşteri bölümlemesinin gerçekleştirilmesi, müşteriden elde edilen karlılığın işletmeye katkısını 
ortaya koymaya yardımcı olur. Müşteri bölümleme stratejisi ile işletmeler sahip oldukları kaynakları ve pazarlama 
gücünü etkin ve doğru kullanımını amaçlar. Bu kapsamda stratejik önem taşıyan müşterilerin belirlenerek, onların istek, 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak özel ürünler ve hizmetler sunulmaktadır.  

Araştırmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğüne göre ilk 10 sırada yer alan bankaların 
müşteri bölümleme stratejisi kapsamında yürüttüğü faaliyetler bu bankaların internet siteleri üzerinden içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında bankaların bu stratejiler doğrultusunda özel bankacılık hizmetlerini 
yoğun ve yaygın biçimde sundukları görülmektedir. Bu bağlamda bölümlenen banka müşterilerine özel iletişim hatları 
ve şubeleri, özel bankacılık ürünleri, danışmanlıklar, varlık yönetimi, müşteri ziyaretleri ve özel etkinlikler, özel portföy 
yönetimi vb. farklılaşmış ürünlerin sunulduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Bankacılık, Müşteri İlişkileri, Bankacılık, Müşteri Bölümleme. 

 

ABSTRACT:  Customer segmentation within the scope of customer relationship management strategies that 
will ensure long-term relationship with customers, provides competitive advantage to enterprises. The fact that the 
banking sector has various levels of income structure, different profiles and a large number of customers, in addition 
to this the costs incurred per customer at the close levels, highlights the customer segmentation strategy. Private banking 
services are provided by applying customer segmentation strategy in the banking sector. Determining the value of the 
customer and accordingly realizing the segmentation of the target customer helps to reveal the contribution of the profit 
from the customer to the enterprise. With the customer segmentation strategy, businesses aim to use their resources and 

marketing power effectively and accurately. In this context, customers with strategic importance are identified and 
special products and services are provided to meet their wishes, needs and expectations. 

In the research, the activities within the scope of customer segmentation strategy carried out by the banks, that operating 
in the Turkish banking sector listed within the top 10 according to the size of their assets, were examined by the content 
analysis method on the websites of these banks. According to the results of the research, it’s seen that banks offer 
private banking services intensely and extensively in line with these strategies. In this context, it has been identified 
that private communication lines and branches, private banking products, consultancy, asset management, customer 
visits and special events, private portfolio management etc. differentiated products served to segmented bank 

customers.  

Keywords: Private Banking, Customer Relationship,  Banking, Customer Segmentation, 

 

GİRİŞ 

Müşteri bölümleme, bir müşteri grubunun, pazarlama hedefleri, satın alma alışkanlıkları, 
psikografik özellikleri veya demografik veriler doğrultusunda benzer özelliklerine göre alt 

kümelere ayrılmasıdır.   Bölümleme stratejisi yeni satış fırsatları yaratarak müşterilerin 

karşılanmamış ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar bu sayede müşteri değerini belirleme,en karlı 
müşteriyi hedefleme ve uygun stratejileri üretmek mümkün olmaktadır. Hedeflenmiş müşterilere 

özel ürün ve hizmetlerle uzun dönemli ilişki kurarak markanın rekabetçi konumlanması sağlar.. 
İşletmenin verdiği kararların daha karlı olması için işletmelerin  farklı müşteri tiplerini bilmesi 

çok önemlidir. Müşterilerin birer birer tanınması mümkün olmadığı için müşteri bölümleme 
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müşterileri tanımlamayı ve daha kişiselleştirilmiş  öneriler sunmayı sağlamaktadır. Bankacılık 

sektöründe de ileri  pazarlama araştırmalarından yararlanılarak bölümleme ve hedef müşterilerin 

belirlenmesi (Smeureanu vd., 2013) gerçekleştirilmektedir. Özel bankacılık uygulamaları için 

müşterilerin bölümlenmesi, finansal kurumların ürün ve hizmetlerini homojen müşteri sınıflarına 
yöneltebilmeleri için karlı iş geliştirme için önemli bir adımdır. Özel bankacılık uygulamaları, 

belirlenen kriterlere göre bölümlenmiş yüksek net değerli müşterilere, değer yaratarak uzun vadeli 

ilişki kurulmasını sağlayacak özel ürün ve hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. 

1. MÜŞTERİ BÖLÜMLEME 

İşletmelerin pazardaki varlıklarını devam ettirmeleri ve pazar paylarını arttırarak ideal 

büyüme oranlarını yakalamaları işletme amaçlarında öncelikli sıradadır. Fakat günümüz yoğun 

rekabet ortamında işletmeler için yeni müşteri elde etmenin mevcut müşterileri elde tutmaktan 
daha maliyetli olması nedeniyle strateji değişimi yaşanmaktadır. Mevcut müşterilerin mutlu 

olmasının karlılığa etkisini değerlendiren işletmeler Pazar payı yerine müşteri payını dikkate 

alarak, yeni müşteri elde etmekle birlikte, mevcut müşteriler için yeni stratejiler üretmeye 
odaklanmaktadır (Gel, 2002, s. 16-17; Kırım, 2004,s. 101-103; Odabaşı, 2010, s. 17) .Müşteri 

ilişkileri kapsamında işletmelerle müşteriler arasında sağlıklı, verimli, karlı ve güvene dayalı uzun 

süreli ilişkilerin oluşturulması müşteri memnuniyeti yaratarak sadık müşterilerin oluşmasını 

sağlayacaktır (Odabaşı, 2010, 19-22).  

Müşterilerin ürün ve marka seçiminde kendilerine en fazla değer sağlayan, beklentilerini 
karşılayacak sunumlara yöneldikleri görülmektedir. Müşterilere değer sağlayan ürün ve 

hizmetlerin belirlenmesi müşterilerin uzun süreli ilişki sürdürmede önemlidir. Öncelikli olarak 

işletmelerin kendileri için en iyi müşterileri tespit etmesi ve onlara değer katacak pazarlama 
stratejilerini uygulayarak memnuniyet oluşturması gerekmektedir (Çobanoğlu vd., 2009,s. 180-

183). Hedeflenen müşterilere ve kârlı müşterilere doğru odaklanmış bir müşteri stratejisi 

müşterilerin gerçek değerini anlamak ve ölçmek için bir ilişki yönetimi başlangıç noktası olabilir 
(Kim vd., 2006). Müşteri bölümleme kavramları, müşterileri anlamak, kaynakların tahsisi ve 

pazarlama karmasının uyarlanması ve yeni ürün / pazar yaklaşımlarının geliştirilmesi için daha 

uygun hale getirilmesini sağlamaktadır (Teichert, vd., 2008,s. 228). Her bir bölümün değerini 

tahmin etmek, her bölümün özelliklerine uyarlanabilecek pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi 
programında karar vermek için faydalı olacaktır. 

 

 

Şekil 1. Müşteri Stratejisi: En iyi Müşterileri Belirlemek 

Kaynak: (Fisk, 2010, s. 157) 

Mevcut müşterilerin detaylı bir veri tabanını oluşturularak müşterilerin gelecek karlılıkları 

değerlendirilir ve en yüksek potansiyele sahip müşteriler belirlenir. Bu müşterilerin sorunları, 

istek ve beklentileri belirlenerek onlara hangi bağlamda hizmet sunulacağı tanımlanır. Her bir 

müşteri bölümü için değer önerileri geliştirilerek doğru ve uygun müşteri çözümleri sunulur. 
Müşteri bölümleme sonucunda müşterilere kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratılarak müşterilerle 

uzun vadeli ve karlı bir ilişki kurma sağlanır (Fisk, 2010,s. 149- 157), Kişiselleştirilmiş ürün 

En iyi potansiyel 
müşteriler kim?

Bu müşterilerin 
beklentileri, ihtiyaçları, 
motivasyonları  nedir?

Müşterilerle karlı bir 
şekilde nasıl bağ kurulur?
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önerileri için pazarlama stratejileri, her bir müşteri bölümünde özel bir tercih nedeni oluşturacak 

sosyo-demografik profiller ve tutumlara göre oluşturulmalıdır 

Müşteri bölümleme müşteri değerinin belirlenmesini sağlayarak ona uygun özelleştirilmiş 
önerilerin sunulması için fırsatlar üretir. Bir müşterinin potansiyel değeri yüksekse, belirli 

sürelerde ücretsiz isteğe bağlı hizmetleri kullanması sağlanarak çapraz satış olasılığı ve karlılığı 

arttırılabilir (Hwang vd, 2004,s. 187).  Müşteri bölümleme kapsamında oluşturulan müşteri değer 

matrisi ile kilit müşteri bölümlerini tanımlamanın yanında, kolayca pazarlanabilecek ve kolayca 

uygulanabilecek şekilde uygun pazarlama stratejilerinin ve taktiklerinin oluşturulması sağlanır 
(Marcus,1998,s. 495; Khajvand & Tarokh, 2011).). 

2. MÜŞTERİ BÖLÜMLEME STRATEJİSİ OLARAK ÖZEL BANKACILIK 

       Mevcut ulusal ve küresel koşullar göz önüne alındığında, bankalar rekabet avantajı elde 

edebilmek için giderek artan bir şekilde ürün ve hizmet çeşitlendirmesine yönelmektedir. 
Bankalar ürün ve hizmet çeşitliliğini artırarak mevcut müşterilerini kaybetmemeye ve yeni 

müşteri potansiyeli oluşturmaya çalışmaktadırlar (Dilmaç vd., 2018). Özel bankacılık, yüksek net 

değere ve / veya yüksek gelirli özel kişilere kapsamlı ve uzun vadeli olarak  finansal danışmanlık, 
yatırım ve yönetim hizmetleri sunan kişiselleştirimiş  bankacılık uygulamalarını içeren iş alanıdır  

(Gonzalez-Carrasco vd.,  2012, s. 63 ).  

      Özel bankacılık sektörünün kökenleri, Avrupa’da 17. yüzyılda “gümüşleri ve diğer değerli 

eşyalar karşılığında kıymetli makbuzlar” veren Londra’nın kuyumcu bankacılarına kadar 
izlenebilir.  18. yüzyılda, özel bankacılık uygulamaları Londra’da bazı bankacıların, tüccarların 

ve üreticilerin bankacılık ihtiyaçlarını karşılaması şeklinde ve  bazı bankacıların aristokrasi ve 

kibarlara hizmet sunması şeklinde iki farklı grup hedef müşteri seçilerek gerçekleştirilmiştir 
(Gonzalez-Carrasco vd., 2012, s. 63 ). Avrupa'da özel bankacılık uygulamaları öncelikli olarak 

servetin korunmasından kaynaklanırken, ABD'de özel bankacılık uygulamaları, 1900'lerin 

başındaki sanayi devriminden son on yıllardaki teknoloji devrimine kadar temel olarak ekonomik 
büyüme tarafından yönlendirilmiştir (Chung vd., 2014, s. 68). Özel bankacılık, seçili yüksek net 

değerli müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak müşterilerle uzun vadeli ilişki kurmayı 

sağlayacak bankacılık uygulamalarıdır. Özel bankacılık faaliyetleri aynı zamanda yüksek net 

değerli müşterileri için para yönetimi ve finansal danışmanlığı da içerir (FRB, 1997). 

Özel bankacılık uygulamaları sektörde ve akademide, seçilmiş yüksek net değerli 

müşterilere hizmet sunan bankacılık hizmetleri olmaktan ziyade kamuya açık olmayan bankaların 

verdiği hizmetler olarak anlaşılmaktadır.  Özel bankacılıkta sunulan ürün ve hizmetler, geleneksel 
bankacılık ürün ve hizmet kategorilerinden (yani bireysel bankacılık ve kurumsal/ticari 

bankacılığı) farklılaşmaktadır. Özel bankacılık, diğer hizmetlerin yanı sıra, yüksek net değerli 

müşteriler için kişisel asistanlık, para yönetimi, finansal danışmanlık ve yatırım hizmetleri gibi 

kişiselleştirilmiş hizmetleri içerir (Chung vd., 2014, s. 66). 

Bireysel bankacılık müşterileri ile karşılaştırıldığında, özel bankacılık müşterileri büyük 

mevduatlara ve yüksek ekonomik statüye sahip olmaları bakımından son derece yüksek ve tutarlı 

hizmet kalitesi talep etmektedirler. Bundan dolayı, özel bankacılık uygulamaları, müşterilerin 
hizmet sağlayıcılarla doğrudan temaslarının nispeten yoğun olması nedeniyle “yüksek iletişim” 

hizmeti olarak da tanımlanabilir. (Lassar vd., 2000, s. 250-251). Hizmetin mükemmel sunumu, 

müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve yenilikçi ürünler bu pazardaki başarı için çok önemlidir. Özel 
bankalar için  potansiyel güç ilişkilerini sağlaması yönüyle müşterilerle ilişkiler önemlidir. Özel 

bankacılık faaliyetlerinin sağladığı temel katkı zaman içinde ilişki kurma, bütünlük sağlama ve 

değer yaratmaktır(Abratt & Russell, 1999, s. 6). 

2.1. Özel Bankacılık Müşterileri 

Perakende ve özel bankacılık hizmetleri arasındaki en belirgin fark, özel müşterilerin bir 

müşteri  ilişkileri yöneticisi veya özel bir bankacı aracılığıyla birebir müşteri hizmetleri almasıdır. 
Mevcut sosyo-ekonomik bağlamda özel bankacılık, net finansal değeri yüksek bireyler için kişisel 
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finansal danışmanlık ve varlık yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirir. Özel bankacılık hizmetleri, 

her müşterinin kendine özgü finansal ihtiyaçlarını dikkate alır (Driga,2009,232). 

Türk bankacılık sektöründe özel bankacılık uygulamaları sunan bankaların özel bankacılık 
müşterilerini belirlemede kulladığı kriter finanasal varlık ve mevduat miktarıdır. Buna göre 

bankalara göre farklılaşmakla birlikte özel bankacılık müşterisi olmak için belirli kriterleri 

sağlamak gerekmektedir. Bu kriterler dönem dönem güncellenmektedir. Aşağıdaki kriterlerden 

birini sağlamak bügünkü şartlarda özel bankacılık müşterisi olmak için yeterlidir: 

 Toplam finansal varlığı 500.000 TL ve üzerinde olan müşteriler 

 En az 500.000 TL veya muadili para cinsinden (TL/Döviz Vadeli-Vadesiz Mevduat, 

Yatırım Fonu, TL/Döviz Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Eurobond veya Hisse Senedi) 

varlık bulunması  

 Toplam 1,5 milyon TL ve üzeri varlığını bankada bulunduran müşterileriler 

 15 milyon TL ve üstünde varlık bulunduran müşteriler 

Özel bankacılık kapsamında olmamakla birlikte Müşteri bölümleme açısından bir alt 
bölümde yer alan müşteriler de sahip oldukları finansal varlıklara göre yada mesleklerine göre 

ayrılıp QNB Select,QNB First ,QNB First  Doctors, QNB First BÜMED,QNB First Plus, 

DenizBank  Afilli Bankacılık, İş Bank Yüz Yüze Bankacılık gibi isimlendirilerek her bir müşteri 
bölümüne özgü ürün ve hizmet tanımları yapılmıştır.  

3. ÖZEL BANKACILIK UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenerek bankaların internet sayfalarında yer alan 

içeriklerin analizi yapılmıştır. Bankaların sunduğu mevcut özel bankacılık uygulamalarının neler 
olduğu ve bankalar bazında ürünlerin/faaliyetlerin çeşitliği ortaya konulması amaçlanmıştır. Türk 

Bankacılık sektöründe aktif büyüklüğüne göre ilk 10 sırada yer alan mevduat bankaları araştırma 

kapsamına alınmıştır. Bankaların açık kaynak olarak internet sitelerinde yer verdikleri bilgilerden 
yararlanılmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler tablolaştırılırken aktif büyüklüğüne göre tablolarda 

sıralanmıştır yani ilk 10 içinde yer alan bu bankaların aktif büyüklüğü en büyük olan banka Ziraat 

Bankası en az olan ise Türk Ekonomi Bankasıdır. Bu bankaların özel bankacılık uygulamaları 
incelendiğinde Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarının belirli bir menü içinde “özel 

bankacılık” ismiyle özel bankacılık faaliyetleri sunmamasına rağmen belirli müşterilerinin 

kullanımına sunduğu kredi kartlarının diğer müşterilere sağladıklarına kıyasla daha fazla fırsat ve 
kişiselleştirilmiş hizmetler sunduğu belirlenmiştir. Bankalar genellikle özel bankacılık 

uygulamalarını,  tüm müşterilerine hizmet verdiği şubelerden  mekânsal olarak farklı noktalarda 

sunduğu belirlenmiştir. Araştırmada incelenen bankaların, özel bankacılık müşterilerine hizmet 
verdiği özel bankacılık şubelerinin bulundukları noktalar farklılaşmakla birlikte  Antalya, Bursa, 

İzmir, Ankara, Kayseri, Adana,Etiler/İstanbul, Beşiktaş /İstanbul, Kadıköy/İstanbul,, 

Nişantaşı/İstanbul,, Yeşilköy/İstanbul gibi belirli merkezlerde genel olarak şubelerinin bulunduğu  

belirlenmiştir. 

Tablo 1:Özel Bankacılık Uygulamalarında Özel İletişim Kanalları 

     Özel iletişim     

               Kanalları 

 

Bankalar 

Özel Web Sitesi, Özel Hat, Özel Dergi, Özel SMS Hattı 

Ziraat Bankası - 

Halkbank - 
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Türkiye İş Bankası 

A.Ş. 

Web sitesinde Alt Menü, Privia Web Sitesi-www.privia.com.tr, Özel Privia Hattı 

Vakıf bank Web sitesinde Alt Menü 

Garanti BBVA Web sitesinde Alt Menü, Özel Hat, Online Dergi ( Masterpiece) 

YapıKredi  Özel web sitesi, http://www.ykprivate.com.tr, Yapı Kredi VIP Line, Crystal Dergi 

Akbank  Web sitesinde Alt Menü, A Journal Premium Life  Dergisi, 

QNB Finansbank  Web sitesinde Alt Menü, QNB First Hizmet Hatti 

DenizBank  Özel Web Sitesi , https://www.denizozel.com,  Afili İletişim Hattı, Özel hat, SMSÖZEL,  
Deniz Özel Life 

TEB (Türk 

Ekonomi Bankası) 

 

Özel Web Sitesi, https://wealthmanagement.bnpparibas/tr 

TEB Yıldız Hattı, TEB Anında Yanınızda Hattı, TEB Özel Hattı  

e-posta: onceliksizin@tebyildiz.com 

TEB Özel Yatırımcı Kulübü 

TEB Özel Melek Yatırım Platformu 

CEPTETEB Mobil UygulamasI 

Sosyal Medya teb özel( facebook, twitter, instagram, linkedin) 

 

      Bankaların sunduğu Özel bankacılık hizmetleri kapsamında özel müşterilerinin her an istek 

ve ihtiyaçlarını iletebileceği özel iletişim kanalları bulunmaktadır. Bankanın diğer müşterilerinin 
hizmetine sunduğu çağrı merkezi iletişim hattından ayrı olarak özel müşterilere özel iletişim hattı 

sunulmaktadır.  Tablo 1’de Özel Bankacılık Uygulamalarında Özel İletişim Kanalları 

incelendiğinde genel olarak Özel Bankacılık uygulamalarına ilişkin bilgiler bankaların web 
sitelerinde alt menü olarak yer almaktadır fakat Yapıkredi Bankası, Deniz Bank ve Türk Ekonomi 

Bankası kendi internet sitelerinin dışında özel bankacılık uygulamaları için özel web sitesi 

kurmuştur. Bununla birlikte Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası özel bankacılık müşterilerinin 
dışında diğer müşteri bölümleri için de ayrı ayrı iletişim hat kurmuştur. Garanti BBVA’nın Online 

Dergi Masterpiece, Denizbank’ın Deniz Özel Life, Akbank’ın A Journal Premium Life  Dergisi 

ve Yapıkredi’nin Crystal Dergi ile özel müşterilerine kültür, sanat, dekorasyon, seyahat, yaşam 

biçimlerine ilişkin bilgiler sunmaktadır.  

Tablo 2. Özel Bankacılık Uygulamalarında Hizmetler Ve Etkinlikler 

Bankalar Özel Asistans Hizmetleri Etkinlikler 

Ziraat Bankası Bankkart Platinum kart ile Asistans 
hizmetleri  

- 

Halkbank Özel asistan ve Concierge 

 ( Konsiyerj ) hizmeti 

- 

Türkiye İş 

Bankası A.Ş. 

Özel asistan ve Concierge 

 ( Konsiyerj ) hizmeti 

Ekonomi,  sanat, edebiyat ve  dünya mutfağı gibi 

farklı alanlarda uzman kişilerle  müşterilerin 
buluşmaları 

Vakıf Bank VakıfBank Asistans Hizmetleri  Belirtilmemiş 

 

Garanti BBVA  

Seyahat ve Concierge ( Konsiyerj ) 
Hizmeti 

 

Uludağ Ekonomi Zirvesi, Sanat Etkinlikleri özel 
sergi turları, uluslararası sanat etkinliklerine VIP 
katılım hakkı) ve kültürel etkinlikler, özel yemek 
ve davetler 

http://www.ykprivate.com.tr/
https://www.denizozel.com/
https://wealthmanagement.bnpparibas/tr
mailto:onceliksizin@tebyildiz.com
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YapıKredi  Crystal Concierge ( Konsiyerj ) Hizmeti Kapalı Çarşı Gezisi ve Pandeli Restaurant Öğle 
Yemeği, Ara Güler ve Yaşar Kemal Sergisi 

Akbank Kişisel Asistanlık Hizmeti 1e1 Bankacılık Sohbetleri Seminerler Sanat 
etkinlikleri, Özel Yemek ve Davetler 

QNB 

Finansbank 

Asistans Hizmetleri ve  MasterCard 
Concierge Programı 

Saffet Emre Tonguç’la Bir Boğaz Masalı  

DenizBank 

 

Deniz Özel Asistans hizmetleri Black Week Turkey @ Pera Palace Hotel 

Jumeirah, Gusto Tadım Aktivitesi, Çocuklarla 
Çikolata Atölyesi, Hello Sailing 5, Madrid Gezisi, 
Özel Film Gösterimi 

TEB 

Türk Ekonomi 

Bankası 

Concierge ( Konsiyerj ) Hizmetleri 

 

Müşterilere özel butik geziler, Seminerler 

 

         Özel bankacılık uygulamalarını diğer bankacılık hizmetlerinden farklılaştırmasında özel 

asistanlık hizmetleri ve etkinlikler önemli rol oynamaktadır. Özel bankacılık müşterilerinde 

memnuniyet   yaratmak ve farklı deneyimler yaşatmak üzere etkinlikler düzenlenmektedir. Özel 
Bankacılık Uygulamalarında Hizmetler Ve Etkinlikleri tablosu incelendiğinde etkinlikler 

kapsamında ekonomi zirvesi, sanat etkinlikleri, özel sergi turları, özel yemek ve davetler, yurt içi 

ve yurt dışı geziler ve bunlara VIP katılım sağlama yer almaktadır. Bu uygulamalar bankaların 
sunduğu geleneksel bankacılık hizmet kapsamına girmemektedir fakat özel müşterilerin elde 

tutulması ve rekabette avantaj yaratmak için bu karlı müşteri grubunun niş hizmet alanlarının 

belirlenip karşılanması önem taşımaktadır. Özel bankacılık kapsamında sunulan Konsiyerj 
hizmeti müşteriler için hayatı daha kolay ve konforlu hale getirmek için hayatın her alanında 

ihtiyaç duyulan çeşitli hizmetleri içerir. Bu hizmetler araba-yat-limuzin kiralama, yolda araç 

bakım onarım, vale, evcil hayvan bakımı, konaklama, çilingir hizmeti, catering ve 

organizasyon/rezervasyon hizmetlerine kadar daha birçok alanda çeşitlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo. 3 Bankaların Özel Bankacılık Kapsamında Sunduğu Ürün Ve 

Promosyonlar 

Bankalar Ürün ve  Promosyonlar 

Ziraat Bankası Bankkart Platinum kart ile Asistans hizmetleri: 
Araç Yardım Hizmetleri,Ferdi Yardım Hizmetleri,Konut Yardım Hizmetleri 
Bilgi ve Organizasyon Servisleri 

Halkbank Parafly ve Parafly Platinum sağladığı ayrıcalıklar:  
Lounge indirimleri, Assistance & Concierge, nakit avans çekimi 
Otobüs Otoparkı,Abonelik ve Vale Hizmetleri indirimli  
Paraf Günüm avantajları 

Türkiye İş Bankası 

A.Ş. 

Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticilerinden birebir ve öncelikli hizmet  
Privia Kredi Kartı, Anlık olarak hazırlanan Finansal Durum Raporu 
Maximum özellikli Privia Kredi Kartı puanlarla avantajlı uçak bileti ve seyahat hizmeti, 
asistans ve concierge hizmeti . 
Privia Yatırım Fonu,Privia Bireysel Krediler,Privia Emeklilik Planı 

Vakıfbank Avantajlı Bireysel Emeklilik paketleri 
Hayat, sağlık, yat sigortası, Özel Bankacılık Private Kredi Kartı 
Ücretsiz Lounge alanı ve Ücretsiz seyahat sigortası, 

Worldpuan ayrıcalığı,Özel Alışveriş Limitleri 



613 
 

 

Garanti BBVA  

Özel Emeklilik Planı, Sanat Eserleri Sigortası. 
Kişiye özel Araştırma Raporları,Garanti Mortgage 
Özel müşteri ilişkileri yöneticileri;Özel Bankacılık Finansal Planlama hizmeti. 
Miles&Smiles kredi kartları,Özel Bankacılık Yat Kredisi 

YapıKredi 

 

ATM'lerden günlük para çekme limitinin 5 katına kadar fazla nakit çekimi 
Medline Tıbbi Danışmanlık ve Acil Sağlık Hizmetleri'nden 7 gün 24 saat  ücretsiz olarak 
yararlanma 
Özel şoför veya shuttle ile havalimanı ulaşımı,  jet veya limuzin kiralama 

Yapı Kredi Asistans Hizmetleri 
Yüksek teminatlı Yurt Dışı Seyahat Sigortası 
Sanat,Eğitim,Miras ,Gayri mekul,Vergi,Filantropi Danışmanlık Hizmetleri 
Tekne Kredisi, Sanat eserleri kredisi 

Akbank 

 

Şubede ve Çağrı Merkezi'nde Öncelikli Hizmet 
1e1 Bankacılık Yöneticisi, Yatırım Danışmanlığı 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Dalaman havalimanlarında Akbank kredi 
kartıyla otopark ödemelerinde anında %55 indirim 
Wings Kart Ayrıcalıkları 

Doğum günününe özel Sakıp Sabancı Müzesi bileti 

QNB Finansbank  ATM’lerden günlük 10.000 TL nakit çekimi  
 Yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde misafirlerle birlikte ücretsiz Lounge'tan  
faydalanma. 
 Asistans Hizmetleri Konut yardım, Araç Yardım, Ferdi Yardım, Rezervasyon, 
Mastercard Concierge Programı 

DenizBank 

 

Havalimanlarında ücretsiz lounge  
Her yıl bir kez ücretsiz vize danışmanlık hizmeti  

Hava alanına ulaşımda otopark vale masraflarında ayrıcalık  
Disneyland eğlence park turu : vıp rehber: vıp tur: 
Ücretsiz nakit taşıma hizmeti,Uçak leasing, tekne leasing 

TEB (Türk Ekonomi 

Bankası ) 

Varlık Yönetimi Hizmeti; “Kişiye Özel Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Hizmeti,  
Yurt içinde ve yurt dışındaki otel ve restoranlarda %10 indirim 
Ücretsiz lounge kullanımı,Havaalanı otoparklarında %50 indirim 
Hızlı ve kolay ödeme imkânı,Ücretsiz motovale hizmeti,Araç kiralamada ayrıcalıklar  

 

      Özel bankacılık uygulamaları kapsamında müşteriler için değer yaratacak ve tercih nedeni 

olacak nitelikte ürün, hizmet ve ayrıcalıklar sunulmaktadır. Bankaların Özel Bankacılık 

Kapsamında Sunduğu Ürün Ve Promosyonlar tablosu incelendiğinde özel müşterilere şubede ve 
çağrı merkezinde öncelik verme, ücretsiz motovale hizmeti, günlük yüksek miktarlarda nakit 

çekim imkanı, yurt içi ve yurt dışı havaalanlarında otopark ve lounge kullanımında özel 

indirimler, araç kiralama hizmetleri, özel müşteri ilişkileri yöneticileri, özel bankacılık finansal 

planlama hizmeti, özel emeklilik planı, uçak, yat ve tekne kredisi yada kiralama hizmeti ve asistan 
hizmeti gibi hizmetler sunulmaktadır. Bununla birlikte Türk Ekonomi Bankası müşterilerinin 

yüksek meblağlarını güvenlik eşliğinde taşıma hizmeti ve  Denizbank VIP rehber ve tur hizmetleri 

gibi diğer bankalardan farklılaşan bazı hizmetleri de sunmaktadır. Bu hizmetlerin müşterilere 
gerçek anlamda değer yaratarak müşterilerde memnuniyet yaratması bu sayede banka ve 

müşterileri arasında uzun vadeli bir ilişkinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut müşterilerle birebir pazarlama faaliyetleri yürüterek istek, beklenti ve karşılanmamış 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun çözümlerin sunulmasıyla uzun dönemli karlı bir 

ilişkinin yaratılması müşteriyi elde tutma ve pazarda rekabetçi üstünlük yaratma hedefiyle öne 

çıkan stratejidir. Bu kapsamda müşterileri detaylı bir şekilde analiz etmek, tanımlamak belirlenen 
kriterlere göre bölümlemek ve işletme amaçları doğrultusunda karlı ve anlamlı görülen 

bölümlerin tespiti ve bu bölümlere uygun değer önerilerinin sunulması gerekmektedir.   

Özel bankacılık faaliyetlerinin müşteri karlılığı dikkate alındığında katlanılan maliyetlere 
göre daha yüksek getiri sağlamaktadır. Bankaların internet sitelerinde yer alan bilgiler üzerinde 

yapılan bu araştırmada kamu bankaları internet sitelerinde özel bankacılık faaliyetlerine ilişkin 

bilgi yer almamaktadır. Özel bankacılık uygulamalarında müşteri devamlılığını sağlamak için 
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temel bankacılık hizmetlerinin dışında farklı alanlarda hizmet sağlanmaktadır. Asistanlık 

hizmetleri, müşteriye sanatsal veya kültürel  sergi yada geziler düzenlenmesi, ücretsiz motovale, 

ücretsiz Lounge hizmetleri bu kapsamda gerçekleşmektedir. Bu uygulamalar yapılıyor olmasına 
rağmen Özel bankacılık uygulamalarının müşteri potansiyeli tam olarak 

değerlendirilememektedir. Bundan sonraki çalışmalarda Özel bankacılık müşterileri 

tipolojilerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılabilir. 
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 ABSTRACT: In 2011 the Arab Spring reached Libya and put to an end Muammar Gaddafi’s regime. This situation led 
to the destabilization of the Sahel, a region located at the south of Libya. The Republic of Mali experienced a political instability 
due to the proliferation of rebel groups called terrorists by the international community. The Malian "local" problem has become a 
hot potato in the hands of the great western powers. France has been, and continues to be, the leader of the western powers in the 
fight against terrorism and the stabilization of the Sahel. This problem has crossed Mali's borders and has become a priority of 
other West African countries located in the south of Sahel such as Côte d'Ivoire, Togo, Benin and extended to central African 
region such as Cameroon and Chad. In order to fight terrorism, African States in the southern Sahel, as a security measure, have 

sent military troops with the aim of restoring peace and security. All countries in West Africa are concerned with the Sahel problem. 
Countries that have harbors constitute an economic gateway for the hinterland countries of the Sahel. These harbors permit to 
establish commercial relations and the circulation of people between the coastal countries and the Sahel. The aim of this research 
is to determine the internal mechanisms developed by the States of the Gulf of Benin in order to fight against terrorism while 
maintaining a close relationship with the Sahel countries. The research will focus on the study of different organs created by these 
States in the search for solutions to this problem at the internal level. The security and diplomatic aspects will be considered in this 
study.  

 Keywords: Conflict, terrorism, Sahel 

 

INTRODUCTION 

North Africa States regimes have been swept by the Arab Spring in 2011. In Tunisia, Libya and 

Egypt political changes rose up and were the consequences of the manifestation of the population. The most 

significant consequence of these revolutions was the end of Muammar Khaddafi’s regime in Libya. The 

Libya case reached the Sahel region in West Africa. The destabilization of Libya has permitted the 
emergence of rebels and terrorist groups in the region. The movements of these groups provoked a conflict 

in the region. The conflict in Mali reflects the consequences of terrorism in the Sahel. This country is in 

war against separatist rebel groups and islamist terrorist groups. This conflict reached other countries in 
West Africa such as Burkina Faso, Niger. The Sahel region becomes a dangerous area and other West 

African countries around the sea side are scared about the consequences of the destabilization of the Sahel. 

The presence of French army didn’t stop completely terrorist attacks. For doing so, the other countries in 
West Africa are implementing different mechanisms to fight against terrorism. 

In order to fight terrorism, African States in the south of Sahel, as a security measure, have sent 

military troops with the aim to restore peace and security. All countries in West Africa are concerned with 
the Sahel problem. Countries that have harbors constitute an economic gateway for the hinterland countries 

of the Sahel. These harbors permit to establish commercial relations and the circulation of people between 

the coastal countries and the Sahel. In the front of this situation, it urges to ask this question: Which 
solutions West African government are implementing against terrorism and what perspectives for the 

future? The aim of this study is to point out the internal mechanisms adopted by these States in front of 

terrorism and the proposition to eradicate this phenomenon in the future. To achieve this goal, the research 
relies on a selective bibliography and the work of experts about the question. As results, the definition and 

origin of terrorism will be outlined. Then the emergence of this phenomenon will be explained. The last 

aspect will focus on the different mechanisms adopted by States as solutions and the perspective for the 

future. 
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1. DEFINITION AND ORIGIN OF TERRORISM IN WEST AFRICA  

The term Sahel derives from arabic Sa’hil which means coast, shore or an extended plain. It is a 

geographic zone and transition area between North Africa and the savannah and forestry regions located in 

the south. It starts from the west in Mauritania to the east in Djibouti. 

Picture: Map of the Sahel region 

 

   Source: www.wikipedia.org.  

1.1. The Definition of Terrorism 

The definition of terrorism varies from one place to another, and its meaning is complex. The United 
Nations and other international organizations have adopted different definition of terrorism. For the United 

nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), terrorism is an act and phenomenon conducted by a person 

or a group of person or an organization to intimidate, to scare, to use violence and murder to impose its 
political ideology or to achieve a specific goal (UNDOC, 2012 :3). The Arab Convention against terrorism 

defines terrorism as an act or violence based on threat, intimidation and scare in the way to cause damage 

and death among a population and also to damage the enrivronnement. The terrorist act can stipulate the 

endanger of freedom and independence of a person or a group of persons. The most complete definition of 
terrorism is adopted by the Organization of African Union (OAU) now African Union as follow:  

any act which is a violation of the criminal laws of a State Party and which may endanger the life, physical integrity 
or freedom of, or cause serious injury or death to, any person, any number or group of persons or causes or may 
cause damage to public or private property, natural resources, environmental or cultural heritage  and is calculated 
or intended to: (i) intimidate, put in fear, force, coerce or induce any government, body, institution, the general 
public or any segment thereof, to do or abstain from doing any act or to adopt or abandon a particular standpoint or 
to act according to certain principles; or (ii) disrupt any public service, the delivery of any essential service to the 
public or to create a public emergency; or (iii)create general insurrection in a State; b) any promotion, sponsoring, 

contribution to, command aid, incitement, encouragement, attempt, threat,  conspiracy, organizing, or procurement 
of any person, with the intent to commit any act referred to in paragraph (a) (i) to (iii). (OUA 1999). 

1.2. Origin and of Terrorism in West Africa 

Terrorism is a long durée process. It is not a contemporary phenomenon even though it reaches a 

high level today. It derives from ‘terror’ which came from the French term ‘régime de la terreur’ during the 
French Revolution in 1789. At that time, this term has a positive meaning because it has been considered 

http://www.wikipedia.org/
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as the solution to anarchy and a protection against external invasion. But the term terrorism has got a 

negative signification today. Terrorism is a human activity which uses violence to achieve a goal. In ancient 
roman period, a rebel group called the Zealots were considered as terrorist because of assassination methods 

they used to fight against roman soldiers. The Assasins also were considered as terrorist because they were 

feared because of their attack’s methods (Bamba, 2014: 24).  

In the pre-colonial period, terrorism existed in West Africa in different forms. Tribal wars and 

conflicts among kingdoms, chiefdoms and clans are forms terrorism. People were terrorized by the most 

powerful people. According to its definition which stipulate an act against freedom, slavery can be 
considered as a form of terrorism in West Africa. Trans-sahara slavery, arab slavery and trans-atlantic 

slavery constituted the most important and cruel slave activities in West Africa. People were evicted, 

captured and dropped off from their home town in West Africa to the Arabic region, Europe and Americas. 
They were deprived of freedom. During 400 years, more than 20 million people were caught and sold in 

plantations in the whole American continent. As Walter G. Nkwi stated it, this form of act is considered as 

a terrorism and West Africa as a victim (Nkwi, 2015: 82). The kidnapping of human resources constitutes 

the beginning of terrorism in West Africa. Slavery is based on banditry, warfare, trickery and kidnapping 
and these characteristics are still in use today by terrorists. 

Colonialism and domination are another form of terrorism in Africa. Colonization destroyed all local 
structures in West Africa. After the Second World War, the desire of freedom and self-determination in 

african colonies permitted the emergence of anti-colonialims groups. This contestation of the colonial rule 

was not violent in West Africa. But the nationalist leaders were imprisoned and the repression from the 
colonial administration was brutal. This form to stop nationalism felling in colonies is considered as a form 

of terrorism.  

 After the independence, new african States were created. Like other african countries, West African 

new States faced dificulties in the management of the State. Military coup, political instability, bad 

governance, corruption constituted the nature of these States. The military regime used most of the time 

violence to rule population. For doing so, terror as a source of terrorism was conducted by african leaders 
to conserve their political power. As a response to this terror, rebellion was created like the Movement for 

the Emancipation of the Niger Delta (MEND) in Nigeria.  

From 1960 to 1979, West African States adopted the development economy theory in their 

perspective to the Nation-state’s process. From 1980, « the black years for West Africa in several domains » 

started and the continent became a laboratory of neoliberalism and the Washington Consensus. The 
International Monetary Fund (IMF) and the World Bank introduced the Structural Adjustment Plan in 

african States’economy. The consequences of this program were dramatic for West African Sates. Under 

the pressure of these supranational institutions, West African States have to make drastic reduction in public 

budget, reduction of social expenditure, stop the employment in the public sector. Briefly the economy 
must be liberalized without taking into account the social aspect of the problem. (Nkwi, 2015 : 83 ; 

Nubukpo, 2019 : 26-27). The consequences were enormous. Unemployed class appeared composed in 

majority by young africans. Unemployement created a frustration among the population and the only 
solution was to return to religious roots. They joined rebellion groups and further created terrorist groups 

in connection with other groups located in Nortn Africa. The creation of these groups has permitted the 

emergence of terrorist activities in West Africa especially in the Sahel region. 

2. THE EMERGENCE OF TERRORISM IN SAHEL 

Terrorism emerged in West Africa due to some factors. The political instability in some countries 
opens the way to the establishment of small rebel groups. The absence the authority of the State also is 

another factor for the emergence of terrorism. The lack of democracy and the promotion of nepotism and 

clientelism coupled with poverty are the foundation of terrorist activities. The circulation of weapons from 
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conflict zones create insecurity in West Africa. The instability and the weakness of the State in the Sahel 

allowed criminal activities such as drug traffic, human organs traffic, smuggler activities. Terrorism comes 
from socio-economic factors such as poverty, unemployment and extreme ideologies from radical groups. 

The dichotomy between the traditional Quranic teaching system and the western education is another factor 

of radicalization and the rise of terrorism. Governments have no control on these Quranic schools and they 

are considered as the place of recruitment of future terrorists. From these schools, terrorist ideology spreads 
among the youth who will increase later on terrorist groups (Lalloux, 2018: 62-66; Bamba, 2014: 36-39). 

Many terrorist groups emerged in West Africa during the last twenty years. The Sahel is the region 
where these groups emerged and have their activities. Today, groups like Boko Haram, Al-Qaeda in Islamic 

Maghreb (AQIM), the Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO), Ansar Dine, Al Morabitum 

are operating in the region. They operate across the Sahel region and reach other area in central Africa and 
countries along the sea side in West Africa. The main objective of these groups is to remove the western 

civilization out of the region and bring back the classical Islam. Their goal is to convert, even by force the 

whole region into the Islam and to create in the future a great caliphat.   

Political events in the Sahel have permitted the emergence of terrorism. The main example is the 

case of Mali. In march 2012, the military coup broke the fragile stability of the Sate. In this confusion, the 

Tuareg National Movement of the Liberation of Azawad (MNLA) emerged and proclaimed the 
independence of the “Republic of Azawad”. This rebel groups composed by Tuareg groups who served in 

the Libyan army under Khaddafi joined their force with terrorist groups to control the zone. The link 

between rebels and terrorists has been established (Nkwi, 2015: 86) 

The action of these groups reflects their ideologies. Terrorist groups use bomb attacks, gun attacks 

against government installations and western civilizations symbols like embassies, NGO offices. Another 
mudus operandi is the kidnapping of Europeans and Americans citizens, diplomats. Terrorists kill civilians 

who refuse to help them or are not the same ethnic group like them. They use also mutilation and murder 

to achieve their goals (UNODC, 2012: 13-14). The international community and West African States 

adopted several strategies to combat terrorism in the region. 

3. SOLUTIONS AND PERSPECTIVES  

Many actors are involved in the fight against terrorist groups in Sahel. They are international 

organizations and west African States. The United Nations adopted several laws and resolution against any 

form of terrorist activities all around the world. The convention and resolution against terrorism is not 
universal. It is more specific and the UN adopted 16 conventions. From the aircraft protection to the 

resolution of conflict and the control of groups activities, the UN tried to prevent terrorist activities (Lalloux, 

2018: 1-4). In 1999, The UN adopted a resolution against terrorism financing in manner to determine and 

eradicate the financial resources of different terrorist groups1. The solution for the eradication of terrorism 
is not only the apanage of the UN. 

The African Union (AU) and the Economy Community of West African States (ECOWAS) also 
adopted several resolutions and tried to help West African States against terrorism. In July 1999, the AU 

adopted the convention of Alger which stipulate the mechanism African States will use against terrorism2. 

This convention determines the legal condition in which African States will proceed to eradicate terrorism. 
It gives competencies to governments to take actions in front of terrorism (Lalloux, 2018: 17). 

                                                             
1 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 9 Décembre 1999, 38349 RTNU 2178 aux pp3-4 
(entrée en vigueur : 10 Avril 2002). 
2 Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 1er Juillet 1999. 



620 
 

The West African community has also adopted mechanisms in front of the terrorism problem. In 

1999, ECOWAS adopted a mechanism against criminality and terrorism in West Africa3. The most 
important mechanism of this regional organization is the Economic Community of West African States 

Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG). The role of this military force is to prevent conflict among States 

but also to check the security of the region and to constitute a counterterrorism force. ECOWAS mechanism 

is to prevent conflict by peacebuilding process. It has the duty to collect information within each States in 
the perspective to avoid terrorism attacks. 

 Each actor involved in the Sahel used military option to fight terrorism. Except the international 
organization, international military coalition are struggling with terrorist groups in Sahel. France is leading 

military collation in Sahel with the Serval operation in 2013 which is transformed into Barkhane operation 

since 2014. In the same perspective, the USA with their military mission in Africa (AFRICOM) is a solution 
against terrorism in the Sahel. China with its military base in Djibouti and Turkey military base in Somalia 

constitute one of the solutions to this problem. Apart the international community, West African States took 

different actions to solve the problem of terrorism in the Sahel. They were the most concerned by this 

problem. As a solution, West African States sent military troops in Mali to fight and eradicate terrorism. 
The extension of Boko Haram activities in Chad and Cameroun and terrorist attacks in countries like Ivory 

Coast have permitted to these Sates to implement mechanisms to avoid terrorism. The Lake Chad Basin 

Commission (LCBC) has been activated as response to Boko Haram. Chad, Niger, Nigeria and Cameroun 
created a Multinational Joint Task Force which operate in the region to fight Boko Haram (Moussa, 2018: 

247-251). Even though this terrorist sect is not completely destroyed, the presence of this military force 

reduced considerably its activities. 

In February 2014, the G5 Sahel was established in Nouakchott (Mauritania)4. These 5 States, decided 

to join their force and to handle collectively terrorism problem in the Sahel. They focus their priority on 

security and the share of information among the members. But the G5 go beyond by fighting against 
criminal organization, drug activities, money laundering and promoting good governance and human 

rights5. The G5 Sahel adopted a military cooperation with Barkhane forces and implemented a cooperation 

with other West African States for the control of borders and personal identity controls (Lalloux, 2018: 36). 

The other West African States along the sea side like Ghana, Ivory Coast, Togo, Benin adopted 

different mechanism in counter-terrorism inside their borders. These mechanisms are multiple. Ghana, for 
example, collaborate with the US government by training its security officers in counter-terrorism by having 

skills in intelligence collection, analysis and sharing information. For doing so, Ghana has a strong 

cooperation with its neighbors in the share of information concerning terrorist movements. The government 

of Ghana introduced a mechanism to control movement of funds in the national financial system. This 
measure is to stop money laundering and illicit money transfer (Bamba, 2014: 52-67). 

Terrorism in the Sahel is complex phenomenon and it is hard to eradicate it completely. The 
concerned States are used and continuing using military option to fight it. This option is good for the 

security of the zone and for the population but is not the only solution and perspective. West African States 

must promote the development of the population through development programs. These programs must 
take into account the problem of the population and find solutions to it. These solutions will permit to ban 

terrorism in Africa. The promotion of democracy and good governance is the sine qua non condition to 

bring more social justice among the population. Poverty, youth unemployment, food insecurity, 

                                                             
3 Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, 10 
décembre 1999, Journal officiel de la CEDEAO, Vol.37. 
4 The G5 Sahel is composed by Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger and Chad. The principal goal of this group is to bring 

security in the Sahel region. One the objectif is to fight against any form of terrorism activity in the Sahel in order to br ing peace 
and security to the population. For more informations see : www. https://www.g5sahel.org/qui-sommes-nous/le-dispositif-de-
pilotage-du-g5-sahel/la-conference-des-chefs-d-etat.  
5  https://www.g5sahel.org/images/fichiers/20151125_BROCHURE-PMCT-V2.pdf. 

https://www.g5sahel.org/qui-sommes-nous/le-dispositif-de-pilotage-du-g5-sahel/la-conference-des-chefs-d-etat
https://www.g5sahel.org/qui-sommes-nous/le-dispositif-de-pilotage-du-g5-sahel/la-conference-des-chefs-d-etat
https://www.g5sahel.org/images/fichiers/20151125_BROCHURE-PMCT-V2.pdf
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environmental degradation, reform of the army to be more inclusive and republican must be considered 

seriously in the national development programs (Lalloux :2018: 74-75; Bamba, 2014:68). The education 
system must be reformed. Education is a protection against terrorism. According to UNESCO, a good and 

quality education can create conditions that will make difficult the proliferation of violent extremist 

ideologies and acts. Through education policies, violent extremism ideologies can be avoided in African 

societies6. The education program must be in adequation with job opportunities so that at the end of a 
curricula, students can be take themselves in charge through job opportunities or entrepreneurships.  

The implication of the civil society in the terrorism problem constitute a perspective. The role of the 
civil society in conflict resolution in Africa is important. In some countries, the civil society reinforce 

democracy process by permitted the transition between the single party regime to multipartism. Because of 

its role in conflict resolution, the african civil society is an important actor in the struggle against terrorism. 
The civil society is composed by different actors such as NGOs, associations, traditional authorities, women 

associations. For the case of terrorism, it is important to affirm that traditional authorities and women 

associations are playing a major role in this sense. 

Since the year 1990, the relation between the modern State and the traditional authority has grown 

up. Today in some West African Countries such as Burkina Faso, Ghana, Ivory Coast the traditional leaders 

constituted the link between the political power and the population. They are respected by the population 
due to their position in the society. They are integrated in the resolution of conflict and are consulted 

regularly (Lalloux, 2018: 116-117). The implication of the local authorities in the struggle against terrorism 

will prevent the danger at the local level. They will prevent any kind of radicalization and trouble in their 
communities. They will constitute the first level of the eradication of terrorism in the area. 

In African societies, the role of women for the well being of the population is very important. They 
constitute the cornerstone of the family and are the ones who take in charge the needs of the members. 

Women are implicated a lot in terrorism affairs. Most of the time, they are victims in various ways. They 

were the most affected by conflicts. They lost their husbands or children and are unfortunately subject to 

rape and inhuman treatments. As mothers, women can prevent from terrorism by teaching their children 
peace and tolerance values. Like traditional authorities, women can also detect and report any kind 

radicalization in their communities. The civil society must be more implicated in the process against 

terrorism. Terrorism is everybody affairs and it urges West African States to implicate all sectors of the 
society for its eradication. 

 

CONCLUSION 

Terrorism in West Africa is a historical fact and became a geopolitical concept in the 21st century. 
During the pre-colonial era, terro were used by powerful kingdoms to dominate others through local wars. 

Terror contnued to be used against african people during the slave trade activities. The colonial and the 

post-independence period were characterized by political, economical and social factors which permitted 
the emergence of what it known  today as terrorism. Terrorism in the Sahel region is a complex 

phenomenon. Many terrorist groups emerged with religious ideology. The expansion and the connection of 

these groups woke up the international community and West african States to combat these groups 
Diplomatic actions have been taken through mehcanisms which will help to conquer terrorits. One of the 

solution agaisnt this problem is the military option adopted by West African States and their partners. With 

                                                             
6 UNESCO, (2017). La prévention de l’extrémisme violent par l’éducation. Guide à l’intention des décideurs politiques. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248087f.pdf. 
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this action, the presence of miltary troops is more visible in the region. The military action stopped the 

evolution of terrorism but didn’t eradicated it completly. Solutions are not efficient because terrorists 
activities are still in use. West african Sates must integrate the civil society in the process and start a proper 

dialogue with these groups. Good governance and the eradication of poverty coupleed with a strong 

education system and job opportunities can be the best solution against terrorism. Terrorism problem must 

be seen in the global aspect. The regional integration must be more effective and political and economic 
spaces such as francophone, anglophone and lusophone must be well connected. Solidarity among West 

African States must be the key to the success. The future of the Sahel region is in Africa. 
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ÖZET: PIAAC, Uluslararası Yetişkin Becerilerini ölçmek için, OECD tarafından 34 ülkede uygulanan bir programdır. 

Bu program doğrultusunda 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin sözel, sayısal ve teknoloji yoğun ortamda problem çözme 
becerileri ölçülmekte ayrıca ülkeler bazında istatistiki sonuçlar oluşturulmaktadır. Elde edilen sonuçlardan  hareketle programa 

katılım  sağlayan ülkeler, uluslararası alanda yetişkin eğitimi noktasında konumlarını tespit edebilmektedirler. Türkiye ilk kez 
2012 yılında bu programa katılım sağlamıştır ve katıldığı ilk yıldan itibaren sonuçlar göstermektedir ki, ölçümü gerçekleştirilen 
her alanda OECD ortalamasının altında kalmakla birlikte; Şili ve Endonezya gibi ülkelerle başa baş puanlar almaktadır. Ölçümü 
yapılan  üç temel alanda en düşük yeterlilik düzeyine sahip ülkeler arasındadır. Yetişkinlerin büyük çoğunluğunun okuduğunu 
anlamadığı, temel sayısal becerileri edinememiş olduğu ve %40’ının bilgisayarla hiç tanışmadığı yapılan testler neticesinde 
ortaya çıkmıştır. Bu durum Türkiye’deki yetişkin eğitimi çalışmalarına verilen önemin ve gerçekleştirilen eğitimlerinin 
niteliğinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. 

 Dolayısıyla bu çalışma, PIAAC verilerinden hareketle Türkiye’nin OECD ülkeleri arasındaki başarısızlığının 

nedenlerini sorgulamakta ve yetişkin eğitimi sosyolojisi bağlamında değerlendirmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: PIAAC, OECD, Yetişkin Eğitimi, Sosyoloji  

 
ABSTRACT: PIAAC is a program implemented by the OECD in 34 countries to measure International Adult Skills. 

In line with this program, problem solving skills of verbal, numerical and technology-intensive adults of 16-65 age range are 
measured and statistical results are created on the basis of countries. Based on the results obtained, countries participating in 
the program could determine their position in the field of adult education internationally. Turkey has participated in this 
program for the first time in 2012 and attended shows results from the first year that the measurement carried out in all areas, 

but remains below the OECD average; It scores head to head with countries such as Chile and Indonesia.  It is among the 
countries with the lowest level of competence in the three main areas measured. It was found out that the majority of adults did 
not understand what they read, did not acquire basic numerical skills and 40% of them never met the computer.  In this case, 
the importance given to adult education and its practices in Turkey requires the questioning of the nature of the training carried 
out.  

Consequently, this study considers on questioning ,  the reasons for Turkey's failure among OECD countries through 
PIACC data and  to ases the result of adult education sociology. 

 

Keywords: PIAAC, OECD, Adult Education, Sociology 

 

GİRİŞ 

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), Uluslararası 

Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı anlamına gelmektedir. OECD tarafından gerçekleştirilen bu 

program kendisine üye olan 34 ülkedeki 16-65 yaş aralığındaki yetişkinleri hedef almaktadır. OECD 
eğitim konusunda PIAAC gibi çeşitli programlar gerçekleştirmiştir. 1990 yılından beri yürüttüğü bu 

programlar doğrultusunda temel istatistikler oluşturarak katılım sağlayan ülkelere birtakım veriler 

sağlamaktadır. OECD’nin oluşturduğu bu veritabanları ve çıkarımlar sonucu bahsi geçen ülkeler eğitim 
politikalarını gözden geçirme imkanı yakalamakta ve yeniden düzenlemektedirler (Rivzi ve Taylor, 

2008’den akt; Yıldız vd., 2018:210).  

OECD’nin PIAAC’tan önce gerçekleştirdiği diğer eğitim politikalarının ilki 1994 yılında 
uygulanmaya başlamıştır. Uluslararası Yetişkin Okuryazarlığı Araştırması (The International Adult 

Literacy Survey- IALS) olarak isimlendirilen bu program iki yıl uygulanmış ve 1996 yılında 

sonlandırılmıştır. 2002-2006 yılları arasında uygulanan bir diğer program ise Yetişkin Okuryazarlığı ve 

Yaşam Becerileri Araştırmasıdır. (The Adult Literacy and Lifeskills Survey – ALL) Bu iki programdan 

mailto:eylemkaya@sdu.edu.tr
mailto:tugbabalkan03@gmail.com
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elde edilen tecrübe sonucu 2008 yılından itibaren PIAAC uygulanmaya başlamış ve halen güncelliğini 

korumaktadır (Yıldız vd., 2018:210). 

OECD bu program ile 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin çeşitli alanlarda yetişkin becerilerini 
ölçmeyi hedeflemektedir. Bu alanlar; sözel beceriler, sayısal beceriler, teknoloji ve yoğun ortamlarda 

problem çözme becerisi olarak sıralanabilir. Sözel beceriler, yazılı metinleri anlama ve bu metinlere 

gereğine uygun bir şekilde cevap verme yeteneği olarak test edilirken, sayısal beceriler sayısal ve 
matematiksel kavramları kullanma yeteneğinin belirlenmesi noktasında uygulanmaktadır. Teknoloji 

Yoğun Ortamda Problem Çözme Becerileri ise dijital ortamlarda bulunan, dönüştürülmüş ve iletilmiş 

bilgiye erişim, bilgiyi yorumlama ve analiz etme kapasitesine karşılık gelmektedir. Yapılan puanlamalar 

belirli düzeylere bölünerek 500 puan ölçeğinde tanımlanmakta ve her düzey kişinin belirli bir puan 
düzeyinde ne yapabildiğini özetlemektedir. Sözel ve sayısal yeterlilikler için 6 düzey belirlenmiştir.  

(Düzey 1 den Düzey 5’e, 5 düzey ve ek olarak Düzey 1 altı). Teknoloji zengin ortamlarda problem 

çözme becerileri için ise 4 düzey tanımlanmıştır. (Düzey 1’den Düzey 3’e, 3 düzey ve ek olarak Düzey 
1 altı).Yapılan araştırmalar ayrıca yetişkinlerin günlük hayatlarında ve iş yerlerinde becerilerini 

kullanımı, eğitimleri, dilsel ve sosyal geçmişleri, emek piyasasında yetişkin eğitim ve yetiştirme 

programlarına katılımları ve refahlarının diğer yönlerine ilişkin geniş çapta bir bilgi sağlamaktadır 
(ÇSGB, 2016). 

Yetişkin eğitimi, sürekli eğitimlerinin ilk dönemini tamamlamış kişilerin bilgi, anlayış,  

beceri ve davranışlarında değişime veya gelişime yol açma amacıyla, birbirini izleyen organize 

etkinliklerden oluşan bir süreçtir (Alper, 2004:3). Bu süreç ülkemizde halk eğitimi merkezleri, 

hizmetiçi eğitim kursları ve sertifikaya dayalı çeşitli ücretli kurslar yolu ile sürdürülmektedir. 

Yetişkin eğitiminin amacı, temel eğitim basamaklarından geçmiş yetişkinlerin veya okuryazar 

olmayan okul çağını geçmiş kişilerin en temelde iktisadi kalkınmaya katkılarını arttırmaktır. 

Yetişkin eğitimi noktasında temel motivasyon ekonomi temelli iken aynı zamanda yetişkinlerin 

sosyal ve kültürel olarak topluma entegre edilmeleri de amaçlanmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’nin yetişkin eğitimine ilişkin yeterlilik düzeyi 2016 yılı PIAAC 

verilerinden hareketle değerlendirilecektir. Bu veriler ülkelerin uluslararası alanda yetişkin 

eğitimi noktasında bulundukları konuma ışık tutmaktadır. Türkiye’de yetişkinlere yönelik 

herhangi bir ölçme ve değerlendirme programı gerçekleştirilmemesi dolayısıyla mevcut 

durumun analizi yapılamamaktadır. Dolayısıyla PIAAC Türkiye’nin diğer OECD ülkeleri 

arasındaki konumunu göstererek, yetişkin eğitimi noktasında eksik bırakılan alanlara ve 

atılması gereken adımlara yönelik yol haritası çizmektedir. Eğitimin sadece örgün eğitimden 

ibaret olmaması ve yetişkinlere verilen eğitimin de toplumsal anlamda önem arz etmesi 

sebebiyle yapılacak olan değerlendirmelerin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

   ÜÇ TEMEL ALANDA ÜLKELER BAZINDA KARŞILAŞTIRMA 
OECD, yaptığı testlerle belirlenen üç temel alanda programa katılan ülkeleri puanlamakta ve 

sıralamaya tabi tutmaktadır. Bununla birlikte OECD ortalaması oluşturulmakta ve belirlenen 

düzeylerden hareketle çeşitli analizlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Ülkeler eğitim noktasında 
uluslararası alanda yerlerini gördükleri gibi sonuçlardan hareketle ülke içinde gerçekleştirilen eğitim 

sistemlerinin sorgulamasını da yapabileceklerdir. Aşağıda verilen tablo 2016 yılında elde edilen 

verilerden hareketle oluşturulmuştur. Bu tablodan yola çıkarak Türkiye’nin diğer ülkeler arasındaki 

konumu okunmaya çalışılacak ve verilerden hareketle yetişkin eğitimi noktasında birtakım 
değerlendirmeler yapılacaktır. 
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Şekil 1. Sözel Sayısal ve Teknoloji Yoğun Ortamda Problem Çözme Becerileri Alanında Ülkelerin Beceri Durumları 

 
 
ÜLKELER 

 
Sözel  
Ortalama 

Puan 

 
Sayısal 
Ortalama 

Puan 

Teknoloji Yoğun 
Ortamda Problem 

Çözme 
2. Düzey ve 3. 

Düzeyde Bulunanların 
Yüzdesi % 

OECD ülkeleri 

Avustralya  280 268 38 

Avusturya  269 275 32 

Kanada  273 265 37 

Şili 220 206 15 

Çek Cumhuriyeti  274 276 33 

Danimarka 271 278 39 

İngiltere  273 262 35 

Estonya 276 273 28 

Finlandiya  288 282 42 

Flaman Bölgesi (Belçika) 275 280 35 

Fransa 262 254 m 

Almanya 270 272 36 

Yunanistan 254 252 14 

İrlanda 267 256 25 

İsrail  255 251 27 

İtalya 250 247 m 

Japonya 296 288 35 

Kore  273 263 30 

Hollanda 284  280 42 

Yeni Zelanda 281  271 44 

Kuzey İrlanda (Birleşik 
Krallık) 

269 259 29 

Norveç 278  278 42 

Polonya 267  260 19 

Slovak Cumhuriyeti 274  276 26 

Slovenya  256  258 25 

İspanya 252  246 m 

İsveç 279  279 44 

Türkiye  227  219 8 

Amerika Birleşik Devletleri 270  253 31 

OECD Ortalaması 268  263 31 

Ortak ülkeler 

Güney Kıbrıs  269  265 m 

Jakarta (Endonezya)   200  210 m 

Litvanya 267  267 18 

Rusya Federasyonu  275  270 26 

Singapur  258 257 37 

Kaynak: TEDMEM, 2016: 125 
 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Türkiye’de yetişkinler sözel beceriler alanında ortalama olarak 227 

puan elde ederek 268 olan OECD ortalamasının oldukça altında bir performans göstermiştir. Türkiye 
sözel becerilerde aldığı bu puan ile araştırmaya katılan ülkeler arasında en düşük puan alan ülkelerden 

biridir. Şili 220 puanla ve Endonezya 200 puanla Türkiye’yi takip eden diğer düşük puanlı ülkelerdir. 

Bu durum sadece sözel alanda değil sayısal ve teknoloji yoğun ortamda problem çözme becerisinde de 
böyledir. Türkiye’nin Şili ve Endonezya ile yakın puanlar almış olması bu ülkelerin ekonomik durum 

ve okuryazarlık oranı bakımından karşılaştırılmasını gerektirir. Şili’nin okuryazarlık oranının %97,51  

                                                             
1 www.kto.org.tr › file › sili-ulke-raporu_2016 
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Endonezya’nın %90,42 olduğu ve Türkiye’de ise bu oranın  %96,973 olduğu bilinmektedir. Ekonomik 

anlamda ise Şili, Endonezya ve Türkiye’nin kişi başına düşen GSYH’ları sırasıyla; 23.9604, 56725 ve 

10.8836 ABD dolarına karşılık gelmektedir. Bu veriler doğrultusunda bu üç ülkenin okur-yazarlık 
oranları birbirine yakın değerler içerdiği görülürken ekonomik anlamda ise aralarında ciddi farklar 

olduğu ortadadır. Türkiye’nin hem sayısal hem de sözel beceriler alanında bu iki ülkeden az da olsa 

yüksek puanlar almış olması eğitimin sadece ekonomik değerlerle ölçülemeyeceğini aynı zamanda 
kültür ve medeniyet meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

Türkiye’de yetişkinlerin hem sayısal hem sözel beceriler alanında en düşük düzeylere karşılık 

gelen 1. Düzey ve 1. Düzey altında bulunan kişi sayısı OECD ortalamasının oldukça gerisindedir 

(TEDMEM, 2016:126). Bu da Türkiye’de yetişkinlerin okuduğunu anlamada ve temel matematik 
işlemlerini gerçekleştirmede oldukça yetersiz olduklarını gösterir. Bu durumun analizi yapılırken ilk 

olarak örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimlerin niteliği sorgulanmalıdır çünkü yetişkinlerin 

gösterdikleri bu performans aldıkları temel eğitim ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla bu süreç birbirine 
eklemli ve birbirini etkileyen bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra TÜİK (2017) 

verilerine göre Türkiye’de okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 2 milyonun üstündedir. Dolayısıyla 

okuma- yazma bilmeyen yetişkinlerin eğitime ilişkin temel beceriler noktasında başarılı olmaları 
beklenemez. 

Teknoloji yoğun ortamda problem çözme becerileri incelendiğinde ise en yüksek düzeyler olarak 

tanımlanan 2. ve 3. Düzeylerde;  %42 ile Finlandiya, %44 ile Yeni Zelanda ve İsveç en yüksek 

ortalamaya sahip ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye ise %8 ile en yetersiz bulunan ülkedir. 
PIAAC’ın teknoloji yoğun ortamda ölçmeye çalıştığı beceriler arasında internete bağlanma, arama 

motorunda bir bilgiye ulaşmak o bilgi ile birtakım işlemleri gerçekleştirme işlemleri bulunmaktadır 

(Karabacak ve Kaygın, 2018:13) fakat Türkiye’de yetişkinlerin %40’ının bilgisayarla hiç tanışmadığı 
OECD (2016) tarafından sağlanan veriler arasındadır. Oysaki temel becerilerin öğrenilmesi ve 

kalıcılığının sağlanması noktasında bilgisayarın ve bilgi sistemlerinin rolü çok önemlidir bu sistemler 

aynı zamanda kritik düşünme gibi üst zihinsel faaliyetlerin gelişmesinde etkilidir (Akkoyunlu, 1996; 

Köker vd., 2017:9). İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle teknolojinin kullanımında belirgin bir artış 
olduğu gözlenmektedir. Dijital Report’dan (2018)  elde edilen verilere göre Türkiye’de bir kişi ortalama 

olarak günde 7 saat internette zaman geçirmektedir. Bu zamanın 3 saati sosyal medya için kullanılırken, 

geriye kalan zaman alışveriş ve bankacılık işlemleri için kullanılmaktadır.  Akıllı telefon kullanımındaki 
artış ile birlikte teknoloji hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır fakat akıllı telefon kullanımının 

teknoloji becerisi kazandırmadığı açıktır. Dolayısıyla teknolojinin kullanımındaki artış eğitime 

yansımamaktadır. Bu noktada yetişkin eğitimi alanı için yeni bir pencere açılarak kullanılan eğitim 
tekniklerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Örneğin yetişkin eğitimi verilen merkezlerde teknolojik aletlerle 

olan ilişki arttırılmaya çalışılmalıdır. Bu merkezlerde bilgisayar sınıfları oluşturulabilir fakat bu sınıflar 

oluşturulurken yoksul ve sınıf altı kesimin teknolojiye ulaşım imkânı sağlanmadan sadece teori ile bu 

becerinin kazandırılamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Derste öğrendiği bilgiyi günlük 
yaşamında pratik edemeyen yetişkinin aldığı eğitim amacına ulaşmayacaktır. Küçük yerleşim yerlerinde 

ve özellikle temel geçim kaynağının tarım olduğu kırsal alanlarda halk eğitimi merkezleri ile birlikte 

ziraat mühendisleri veya ziraat teknisyenleri aracılığıyla modern tarım aletlerinin kullanımına ilişkin 
mesleki eğitimler verilebilir. Bu tarımda verimi ve bilinçli kullanımı arttıracaktır fakat bunun için 

tarımda ithalata dayalı düzenden vazgeçilmesi gerekir. Tarımda verimin üretim ile mümkün olacağı da 

göz önünde bulundurulmalıdır.  
Türkiye’nin tüm beceri alanlarında puanının düşük olması yetişkinlerin eğitim kaynaklarına 

erişim noktasındaki sıkıntıların tespitinin yanı sıra kaynakların kullanımı noktasında uygulamaya 

koyulan faaliyetlerin niteliğinin sorgulamasının yapılmasını da gerektirmektedir. 

 

 

                                                             
2 www.kto.org.tr › file › endonezya-ulke-raporu_2015.20170825114529.pdf  

 
3 http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018, 
4 http://www.mfa.gov.tr/sili-ekonomisi.tr.mfa 
5 http://www.mfa.gov.tr/endonezya-ekonomisi.tr.mfa 
6 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27817 

http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018
http://www.mfa.gov.tr/sili-ekonomisi.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/endonezya-ekonomisi.tr.mfa
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27817
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FARKLI EĞİTİM KADEMELERİ BAZINDA KARŞILAŞTIRMA 

Programa katılan yetişkinler yaş, cinsiyet ve ülkeler bazında sınıflandırıldıkları gibi sahip 

oldukları eğitim düzeylerine göre de sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırmadan hareketle ise üç ana 
grup oluşturulmuştur. Bu gruplar; üniversite mezunu, lise mezunu ve lise kademesinden daha düşük 

eğitime sahip olanlar şeklinde belirtilmektedir. 

 
Şekil 2. Farklı Eğitim Kademelerinde Sözel Beceri Puanları 

 

Kaynak: TEDMEM, 2016: 127 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, yetişkinlerin sözel beceriler alanında aldıkları puanlar eğitim 

kademeleri bazında incelendiğinde Türkiye’de üniversite mezunu yetişkinler ile lise kademesinin 

altında bulunanlar arasındaki puan farkı 48’dir. OECD ortalamasında ise bu fark 61’e yükselmektedir. 
Bunun da ötesinde, Türkiye’deki üniversite mezunu yetişkinlerin sözel beceri puanı ortalamasının 

Japonya’daki lise mezunu bile olmayan yetişkinlerin puan ortalamasından daha düşük olduğu 

bilinmektedir. Aynı zamanda Türkiye, eğitim seviyesi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin en zayıf 
olduğu ülke konumundadır. Bununla birlikte, üniversite mezunlarının ise %7.3’ünün temel beceri testini 

geçemediği ya da daha önce hiç bilgisayarla etkileşim kurmadığı bilinmektedir. Üniversite ülkemizde 

en yüksek dereceli eğitim kurumlarından biri olarak görülmektedir fakat buna rağmen üniversite 

mezunları arasında dahi bilgisayarla hiç etkileşim kurmamış yetişkinler bulunmaktadır. En üst düzey 
olan 3. Düzeyde problem çözme becerisine sahip olan üniversite mezunu yetişkin oranı ise %4.8’dir. 

Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. 

Bu sonuçlardan hareketle Türkiye’de herhangi bir üniversite mezunu ile lise mezunu arasında 
beceri noktasında ayırt edici farklılığın bulunmadığı söylenebilir. Bu da ülkemizde çoğu yetişkin için 

üniversite eğitimin ciddi bir zaman kaybı ve maddi külfet anlamına geldiğinin göstergesidir.  

Türkiye’de 2012 yılında uygulamaya koyulan yasa ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla 
çıkarılmıştır. Bunun sonucunda okullaşma oranında hızlı bir değişim olmuş 6-14 yaşları arasındaki 

bireylerin %99’unu okullaştırılarak %98 olan OECD ortalamasının üstünde bir sonuç elde edilmiştir 

fakat 15-19 yaş arasındaki bireylerin okullaşma oranının%73’e gerilemesi ilkokul ve ortaokuldan sonra 

bireylerin eğitimlerine devam etmediklerinin bir göstergesidir (TEDMEM, 2019:6). Eğitim noktasında 
zorunlu eğitim yılını arttırmak tek başına yeterli bir çözüm olarak görünmemektedir. Okula devam 

etmeyen kişilerin ne sebeple okulu bıraktıkları önemli bir konuyu oluştururken artan okullaşma oranının 

yetişkin becerilerine yansımadığı görülmektedir. 
Üniversiteler mezun ettikleri kişilere temel bilgi ve beceriler noktasında farklılık yaratacak katkı 

sağlamamaktadır. Oysaki üniversite kurumları; kişilerin ilkokul, ortaokul hatta okul öncesi 

dönemlerinden itibaren kazanmak için hazırlandıkları ve bunun için de uzun yıllar enerji ve para 
harcadıkları ulaşılması gereken nihai hedefler olarak görülmektedir. Bu hedefe ulaşıldığında ise OECD 

verilerinde görüldüğü gibi anlamlı farkların oluşturulmamış olması hem milli hem de bireysel servetin 

ciddi anlamda boşa harcanmasına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla eğitim, kişileri sadece belli saatler 

ve belli kurallar doğrultusunda sınıfa hapsetmekten öte harcanan kaynakların karşılığının nitelikli ve 
verimli bir şekilde alınabileceği bir kurum haline dönüşmelidir. Örgün eğitim veren kurumların da 

ötesinde sosyal yaşamın her alanında gerçekleştirilecek süresiz ve ihtiyaca yönelik eğitimlere 
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gereksinim duyulmaktadır. Genellikle halk eğitimi merkezleri aracılığıyla verilen bu eğitimlerin dört 

duvar arasından kurtarılarak atölyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekir çünkü yetişkin eğitimi 

felsefesi gereği yaşamla bütünleşmiş öğrenme ortamlarına ihtiyaç duymaktadır.  Üniversite vb. eğitim 
kurumlarının yetersiz kaldığı noktalarda yetişkin eğitimi uygulamaları gerçekleştirilerek temel bilgi 

beceriler noktasında çeşitli kazanımlar elde edilebilir. Bu eğitimlerin gerçekleştirildiği ortamlar kadar 

eğitimi veren kişilerin niteliği de önemlidir. Çoğu yetişkin eğitimi öğreticisi eğitim fakültesi mezunu 
olup pedagojik yaklaşım biçimiyle eğitim almıştır fakat yetişkin eğitimi çalışmaları andragojik bakış 

açısına ihtiyaç duymaktadır. Örgün eğitimde ders veren bir öğretmenin çocuklara yaklaşımı ve 

uyguladığı öğretme teknikleri yetişkinler üzerinde yeterli etkiyi oluşturmayacaktır. 

 

CİNSİYET TEMELLİ BECERİ KARŞILAŞTIRMASI 

Eğitim noktasında kapsamlı bir analizin yapılması için kadın ve erkelerin beceri puanlarının ayrı 

ayrı değerlendirilmesi gerekir. Eğitim olanaklarına ulaşım konusunda ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
doğrultusunda yapılacak olan değerlendirmeler eğitimdeki genel beceri durumunu tek boyutlu olmaktan 

kurtararak daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Literatürde yer alan veriler doğrultusunda 

kaç kadın ve erkekle bu programın yürütüldüğü bilgisine ulaşılamamıştır. Değerlendirmeye tabi tutulan 
veriler Türkiye’deki kadın ve erkeklerin aldığı ortalama puanlarla programa katılan üye ülkelerdeki 

kadınların ve erkeklerin aldıkları ortalama puanlardan oluşmaktadır. 

 
Şekil 3. Sözel ve Sayısal Beceriler Alanında Cinsiyete İlişkin Puan Ortalamaları 

 

Kaynak: TEDMEM, 2016: 128 

OECD ülkeleri genelinde sözel becerilerde kadın ve erkeklerin birbirine yakın performans 

gösterdiği ancak sayısal becerilerde erkeklerin daha yüksek performans gösterdiği görülmektedir. 
Türkiye’de ise her iki beceri alanında da erkekler kadınlara göre daha yüksek performans 

göstermişlerdir. Sözel becerilerde OECD ortalamasında erkek ve kadınlar arasındaki puan farkı sadece 

2 iken, Türkiye’de bu fark 11’dir. Türkiye, sözel beceriler alanında Jakarta’dan sonra erkek ve kadınlar 
arasındaki puan farkının en yüksek olduğu ülkedir. 

Sayısal becerilerde ise OECD ortalamasında 12 puan olan erkek ve kadınlar arasındaki fark, 

Türkiye’de 27 puana yükselmektedir. Türkiye; sayısal becerilerde erkek ve kadınların puan ortalamaları 
arasındaki farkın 25’in üzerinde olduğu tek ülkedir. Türkiye’de bilgisayar deneyimi olmayan veya temel 

testi geçemeyen erkek oranının %29, kadın oranının ise %47 olduğu bilinmektedir. Türkiye, bu oranlarla 

bilgisayar deneyimi olmayan ya da temel testi geçemeyen erkek ve kadın oranlarında son sırada yer 

almaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de 1000 erkekten 12’si, 1000 kadından ise 6’sı en yüksek düzey 
olan 3. Düzeyde teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerisine sahiptir. OECD genelinde ise 

1000 erkekten 64’ü, 1000 kadından 44’ü bu alanda en yüksek yeterlik düzeyinde beceriye sahiptir. 

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle, dünya genelinde kadınların erkelerden hem sayısal hem 
sözel hem de teknoloji alanında daha düşük puanlar aldıkları söylenebilir. Bu durumu toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği temelinde ele almak daha doğru olacaktır. Çünkü toplumsal anlamdaki bu farklılık zeka gibi 

biyolojik etmenlere dayandırılarak cinsiyetçi bir bakış açısıyla değerlendirilemeyecek kadar 
toplumsaldır ve çeşitli eşitsizliklere dayanmaktadır.  Özellikle Türkiye’nin kadın erkek puanlamaları 
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arasında ortalamanın çok üstünde puan farkları olduğu görülmektedir. Bu da Türkiye’deki kadın erkek 

eşitsizliğinin OECD ortalamasının çok üstünde olduğunu gösterir. Nitekim Dünya Ekonomi 

Forumu’nun (World Economic Forum- WEF) hazırladığı 2016 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu 
Raporunda (Global Gender Gap Report 2016) Türkiye’nin 144 ülke arasında kadın-erkek eşitliği 

açısından 109. Sırada yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte raporda okuryazarlık oranlarına göre 

Türkiye kadın-erkek eşitliğinde 101. ilköğretime kayıtta 95. orta öğretim kademesine kayıtta 114. ve 
yükseköğretime kayıtta 105. sırada yer almaktadır. TÜİK 2015 verileri de Türkiye’de yetişkin kadın 

nüfusun erkek nüfusa göre eğitime katılımda daha yoksun bir konumda olduğunu göstermektedir. 

Toplam nüfus içerisinde okuryazar olmayan %5’lik kesimin %83,9’u kadınlardan oluşmaktadır. 

Okuryazar olup bir okul bitirmemiş olan %6,2’lik nüfusun %71’i kadınlardan oluşmaktadır. Bu durum 
da kadınların eğitimlerini tamamlayamadıklarını gösterir (TÜİK, 2015’ten akt; Yıldız vd., 2018:227). 

Kadınların eğitimden uzak kalmaları kişisel bir tercih olarak değil aile, eş, toplumsal çevre, 

coğrafi şartlar ekseninde ortaya çıkan çok boyutlu bir çıkmaz olarak değerlendirilmelidir. Kadınlar temel 
eğitime erkeklerden daha az katılım sağladıkları gibi yetişkin eğitimi bağlamında halk eğitimi 

merkezlerinde düzenlenen eğitimlere ise daha fazla katılım göstermektedirler (Kurt, 2014). Bu iki durum 

birbirini besleyen bir çerçeve çizmektedir. Kadınlar temel eğitimden uzak kaldıkça bu açığın yerini 
doldurabilecek diğer eğitim faaliyetlerine yönelmektedirler. Bu faaliyetler kadınların temel eğitimde 

alması gereken eğitimle aynı nitelikte olmayıp daha çok belli zaman dilimlerinde düzenlenen dikiş-nakış 

vb kurslardan oluşmaktadır. Bu da kadınların istihdam noktasında kendilerine yer açmalarına ve 

kamusal hayata adım atmalarına katkı sağlamamaktadır. Kadınlara verilen yetişkin eğitimlerinin özel 
hayatın dışında ve istihdama yönelik bir boyut kazanması gerekir. 

TEDMEM’den (2016) sağlanan verilere göre kadın erkek arasındaki eşitsizliğin en düşük olduğu 

yaş grubu 16-24 olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da yetişkinler arasında kadın erkek eşitsizliğinin genç 
yaşlardan itibaren azalmaya başladığının işaretidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu 

politikalarıyla kız çocuklarının okula gönderilmemesinin önündeki engeller azaltılmaya çalışılmaktadır 

ve bu veriden hareketle gerçekleştirilen uygulamaların başarılı sonuçlar vermeye başladığı söylenebilir. 

YAŞ TEMELLİ BECERİ KARŞILAŞTIRMASI 
OECD tarafından elde dilen veriler yetişkinlerin çeşitli yaş aralıklarında gösterdikleri beceri 

düzeylerine ilişkin çeşitli sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu sonuçlardan hareketle Türkiye’nin ve OECD 

ortalamasının karşılaştırması yapılmıştır. 
 
Şekil 4. Sözel ya da Sayısal Beceri Alanlarının En Az Birinde 1. Düzey ve Altında Yeterliğe Sahip Yetişkin Oranları 

 

Kaynak: TEDMEM, 2016: 129 

Şekil 4’te görüldüğü gibi yetişkinlerin beceri alanlarında gösterdiği performanslar 16-24, 25-34, 

35-44, 45-54 ve 55-65 yaş aralıkları için incelenmiştir. Buna göre, OECD genelinde yetişkinlerin beceri 

yeterlikleri 30 yaş civarında tepe noktasına ulaşmakta, sonrasında ise azalmaktadır. Tüm yaş grupları 
içerisinde beklendiği gibi 55-65 yaş grubunda yer alan yetişkinler daha düşük performans 

sergilemektedir. Ancak, Türkiye’deki yetişkinlerin puan ortalamaları yaş aralıklarına göre OECD 

genelinden farklı bir eğilim göstermektedir. Türkiye’de 16 yaş ve 30 yaş arasında yetişkinlerin beceri 
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alanlarındaki ortalama puanları birbirine oldukça yakındır, 30 yaşından sonra ise puan ortalamaları 

azalmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye’ de yetişkinlerin 16 yaşından 30 yaşına kadar aldıkları eğitimle 
OECD testleri doğrultusunda anlamlı farklılıklar oluşturamadıkları söylenebilir. Lise ve üniversite 

eğitim yıllarına karşılık gelen bu dönemler yetkinlik ve nitelik kazandırma noktasında birbiriyle 

benzeşmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de üniversite sonrasında kişilerin öğrendiklerini unuttukları 
ya da verilen eğitimin üstüne kişisel herhangi bir katkı yapmadıkları yorumu yapılabilir. Kişiler ya işsiz 

kalarak ya da aldıkları eğitimle uyumsuz işlerde çalışmak durumunda oldukları için günü kurtarma 

temelli politikalar yürütmektedir. Bu da kişisel gelişim noktasında kişilerin körelmesine yol açmakta ve 

yeni beceriler edinmelerini zorlaştırmaktadır. 
Türkiye’de okullaşmanın artması ve hemen hemen her kesimden insanın eğitim olanaklarına 

erişiminin sağlanması verilerle ortaya konan bir gerçekliğe karşılık gelmektedir (Yıldız vd., 2018:220). 

Fakat okullaşmanın artması ve eğitimde fırsat eşitliğinin nispeten sağlanmış olması verilen eğitimin 
niteliğiyle doğru orantılı olarak gerçekleşmemiş, eğitim fiziki (okul,sıra vb.) unsurlar temelinde 

şekillendirilmeye çalışılmış ve öğrencinin ne öğrendiği ve nasıl öğrendiği konuları ikinci plana itilmiştir. 

Türkiye sınav endeksli bir ülkedir ve öğrencilerin üniversitede okuma hakkı kazanmaları için girmek 
zorunda oldukları bu sınavlar neredeyse her yıl değişmektedir. Dolayısıyla hem öğrencilerin hem de 

öğretmenlerin sınava ilişkin bilgileri ve tecrübeleri her değişen sistemle sıfırlanmakta ve sınav 

mantığının kavranması için başa dönmek gerekmektedir. Bu durum hem öğretmen niteliği noktasında 

hem de öğrencilerin üzerindeki etkisi açısından çeşitli sıkıntılara sebebiyet verebilir. Türk eğitim sistemi 
için biçim içerikten önce gelmeye devam ettikçe Türkiye, uluslararası alanda düzenlenen çeşitli 

sınavlarda en düşük puanlı ülkeler arasında kalmaya mahkûm görünmektedir.  

Ortalama olarak 30 yaşından sonra tüm ülkeler bazında 1. düzeyin altına düşme oranı artmaktadır. 
30 yaşından sonra yetişkinlerin büyük bir kısmının örgün eğitim kurumlarıyla ilişkileri tamamen 

sonlanmaktadır. Bu noktada eğitimin sadece örgün eğitim veren kurumlarla sınırlı olduğu yanılgısına 

düşmemek gerekir. Yetişkin eğitimi faaliyetlerine önem verilerek yetişkinlere ihtiyaçları doğrultusunda 

süresiz eğitimler verilmesi yaşlılık döneminde de öğrenmenin devam etmesini sağlamaktadır. 
Toplumsal kalkınmanın sağlanması her yaştan “vatandaş” vasıtasıyla mümkün görünmektedir. Fakat bu 

durum devletlerin sınırlı kaynakları en çok kar getirecek şekilde kullanma prensipleriyle çelişebilir. 

Genç nüfusa yatırım her zaman daha mantıklı görünmektedir çünkü genç nüfus; geleceğin işçisi, 
işvereni, annesi, babası olacaktır. Dolayısıyla toplumsal kalkınma anlamında, yaşlı nüfusa kıyasla daha 

fazla kar sağlayacak bir gruba karşılık gelmektedir fakat Türkiye artık nüfusu yaşlanan ülkeler arasında 

yer almaktadır (Erol, 2016). Dolayısıyla yaşlanan nüfusa yönelik geliştirilecek politikalar ülkenin 
geleceğine yön verecektir. 

Yaş temelli karşılaştırmanın yapıldığı bu başlık altında son olarak söylenebilir ki; genel anlamda 

öğrenme faaliyetinin en verimli gerçekleştirildiği yaşlar 30’lu yaşlar olarak tanımlanmaktadır. Bu zaman 

dilimi içerisinde verilen eğitimin neye odaklandığı ise ayrı yeten incelenmelidir. Türkiye nüfusu 
yaşlanmasına rağmen birçok Avrupa ülkesine kıyasla genç nüfusun fazla olduğu bir ülkedir. Genç nüfus 

fazla, okullaşma oranı fazla fakat uluslararası alanda en başarısız ülkeler arasında yer almaktadır. Bu 

ciddi bir paradokstur. PISA, TIMMS ve PIAAC gibi sınavlar her ne kadar bir ülkenin eğitim düzeyini 
tam anlamıyla belirlemede başarılı olmasa da mevcut sistemin eksikliklerine dair önemli ipuçları 

sunmaktadır. Bu ipuçları çerçevesinde durum analizi yapılarak sunulan çözüm önerileri doğrultusunda 

hareket etmek gerekir. 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye sayısal sözel ve teknolojiye dayalı problem çözme alanlarında birçok OECD ülkesinin 

oldukça gerisindedir dolayısıyla bu doğrultuda yapıcı ve kapsamlı çalışmalar başlatmalıdır. Öncelikli 
olarak örgün eğitim veren kurumların eğitim niteliğinin iyileştirilmesi gerekmektedir daha sonra ise 

yaşamın her alanını kapsayacak eğitim faaliyetleri üzerine yoğunlaşılmalıdır. Okuryazar olmayan nüfus 

oranı hayli yüksektir ve temel beceri noktasında bu kişilerin eğitim faaliyetleri içine dahil edilmeleri 
gerekmektedir. Öğrenmeyi öğretmek temel hedef haline gelmelidir. Bununla birlikte ihtiyaca yönelik 

ve esnek zaman dilimleri içerisinde yetişkin eğitimleri gerçekleştirilmelidir. Bu uygulamalar 

gerçekleştirilirken eğitmenlerin andragojik bakış açısına uygun olarak eğitimlere tabi tutulmaları 

gerekir. Türkiye’de verilen yetişkin eğitimleri genel olarak halk eğitimi merkezleri aracılığıyla 
yürütülmektedir. Bu merkezler ise çoğunlukla küçük ve eski durumda olan ya da başka amaçlar için 
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tahsis edilmiş binalar içinde yer almaktadır. Bu da eğitim almada isteksizliğe neden olabileceği gibi 

verilen eğitime atfedilen değerin azalmasına da yol açabilir. Dolayısıyla bu binaların güncel 

donanımlarla çağa uygun olarak oluşturulması gerekir. Bunun gerçekleştirilmesi hem niteliği hem de 
atfedilen değeri arttıracaktır. 

Farklı Eğitim kademeleri bazında yapılan karşılaştırmada Türkiye’de örgün eğitim kurumlarında 

verilen eğitimlerin birbirinden çok farklı sonuçlar sağlamadığı görülmüştür. Bunun için öncelikle eğitim 
ekonomik refahı önceleyen bir kurum olmaktan çıkarılarak kültürel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen bir 

kurum haline dönüştürülmelidir. Coğrafya derslerini müfredattan kaldırmak bir yana kreşten itibaren 

çocuklara tarım dersleri verilmesi gerekir. Coğrafyasını, tarihini ve kültürünü bilen bir toplum için iyi 

yetişmiş yetişkinlere ihtiyaç vardır. Öte yandan mesleki eğitim faaliyetlerine önem verilmeli ve “meslek 
lisesi memleket meselesi” bakış açısına uygun olarak bu kurumların eğitim niteliği iyileştirilmelidir. 

Geleceğin dünyasına yön vereceği düşünülen Toplum 5.0 ve Endüstri 4.0 modellerine ulaşmak ancak 

nitelikli yetişmiş kişiler ve uygun teknolojiler yoluyla mümkün görünmektedir.  
Yetişkin becerileri noktasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik önemli verilere ulaşılmıştır. 

Türkiye’de kadınlar beceri gösterme konusunda erkeklere göre daha yetersizdir. Bu durum kadınların 

temel eğitime katılımı ve okula devama ilişkin problemleri ekseninde ele alınmalıdır. Yetişkin eğitimi 
noktasında ise kadınların bu eğitimlere katılmaları desteklenmeli ve kamusal alana yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilmelidir. Maddi imkânsızlık, ulaşım ve bakım hizmetleri dolayısıyla kurslara katılım 

sağlanamaması durumunda servis hizmeti ve çocuklara yönelik oyun alanları oluşturmak gibi alternatif 

çözümler üretilerek kadınların eğitimlere katılımları desteklenmelidir. Yetişkinlik sadece belli bir yaş 
aralığına karşılık gelen bir süreç değil aynı zamanda toplumsal istikrarın devamını sağlayacak aktörleri 

bünyesinde barındıran bir araçtır dolayısıyla yetişkin eğitimi meselesi toplumsal istikrar meselesi olarak 

düşünülmelidir.  
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ÖZET: Çalışmada amaç; Ressam Emin Güler’in eserlerinin ana denklemini oluşturan insan- doğa-yaşam 
ilişkilerinin çözümlenmesidir. Sosyal bir birey olarak insan, yaşam içinde doğayla etkileşim içinde olmuş ve varlığının 
temel dayanağını yaşam döngüsü içerisinde doğadan bağımsız kılmamıştır. Yaşadığı coğrafyadan ve çevreden dolaysız 

etkilenen sanatçı için, geçmişten beri süregelen hayata dair deneyimleri ya da kişisel gözlem hazinesinin yaratımlarının 
plastik yansımaları ortaya konulan ürünlerin anlam ve motif çeşitliliğini zenginleştirmektedir. Anadolu insanının 
yaşamındaki değerlerden yola çıkarak eserler üreten Emin Güler’in evrensel değerler çatısı altında  bilinçli bir sanatsal 
yaratım açısını sürdürürken, kendine özgü tasarımlarında bireyin yaşamının devamını getirmek ve gereksinimlerini 
gidermek için gerekli olan doğayla bütünleşik bağın öznel algısını tuvallerinde buluşturmaktadır. Gözlemlediği ya da 
deneyimlediği, yaşam kesitlerinin içindeki insanların yaşayış biçimlerinin eserlerindeki konumu değerlendirildiğinde, 
doğayla barışık ve faydacı bir ilişki içinde oldukları görülmektedir. Bireyin doğayı anlamlandırma ve yorumlama 
çabasının ötesinde, yaşam döngüsünde topluca yapılan insan eylemlerinin doğal dengesi içinde sürdürülebilir ve 

doğanın mucizevi sunumlarının karşılığının kutsandığı bir yapının söz konusu olduğu görülmektedir. Emin Güler’in 
insan yaşamında kaçınılmaz bir gerçeklik olan doğa ile ilişkilerinin samimiyetle ve plastik bir coşkuyla, eserin ruhunun 
yüceltildiği çalışmaları, Çağdaş Türk Resim Sanatı içerisinde insan-doğa-yaşam denkleminde üretilmiş ehemmiyetli 
üretimler olarak yer almaktadır. 

 Anahtar kelimeler: İnsan, Doğa, Yaşam, Emin Güler 

 

ABSTRACT: The aim of the study is to analyze the human-nature-life relations which constitute the main 
equation of the works of painter Emin Güler. As a social individual, human beings interacted with nature in life and 

did not make the fundamental basis of its existence independent from nature in its life cycle. For the artist who is 
directly affected by the geography and environment he lives in, his past experiences or the plastic reflections of the 
creations of personal observation enrich the meaning and motif diversity of his works which are introduced. Emin 
Güler, who produces works based on the values of the life of the Anatolian people, maintains a conscious artistic 
creation angle under the umbrella of universal values. On the otherhand, in his original designs, he brings together the 
subjective perception of an integrated bond with nature, which is necessary to bring the continuity of an individual's 
life and meet his needs. When the position of people living in the sections of life they observe or experience is evaluated 
in their works, it is seen that they have a peaceful and utilitarian relationship with nature. Beyond the individual's efforts 

to understand and interpret nature, it is seen that there is a structure in which the miraculous presentations of nature are 
sanctified in the natural balance of human actions performed collectively in the life cycle. Emin Güler's works in which 
the relations with nature, which is an inevitable reality in human life, are glorified with the sincerity and the plastic 
enthusiasm and the spirit of the work take place as important productions produced in the equation of human-nature-
life in Contemporary Turkish Painting Art. 

          Keywords: Human, Nature, Life, Emin Güler 

 

GİRİŞ 

İnsan, doğa, yaşam arasındaki ilişki, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana süregelen 

bir devinim sistematiği içerisinde olmuştur. Doğa içerisinde diğer tüm canlılardan konuşma, 

yaratma ve gelişmiş bilinç yetisiyle ayrılan insan için yaşam biçimleri doğa ekseninden uzak 
gerçekleşmemiştir. En ilkel çağlardan bu yana akıp gelen süreçte insanın doğa ve yaşam ile olan 

ilişkisi irdelendiğinde denklemler değişikliğe uğramış olsa bile bir sarmal yapının varlığını hep 

koruduğu gözlemlenmektedir. 

Doğa, kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların 

tümünü (TDK, 2019) kapsayan bir kavramdır ve insan doğanın tabii bir üyesi konumunu 

mailto:tugbagungor@sdu.edu.tr
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almaktadır. Yaradılışından itibaren yaşam içindeki insanın bağı kesilmeksizin doğayla organik 

bir temas ve ilişki içinde olduğu ve yaşam akışında doğaya dahil olduğu ya da kendi yaşam 

akşınına doğayı dahil ettiği gözlemlenmektedir. Yaşam mücadelelerinde doğa koşullarına 
uyumsanmış bir sistem oluşturulmaktadır. Bu sistematik içerisinde doğayı sanat eserlerine dolaylı 

ya da dolaysız refer eden birçok sanatçının varlığı söz konusu olmaktadır. Bu durum bir bakıma 

doğayla yapmacıksız bir şekilde iç içe olan insanın tutkuyla bezendiği ve deneyimlerini 

gerçekleştirdiği bir alan olarak birçok sanat disiplinine ilham vermesi ve üretimlerin besin 
kaynağını oluşturması yadsınamaz bir nihai sonuç olmaktadır. 

Sanat tarihi boyunca pek çok ressamın üretimlerinin ilham kaynağı ve eserlerinin ana 

teması olan doğa, bazen mimesis, bazen birden çok yapısal tabakalı anlam, bazen insani bir 
duyarlık, bazense bireysel bir yansıma biçimini alarak alımlayıcılarının karşısında farklı 

boyutlarda çıkmaktadır. Sanatın öznesi yada nesnesi fark etmeksizin hangi durumda esere dahil 

olursa olsun göz ardı edilemez biçimde kendi varlığını ortaya koymaktadır. Doğanın sanatla 

ilişkisi bağlamında André Lhote, doğanın sanat açısından görüneni değiştirerek, günümüzde de 
olduğu gibi her kuşağın kendi ifade biçimini oluşturması üzerine tasarlandığından bahsetmesiyle 

birlikte; “Doğa, çağlar boyunca sanatın ilgi alanı içinde olmuştur…” sözüyle bu yakın ilişki 

yumağını vurgulamaktadır (Lhote, 2000: 141). Bahsi geçen bu iç içelik sanatçı için bir gerçekliği 
ortaya koymakta ve doğanın insan üzerindeki etkisini belirtmektedir. Doğadan ilham alan sanatçı 

için sanat yapma egemenliği, yalnızca insana bahşedilen yaratım yönünün altını çizmektedir. Bu 

noktada sanat yaratma eylemi insanın yaşam dinamiklerinden birini oluşturmakta, mental ve 
ruhsal olarak etkilenim alanlarının sanatsal çıktılara dönüşmesine olanak sağlamaktadır. 

İngiliz filozof Francis Bacon’ın, “Sanat doğaya eklenmiş insandır”; Leonardo Da Vinci’nin 

“Resim, doğa ananın en soylu çocuğudur, ondan doğmuştur (Şişman, 2006: 43; Ersoy, 2016: 46); 

Fransız yazar ve filozof Voltaire’ın “Sanat’ın sırrı doğayı düzeltmektir” (Şişman, 2006: 43; Üster, 
2006: 503) sözleri sanat doğa arasındaki ilişkinin temeline cevap verir özelliktedir ve insanın 

yaşam biçimlerindeki sanatsal yansımasında sanatçının yorumuyla biçim bulan ifadelere 

ulaşmaktadır. 

Doğa, insanı çevreleyen varlıkların, nesnelerin bütünüyle oluşan gerçeklerdir ve insanlar 

sosyal ve siyasal kurumlarla çevrelenmeden önce, bir doğa yapısı içinde yaşıyor oldukları 

varsayılmaktadır. Bu sistem içindeki bitkiler, hayvanlar, görüntüler, iklim şartları gibi yapılar 
insanları etkilemiş ve yaşam çeşitliğine ulaşmasına imkan sağlamıştır. Farklı coğrafyalardaki 

eserlerin karakter çeşitliliği, doğanın farklı koşullarıyla ilgili bir durumun mevcut olmasına 

bağlanmaktadır. Sanat üreticisi, içerisinde olduğu doğa koşullarının ilettiği yansımalardan elde 

ettiği izlenimler ışığında yaratımlarını gerçekleştirmektedir. Sanatını uygulamaya koyarken, 
çevresinde gelişen dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve ahlaksal değerleri işleme soktuğu kadar, 

doğanın egemenliğinin etkisini de yaşamaktadır (Şişman, 2006: 43). 

İnsan, doğa, yaşam pratiği açısından sanatsal ifade biçimleri sanatçının üretimlerinde 
anlam bulmaktadır. Fransız şair, yazar ve sanat eleştirmeni Apollinaire’in “Şairler, sanatçılar 

olmasaydı, insanlar doğanın tekdüzeliğinden zamanla bıkarlardı” (Üster, 2006: 24) sözüyle sanat 

yoluyla insani ve gelişmiş zihin pratiğinin bir sonucu olarak doğayı nakşetmesi, ulaşmak istediği 

sonuç doğrultusunda doğayı yeniden yorumlaması ve bilimsel şablonlara oturtarak bireysel 
etkinliğine dahil etmesi anlamını doğurmaktadır. Romalı şair Ovidius “Doğa insan gözünden 

esirgediklerini ruhun gözlerine bağışlamıştır” (Üster, 2006: 386) ifadesiyle optik bir görüntünün 

ötesinde tinsel boyutta bir görüşün anlam odacıklarını vurgulamaktadır. Yaşam içinde insanın 
doğa ile nesnel temasını yeniden üreten bir yaratıcı olarak sanatçı, doğaya kendi öznel duygu ve 

düşüncelerini harmanlayarak yine doğa ve yaşam biçimleri içinde okları başlangıç noktasına yani 

kendine yöneltmektedir. Tam bu noktada Munch’ın “Doğa gözle görülebilen her şey değildir; 
doğa ruhun iç resimlerini içerir” (Üster, 2006: 374) ifadesi insan olarak sanatçının üretimlerindeki 

ruhsallığı ve yaşam içinde görünenin arkasındaki gerçeklerin görünür kılınmasındaki rolünü 

izleyicisine hatırlatmaktadır.  
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Sanat eserlerinin doğmasının perde arkasında, nitelikli bir görüş ve algılama yetisinin 

olması sanatçının duyarlılığını ön plana çıkarmaktadır. Görme biçimini eserlerine yansıtan sanatçı 

alımlayıcısı için bir gösteri alanının sahibi konumuna geçmektedir. Yaratı sahasında özerk olan 
sanatçı, özünde her zaman bilinçli ya da bilinçsiz kendine yönelmektedir. Yaşam içinde doğadan 

ayrı düşünülemeyen insan Ressam Emin Güler’in eserlerinde vasıflı bir denklem yapısıyla vücut 

bulmaktadır. 

1950 yılında Malatya’da doğmuş olan Emin Güler, 1968 yılında Mersin İlköğretmen 
Okulu’nu bitirmiş ve Denizli’ye öğretmen olarak atanmıştır. 1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü 

Resim Bölümünden mezun olarak yeniden Denizli iline resim öğretmeni olarak atanmıştır. 1981 

yılında ilk kişisel sergisini açan sanatçı, günümüze kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere otuz 
civarında kişisel, yirmi civarında da karma ve grup sergilerine katılmıştır. Çeşitli yarışmalı 

sergilere de katılan sanatçı, Unicef Türkiye 1.liği, Chicago NAVS Resim Yarışması Mansiyon, 

Exhibition in New York resim yarışması (Award to Fine Artist) ve Talens boya firmasının açtığı 

yarışmada mansiyonla ödüllendirilmiştir. Sanat etkinliklerini aralıksız gerçekleştiren Güler, 2002 
yılında Denizli’de, Açı Sanat Galerisi’nin kuruluşunda görev almış ve Türk resminin çok önemli 

isimleriyle, yurt dışından birçok sanatçının Açı Sanat Galerisi’nde sergilerini gerçekleştirmiştir. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinin özel koleksiyonlarında yapıtları bulunan sanatçı, Türkiye İş Bankası, 
Esbank, İzmir Resim Heykel Müzesi, Tüyap, Çankaya Belediyesi, Çorum Güzel Sanatlar Müzesi, 

Kars Serka koleksiyonu Uşak Valiliği ve Kültür Bakanlığı koleksiyonlarında da eserleri yer 

almaktadır. Emin Güler, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olmakla birlikte, 
zaman zaman yerel basında sanatsal veya toplumsal içerikli yazılarla da çalışmalarını farklı 

boyutlarda sürdürmektedir (Güler, 2017: 12; turkishpaintings, 2019; lebriz, 2019).  

Sanat anlayışı üzerine sanatçı; figüratif anlayışla Anadolu insanının yaşamından kesitler 

alarak konularını oluşturduğundan bahsetmektedir. Kısmetinin peşinde koşan denizci, tarlada 
çalışan insan, balıkçıyı bekleyen martı, kedi gibi hatta bunun ötesinde yaşamını sürdürebilmek 

için mücadele eden birçok canlıya, eserlerinde başat bir unsur olarak yer vermektedir. Teknik 

olarak çizgisel birlikteliklerin yarattığı düzenlemelerde, açık koyu değerlerinin oluşumunun, 
çizginin tabaka yığınlarıyla ortaya çıkan birlikteliğinden doğduğu görülmektedir. Kendine has bir 

dil oluşturma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkan eserlerinde doğa-insan yorumları konu 

alanının odak noktasını oluşturmaktadır (Bukle, 2019: 8). Emin Güler’in resimleri incelendiğinde 
hümanist bir yaklaşım modeli geliştirdiği ve devamında bu modeli Anadolu topraklarının verimli 

köklerinden özenle seçerek yapılandırdığı gözlemlenmektedir (Gezgin, 2019). Yaşam mücadelesi 

içinde çileli ve yorgun insan betimlemeleri kadın-erkek ayrımı olmadan eserlerinde hayat 

bulmaktadır. İnsanı, kendi üstünlüğüne inandırılmış bir inanç sisteminin öğretilerinden uzak 
tutarak doğadaki diğer tüm canlılarla eşit düzeyde ele almayı amaçlayan bir anlayış içinde 

sunmaktadır (Binzet, 2019: 29). Sanatçının eserlerinde fantastik bir anlayışla tasarladığı insan 

figürlerinin haricinde, sıklıkla kullandığı nar, kuş, at, horoz, balık, keçi gibi imgelerin dikkat 
çektiği görülmektedir. Doğal süreç içerisinde insan-doğa-yaşam dinamiğinde ürettiği eserler, 

sanatçının dünya görüşü ve duyarlılığında titizlikle irdelenmektedir. 

EMİN GÜLER’İN ESERLERİNDE İNSAN-DOĞA-YAŞAM İLİŞKİSİ 

İnsanı çevreleyen, etrafta görülebilen tüm var olanlar, doğanın kapsamı içine girmektedir. 
Doğa içinde somut, varlık bulan her şeyin birbiriyle yakın ilişkisi olmaktadır ve insan da doğanın 

bir parçası konumunda olması sebebiyle doğa ile yakın bağlantı içerisindedir. Sanatın nesnesi 

olan doğa, insan ile ilgisi bakımından ele alınmaktadır. Sanat, nesnelerin anlamlarını genişleterek, 
genel özelliklerini kavramakta ve ortaya koydukları fikirlerin görünür kılınmasında önemli rol 

oynamaktadır. Sanat yoluyla nesnelerin salt model alınmasının optik görüntüsünün ötesinde 

anlam değerlerini aşmaktadır (Ersoy, 2016: 45-46). Sanat yaratımını ortaya koyan sanatçının, 
konu olan malzemesine anlamlar yüklediği ve yorumlamalar yaptığı aşikâr durumdadır. Kendi 

bilinç ve düşünce süzgecinden yordadığı tasarımları yeni kazandığı nitelikleriyle alımlayıcısına 

sunmaktadır.  
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Fransız şair çevirmen ve eleştirmen Baudelaire “Ben kırmızı çayırlar, mavi boyalı ağaçlar 

görmek istiyorum. Doğa’nın hayal gücü yoktur” (Üster, 2006: 44), ifadesinden de anlaşılabileceği 

gibi sanat yapıtı üreten sanatçı, hayal gücüyle gerçekleri birleştiren özel bir kimliğe sahip yaratıcı 
görevini üstlenmektedir. Bu yaratıcı kimliğe sahip özel bir isim Emin Güler eserlerinde doğaya 

özel anlamlar katan bir yapının nitelikli varlığı ilk dikkat çeken öğelerdir. 

Resim 1. Emin Güler, İsimsiz, 60x60 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2012. 

 

 

Eserde, arazide çalışan insan grubundan bir kesit gösterilmektedir. Ölçülü bir 

yalıtılmışlıkla ele alınan insan figürleri, yaşamını topraktan sağlayan insan grubuna bir örneklem 

olarak düşünülebilir. Çevreyi bütünleyici unsurlar barından eserde, insan yaşamında önemli yeri 
olan keçi ve at gibi hayvan figürleri plastik değeri artırıcı öğe olmakla birlikte, yaşam döngüsü 

içindeki işlevini de hatırlatmaktadır. Renk ünitelerinin derinlik algısını oluşturduğu çalışmada, 

ritim ve devinim yaratılırken, doğanın uçsuz bucaksızlığının da çağrışımları verilmektedir. 
Güler’in genellikle grup halinde bir arada olan insan figürleri eserde de kalabalık bir ambiyansla 

verilmiştir. Bireysel bir etkinlikten daha çok grup dinamizminin önemsendiği yaşam biçimlerine 

bir örnek teşkil etmektedir. Anadolu coğrafyasının geleneksel yaşam örüntüsünde üretilen eserde 

çalışan insanlar betimlenmekle birlikte, biçimsel kurgusu gösterişten uzak tutulmaktadır. Doğal 
eylemleri içindeki insan figürlerine naif bir yorum eserin sağ ortasındaki iki figür arasındaki yakın 

temasla çeşitlenmektedir. Hareketli ancak sessiz bir duyarlılığın aktarımı olan bu eser toprakla 

haşır neşir olan bir yaşam biçimin tanığı olmaktadır.  
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Resim 2. Emin Güler, İsimsiz, 120x100 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2015. 

 

 

Fantastik bir kurgu düzeniyle oluşturulan eserde, özgün ve dinamik bir üslup içinde çizgisel 
dokularla sağlanan anlatım insanın doğayla harmanlanarak oluşturduğu yaşam biçiminin izlerini 

sürmektedir. Hem doğadan yüzeyde ya da gökyüzünde görülen nesnel görüntülerin varlığı söz 

konusu olurken; hem de gerçeküstü bir referansa dayanan insan, at, horoz, keçi gibi figürlerin 
bulunduğu kurgusal zeminin varlığı söz konusu olmaktadır. Oldukça hareketli bir dinamizmle 

verilen ağaç, insan yaşamındaki olmazsa olmaz, işlevsel ve hayati değerini vurgulamaktadır. 

Sanatçının eserinde ağaç figürü yaşamsal boyutuyla birlikte ele alınırken, evrensel boyuttaki 

sıradan yaşam düşsel bir fanteziye dönüşmektedir. Düzenlediği görünümde bir araya getirilen 
motifler, Anadolu yaşamından olağan bir kesiti özel bir seçkinin içerisinde görsel etkisi yüksek 

bir olanakla göz önüne sermektedir. 
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Resim 3. Emin Güler, İsimsiz, 120x60 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2015. 

 

Sanatçı, düşünsel zenginliği üst değerde olan özgün üslubunun bir yansıması olarak 

oldukça hareketli anlayışta ürettiği eserine, doğanın olağan nesnelerini aktarmaktan 

vazgeçmemiştir. Kuşlar olabildiği dinamizmiyle kendi alanında kısıtlanmadan ve bol renkli bir 
biçimde varlık bulurken, örtük bir şekilde ağların içinde kuşlara uzanan yükselmesiyle balık 

grubunun olduğu gözlemlenmektedir. Bereketin ve bolluğun simgesi olan nar imgesi eserde orta 

kesime yerleştirilirken, insan yaşamında feragat edilemeyecek olduğunu gösterir durumda 
sunulmaktadır. Gökyüzünün, denizin ve yeryüzün birer temsilcisi niteliğinde sunulan balık, kuş 

ve nar figürleri gizil olarak hem kendi yaşam mücadelelerini aktarırken hem de insanın yaşamla 

olan bağını vurgulamaktadır. 
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Resim 4. Emin Güler, Düşlerim, 120x90 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2016. 

 

Emir Güler’in Düşlerim isimli çalışmasında fantastik bir kurgu içerisinde, ayrıntılarından 

arındırılmış iki insan figürünün çalışmanın ismini de oluşturan “Düşlerim” adlı tekne içerisinde 
konumlandırıldığı görülmektedir. Eserin üst kısmına yerleştirilen tekne içerisindeki insan 

figürleri, resmin alt bölümüne konumlandırılan balık figürlerine ulaşma gayreti içerisindedirler.  

Denizin nesnel görüntüsünün de yansıması olan mavi renk ve tonlarından oluşan katman, 

kompozisyonun orta kesitine yerleştirilmiş ve balık tutma eylemi içerisindeki insanların yaşamsal 
mücadelesine ortak olan öğeler olarak verilmiştir. Arka planda renk değerleriyle sunulan 

perspektif algısı dikkatleri resmin içine çekmekle beraber, Anadolu coğrafyasında yaşamını 

denizcilikle geçiren insanın doğayla olan güçlü bağına atıfta bulunmaktadır. Plastik değeri 
arttırmanın bir çabası olarak yorumlanabilecek griftli hareket unsuru aynı zamanda doğanın 

gösterişli ve akışkan bir üyesi olan denizin doğal yapısı içerisinde bulunabilen dalga boyutunun 

da sembolü olmaktadır. 
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Resim 5. Emin Güler, İsimsiz, 60x50 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2016. 

 

Kurgusunun iki ayrı bölümden oluştuğu söylenebilecek olan resim incelendiğinde evrensel 

bir mekanın varlığı söz konusu olmaktadır. Resim insan odaklı bir çerçeveye oturtuluyormuş 
izlemi oluşturmasına rağmen doğada bulunan hayvan ve bitki imgeleriyle birlikte bütünlediği 

görülmektedir. İnsana özel bir nitelik olan akıl yoluyla doğa döngüsüne zarar vermeden 

faydalanıldığı izlenmektedir. Sanatçının teknik olarak bir cerrah titizliğinde işlediği doğaya özgü 
motifler görsel bir şölenle izleyicisine aktarılmaktadır. Renk katmanlarından oluşan yığınlar, 

resmin ritmini artırmakla birlikte insan-doğa-yaşam döngüsüne gönderme yapmaktadır. Figürler 

yeni bir düzen anlayışı içinde yalın formlarla oluşturulmuştur. Eserin üst kesitinde kırmızı renk 
tonundaki katmanlar içinden hareketli bir görünümde bulunan kuş figürleri doğanın katıksız bir 

üyesi olarak verilirken, özgürlük timsali kendi serbestlik alanında varlığını gösterdiği 

gözlenmektedir. Öznel anlatım olanaklarının sınırlarını genişleten sanatçı doğa içerisinde 

gündelik yaşam biçimlerinin kesitlerini gözler önüne sermektedir. Anlam derinliğinin yoğun 
olduğu çalışmada kaynağını insan-doğa-yaşam arasındaki etkileşimli bağdan alan bir anlayışın 

saf duyarlılığı bilinçli bir yetkinlikle şekillenmektedir 
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Resim 6. Emin Güler, İsimsiz, 100x80 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2016. 

 

  

Sanatçının sıklıkla görülmeye alışık olunan doğaya biçim verme ve üretim döngüsü içinde 
olma hali, doğayla yakın ilişki kuran derin bir yapının temsilcisi olmaktadır. Benzer konular 

üzerinde çeşitlendirdiği çalışmaları estetik bir tavırla özgün üslubunun karakteristik özelliklerini 

taşıyan gerçeküstü yorumlara dönüşmektedir. Teknik olarak sabır ve ciddiyetle işlenen eserde 
figürlerin de benzer şekilde aynı titizlik ve özenle hareket ettikleri görülmektedir. Sanatçının 

eserleri incelendiğinde insan-doğa-yaşam gözlemlerine aynı değerde ve duyarlılıkta yaklaştığı 

dikkat çekmektedir. Resim içinde benzer bir yaklaşımın devamının sağlandığı, yaşam içindeki 

her türlü nesnenin birbirine üstünlüğü olmadan işlendiği görülmektedir. Çalışmalarının içinde 
insan figürleri, insani değerleriyle, hümanist bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. 
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SONUÇ 

İnsan doğa ve yaşam etkileşiminin sanat tarihi boyunca eserlere konu olan malzemeler 

arasında olduğu bilinmektedir. Yaşam dinamiklerine duyarlı bir sanatçı olan Emin Güler’in 
eserlerinin biçimsel nesnesi olarak insan ve yaşamı, doğayla temas içinde olan bir anlayışta 

bezenmektedir. Resim ve doğa gerçeğini birbirinden ayırmayı başaran sanatçı, anlatımlarını 

masalsı bir içtenlik ve düşsel bir kurgu düzeninde sunmaktadır. Kurguları o kadar içtenlikli bir 

gerçeklikle sunulmaktadır ki kimi zaman fantastik yapı zihinlerde flulaşma etkisi yaratmaktadır. 
Eserlerinde kullandığı renkler doğadan özenle seçilmektedir ve bu durum sanatçıdaki doğa 

hassasiyetinin ve doğaya sahip çıkma arzusunun önemli bir göstergesini oluşturmaktadır. Eserleri 

incelendiğinde insan ırkının doğayı ehlileştirdiği ve ona zarar vermeden kendi faydasına yönelik 
ve barışçıl bir ilişki içinde olduğu gözlemlenmektedir. Yaşamını doğadan kazanan bireylerin 

toplu eylemlerinin ağırlıkta olduğu eserlerinde doğa var olan herhangi bir nesnenin ötelenmediği, 

aksine bütünleşik bir döngü anlayışı içinde betimlenmektedir. Doğadan sağlanan yarar 

doğrultusunda verilen emeğin göz ardı edilmediği, plastik bir coşku ve kutsaniyetin duyumsandığı 
eserlerin, çağdaş Türk resim sanatı içerisinde insan-doğa-yaşam sacayağında dikkat çekici ve 

önemli üretimler olarak değer bulduğu görülmektedir. 
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı Euronext çatısı altında faaliyet gösteren Paris, Amsterdam, Lizbon ve Brüksel 

Borsalarının önemli endekslerinin birbirini etkileyip etkilemediğini keşfetmektir. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da 
da borsalar arasında birleşme eğilimleri ortaya çıkmıştır. Londra Hisse Senetleri Borsası ile İtalya Borsası birleşmesi, 
Nasdaq OMX çatısı altında Kuzey Avrupa ülke borsalarının birleşmesi, Japonya’da borsa birleşmeleri ve Türkiye’de 
Borsa İstanbul’un kurulması ve vadeli işlem ve opsiyon piyasası, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, pay 
piyasası ve borçlanma araçları piyasalarıyla tek çatı altında toplanması, bu oluşuma örnek olarak gösterilebilir. 
Yatırımcıların riskten korunmak için temelde gösterdiği davranış portföyde yer alan yatırım aracı sayısını artırmaktır. 
Ancak portföyde yer alan yatırım araçları gelişmelere benzer fiyat değişim tepkileri veriyorsa o durumda çeşitlendirme 
amacına ulaşamaz. Bu çalışma ile borsa birleşmelerinin endeksler üzerine etkisi incelenecektir. 

Araştırmaya Paris Borsası’ndan CAC 40 endeksi, Amsterdam Borsası’ndan AEX endeksi, Lizbon Borsası’ndan 
PSI 20 endeksi ve Brüksel Borsası’ndan BEL 20 endeksi dahil edilmiştir. Veriler, değişkenlerin Ocak 2010 ile Ocak 
2018 tarihleri arasındaki aylık kapanış değerlerinden oluşmaktadır. Çalışmada Johansen metodolojisi uygulanmıştır. 
Araştırmanın sonucunda analize dâhil edilen borsa endeksleri arasında uzun dönem bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

 Anahtar kelimeler: Euronext, Johansen, Borsalar Arası İlişki, Borsa Birleşmeleri 

ABSTRACT: The aim of this study is to find out whether the major indexes of Paris, Amsterdam, Lisbon and 
Brussels Exchanges operating under Euronext affect each other. As in the rest of the world, there have been trends in 
mergers between exchanges in Europe. London Stock Exchange and the Borsa Italiana merger, Nasdaq OMX merger 

of the Northern European countries, exchange mergers in Japan, the establishment of Borsa Istanbul in Turkey and the 
gathering of VIOP derivatives market, precious metals and diamond markets, debt securities market and equity market 
under one roof can be given as examples of this formation. The fundamental behavior of investors to hedge is to increase 
the number of investment instruments in the portfolio. However, if the investment instruments in the portfolio react to 
price changes similar to events, then diversification cannot be achieved. In this study, the effect of stock market mergers 
on indices will be examined. The CAC 40 index from the Paris Stock Exchange, the AEX index from the Amsterdam 
Stock Exchange, the PSI 20 index from the Lisbon Stock Exchange and the BEL 20 index from the Brussels Stock 
Exchange were included in the study. The data consist of the monthly closing values of the variables between January 
2010 and January 2018. Johansen methodology was applied in the study. As a result of the study, no long-term 

relationship was found between the stock market indices included in the analysis. 

Keywords: Euronext, Johansen, Interdependence Among Stock Exchanges, Exchange Mergers 

 

GİRİŞ 
Günümüzde finansal pazarlarda faaliyet gösteren yatırımcılar, finansal entegrasyon 

seviyesinin günden güne daha da yükseldiği piyasalarda, yatırım stratejilerini oluştururken çeşitli 

faktörleri göz önünde bulundurmak durumundadır. Bu faktörlerden bir tanesi de farklı finansal 
pazarlar arasındaki ilişkinin göz önünde tutulmasıdır. Özellikle amaçlanmış bir getiri miktarında 

riski minimum yapabilecek bir portföy sepeti oluşturmak önemli olmaktadır (Türkay, 2016). 

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföy yönetiminde karar vermeleri gereken temel 
konulardan biri portföye dahil edecekleri yatırım araçlarının seçimidir. Aynı yönde hareket 

sergileyen pazarlara yatırım yapmak özellikle risk yönetimine ağırlık veren yatırımcılar için etkin 

bir yatırım stratejisi olmayacaktır. Yatırımın riskini azaltma ya da farklı yatırım araçlarının 

getirilerinden yararlanabilmek amacı ile birden fazla yatırım aracı tercih etmektedirler. Portföy 
yönetiminde aynı yönde hareket sergileyen yatırım araçlarından oluşan portföyde riski azaltmak 

mailto:turankocabiyik@sdu.edu.tr
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çok mümkün olmayabilir. Farklı yönde hareket eden veya aralarında eşanlı anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı pazarlara yatırım yapılmasının daha etkili bir yatırım stratejisi olduğu düşünülmektedir. 

Portföy yönetiminde, yatırım aracı seçiminde, yatırım araçlarının makroekonomik değişkenlere 
verdiği tepkiyi bilmek portföy yönetim performansını doğrudan etkileyebilir. 

Euronext; Paris, Amsterdam, Brüksel, Lizbon, Oslo ve Dublin borsalarının sahibi çatı bir 

kuruluştur. Dünya Borsalar Federasyonu’nun Ocak 2019 raporuna göre piyasa değeri açısından 

Avrupa’nın en büyük borsasıdır (www.world-exchanges.org, 2019). 22 Eylül 2000’de 

kurulmuştur. Para birimi Euro’dur. Euronext hep spot hem de türev piyasalarına ek olarak piyasa 

verilerini listeleme, piyasa çözümleri, takas ve saklama hizmetleri sunmaktadır. Euronext ilk 

olarak Amsterdam Borsası ile birleşmiştir. 2001'de Euronext, ilk halka arzını tamamladıktan 

sonra borsada işlem gören bir şirket haline gelmiştir. 2001 yılında Londra Uluslararası Finansal 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın (LIFFE) hisselerini satın almıştır. 2002 yılında, Portekiz 

Borsası Bolsa de Valores de Lisboa ve Porto (BVLP) ile birleşmiştir ve Lizbon Borsası Euronext 

Lizbon adını almıştır. 2006 yılının Mayıs ayında New York Borsası ile birleşerek NYSE Euronext 
kurulmuş ve borsa dünyanın en büyük borsası olarak kabul edilmiştir (Euronext, 2019). 

Euronext borsasında meydana gelen birleşme sonrası Euronext çatısı altında toplanan 

borsalar arasındaki fiyat ilişkisi araştırılmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Bu noktadan 

hareketle Paris Borsası’ndan CAC 40 endeksi, Amsterdam Borsası’ndan AEX endeksi, Brüksel 
Borsası’ndan BEL 20 endeksi ve Lizbon Borsası’ndan PSI 20 endeksi araştırmaya değişken 

olarak dâhil edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Euronext borsasındaki AEX, BEL 20, PSI 20 ve 

CAC 40 endeksleri arasındaki uzun ve kısa süreli ilişkiyi ortaya koymaktır. Böylece bu 
piyasalarda yatırım yapmak isteyenlerin, portföy risklerini azaltmak, çeşitlendirme yapmak 

amacıyla bu borsalara ait hisse senetlerini kullanılıp kullanılamayacağı ortaya konulacaktır. 

 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde borsaların birbirini etkileme gücüyle ilgili çalışmalara rastlanmıştır. Bu 

çalışmayı farklı kılan Euronext çatısı altında faaliyet gösteren borsaların birbirini etkileme gücünü 

konu alan az sayıda çalışmaya rastlanmış olmasıdır. Araştırmada kullanılan VAR yöntemi Sims 
tarafından geliştirilen modeldir. Sims (1980) yaptığı çalışmada, geniş ölçekli makroekonomik 

modellerin tahmininde değişkenlerin içsel-dışsal ayrımına tabi tutulmadan, hepsi de dışsal 

faktörler kabul edilerek, analizler gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. Sims’e göre bir modelde 
kullanılan her değişken bir diğer değişkeni etkileyebilir ve bu değişkenler diğer değişkenlerden 

etkilenebilir. Şimdi konu ile ilgili finans yazınına yer verilecektir. 

Wong vd. (2004), çalışmalarında gelişmiş ülkelerden İngiltere (FTSE100), ABD 

(S&P500), Japonya (NIKKEI225) ve Doğu Asya bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerden 
Malezya Kuala Lumpur, Singapur Straits Time Index, Tayland Bangkok STE, Tayvan SE, Kore 

SE ve Hong Kong Hang Seng borsa endekslerini ele almışlardır. Borsaların nedenselliğini 

araştıran bu çalışmada 01.01.1981-31.12.2001 tarihleri arasındaki ait haftalık verilere yer 
verilmiştir. Eşbütünleşme analizi yapmışlardır. Çalışmanın sonucuna göre; Japonya ile Singapur 

ve Tayvan, ABD ve İngiltere ile de Hong Kong borsaları arasında eşbütünleşme vardır. Gelişmiş 

ana ülkelerden olan İngiltere, ABD ve Japonya borsaları ile gelişmekte olan bazı Asya ülkeleri 
olan Malezya, Singapur, Tayland, Kore, Tayvan ve Hong Kong borsaları arasında bir 

eşbütünleşme mevcuttur. Malezya, Tayland ve Kore borsaları ile gelişmiş ülkeler olan İngiltere, 

ABD ve Japonya borsaları arasında uzun dönemli bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Marashdeh (2005), çalışmasında 1994-2004 yılları arasında aylık temel endeks verilerini 
kullanmıştır. Türkiye, Mısır, Ürdün ve Fas olmak üzere 4 yükselen borsanın kendi aralarında 

bütünleşmesini ve bu borsaların gelişmiş ABD, İngiltere ve Almanya ile bütünleşmelerini 

incelemiştir. Sonuç olarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişen borsaların kendi 
aralarında bütünleşik olduğuna ancak Mısır hariç, gelişmiş piyasalar ile bütünleşik olmadıklarına 

karar verilmiştir. 

Wong vd. (2005), çalışmalarında Hindistan borsası ile ABD, İngiltere ve Japonya olmak 

üzere üç gelişmiş ülke borsası arasındaki uzun vadeli ilişkiyi ve borsalar arasındaki kısa vadeli 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance)&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhg0y25KGuwqhwkSVnlE0Q3YxvyToA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/l/liffe.asp&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhg5-2DPaCe-aAAxnEZxebeouIinxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/l/liffe.asp&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhg5-2DPaCe-aAAxnEZxebeouIinxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Euronext_Lisbon&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhi1YT4bNuPoHC48ArRd0Sm_A4b7fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Euronext_Lisbon&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhi1YT4bNuPoHC48ArRd0Sm_A4b7fw
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dinamik bağlanımları incelemişlerdir. Çalışmalarında 01 Ocak 1991-31 Aralık 2003 yılları 

arasındaki borsa endeksi haftalık kapanış fiyatlarını kullanmışlardır. Çalışmada, birim kök testi, 

eşbütünleşme analizleri, Granger nedensellik testi, Vektör hata düzeltme modelini 
kullanmışlardır. Sonuçlarında, uzun vadede Hindistan borsası gelişmiş borsalarla eşbütünleşik 

çıkmıştır. Kısa vadede ise hem Japonya hem de ABD borsasının Hindistan borsası üzerinde tek 

yönlü nedenselliği tespit edilmiştir. 

Worthington ve Higgs (2007), çalışmalarında Temmuz 1990-Haziran 2006 tarihleri 
arasındaki borsaların günlük verilerinden yararlanmışlardır. Analizlerine Avustralya, Belçika, 

Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İngiltere’yi dâhil 

etmişlerdir ve eşbütünleşme olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  Sonuç olarak aralarında 
eşbütünleşme olduğu tespit edilmiştir. 

Hourvouliades (2009), çalışmasında sekiz Avrupa borsası (Türkiye-IMKB100, Euronext-

Euronext100, Almanya-Dax30, Bulgaristan-SOFIX, Romanya-BuchaBET, Yunanistan-

FTSE/ATHEX20, Slovenya-SBI20, Güney Kıbrıs-CY20) arasındaki kısa vadeli ilişkiyi ve uzun 
vadeli ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında 2000-2008 yılları arasındaki verileri analize dâhil 

etmiştir. Çalışmasında, uzun vadeli eşbütünleşme ve korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda söz konusu pazarlar arasında entegrasyon mevcuttur. Bu nedenle portföy 
çeşitlendirme stratejisinin etkinliği zayıf kalacaktır sonucuna varılmıştır.  

Gözbaşı (2010), çalışmasında İMKB ile Arjantin, Meksika, Brezilya, Mısır, Hindistan, 

Macaristan ve Malezya ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi incelemiştir. Aralık 
1995-Aralık 2008 dönemlerine ait haftalık veriler kullanmış ve etkileşim, eşbütünleşme ve 

nedensellik analizleri yardımı ile incelemiştir. Çalışma sonucuna göre İMKB ile Meksika ve 

Macaristan borsaları arasında etkileşime rastlanmıştır. Bu sonuca göre İMKB ile gelişmekte olan 

bazı ülke borsaları arasında söz konusu dönem içinde portföy çeşitlendirilmesi yapılabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Vuran (2010), çalışmasında İMKB100 Endeksi ile bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

borsa endeksleri arasında, Ocak 2006-Ocak 2009 dönemi içinde uzun dönemli ilişkiyi Johansen 
Eşbütünleşme Analizi ile analiz etmiştir. Araştırmada ABD Standart&Poors 500 (S&P 500), 

Fransa-CAC 40,İngiltere Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Japonya Nikkei 225, 

Almanya DAX, Meksika IPC, Brezilya Bovespa, ve Arjantin Merval Endeksleri analize dâhil 
edilmiştir. Sonuç olarak İMKB 100 endeksinin İngiltere’nin FTSE 100, Almanya’nın DAX, 

Arjantin’in Merval, Brezilya’nın Bovespa, ve Meksika’nın IPC endeksleriyle eşbütünleşik olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Boztosun ve Çelik (2010),  çalışmalarında İMKB100 ile Avrupa ülkeleri borsaları: Norveç 
OSE AllShare, Avusturya ATX, Fransa CAC40, Belçika BEL-20, Almanya DAX, Hollanda AEX 

General, İngiltere FTSE100, İspanya Madrid General, İsveç Stockholm General, İsviçre Swiss 

Market arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemişlerdir. Ocak 2002 ile Aralık 2009 dönemi 
analize dâhil edilmiştir. Ülke borsalarına ait hisse senedi endeks değerleri arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin analizinde Johansen-Jeselius eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Sonuçlarında, 

İMKB’nin Norveç OSE AllShare, Hollanda AEX General, Belçika BEL-20, Almanya DAX ve 

İngiltere FTSE100 ile eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İMKB100 
endeksinin, Avusturya ATX, Fransa CAC40, İsveç Stockholm General, İsviçre Swiss Market ve 

İspanya Madrid General endeksleriyle 2002-2009 döneminde anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Akel (2015), çalışmasında Kırılgan Beşli olarak isimlendirilen ve BIITS olarak kısaltılan 

Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Güney Afrika hisse senedi piyasaları arasında kısa 

dönemli ve uzun dönemli denge ilişkilerinin geçerli olup olmadığını araştırmıştır. Kırılgan Beşli 
ülkeleri hisse senedi piyasa endekslerinin Kasım 2000-Aralık 2013 dönemindeki haftalık kapanış 

verilerini kullanarak Johansen Eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. 

Johansen Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre analiz döneminde BIITS ülkelerinin sermaye 

piyasaları arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 
Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Türkiye ve Hindistan hisse senedi piyasaları arasında bir 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildikten sonra bu piyasalar arasındaki kısa dönemli 
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nedensellik ilişkisinin geçerliliği için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) uygulanmıştır. 

VECM sonuçlarına göre, hisse senedi piyasa endeksleri kapmasında Hindistan’ın diğer ülkelerin 

hepsiyle kısa dönemli nedensellik ilişkisi içerisinde olduğu, Brezilya’dan Endonezya’ya ve 
Güney Afrika’ya tek yönlü, Endonezya’dan Güney Afrika’ya tek yönlü, Türkiye’den 

Endonezya’ya tek yönlü, Güney Afrika’dan Türkiye’ye tek yönlü bir Granger nedenselliğinin 

geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Erdoğdu ve Baykut (2016), çalışmalarında Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların 
oluşturduğu (XBANK) bankacılık endeksi ile VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility 

Index) ve MOVE (Merrill Lynch Treasury Option Volatility Expectations Index) endekslerinin 

ilişkisini incelemişlerdir. 1998-2015 dönemi için, günlük veriler kullanılarak analiz yapmışlardır. 
Çalışmada ilk olarak yapılan analiz, endeksler arasındaki korelasyonun incelenmesi olmuştur. 

Analiz sonucunda XBANK ile VIX ve MOVE endeksleri arasında negatif korelasyon çıkmıştır. 

Dolayısıyla VIX ve MOVE endekslerinin yükseliş gösterdiği dönemde XBANK endeksinin düşüş 

trendine girdiği saptanmıştır. Çalışmanın analiz bölümünde ilk olarak serilere durağanlık 
analizleri yapılmıştır ve seriler birinci farkta durağan hale gelmiştir. Ardından uzun dönem 

ilişkinin sınanmasına olanak tanıyan ARDL/Sınır testi uygulanmıştır. Sonrasında ise Granger 

nedensellik testi kullanılarak değişkenler arası nedensellik ilişkisi sınanmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre, XBANK ile VIX ve MOVE endeksleri arasında bir uzun dönem ilişkisi 

bulunamamıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise VIX endeksinden XBANK 

endeksine doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. MOVE endeksinden XBANK endeksine 
doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. 

Türkay (2016), çalışmasında BIST100 Endeksi İle BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 

ve Güney Afrika) ve MIST Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) ülkeleri borsa 

endeksleri arasındaki uzun vadeli ilişkiyi incelemiştir. Veri aralığı olarak araştırmaya konu 
borsaların 11.01.2010-13.07.2015 dönemine ilişkin endeks kapanış fiyatları kullanılmıştır. 

Analizde kullanılan metotlar;  Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme analizi ve Granger 

nedensellik analizidir. Engle-Granger analizi sonucunda, BIST100 endeksinin Güney Kore borsa 
endeksi haricindeki diğer yedi gelişmekte olan ülke borsasıyla (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, 

Güney Afrika, Meksika, Endonezya) uzun dönemli ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca kısa dönemde 

ise BIST100 endeksi ile diğer tüm ülke borsa endeksleri arasında ilişki tespit edilmiştir. 

2. ARAŞTIRMA DİZAYNI 

Araştırma ile ilgili ilk olarak veri seti bilgisine yer verilecektir. Ardından sırasıyla 

araştırmada kullanılan metodoloji ve bulgular ortaya konacaktır. 

2.1. Veri Seti 

Araştırmaya Euronext Paris’ten CAC 40 endeksi, Euronext Amsterdam’dan AEX endeksi, 

Euronext Brüksel’den BEL 20 endeksi ve Euronext Lizbon’dan PSI 20 endeksi dahil edilmiştir  

(Euronext, 2019). 

 

CAC 40 Endeksi: Piyasa değeri büyüklüğüne göre hesaplanan bir endekstir. Paris 

Borsası’nın ve Fransa’nın gösterge endeksidir. Paris Borsası’nda işlem gören ve piyasa değeri en 

büyük olan 100 şirketin en önemli 40 tanesinin ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanmaktadır. 

AEX Endeksi: 1983 yılında kullanılmaya başlayan endeks içerisinde Amsterdam 

Borsası’nda işlem gören en büyük ve en aktif 25 hisse senedini içermektedir.  

BEL 20 Endeksi: BEL20 endeksi, Brüksel Borsası’nda işlem gören ve likiditesi en yüksek 
20 şirketi içermektedir. 

PSI 20 Endeksi: Lizbon Borsası’nda işlem gören en büyük piyasa değeri ve ciroya sahip 

20 şirketin hisselerinden oluşmaktadır.  
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Çalışmada CAC 40, AEX, BEL 20 ve PSI 20 endekslerinin 01.01.2010-01.01.2018 aylık 

kapanış fiyatları araştırmaya dâhil edilmiştir. Toplam 97 aylık veriden yararlanılmıştır. Veriler 

investing.com sitesinden sağlanmıştır (www.investing.com, 2019). Verilerin analizi, Eviews 
programı ile yapılmıştır. Analizde verilerin ham hali kullanılmıştır. Euronext bünyesindeki 

borsalardan Euronext Dublin ve Euronext Oslo analize dahil edilmemiştir. Çünkü bu borsalar 

Euronext’e yeni katılmıştır. Dublin Borsası Mart 2018’de, Oslo Borsası ise Haziran 2019’da 

Euronext’e katılmıştır. 
 

2.2. Metodoloji 

Araştırmada öncelikle Euronext borsası endekslerinin birim kök testleri 
gerçekleştirilmiştir. Serilerin hepsi düzey değerlerinde durağan değilken birinci derece farkları ile 

hepsi durağan hale gelmiştir. Ardından Johansen Eşbütünleşme metodolojisi uygulanmıştır. 

Modelin gecikme uzunluğu bulunmuş, ardından Johansen Eşbütünleşme testi yapılmıştır. Uzun 

dönem ilişki testinden sonra kısa dönem ilişkiler için Unrestricted VAR Modeline geçilmiştir. 

2.3. Bulgular 

Zaman serileri arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koyabilmek için ilk önce 

serilerin hangi seviyede durağan olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Serilerin eşbütünleşme 
analizine dâhil edilebilmesi için aynı seviyede durağan hale gelmeleri gerekmektedir. Seriler 

analize dâhil edilmeden önce serilerin aynı seviyede durağan olup olmadıklarını belirlemek 

amacıyla seriler ADF birim kök testine tabi tutulmuştur. Düzey değerlerde serilerin hepsinin 
durağan olmadığı tabloda görülmektedir. Serilerin 1. farklarına uygulanan birim kök testi 

sonucunda ise tüm serilerin 1. fark düzeyinde durağanlaştıkları tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1. Birim Kök Testleri 

  
Serilerin Düzey Değerleri 

Birim Kök Testi Sonuçları 

Serilerin 1. Farkları Birim Kök 

Testi Sonuçları 

  Sabitli Sabitli 

Endeksler 
ADF 

Test İstatistiği 
Olasılık 

ADF Test 

İstatistiği 
Olasılık 

CAC 40 -0,700 0,8408 -9,670 0,0000 

AEX -0,101 0,9454 -10,645 0,0000 

PSI 20 -2,165 0,2202 -9,254 0,0000 

BEL 20 -0,126 0,9427 -9,683 0,0000 

 

Johansen Eşbütünleşme analizine geçilmeden önce uygun gecikme uzunluğunun 
belirlenmesi amacıyla VAR gecikme uzunluğu belirleme testi yapılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde 

%5 anlamlılık düzeyinde kriterlerin 5 tanesinin reddedemediği gecikme sayısı 1 olarak 

belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Var Gecikme Sayısı Belirleme Tablosu 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2289,828 NA 2,86e+17 50,154669 51,65854 51,59177 

1 -1934,717 670,3217* 1,40e+14* 43,92622* 44,48547* 44,15164* 

2 -1927,649 12,70555 1,72e+14 44,12695 45,13359 44,53270 

3 -1918,346 15,88860 2,01e+14 44,27744 45,73148 44,86352 

4 -1908,431 16,04201 2,33e+14 44,41419 46,31562 45,18060 

5 -1898,946 14,49502 2,74e+14 44,56058 46,90940 45,50732 

6 -1893,734 7,494843 3,59e+14 44,80302 47,59924 45,93010 

7 -1876,534 23,19188 3,62e+14 44,77604 48,01965 46,08345 

8 -1864,547 15,08391 4,17e+14 44,86623 48,55725 46,35397 

 
Bu aşamada Johansen Eşbütünleşme analizi yapılmaktadır. Modele dâhil edilen 

değişkenler arasında eşbütünleşik bir ya da daha fazla vektörün bulunup bulunmadığı 

incelenmektedir. 
 

Tablo 3. Uzun Dönem İlişki Modeli: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuç Tablosu 

İz testi 0.05 seviyesinde eşbütünleşme olmadığını gösterir. 

*Hipotezin 0.05 düzeyinde reddedildiğini gösterir. 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-değerleri 

 
Tablo 3’te Johansen Eşbütünleşme analizine ait test istatistikleri görülmektedir. Hipotezler 

bölümünde eşbütünleşik denklem sayıları ile sınama yapılmaktadır. Birinci hipotez ‘Hiç 

Eşbütünleşik Vektör Yoktur’, ikinci hipotez ‘En çok 1 Eşbütünleşik Vektör Bulunmaktadır’, 

                Sınırsız Eşbütünleşme Sıralaması Testi (İzdeğer) 

Hipotezler No. of CE (s) Özdeğer İz İstatistik 
0.05 

Kritik Değer 
Olasılık 

Hiç Eşbütünleşik vektör 

yoktur 
0,162519 34,56510 47,85613 0,4712 

En çok 1 0,134016 17,71622 29,79707 0,5871 

En çok 2 0,040592 4,046768 15,49471 0,8997 

En çok 3 0,001158 0,110073 3,841466 0,7401 

Sınırsız Eşbütünleşme Sıralaması Testi (Maksimum Özdeğer) 

Hipotezler No. of CE (s) Özdeğer 
Max-Eigen 

İstatistik 

0.05 

Kritik Değer 
Olasılık 

Hiç Eşbütünleşik vektör 

yoktur 
0,162519 16,84889 27,58434 0,5930 

En çok 1 0,134016 13,66945 21,13162 0,3928 

En çok 2 0,040592 3,936695 14,26460 0,8660 

En çok 3 0,001158 0,110073 3,841466 0,7401 
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şeklindedir. Tabloda birinci hipotez için İzdeğer ve Özdeğer istatistikleri kritik değerlerin 

altındadır ve birinci hipotez reddedilememiştir. Bu sonuca göre birinci hipotez olan ‘Hiç 

Eşbütünleşik Vektör Yoktur’ hipotezi reddedilemez. Bu da bize değişkenler arasında uzun dönem 
ilişki olmadığını işaret eder. Kısa dönem ilişki olup olmadığının keşfi aşamasında Unrestricted 

VAR modeli uygulanacaktır. Bu aşamada değişkenlerin her biri sırayla bağımlı değişken, diğer 

değişkenler ise bağımsız değişken olarak vektör oto regresyon modeli uygulanacaktır. 

 
Tablo 4. CAC 40 Endeksinin Bağımlı Değişken Olduğu Kısa Dönem İlişki Modeli 

Bağımlı Değişken: CAC 40         

Yöntem: En Küçük Kareler      

Seçilmiş (Dönem): 2010M02 2018M01     

Gözlem Sayısı: 96    

CAC 40 = C(1)*CAC 40(-1) + C(2)*AEX(-1) + C(3)*BEL 20(-1) + C(4)*PSI 20(-1) +C(5) 

 Katsayı 
Standart 

Sapma 
t-istatistiği Olasılık 

C(1) 0,540865 0,228971 2,362157 0,0203 

C(2) 3,543824 2,144.525 1,652498 0,1019 

C(3) 0,057249 0,186243 0,307388 0,7593 

C(4) 0,013776 0,033140 0,415689 0,6786 

C(5) 272,0232 199,7024 1,362143 0,1765 

  

Tablo 4’te CAC 40 endeksinin bağımlı değişken AEX, BEL 20 ve PSI 20 endekslerinin ise 
bağımsız değişken olduğu denklemde C(1)’den C(4)’e kadar olan katsayılar değişkenler 

arasındaki kısa vadeli ilişki katsayılarıdır. C(5) ise modelin sabit terimidir. Bir gecikmeli CAC40 

endeksinin katsayısı C(1), olasılık değeri 0,05’in altındadır. CAC 40 endeksinin bir gecikmeli 
verisinin CAC 40 endeksi üzerinde istatistikî olarak %5 düzeyinde anlamlı bir etkisi vardır. AEX 

endeksinin katsayısı C(2), olasılık değeri 0,05’in üzerindedir. Hem AEX endeksinin hem de diğer 

değişkenlerin bağımlı değişken CAC 40 endeksi üzerinde kısa dönemde istatistiki olarak anlamlı 
bir etkisi yoktur. 

 
Tablo 5. AEX Endeksinin Bağımlı Değişken Olduğu Kısa Dönem İlişki Modeli 

Bağımlı Değişken: AEX         

Yöntem: En Küçük Kareler      

Seçilmiş (Dönem): 2010M02 2018M01     

Gözlem Sayısı: 96    

AEX = C(6)*CAC40(-1) + C(7)*AEX(-1) + C(8)*BEL20(-1) + C(9)*PSI20(-1) + C(10) 

 Katsayı Standart Sapma t-istatistiği Olasılık 

C(6) 1,0101 0,1892 5,3364 0,0000 

C(7) -0,0149 0,0202 -0,7413 0, 4604 

C(8) 0,0130 0,0164 0,7898 0,4317 

C(9) -0,0021 0,0029 -0,7256 0,4699 

C(10) 34,5632 17,6267 1,9608 0,0530 
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AEX endeksinin bağımlı değişken olduğu diğer değişkenlerin bağımsız değişken olduğu 

modelde AEX endeksinin gecikmeli verisi dışındaki diğer değişkenlerin kısa dönemde bağımlı 

değişken üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. 
 

Tablo 6. PSI 20 Endeksinin Bağımlı Değişken Olduğu Kısa Dönem İlişki Modeli 

Bağımlı Değişken: PSI 20         

Yöntem: En Küçük Kareler      

Seçilmiş (Dönem): 2010M02 2018M01     

Gözlem Sayısı: 96    

PSI20 = C(16)*CAC40(-1) + C(17)*AEX(-1) + C(18)*BEL20(-1) + C(19)*PSI20(-1) + C(20) 

 Katsayı Standart Sapma t-istatistiği Olasılık 

C(16) 0,9590 0,0575 1,6660 0,0000 

C(17) -0,1810 0,3977 0,4552 0, 6500 

C(18) -0,2539 0,3235 -0,7850 0,4345 

C(19) 3,5912 3,7250 0,9640 0, 3376 

C(20) 305,2929 346,8809 0,8801 0,3811 

 

PSI 20 endeksinin bağımlı değişken olduğu diğer değişkenlerin bağımsız değişken olduğu 
modelde PSI 20 endeksinin gecikmeli verisi dışındaki diğer değişkenlerin kısa dönemde bağımlı 

değişken üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. 

 
 

Tablo 7. BEL 20 Endeksinin Bağımlı Değişken Olduğu Kısa Dönem İlişki Modeli 

Bağımlı Değişken: BEL 20         

Yöntem: En Küçük Kareler      

Seçilmiş (Dönem): 2010M02 2018M01     

Gözlem Sayısı: 96    

BEL20 = C(11)*CAC40(-1) + C(12)*AEX(-1) + C(13)*BEL20(-1) + C(14)*PSI20(-1) + C(15) 

 Katsayı Standart Sapma t-istatistiği Olasılık 

C(11) 0,8801 01138 7,7291 0,0000 

C(12) -0,1162 0,1400 -8,3013 0,4086 

C(13) 1,9357 1,3113 1,4762 0,1433 

C(14) -0,0060 0,0203 -0,2940 0,7695 

C(15) 125,8347 122,1097 1,0305 0,3055 

 
BEL 20 endeksinin bağımlı değişken olduğu diğer değişkenlerin bağımsız değişken olduğu 

modelde BEL 20 endeksinin gecikmeli verisi dışındaki diğer değişkenlerin kısa dönemde bağımlı 

değişken üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. 
 

Ortaya koyduğumuz sonuçların kabul edilebilir olması için, modelin artıklarının normal 

dağılması, otokorelasyona sahip olmaması ve değişen varyans probleminin olmaması 

gerekmektedir. Bu testlere tanısal sınama testleri denilmektedir. Modele ait tanısal sınama 
testlerinin sonuçları Tablo 5’te verilmektedir. Normal dağılım için Jarque-Bera test istatistiği, 
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otokorelasyon için Breusch-Goldfrey LM testi istatistiği, değişen varyans için Obs*R-squared 

istatistiği hesaplanmış ve %5 anlamlılık düzeyinde Probability değerleri bulunmuştur. Tablo 5’te 

tanısal sınama testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 8. Tanısal Sınama Testleri Sonuç Tablosu 

Normal Dağılım 

Otokorelasyon 

(Breusch-Goldfrey LM 

Test) 

Değişen Varyans 

(Heteroskedasticity) 

Jarque-Bera Olasılık Obs*R-squared Olasılık Obs*R-squared Olasılık 

0,246 0,884* 0,028 0,865* 1,950 0,162* 

*% 5 Anlamlılık Düzeyinde 

 
Burada sınadığımız hipotezler sırasıyla; 

 

Normal Dağılım için; 
H0: Artıklar (Residuals) normal dağılmaktadır. 

H1: Artıklar( Residuals) normal dağılmamaktadır.  

Normal dağılım test istatistiğine bakıldığında H0 Hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde 
reddedilememiştir. Bu da modelin artıklarının normal dağıldığı sonucunu vermektedir. 

 

Otokorelasyon için; 

H0: Artıklar (Residuals) otokorelasyona sahip değildir. 
H1: Artıklar (Residuals) otokorelasyona sahiptir 

Model için Breusch-Goldfrey LM test istatistiğine bakılmış ve %5 anlamlılık düzeyinde H0 

hipotezi reddedilememiştir. Bu sonuç modelin otokorelasyona sahip olmadığını göstermektedir. 

 

Değişen Varyans için; 

H0: Artıklarda  (Residuals) değişen varyans problemi yoktur. Artıklar homoskedastiktir. 

H1: Artıklarda ( Residuals) değişen varyans problemi vardır. Artıklar heteroskedastiktir. 
ARCH test istatistiğine göre %5 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi reddedilememektedir. 

Bu sonuç modelde değişen varyans sorununun olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tanısal sınama testleri çizelgesinde verilen sonuçlara göre modelde otokorelasyon ve 
değişen varyans problemi yoktur. Ayrıca artıklar normal dağılım göstermektedir. Bu veriler bir 

araya geldiğinde, elde ettiğimiz sonuçlar modellerin sonuçlarına güvenebileceğimizi 

göstermektedir. 

 

SONUÇ 

Bretton Woods sistemi sonrası dünyada ortaya çıkan küreselleşme sonucu emek, mallar ve 

fonlar için hareketlilik imkânı ortaya çıkmıştır. Bu sayılan değişkenler arasında şu anda ülkeden 
ülkeye en kolay hareket edebilen fonlardır. Uluslararası yatırımcılar kolaylıkla diledikleri 

sermaye piyasası kurumlarında yatırım yapabilmektedir. Uluslararası yatırımcıların riski 

azaltabilmek için başvurduğu temel yollardan biri portföy çeşitlendirmedir. Portföy 
çeşitlendirmesi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de yatırım araçları 

fiyatlarının gösterdiği gelişmelere verdiği tepkinin yönüdür. İki yatırım aracının fiyatı benzer 

davranış gösteriyorsa bu ikisinin de portföyde yer alması portföy riski açısından çok yararlı 
değildir. Bu sebeple uluslararası borsalarda eşbütünleşme merak edilir bir konudur. 

Bu çalışmada 01.01.2010-01.01.2018 tarihleri arasında CAC 40, AEX, BEL 20 ve PSI 20 

Endeksleri arasındaki hem kısa dönem hem de uzun dönem ilişki incelenmiştir. Eviews programı 

kullanılarak ilk olarak birim kök testleri yapılmıştır daha sonrasında VAR gecikme sayısı 
belirlenmiştir. Ayrıca Johansen Eşbütünleşme testi ile değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Kısa dönem ilişki için ise Unrestricted VAR modeli uygulanmıştır. 

Ortaya çıkan sonuçların kabul edilebilirliğini ölçmek için tanısal sınama testleri yapılmıştır. 
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Yapılan analizler sonucunda uzun dönem ilişkiye rastlanmamıştır. Kısa dönem ilişki ölçüm 

sonuçlarına göre ise borsa endekslerinin gecikmeli verilerinin borsa endeksleri üzerinde etkisinin 

olduğu ama diğer borsa endeksleri ile bir ilişkilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Euronext 
borsalarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar riski azaltmak için portföylerinde bu borsalardan 

yatırım araçlarına yer verebilirler. Çünkü borsa endekslerinin birlikte hareket etmediği 

görülmüştür.   
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 ABSTRACT: Based on qualitative content analysis, this paper aims at analyzing the characteristics of ISIS visual 
media during their rise, spread in (2015) and fall after Baghouz defeat in March and April 2019. The analysis aims at 
presenting an understanding of how the group used visual media to spread fear and disseminate their messages using 
different cinematic techniques.  
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INTRODUCTION 

The emergence of The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) in the Middle East had extended the 

destructive effects of terrorism into a whole new level with their extreme violent ideology focusing 

on land acquisition and the creation of forms of governance that challenge existing states. The close 
to invincibility of ISIS and their efficacy in instilling fear and apprehension anywhere they operate 

is something that have interested academics and social commentators over the years. ISIS is not the 

first Jihadist group to use online media as a terrorist weapon to achieve certain goals, but they are the 
first in creating a new level of propaganda using new technology and digital media (Wignell et al., 

2017). 

What makes ISIS propaganda machinery effective might be the fact that they do not limit their 
messages to a specific geographical area, they rather try to bridge geographical gaps using 

technology. ISIS has effectively influenced Boko Haram in Nigeria and West Africa, who since 

pledging loyalty to ISIS, have become more vicious in their attacks. Their ability to create messages 

that transcend tribes, ethnic groups, geography, time and even cultural differences is perhaps one of 
the enduring puzzles scholars around the world seek to better understand (Tomerlin, 2016). 

The message sent out through these online platforms usually presents ISIS as omnipotent and 

undefeatable, thus attracting and radicalizing young people from all over the world (Al-Saiffy, 2017). 
The anonymity of the internet makes it easier to spread their message and interact with their 

audiences in a way traditional media would never have allowed, this has made the online media a 

very effective tool in recruiting young, impressionable and disenfranchised individuals from different 
parts of the world (Shehabat, & Mitew, 2018). Their online magazine was used to regularly publish 

their military exploits and exaggerate their victories while also using the platform to promote their 

ideology (Wilson, 2017). The implication is that traditional media houses can no longer control the 

narrative, set the agenda or perform their gatekeeping role, as the terrorist organization has found a 
way to circumvent the traditional media space to speak directly to their target audiences. 

While a lot of studies have looked at how social media play a role in the spread of radical ideas, the 

fact still remains that very little has been done to critically study the techniques used by ISIS in their 
propaganda videos. This study was carried out against the assumption that the platform is just one 

factor and that other factors (including the message) play a major role in influencing audience 

behavior. 

It is against this backdrop that the study seeks to study different ISIS propaganda messages in order 
to identify the tools and techniques employed by the group to represent themselves in the media. 
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Visual Language and Visual Framing 

This study is based on the formalist film theory. This theory was proposed by Hugo Munsterberg, 

Rudolf Arnheim, Sergei Eisenstein and Bela Balazs. The theory focuses on understanding the use of 

lighting, sound, set design, color, editing and shot designs. The theory considers the synthesis of 

different elements of the film production. Generally speaking, the theory is mainly concerned with 
how style communicates emotions, themes and ideas behind or about a work. There is an argument 

to be made in light of this theory stating that film’s language and style are influenced by the social, 

political and economic environment which the film makers might or might not be aware of. This is 
particularly relevant to this study because the researchers seek to study ISIS propaganda videos to 

examine how images are brought together to communicate their ideas. Based on the formalist film 

theory, the researchers seek to find out how the production style communicates the ideas and 

emotions. 

It is against this backdrop that the researchers seek to understand: How ISIS uses visual media to 
self-represent the combatants in online media content? And: which cinematic techniques are used to 

spread their ideology.  

Lombardi (2016) described ISIS’s media as a sophisticated and diverse media system that is 

characterized by:  

1. The excessive exploitation of different types of social media (Twitter, Facebook, chat rooms, 
telegram and forums), to disseminate their messages.  

2. Production of shocking videos that depict ‘enemies' executions in a brutal way to "communicate 

horror".  

3. Printing and distributing newsletters in its provinces to highlight the services and privileges offered 
by ISIS to their citizens.  

4. Editing and publishing online magazines, like Dabiq and Rumiyah, in various versions and languages 

(Arabic, English, French, Turkish, etc.)  
5. Using strategies of gamification to address the younger generations, through interactive and 

appealing games, (such as Grand Theft Auto, in Salil al-Sawarim and Call of Jihad). 

6. Operating radio stations and television channels over the internet.  

METHODOLOGY 

In order to answer the research questions of the study, a quantitative content analysis was conducted 

of a sample of videos released by Al Hayah Media Center of ISIS during 2015 and 2019. 

The unit of analysis in this study is the visual content of the video, and the data collected.  

Sampling Method 

The population consists of 1756 videos released by Al Hayah media center between 2015 and 2019. 

A purposive research sample of 262 videos was chosen, 191 videos were released during 2015 which 

is the most active period of ISIS according to a report published by National Consortium for the 
Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Country Reports on Terrorism 2015, US State 

Government, 2016), and 71 videos were released during 2019 representing the battle of Baghoz, and 

decline of ISIS (CNN.com, March 2019). 

Data collection 

The researchers made use of a coding sheet to collect pertinent data. The coding sheet sought to 

collect specific data on the following; 

1. The Genre type: under this category, the researchers tried to compartmentalize the different kinds of 

videos released by ISIS into the following categories; Operation videos (showing ISIS militants in 
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action), Speech, Observing people (videos showing ISIS members going about normal everyday 

activities), and documentary (videos that document certain events or activities). 

2. Camera angles: the researchers sought to find out the different filming methods used by the militant 

groups. The assumption is that camera angles play a role in influencing audience perception and 
directing the focus of a video. The researchers looked out for the following; bird’s eye, high angle, 

over the shoulder, eye contact, and low angle. 

3. Camera movement: the researchers sought to document the camera movements and therefore deduce 
meaning from the videos. For this, the researchers looked out for the following; tilt, pan, dolly and 

zoom. 

4. Shot sizes: the researchers checked for the following; wide, long, medium and close shots. 
5. Lightening: factors considered here included; front lightening, back lightening, high brightness, and 

low brightness. 

6. Transitions: the researchers checked for; fades, black out and rough. 

7. Headroom: the space between the top of the object and the shot.  
8. Violence: refers to the presence of any form of aggression or tools of violence in a video. This study 

considered the following when considering violence; blood, weapons, killing/torturing, victim’s 

body and eliciting support or sympathy from the public. 
9. Spaces: meaning the area filming was done (desert or city). 

10. Human elements: the appearance of people in the videos and whether or not they are active. The 

following elements were considered: ISIS members, ordinary citizens, and victims. 
11. Sound effects use was also considered in the content analysis of the videos. 

12. Narration and choice of music were also considered. 

Presentation and analysis of findings 

In analyzing the group activities and videos released by Al Hayah Media Centre in 2015 and 2019, 

four main aspects were recognized: 

A. Genre  

B. Violence 

C. Language 
D. Camera angles  

 

A. Genre of the Video 

Based on the analysis of the videos, five categories were found:  

1. Operations: It is the most popular genre used by ISIS. It has been noticed that most videos 
concentrate on two aspects: 

a. The preparations and implementation of the operations 

The videos under study tend to ignore the battle and only focus on portraying ISIS fighters as superior 

and dominant. The videos show ISIS fighters firing, and never display the reaction of the enemy; the 
victims are however featured in a quick transition.  

b. The Victims:  

Victims are always shown tied in humiliating positions, walking with their heads down. Moreover, 

they use the victims to convey their messages and persuade their target audience of their narratives, 

by transferring the victims into defenders of their own punishers.  
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2. Execution 

While comparing the execution videos released in 2015 to those released in 2019, it has been noticed 
that there is a difference in portraying the executions.  

In 2015, most videos were full of violence and blood, as they used to dedicate the whole video for 

the execution, trying to manifest as many details of the steps of the execution as possible, starting 
from how they captured the victim, passing to the confessions, heading directly to advise people to 

follow ISIS, moving into praising them and asking for mercy and acceptance of their fate, and ending 

in the most savage way to show their strength and spread fear.  

In contrast, the case in 2019 was different. A dead body was rarely seen in the videos. This shows a 

distinct change in strategy as the focus shifted from instilling fear in their viewers to passing across 
a message to trigger the audience’s sympathy, approval and support. 

3. Covering Citizens' Daily Life: 

The videos under study focused on showing how convenient life is under the ISIS rule, in order to 

attract and inspire global followers. 

When it comes to the economic aspect, the videos focus on the markets.  The fighters are usually 

shown talking to salesmen and citizens, asking the same questions about:   

1) The price of products: For example, in Iraq, in 2015, one of the videos an ISIS follower asking the 

salesmen about the prices of supplies and comparing them to those before ISIS’s rule.  

2) Availability of products and supplies: In another video also in 2015, the reporter hits the streets 

asking citizens if all necessary goods and supplies are available in the market.  

3) The black market: the goal of such videos is to legitimize ISIS as state that can control the economy 

and save its citizens from the greediness of the black market, unlike the previous official 

governments.  

When it comes to safety, it has been noticed that ISIS used the same approach by using 

Leading questions that are intended to lead people to answer questions in a specific way.  Finally,  

the videos affirm that ISIS was keen on maintaining good relations with citizens under their control. 
A number of videos show the group members celebrating with the citizens or organizing events for 

them, such as organizing educational and entertainment activities, and competitions at youth schools. 

In addition, they also mourn the citizens who had been killed by their “enemies”. 

4. Seeking Sympathy 

The videos are focused on triggering sympathy and support from both the local and international 
communities.  

5. Documentaries: 

ISIS used the format of documentaries in many videos in 2015 and 2019. The videos are intended to 

authenticate and document their operations and executions and to amplify the damage and 
devastation they left the enemies with.  
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B. Violence: 

The 2015 videos focused on highlighting the violence, drama, and torture carried out by ISIS 
militants. The crux of the message here appears to be one that subtly puts it to viewers that the group 

that initiated and targeted violence acts are the ones to blame for the disturbance of peace and the 

intimidation of people while the group at whom such violence and intimidation is directed (ISIS 

supporters) is the victim.  

 

  C. Language 

The analysis of the discourse and the verbal content of the analyzed videos highlighted the following 

themes: 

1) Promoting the Group Narratives and Justifications: 

The videos take multiple swipes at media organizations accusing them of being “arsenals” in the 

armory of authorities. The focus is on making value judgments such as accusing the authorities of 

heaping a myriad of false accusations on ISIS fighters. The videos spare no opportunity to paint the 

authorities in bad light and present them as an aggressor, a criminal, and an architect of the violence 

that ensued. They however portray ISIS followers as victims. 

2) Interviews and Analysis.  

ISIS unprecedented approach to news coverage and broadcasting included interviews. They tend to 
single out individual bystanders as candidates representing public opinion. Singling them out for 

interviews as representatives of the public to invoke and orchestrate what would appear to be public 

opinion 

.D. Camera Angles: 

Different camera angles could be analyzed in ISIS videos:  

1. Bird’s eye: it is when the camera is above the object, usually from an airport or from over a building.  

This kind of angle is used to show the place and action going on, where the focus is more on the 
place than the action. It does not appear a lot in ISIS videos, as the armed group usually does not care 

about showing the place as much as it cares about the action itself. 

2. High angle: it is when the camera is higher than the object.  It is usually used to show inferiority or 

insecurity and contempt. The armed group has used this angle frequently  depicting  the victims 

particularly the captives while being led to cages to be burned alive, before being shot, or after being 

killed. 

3. Eye level: it is when the camera is on the same level of eye contact.  Mostly it has been used in all 

videos and categories to introduce fighters.  

4. Low angle: it is when the camera is under the object. It is usually used to magnify the importance of 

an object.  It was used many times especially before and after operations, to show how brutal the 
group fighters are. 
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CONCLUSION 

This research is an analysis of videos released by The Islamic State in Iraq and Sham between 2015 

and 2019. The analysis tackled how the group used visual media to propagate their ideologies, spread 

fear and inspire local and international followers. The analysis showed that ISIS videos can be viewed 

as a means through which meaning constructs and sustains established relations of power and 
domination of the group. The videos enable the establishment and propagation of dominant 

ideologies which by extension allows for the legitimization and de-legitimization of certain 

individuals, groups, agencies, or events. 
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 ABSTRACT : The study is an examination of the efforts employed by news media organizations (both 
off/online) in tackling the spread of fake news and online disinformation in Iraq. The study attempted to examine 

whether existing measures have been effective in reducing the spread of fake news. 200 questionnaires were 
distributed to journalists working in two media organizations in Iraq and the data was analyzed using descriptive 
statistics. The findings of the study revealed that pop-up messages and features that enable the flagging of online 
content have contribute to countering the spread of fake news in Iraq. The findings also showed that tools like fact 
checking, peer reviews, and automated content verification tools are effective in assessing fake news but in the case 
of Iraq, they are rarely used. The study suggested that helping readers in assessing information and supporting 
participative platforms for improving monitoring as well as debunking can help in reducing the spread of fake news 
and online disinformation in Iraq. 
Keywords: Fake news, online disinformation, Iraqi journalists, news, social media 

Introduction 

Generally speaking, the news media holds an important position in society, but in recent years, 
the media ecology has been experiencing changes due to the ubiquity of the internet, which in 

turn has led to the gradual complete or partial migration to the online platform. According to 

Panahi, Watcon and Partridge (2016), social media is increasingly becoming a popular go-to 
location for news and other information.  

The social environment in which people interact, communicate, and share information is also 

shifting from traditional conversations to formal posts, tweets, and statuses over Facebook and 
other social media websites (Karlova & Fisher, 2013). This has made people generally more 

susceptible to sharing fake or misleading information on social media and by extension, social 

media has increased the likelihood of users being exposed to fake news. 

Zhang et al. (2016) outlined that fake news is used to reduce the validity of genuine news 

through a process called lying press. Fake news lacks precision and is fabricated. Hence it does 
not have a factual and valid basis. Disinformation, closely related to fake news is formed and 

further shared by individuals with the intent of harming others. In order to understand media 

manipulation and disinformation, it is important to explore the underlying causes and reasons 

that influence media manipulation and the increase in disinformation. Marwick and Lewis 
(2017) argued that there are several reasons for creating and spreading fake news and 

disinformation which include, making money, trolling and for fun. It can also be due to 

political and financial interests. It can be propagated by an individual, groups and other interest 
groups that want to benefit from the fake news.  

Consequently, the widespread of fake news and disinformation has the potential to shake the 
trust in mainstream media. Karlova and Fisher (2013) argued that fake news and 

disinformation can shape the attitudes of people even if it is debunked.    
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Del Vicario, Bessi, Zollo, Petroni, Scala, Caldarelli, & Quattrociocchi (2016) argued that the 

growing distrust among the mainstream media is a threat to journalism and media itself. The 

legitimacy of valid news is losing over disinformation and fake news. Thus, mainstream media 

need to put more efforts into maintaining the novelty and emphasizing civic responsibility as 
these are the vulnerabilities that can give way to strategic manipulation. 

Fake news and disinformation in the context of Iraq are not very new phenomena. Iraq has 
always been the target of disinformation and fake news epidemic. Internet access in Iraq has 

also been often interrupted to restrict access to valid news. The public broadcasting in Iraq is 

owned by the government but the Iraqi Media Network has failed to control the spread of fake 
news and disinformation as will be further discussed below.  

This study therefore sought to explore the techniques that can be used to tackle the spread of 
fake news and online disinformation while also increasing the public's trust in, and 

consumption of news in Iraq.  

Review of Literature 

McNair (2017) suggested that fake news can be the reason behind several social and political 

crises in a society. In the same vein, Brian (2017) explains that journalists have a role to play 
in reducing or out rightly stopping the spread of fake news by verifying news sources.  

A study conducted by Vosoughi, Roy and Aral (2018) examined the widespread of true and 
fake news online through the use of social media. The study was based on a quantitative 

research method. The authors examined various stories on Twitter, between the years 2006 to 

2017. The results of the study indicated that fake news spread faster than true and authentic 

news. It indicated that people were more interested in spreading news about terrorism, natural 
disasters, and fake political news. The research also established the need for identifying the 

consequences of dispersion of fake news in any society. It requires initiatives which may 

contribute towards controlling the spread of fake news. The results of the study outlined that 
human behavior plays a critical role in controlling the spread of misinformation and rumors. 

This leads to the following research questions: 

 

 

RQ1: What are the major categories of fake news present in Iraqi news?  

RQ2: What are the measures needed to tackle the spread of fake news in Iraq according to 
Iraqi journalists? 

The study conducted by Andorfer (2017) showed that social media is mainly accountable for 
the spread of fake news. In this regard, the role of the journalist can be said to be essential. 

The study concluded that there is a need for government oversight to tackle the epidemic of 

fake news. The study also highlighted some of the initiatives taken by tech companies to 
address the issue of fake news.  

A similar study conducted by Baum, Lazer, and Mele (2017) outlined measures through which 
the spread of fake news can be reduced. The results of the study indicated that governments 

and politically motivated organizations are responsible for the initial spread of information. It 

was also noted that misinformation and fake news tend to capture the attention of many people. 

Thus, in order to reduce the effects of fake news, media and researchers should collaborate 
together. This will help to ensure that only truthful and reliable content is available online. The 

research also highlighted the need for identifying the root cause of misinformation and fake 

news. It underlines the measures required to control and detect fake news on social media and 
other online sources (Baum, Lazer, & Mele, 2017). This leads to the following hypotheses: 
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Hypothesis: Existing measures have been effective in reducing the spread of fake news in Iraq 

Research Methodology 
The study adopted a quantitative approach to determine the measures needed to tackle the 

spread of fake news and online disinformation in Iraq. The researchers used a survey to collect 
the data which was analyzed using descriptive statistics.   

Sample and sampling 
This study was centered on Iraqi journalists as the study population with an intention of 

collecting their opinions about the spread of fake news and disinformation. 

The researchers used convenience sampling to select the participants of the study. The 

researchers with the consent from these media houses distributed the questionnaire among the 

journalists and also acquired their written consent to participate in the study. 200 
questionnaires were distributed to journalists working in two media organizations in Iraqi 

namely, Millet Press and Kurdistan24. 

Data collection 
The data was collected primarily using a questionnaire that was obtained from Europa.com 

based on a survey conducted in 2018 entitled "public consultation for legal entities on fake 

news and online disinformation". The questionnaire was administered to selected journalists 
from two media organizations. That is, Millet Press and Kurdistan24 which are prestigious 

media organizations operating in Erbil, Northern Iraq. The researchers used these media 

organizations as case studies for this research so as to ensure that the findings remain specific 
and precise.  

Findings  
Using descriptive statistics, the study first identified 8 broad categories of news where fake or 

misleading information is most present. The findings showed that elections, health policies, 
environmental policies, immigration policies, economy, public service, security, and 

advertisements are the most likely to present misleading information or data. Surprisingly, the 

respondents generally agreed that news regarding elections are most likely to be inundated 
with fake or misleading information (M=3.19, SD=.89), followed closely by health policies 

regarding vaccination and other forms of immunizations (M=3.17, SD=.97), advertising 

(M=3.11, SD=1.09) came a distant 4th in the ranking, showing that people generally trust 

information in advertising as compared to information on elections, health policies and public 
institutions. 

Using descriptive statistics, the researchers sought to find out whether existing measures 
employed by online and news media organizations to tackle the spread of fake news in Iraq 

have been effective so far. The researchers identified 5 measures taken by news and online 

media organizations to tackle fake news, and they are; pop ups telling people to check the 
news source before sharing, a feature that allows readers to flag fake news, a feature that allows 

users to block contents from accounts that regularly post fake news, a feature to display related 

articles button, and warn readers that a post has been flagged as fake news. The findings of the 

analysis carried out showed that users generally agreed that these measures have been effective 
in tackling fake news in Iraq. Pop-up messages encouraging people to check the source of the 

news before sharing was deemed the most effective method (M=3.9, SD= 1.13) while the 

mechanism that allows people to flag fake news or misleading news articles as fake ranked 2nd 
(M=3.8, SD=1.12). This implies that the measure put in place by online media sites like 

Facebook and other online media sites to counter the spread of fake news have been generally 

perceived by the general public to be effective. Based on this, the researchers conclude that 
hypothesis 1 has been proven correct. 
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A descriptive analysis was carried out to find out the effectiveness of the tools used in tackling 

the spread of fake news and the findings of this test revealed that ranking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

information in reliable sources and predominantly display it in search results or news feeds, 

further limit advertisement revenues flowing to websites publishing fake news, thereby 
proving highly effective (M=3.9, SD=1.13) and the development of new forms of cooperation 

with media outlets, fact checkers and civil society organizations to implement new approaches 

to counter fake news are generally considered to be effective (M=3.9, SD=.95). Similarly, 
employing fact-checkers on online platforms has a mean and standard deviation of 3.7±1.07 

and informing users when certain content was generated or spread by a bot rather than a human 

being has a mean and standard deviation of 3.6±1.16. This implies that the suggested measures 
including flagging and limiting the revenue generated by websites by advertising fake news 

are in accordance with the existing measures to counter the spread of fake news. However, 

there is an urgent need to develop new forms of cooperation with media outlets, fact checkers 

and civil society organizations to implement new approaches to counter fake news like fact 
checking would help in countering the spread of fake news and online disinformation as 

suggested by Iraqi journalists.  

 Respondents (Iraqi journalists) were asked to rank which tools are most effective in increasing 

the reliability of information. The findings showed that helping readers to develop media 

literacy skills for analyzing online news critically will have a strong impact on enhancing the 
reliability of information (M=3.5, SD=1.14). Similarly, helping readers assess information 

when and where they read it (e. g. links to sources) and supporting civil society organizations 

and participative platforms (for instance using the model of Wikipedia/Wiki news) to improve 

monitoring and debunking of fake news have values of M= 3.5, SD=1.23. This means that 
helping readers in assessing information and supporting participative platforms for improving 

monitoring as well as debunking can help in reducing the spread of fake news and online 

disinformation in Iraq. Furthermore, the results indicate that investing in technology and 
building cooperation among other media organizations can help in reducing the spread of fake 

news and online disinformation in Iraq. This further proves hypothesis 1 correct. 

Discussions and implications 

The legitimacy of information has become an unresolved issue, both for printed and digital 

media, which affects the businesses and society (Figueira & Oliveira, 2017). The spread of 
fake news is getting common day by day. This study focused on the role of journalists in 

controlling the spread of fake news in Iraq. The study also highlighted the role of social media 

in the propagation of fake news. The availability of user-generated contents on social media 
enables users to share their different beliefs, interests, opinions, worldviews and histories 

(Pourghomi, Dordevic, Safieddine, & Masri, 2017). It is believed that fake news is 

intentionally written with the purpose of misleading readers. 

 There are some features that can be used to stop the spread of fake news online. Readers may 

get an option to flag the content which they consider fake or misleading. The warning option 

is also available to warn readers that the content is not 100% accurate. Fast checking options 
are also provided by independent news organizations to identify fake news. Other available 

features include blocking sponsored content of fake news. The options to block and report fake 

accounts helps in removing accounts which spread fake news online. It ensures that only 
credible accounts are available online.  

The effectiveness of assessment tools is very crucial because it determines the accuracy of the 
detection of fake news. According to Iraqi journalist’s, the ranking of information on reliable 

sources and predominantly displaying it in search results or news feeds is one of the most 

effective ways of dealing with this kind of problem. The role of users is also critical in 

controlling the content as they have options to personalize the content on their social media 
sites. It is crucial to understand that social media is rapidly changing. The direct flagging of 

suspicious content between social media users is also an effective tool as it can detect 
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suspicious data and content online. It may help in detecting and highlighting misleading 

information for the new readers. Therefore, it is important for Iraqi people to get adequate 

knowledge and information about accessing online information.  

The Iraqi journalists believe that the government should invest more in new forms of 

journalism to offer trustworthy narratives. The news media organizations should also 

cooperate with the journalists in controlling the information. It is very critical to educate the 
readers so that they get adequate knowledge and skills about the rightful use of the information 

they get from social media. It is only possible when different programs are launched to educate 

readers and social media users. Initiatives are also required by the government and social 
media sites owners to educate all users about the control of information on their sites. Measures 

should be taken to ensure that information is not spread without proper knowledge and 

awareness about it. The journalists also believed that readers should be helped to assess 

information when and where they read it. Also, they should be fully aware of checking the 
information and analyzing the authenticity of the news before spreading it. The technological 

solutions are also in order for the government to strengthen content certification. It is only 

possible when focus is given on the content available online. It will also help the students, 
researchers, politicians, civilians and other members of the society to pursue the correct 

information. It will also help the society in making fair and right decisions based on the 

authenticity of the news and data content available online.   

The Iraqi journalists believed that the public would benefit from an independent observatory 

that looks at popular social media posts, asks fact-checkers to look at them and provide 

warnings (to platforms, public authorities, websites etc.) that they need to be flagged. This will 
be very useful for the control of fake news in Iraq as the warning provided through public 

authorities’ platforms will provide the support needed to maintain an environment of evidence-

based news only. It will also create a sense of responsibility among news writers and flagging 
the news will also help in maintaining a level of authenticity of the news (Bakir & McStay, 

2018).  

The study highlighted that voluntary measures can be taken by Iraqi journalists which can help 

in controlling the flow of wrong and misleading information on social media. Iraqi journalists 

are well aware of the consequences of the spread of fake news in society. They are also taking 

responsibility to control fake news. However, there is a need to identify the sources of fake 
news. The purpose behind the spread of fake news can vary. But the voluntary actions taken 

by journalists can help in mitigating the trouble caused by fake news. The root cause of the 

spread of misinformation and fake news should be determined (Baum, Lazer, & Mele, 2017). 
The determination of such sites or people is critical to control the spread of rumors, fake news 

and misleading news.  

Conclusions 

Based on the findings of the study, it can be concluded that the spread of online disinformation 
and fake news in Iraq can be tackled through online and news media organizations. This means 

that pop-up messages and mechanism to flag fake content have appreciable contribution in 

countering the spread of fake news in Iraq. Similarly, tools used for enhancing the reliability 

of information are effective and efficient in preventing the spread of fake news. In comparison, 
tools like fact checking, peer reviews, and automated content verification tools are effective 

in assessing fake news but in the case of Iraq, they are rarely or occasionally used as they noted 

by low means and standard deviations.  

Similarly, the results of the study outlined that ranking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

information on reliable sources and predominantly displaying it in search results or news feeds, 
further limits advertisement revenues flowing to websites that publish fake news, and develop 

new forms of cooperation with media outlets, fact checkers and civil society organizations to 

implement new approaches to counter fake news. This implies that the suggested measures 
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including flagging and limiting the revenue generated by websites by advertising fake news 

are in accordance with the existing measures to counter the spread of fake news.  

The existing measures suggested to enhance the spread of reliable information are effective. 

This means that helping readers in assessing information and supporting participative 

platforms for improving monitoring as well as debunking can help in reducing the spread of 

fake news and online disinformation in Iraq. Furthermore, the results indicate that investing in 
technology and building cooperation among other media organizations can help in reducing 

the spread of fake news and online disinformation in Iraq. In comparison, an independent 

observatory or website (linking platforms, news media organizations and fact-checking 
organizations) will be useful for tracking disinformation and emerging fake narratives.  
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KÜTAHYA KENTİNDEN NADİR BİR CAMİ ÖRNEĞİ: ÇİNİLİ CAMİ  

Rare Sample of Tiled Mosque in Kütahya City 

 

Zeynep ERTUĞRUL 

Öğr. Gör. Dr, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 

zkedik@anadolu.edu.tr  

 

ÖZET: Kütahya Osmanlının Son Dönemi ve 20. Yüzyıl başından itibaren bir çini merkezi olarak canlanıp, 
önem kazanan bir kenttir. Sadece il sınırları içinde değil İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentteki bu 
dönem yapılarında kullanılan çiniler buradaki atölyelerde üretilmiştir. Günümüzde Kütahya kent merkezinde çok 
sayıda yapının hem iç mekânlarında, hem de dış cephelerinde yoğun bir çini kullanımı dikkat çekmektedir. Bu 

yapılardan biri de 1973 yılında inşa edilmiş, Kütahyalı bir ressam ve neyzen olan Ahmet Yakupoğlu tarafından 
yaptırılmış Kütahya Çinili Camidir. Yapı sekizgen planlı, üzeri kubbe ile örtülü ana mekân, bu mekâna eklenmiş, yine 
kubbeli dikdörtgen bir son cemaat yerinden oluşmaktadır ve tek minarelidir. Yapının tüm cepheleri, örtü sistemi ve 
minaresi mavi-beyaz Kütahya çinileri ile kaplıdır. Bu yapı planı ve süsleme özellikleri İstanbul Hobyar Mescidi ve 
İzmir Yalı (Konak) Camileri ile oldukça benzerdir.  

Bu araştırma, Osmanlı Son döneminden Cumhuriyet Dönemine devam eden bir cami tipini Kütahya Çinili 
Cami örneği üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, sekizgen planın İslam mimarisindeki gelişimi 
özetlenecek ve benzer yapı örnekleri ile karşılaştırılması yapılacaktır.  

 Anahtar kelimeler: Kütahya, Çinili Cami, Mimari, Sekizgen Plan, 

 

ABSTRACT:  Kütahya is a city, which has gained importance as a tile center since the Late Ottoman Period 
and the beginning of the 20th Century. Not only within the boundaries of the province, but also predominantly in 
Istanbul and Ankara besides many other cities, the tiles used in the structures of this period were produced in the 
workshops here. Today, in the city center of Kütahya, the use of an intensive tile at a large number of buildings, both 
in the interior and exterior facades is remarkable. One of these buildings was the Kütahya Tiled Mosque, built in 1973 
by Ahmet Yakupoğlu, a painter and reed flute player from Kütahya. The structure consists of an octagonal planned 

main space covered with a dome and a rectangular supplementary last player hall with a dome and a single minaret. 
All facades, covering system and minaret of the building are covered with blue-white Kütahya tiles. This building plan 
and decoration features are very similar to Istanbul Hobyar Masjid and Izmir Yalı (Konak) Mosques. 

This study aims to evaluate a mosque type from the last Ottoman period to the Republican Period through the 
example of Kütahya Tiled Mosque. In this context, the development of the octagonal plan in Islamic architecture will 
be summarized and compared with similar building examples. 

Keywords: Kütahya, Tiled Mosque, Architecture, Octagonal Plan 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmada Kütahya’da bulunan Çinili Cami adıyla bilinen yapının Sanat Tarihi 
yöntemlerine göre incelenmesi ve ardından yapının plan ve süsleme özellikleri açısından bir 

değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır.  

Kütahya merkez ilçe Maltepe mahallesinde kentin oldukça yüksek bir bölümünde bulunan 

yapı 1973 tarihinde Kütahyalı bir ressam olan Ahmet Yakupoğlu1 tarafından yaptırılmıştır.(İl 
Turizm Müdürlüğü, 1994:14)  

Günümüzde kullanılmayan yapının mülkiyeti Dumlupınar Üniversitesindedir. Yapı 2002 

yılında Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Korunmaya değer I. 

                                                             
1 Ahmet Yakuboğlu (1920-2016)  neyzen, ressam, tezhip ve minyatür sanatlarında eserler vermiş olan sanatçı 
Kütahya’nın önemli değerlerinden biridir. https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/7/files/kitap-
yakupoglu-semp.pdf 

mailto:zkedik@anadolu.edu.tr
https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/7/files/kitap-yakupoglu-semp.pdf
https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/7/files/kitap-yakupoglu-semp.pdf
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Grup yapı olarak tescil edilmiştir2. Yapı günümüzde zemin problemleri dolayısıyla 

kullanılamamaktadır.  

 

Çinili Cami genel görünüş 

Yarım bodrum kat üzerine tek katlı olarak inşa edilmiş olan Çinili Cami sekizgen planlı 

ana mekan ve onun önünde yer alan dikdörtgen bir girişten oluşmaktadır. Yapının bodrum kattaki 
sekizgenin kenar uzunluğu 4.85 m. iken üst katta sekizgenin kenar uzunluğu 4.60 m. olarak 

ölçülmektedir. Yapının bodrum katı kadınlar mahfili olarak tasarlanmıştır. Buranın örtüsü dört 

ayak tarafından taşınmaktadır.  

                            

Çinili Cami Bodrum kat planı         Çinili Cami harim planı 

Yapıya bahçe zemininden 1.40 metre yükseklikte 7 basmakla çıkılan bir sahanlıktan 

ulaşılmaktadır. Yapıda bodrum katta daire, zemin katta altta dikdörtgen ve bunların üzerindeki 

bölümde üstte yine alçı şebekeli daire şeklinde pencereler kullanılmıştır.  

Minare kare kaide üzerinde silindirik bir gövden oluşmaktadır. Kaideden üçgen bir kuşakla 

geçilen minare gövdesinde şerefe kullanılmamış ancak olması gereken yere alçı şebekeli 

pencereler yerleştirilmiştir. Minarenin üzeri kubbemsi bir külahla örtülüdür. Yapı yığma sistemde 

inşa edilmiştir. Bodrum katta kaba yonu taş, üstte tuğla kullanılmıştır.  

                                                             
2 Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü çalışanlarından Sanat tarihçi Ayhan Öncelen’e ve 
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Kara’ya yardımları ve 
destekleri için çok teşekkür ederim.  
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                    Çinili Cami cephe çizimi                       Çinili Cami kesit 

Sekizgen formun içte ve dışta güçlüce hissedildiği yapının cephelerinde giriş hariç aynı 

düzenlemeler kullanılmıştır. Yapının cephelerini köşelerde beyaz çini panolar 
biçimlendirmektedir. Kenarlar arasında devam ettirilen sivri kemerler tüm cephelerin 

sonlandırılmasında kullanılmıştır. Yapının zemin hizasından başlayarak tüm cepheleri, girişi, örtü 

sistemleri, minare gövdesi ve örtü sistemleri çiniler ile kaplanmıştır.  

 

Çinili Cami kuzey doğu cephe  

 

Yapı cepheleri bodrum kat sıvalı ve üzeri kızılkahve rengi boyalıdır. Beyaz dar çini çizgiler 

ile basit sivri kemerler ve bunların tam ortasına gelecek şekilde beyaz sitilize çiçek desenleri 
oluşturulmuştur. İki kemerin birleştiği tam bodrum cephesi ortasına gelecek yere yuvarlak firuze 

rengi çini ile çevrili daire pencereler yerleştirilmiştir.  
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Kütahya Çinili Cami yapı cephelerinde dikdörtgen pencerelerin üzerine gelecek şekilde 

yerleştirilmiş firuze rengi iki satır oluşturan çini kitabe levhalarında, kobalt mavisi zemin üzerinde 

beyaz sülüs yazı ile Süleyman Çelebinin Mevlid adlı eserinden beyitler yer 

almaktadır.(Pekolcay,1980 :53) )  

«Allah adını zikredelüm evvela vacip oldur cümle işde her kula» 

 

Bir kez Allah dese aşk ile Lisan (dil)dökülür cümle günah misl-ihazan» 

 

«Her nefeste Allah adın di müdam Allah adı ile olur her iş tamam» 

«Allah adı olsa her işin önü hergiz epter olmaya anun sonu» 

 

Aynı levhalar ve diğer beyitler iç mekanda harimde pencere üstlerinde de karşımıza 

çıkmaktadır.  
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Çinili Cami giriş bölümü    Çinili Cami giriş bölümü mihrabiye 

Yapının tüm cephelerinde giriş bölümünde ve girişin içinde duvarlar firuze renkli çini 

panolarla kaplıdır. Girişte bulunan karşılıklı iki mihrabiye de üç cepheli nişinin içinde beyaz 

zemin üzerinde ayaklı bir vazo dan çıkan yeşil yapraklar arasında natüralize çiçek motifleri 
kullanılmıştır.  

 

Çinili Cami harim 

 

Yapı da harimde en dikkat çekici süsleme öğesi mukarnaslı çini mihraptır. Çok cepheli 

mihrap nişinde beyaz zemin üzerinde tam ortada tepeden inen bir kandil motifi, yanlardaki 

yüzeylerde girişteki mihrabiyelerde kullanılan natüralist üslupta vazo içinde çiçekler 
kullanılmıştır. Mihrap nişini içte firuze ve beyaz renkli geometrik desenli bir çerçeve 

sınırlamaktadır. Mihrapta en dışta kobalt mavisi üzerine sarı Rumiler ve firüze rengi yaprak 

motifleriyle oluşturulmuş bitkisel bezemeli bir çerçeve kullanılmıştır. Bu çerçeve mihrabın 

üstünde büyük bir stilize palmet motifi ile sonlandırılmıştır.  Yapının cephelerinde kullanılan 
yoğun çini süslemeye karşılık iç mekanda klasik dönem Osmanlı camilerinde görülen ölçülü çini 
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kullanımı dikkati çekmektedir. Zemine oldukça yakın tutulmuş dikdörtgen pencerelerin hizasında 

biten altıgen firuze rengi sırlı çiniler kullanılmıştır. İç mekanda ayrıca beyaz sıvalı ve boyalı 

duvarların üstünde kubbe eteğinde, merkezinde ve kubbeye geçişlerde ise kalemişi süslemeler 
karşımıza çıkmaktadır. .  

 

DEĞERLENDİRME 

Kütahya Çinili Cami yapı ve plan özellikleri açısından üç yönü ile öne çıkarak dikkati 
çekmektedir. Bunlar yapının planının sekizgen olması, tüm cephelerinde, minare ve örtü 

sistemlerinde yoğun çini kullanımı ve son olarak da minaresinin bu yapıya özgün formudur.  

Sekizgen plan ya da kurgu yapılarda iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlki dıştan 
algılanamasa da yapının iç kurgusunda özellikle kubbeye geçişte kullanılan ana form olarak. 

Osmanlı mimarisinde Erken dönemden başlayarak pek çok yapıda kareden daireye geçişin, ilk 

aşaması olarak sekizgenin kullanılmaktadır. Amasya Beyazıt Paşa Cami (1414), Ankara Cenabi 

Ahmet Paşa Cami (1565) vb. çok sayıda örnek sayabileceğimiz bu uygulamanın en olgun örneği 
Mimar Sinan’ın Selimiye Camisidir (1568-1574). Mimar Sinan kubbenin taşınma sorunlarını 

tamamen çözdüğü bu yapısında kubbeyi taşıyan kurguyu sekizgen yapı üzerinde çözmüştür.  

               

Amasya Beyazıt Paşa Cami       Ankara Cenabi Ahmet Paşa Cami       Edirne Selimiye Cami     

https://tr.pinterest.com/pin/519321400774919099/?lp=true 

Yapının tamamen sekizgen formda tasarlanması; Bizans ve Erken İslam döneminden 

başlayarak Ravenna San Vitale (6. yy) ve Kubbet’üs Sahra (689-691) ve Kubbet’üs Süleybiye’de 
olduğu gibi çok sayıda yapıda karşımıza çıkmaktadır.  

                   

Kubbet-üs Sahra                       Kubbet’üs Süleybiye 

https://islamansiklopedisi.org.tr/kubbetus-sahre 

Sekizgen plan şemasının en yoğun kullanıldığı yapılar şadırvan ve türbelerdir. Osmanlı’da 
erken dönem Bursa yapılarından başlayarak pek çok yapıda kullanılan bu plan Mimar Sinan’ın 

türbelerinde özellikle tercih edilmiştir. Sekizgen sayısı insanın sayısı olan 4’ün düzeni ile 

ilişkilidir ve şansı simgelemektedir. İslamiyet’te Tanrının merhameti gazabından daha büyük 

olduğu için 7 cehennem ve 8 cennet vardır (Schimmel 1997:68). 

https://tr.pinterest.com/pin/519321400774919099/?lp=true
https://islamansiklopedisi.org.tr/kubbetus-sahre
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Kütahya Çinli Caminden önce sekizgen plan tipinin camilerde kullanıldığı örneklerde yine 

Mimar Sinan’ın 1591 tarihli Süheyl Bey Cami ile başlatılabilir. İstanbul Hırka-i Şerif Cami (1851) 

ile devam eder. Sekizgen planlı camiler Osmanlı’nın son döneminde bir grup camide ve 
Cumhuriyet Döneminde de karşımıza nadirde olsa çıkmaktadır. İzmir Yalı (Konak) Cami-(1895) 

(Yetkin, 1981:91) ve İstanbul Hobyar Mescidi-(1910-Mimar Vedat ve Mimar Muzaffer Bey), 

(Yetkin, 1981:90) sekizgen planlı ve kubbeli cami örnekleri olmasının yanı sıra cephelerinde 

kullanılan Kütahya çinileri ile tanınan eserlerdir. Ancak çini süslemeler cephede belli oranlarda 
kullanılmıştır. Mimar Kemalettin Bey tarafından yapılan İstanbul Fatih’de bulunan Orta Caminde 

sekizgen plan karşımıza çıksa da yapı piramidal bir külahla örtülüdür ve cephesinde çini 

kullanılmamıştır.  

                

Süheyl Bey Cami 1                                  İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Cami,  

         

İzmir Yalı (Konak) Cami       İstanbul Hobyar Mescidi                İstanbul  Fatih  -Orta Cami   

Kütahya Çinili Caminin bir diğer ilgi çekici öğesi minaresinin tamamen çinilerle kaplı 

olması, şerefesiz oluşu ve kubbemsi külahıdır. Minarenin formu ve gövdesinde çini kullanımı bizi 

Orta Asya özellikle Özbekistan ve Kazakistan’daki minarelere götürmektedir. Form ve örtü 
açısından benzetilebileceğimiz bu örneklerde, minare kaidesi, gövdesi ve örtüsünde bu kadar 

yoğun bir çini kullanımı ile karşılaşılmamaktadır. Minarede kaideden gövdeye geçilen bölümde 

“La ilahe illallah” yazı şeridi yer almaktadır.  
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Çinili Cami                   Cam Minare           Hasankeyf Camiül Rızk                     Özbekistan Kalyan Camii 

 

SONUÇ 

 Kütahya Çinili Cami Türkiye’de özellikle 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılda görülen 

sekizgen planlı, üstü kubbeli, tek minareli ve cephesinde Kütahya çinilerinin kullanıldığı küçük 

ölçekli cami/ mescit uygulamalarının örneklerinden biri olarak görülebilir. Ancak yukarıda 
örneklerini sıraladığımız bu yapıların hiç birinde Çinili Camide kullanıldığı kadar yoğun bir çini 

kullanımı görülmemektedir. Yapının cephelerinde özellikle iç mekanında karşımıza çıkan çini 

kullanımı bizi çok daha erken bir yapı örneğine götürmektedir. Erken Osmanlı’nın en güzel 
külliyelerinden biri olan Bursa Yeşil Külliyesinin Türbesi (1421) bu çalışmada ele alınan Kütahya 

Çinili Caminin plan ve süsleme açısından çıkış noktasıdır.  

        

Bursa Yeşil Türbe  

 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/yesil-turbe 

Sekizgen planlı türbenin önünde yer alan giriş bölümü, cephelerinin tümünde karşımıza 

çıkan firuze rengi çini panolar, Yapının köşelerinde ve cephenin üst bölümünde karşımıza çıkan 

sivri kemer süslemesindeki beyaz çini panolar aynı anlayışta kullanılmışlardır. Kütahya Çinili 

Caminin cephesi Bursa Yeşil Türbenin cephesinden sadece kubbeye geçiş ve kubbede çini 
kullanımı ile ayrılmaktadır.  

Kütahya Çinili Caminin iç mekanında karşımıza çıkan süsleme anlayışı yine bize Bursa 

Yeşil Türbesi’nin iç mekan düzenlemesini vermektedir. Çinili Caminde de bu yapıda olduğu gibi 
dikdörtgen pencerelere gelecek şekilde altıgen firuze renkli sırlı çiniler üst bölümü beyaz boyalı 

bırakılarak kullanılmıştır.  

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/yesil-turbe
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                                                         Kütahya Çinili Cami 

 

Yapının tasarımı ile özellikle ilgilenen Ahmet Yakupoğlu’nun geleneksel sanatlara ilgisi 

düşünüldüğünde, özellikle Birinci Ulusal Mimarlık Döneminden iki örneği ile öne çıkan bu cami 

tipine farklı bir yorum getirdiği görülmektedir. Erken Osmanlı döneminin önemli örneklerinden 
birisi olan Bursa Yeşil Türbesinin Kütahya Çinili Caminin tasarımda çıkış noktası olarak alındığı 

son derece açıktır.  
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AZERBAYCAN'IN SERGİ ENDÜSTRİSİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNİ YAPAN 

KURUMLARIN MODERNLEŞTİRİLMESİ ALANINDAKİ DEVLET POLİTİKASI 

Hajiyeva Zulfiya Elman'ın kızı 

Azerbaycan Cumhuriyeti, Sumqayt Şehri. 

Devlet Üniversitesi’nin İşletme Organizasyonu ve 

Yönetimi Bölümü Öğretmeni 

zulfiya.haciyeva.2015@mail.ru 

 

Modern koşullarda nüfusun gıda ürünlerini ve endüstriyel üretimin hammadde teminini iyileştirmek, 

istihdamı artırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla ekonomik büyüme için kırsal tarım 

sektöründe ihracata yönelik üretimin artması ve sektörün sürdürülebilir kalkınması yönünde sert 

önlemler almak gerekiyor. Tarımsal üreticilerin yüksek bereketli tohumlar, bitki koruma ürünleri, gübre, 

su, yüksek kaliteli yem tedariği, çiftlik ve iç sulama şebekelerinin teknik koşullarının iyileştirilmesi, 

toprakların tuzlanması, üretimin düşmesi ve erozyon önleminin alınması, işleme endüstrisi müesseseleri 

ile etkili ilişkiler kurulması, ürünlerin tedariğinin, depolanmasının, paketlenmesinin, nakliyesinin ve 

satışının etkin organizasyonu bu sistemlerinin oluşturulmasına bağlıdır. Aynı zamanda ciddi 

ilerleyişlerin elde edilmesi tarım alanında büyük miktarda yatırımın hayata geçirilmesine bağlıdır. 

Devlet, belirtilen alanlarda da önemli rol oynamalıdır. Bu bakımdan Azerbaycan’da tarımsal sanayi 

işletmelerinin modernleştirilmesi, onların gelişiminin devlet tarafından düzenleyici mekanizmasının 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, istikametlerinin belirlenmesinin çok önemi vardır.  

Bir çok ülkenin iktisadi siyaset politikalarında tarım alanlarının pazar mekanizmaları ve araçları, piyasa 

ekonomisi koşulları ile modernleştirilmesi ve gelişim süreçlerinin yoğunlaştırılması ile beraber birçok 

ekonomik süreçte korumacılık, himaye ve devlet desteği unsurları güçlü olmuştur. 

İhracata yönelik ürün üreten firmaların modernleştirilmesi bu alanda verimliliğin artışına yol açar. 

İhracata yönelik ürünler üreten işletmelerin modernizasyon politikasını ve esas saha önceliklerini 

belirlemek için farklı bilimsel yaklaşımlar kullanarak tarım ve gıda endüstrisinde rekabetçi ve ihracata 

yönelik endüstriler seçmek önemlidir. Bu durumda aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulmalıdır: 

devlet siyaseti, ekonomik güvenlik, istihdam, gıda güvenliği, yenilikçilik, çevre dengesi, bölgesel denge, 

jeo-ekonomik denge vb. 

Devlet tarım endüstrisinde modernleştirme siyasetini hayata geçirmek için doğrudan ve dolaylı 

yöntemler kullanılır: 

1. Tarım kalitesinin iyileştirilmesi, tarım sektörünü geliştirmek için yetersiz yasama yasalarının kabul 

edilmesi ve tam bir düzenleyici ve yasal yasalar sisteminin kurulması. 

2. Ürün üreticileri ve satış teklifleri. 

3. Garantili asgari ve ipotek fiyatlarının, sübvansiyonların ve tazminatların uygulanması.  

4. İmtiyazlı ve bilime dayalı borç verme, vergilendirme. 

5. Sigortanın uygulanması 

6. Yabancı rakiplerin total damping müdahalesine karşı korunma, ithal gıda ürünleri, gümrük tarifeleri, 

tazminat ücretleri, vergi vb. yardımı ile gıda güvenliğinin sağlanması 

7. Borçlar için devlet garantisi. 

8. Tarım sektörü sürdürülebilirliğinin arttırılması amacıyla çalışan altyapı, toptan ve perakende 

pazarları, emtia borsaları, fuarlar, açık artırmalar sisteminin oluşturulması. 

mailto:zulfiya.haciyeva.2015@mail.ru
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9. Hizmet pazarlama sistemi oluşturmak, ihracatçıların dış pazarlara erişimine yönelik pazarlama 

hizmetleri. 

10. Yatırım, arsa, kooperatif bankacılık sisteminin oluşturulması, stratejik yabancı yatırımcılar, yeni 

ekipman ithalatının bulunması. 

11. Etkili kiralama mekanizmasının detaylandırılması. 

12. Yeni kaliteli ekipman üretiminde ve ileri teknolojilerin uygulanmasında belirli parçalar finansmanı, 

yeni ekipmanların üretimi ve kullanımı için imtiyazlı borç verme, vergileme, hızlandırılmış amortisman, 

yeni araba-traktör alımı ve makine desteğinin sağlanması 

13. Seçkin tarım ürünleri siparişleri, teknolojilerin organizasyonu, tekno inkübatörlerin gelişimini teşvik 

ederek pazarın oluşumunu desteklemek, bilimsel ve metodik danışmaların kısmi finansmanı. 

14. Tarımsal sanayi işletmelerinin dünya standartlarına uygun eğitimi ve onun yapısal bölümleri, 

çalışanları, yöneticileri, girişimci devlet eğitimi ihtisaslarının hazırlık seviyesini gerekli standartlara 

göre finanse ederek yükseltme sisteminin organizasyonu. 

Gözlemler, ihracata yönelik işletmelerin sürdürülebilir kalkınmasının olduğunu göstermektedir. Bu 

alanda faaliyet gösteren çeşitli mülklerin tarımı sadece kendi çıkarları doğrultusunda işlerse mümkün 

değildir. Böyle ki, ürünün üreticileri kendi başlarına agroteknik önlemleri optimum şekilde 

gerçekleştiremezler. Aynı zamanda, onların emrinde olan pay arazi alanının düşük olması (ortalama 1.7 

hektar), makinelere ve diğer lojistik kaynaklara erişim yeteneklerini sınırlar. Bu bağlamda, mevcut 

gerçekleri göz önüne alarak tarım sektörü sürdürülebilirliği gelişme sağlayarak bununla ilgili birkaç 

adımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu işlem yeterince kaotik ve düzensiz bir 

şekilde devam edebilir. Örneğin, bu doğrultuda gelişme seviyesi mevcut talebi tam olarak karşılayabilir 

değil. Bunun nedeni, ihracata yönelik girişimlerin gelişmesinin hala daha kapsamlı olmasıdır. Faktör 

sayısının artırılması (hayvancılıkta mahsul üretimi ve hayvancılıkta mahsul birimleri) pahasına 

oluşturulmuş. Bu, ürün büyümesindeki eğilimlere yol açsa da bununla birlikte, birim ürün başına düşen 

yüksek maliyet olması maliyetini ve uygun olarak fiyatların artmasına ivme vermiştir. Bu iç piyasaya 

ucuz ithal ürünlerin dahil olmasına elverişli koşullar yarattı.[3] 

İhracat ürününün üretiminin değer zincirinde mümkün olduğu kadar daha çok halkanın kapsamasına 

ulaşması hammaddelerden ve yarı mamul ürünlerden mamul ürünlere geçişin sağlanması modernleşme 

politikasının temel amacıdır. Değer zincirinde aşağı ve yukarı genişleme uzmanlığının artması 

kaynakların verimli kullanımı ve olumlu itibarın oluşturulması bakış açısından önemlidir. Sonuç olarak, 

ihracat ürünlerinin rekabet gücü artabilir. Bu durumda esas şartlardan biri şirket modelinin seçilmesi 

sayılır ki, aynı model aynı zamanda bir ihracat kümesidir, kooperatif “bir Köy veya bir ürün'' olabilir. 

Yapılan araştırmalara dayanarak söylenebilir ki verimliliğin arttırılması ve yenilikçi gelişme temin 

edilmesi bakımında ilgili iktisadi faaliyetlerin coğrafi yakınlığı öneli rol oynayabilir.[5] 

Uzmanlara göre, kümelenme işletmelerinin avantajı onun nitelikli uzmanları davet etmesi ve parti 

anlaşmaları ile piyasa bilgilerinin alışveriş imkanının olmasıdır. Bu veya diğer projeleri uygulamak için 

bölgede faaliyet gösteren şirketlerle ilişkiler kurulumu daha kolay hale gelir. Küme işletmeleri yüksek 

inovasyonlarıyla öne çıkar. Kümeler bir kural olarak işletmelerin kendi inisiyatifleriyle oluşturulur. 

İşletmeleri kümelenmeye zorlama nedenleri yüksek verimlilik, yeni bilgi edinme, işbirliği vb. olarak 

adlandırılabilir. Küme ilişkilerinin kurulması bir çok yenilikçi stratejilerin oluşmasına bu süre zarfında 

öncelik olarak görülür. Bu sebepten devlet organları küme idealarının yayılması projelerin 

desteklenmesi endüstri ve bilim alanlarında ortaklık ilişkileri kurulması aracılığıyla evlilik ilişkileri 

kurulmasın ilgi çekerler.[6] 

Bize göre, Azerbaycan'da tarım kümelenmeleri şöyle sıralanabilir: Quba-Xaçmaz bölgəsinde meyve ve 

sebze kümeleri, Zagatala ve komşu bölgelerde fındık kümesi, Göyçayda nar kümesi, Lənkəran ve 

çevresini birbirine bağlayan alt tropikal bitkiler kümesi vb. 



682 
 

Tarım ve gıda ürünlerinin ihracatının rekabete devamlılığı modernleştirme yolu ile artırılmalıdır. Bu, 

daha düşük maliyetle daha kaliteli bir ürün üretmek anlamına gelir. Azerbaycan'dan ihracat ürünlerinin 

ne derece yenilikçi teknolojilere temellendirerek üretilmesi de analiz edilmelidir. Böyle ki ihracat ve 

ithalat ürünlerinin temel üretim faktörleri ve ilerici faktörler esasında üretim seviyesi tanımlanmalıdır. 

İhraç edilen ürünler daha fazla teknoloji ve vasıflı emekçiler tarafından üretiliyorsa, bu ülkenin avantajı 

olduğu anlamına gelir. Azerbaycan'da ihracat ürünlerinin daha çok modern, yenilikçi teknolojiler ve 

yüksek vasıflı emekçiler tarafından üretim yapılmasına önem verilmelidir. Bunun için yüksek seviye 

fon kaynaklarının mevcudiyeti talep edilir [3]. 

İhracata yönelik işletmelerde rekabet edebilirliğinin arttırılmasında en önemli koşullardan biri üretim 

teknikleri, bu iş yerlerinde düzenli olarak üretim tekniğinin, teknolojisinin iyileştirilmesi ve 

modernleştirilmesidir. Bu ise kendi sırasında yeni teknik ve teknoloji için yatırım oluşturulmasını talep 

eder. Bazı ekonomistlere göre, verimliliği artırmak için en önemli koşullardan biri yeni makine ve 

teçhizata yatırım yapmaktır. 

Yapılan analizler sonucunda uzun vadedeli planlarda yeni teknik ve teknolojiye sermaye yatırımı 

ekonomik artış ve üretimin verimliliğinin artırılması için yeterli faktör olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

dikkate almak gerekir ki eğer yönetim gerekli seviyede olmazsa, yeni teknik ve teknoloji üretimin 

verimliliğini temin etmeyecektir ve sonuçta işletmenin verimliliği kendinden önceki seviyesinin de 

altına düşecektir. Şöyle açıklamak gerekirse, yeni teknik ve teknolojinin üretime uygulanması üretimin 

verimliliğinin artırılmasına garanti vermeyecektir. Demek ki, yeni teknik ve teknolojinin uygulaması 

kendi sırasında üretimin yönetilmesini karıştırır ve sonuçta daha net, daha kalifiyeli yöneticiyi talep 

eder. Dünyanın önde gelen firmalarının tecrübeleri gösterir ki, eğer üretimin yönetilmesi gereken 

seviyede oluşmazsa, şirket kendinden önceki konumunu da kaybedebilir ve verimliliğini kaybedebilir. 

Üretimin en yüksek verimliliğine ulaşmak amacıyla üretim organizasyonunun geliştirilmesi üzere yeni 

yatırımlar bazı bölümlere ayrılır. Unutmamak gerekir ki, bunların hiçbiri kendi önemi için ürünler 

tasarlanması, gövdeleştirilmesi ve çalışması ile karşılaştırılamaz[4]. 

Tarımsal sanayi kompleksinin birçok alanında mevcut durumun analizi belirtilen görüşün doğruluğunu 

onaylamıştır. Ürün Tasarımı İşyerinde emek üretkenliği ve iş kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Ürün 

tasarımının uygun şekilde organize edilmesi pahasına üretimin etkinliği ve iş kalitesini artırılması 

tasarısında 2 önemli yaklaşıma dayanmaktadır: 

1. Ürünün basitleştirilmesi ve içeriğinin azaltılması.  

2. Bir ürünün tasarımı, teknolojisinin tasarımı ile yakından entegredir. 

Ürün tasarımının karmaşıklığı, onu oluşturan bileşenlerin işlevini artmasına neden olur. Bu ise kendi 

sırasında teknoloji hattının kurulma zamanı onun daha çok unsura sahip olduğu anlamına gelir. Bu 

nedenle, üretim ve uyumun ihlalinin ana nedenlerden biridir. Teknolojik süreçlerin istikrarı, yüksek 

üretim verimliliğini sağlamak için bir önkoşuldur. Karmaşıklık verimliliği bir basamak daha aşağı 

düşürür ki kalite kontrol için ekstra sorunlar yaratır. Bu ise ekstra kaynak maliyetini ve süreyi talep 

ediyor. Yani ürünün tasarım karmaşıklığının düşürülmesi aynı zamanda emek verimliliğini ve ürünün 

kalitesinin yükseltilmesine sebep olur. Eğer bu konu ile ciddi bir şekilde ilgilenilmezse yeni ürünün 

oluşturulması üretimin karmaşıklığını artırabilir.  

İşletmenin rekabet kabiliyetinin yükseltilmesinde yeni yönetim stratejisinin oluşturulması özel bir yer 

kaplar. Yeni yönetim stratejisi işletmede yatırımın yapısının değişmesi. üründe yenilik prosedürünün 

düzeni, ürüne yeni teknik ve teknolojinin uygulanması ile doğrudan ilgilidir. Şunu da söylemek gerekir 

ki, işletmede stratejinin değişmesi genel maliyet seviyesinin düşmesine hizmet etmelidir. Bu durum, 

işletmede devamlı olarak üretim maliyetinin düşürülmesini, üretimin teknik seviyesinin 

modernleştirilmesini talep ediyor[1]. 
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Tarımsal üretimi iyileştirme yaklaşımı şunlarla ilgilidir: 

1. Üretim teknolojisinde ve ürünlerinde değişikliklerin yapılması bir pazarlama gereksinimi veya  

mühendislik işletmelerinin sonucuna bağlıdır. Üretim esnekliği bu koşullara hızlı bir tepkidir. 

2. Üretim maliyetlerinin azaltılması, bireysel işgücü verimliliğinin arttırılması, ürün çıktısının artırılması 

birçok lider tarafından kabul edilmektedir. 

3. Üretim kaynakları ile ilgili eski düşünceli liderler üretim kaynaklarını minimum seviyede 

düşürülmesine girişim yapar. Fakat bunu ortadan kaldırılmasına çalışmazlar. Böylelikle, yönetici sadece 

kendini ve ürünü rastgele sigortalamış olur. O yöneticiler için bu basit durumlar, istenilen seviyede ve 

istenilen düzeyde kaynakların gerekli olmasıdır. 

4. Üretim sürecinin dikey entegrasyonu, derin teknolojik iş bölümüne dayanır. Sonuç olarak, bazı 

alanlarda yerine getirilen ayrı ayrı teknolojik işlemler üretimin dengesini üretim cihazlarının 

sağlanmasını hazır detay ve alanların bir yerden başka bir yere taşınmasının dengesini bozar. 

5. Çalışanların bir kısmı düşük işletme yönetimi düzeyinde işten çıkarılmaktadır. Çıkarılma sırasında ek 

işgücü istihdamını kabul eder. Bu doğru değildir. 

6. Yeni bir yönetim zihniyetine sahip olanlar, ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesine sadece dış 

etkenlerin etkisi ile değil, aynı zamanda üretim tekniği ve teknolojisinin değiştirilmesini de hesaba 

katarlar. 

Yeni yatırımın verimliliğini artırılması ve maksimum büyümeyi sağlamak amacı ile üretimin 

iyileştirilmesi bir kaç başlığa ayrılır. Burada tasarlama, sağlamlaştırma ve yeni ürünün işletilmesi 

özellikler önemlidir. Yeni ürünün tasarlanması tesiste işçilik verimliliğinin artırılması ve ürün 

kalitesinin ,y,leştirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu alanda öncül işletmelerin tecrübesinin analizi 

sonucunda tespit edilmiştir ki, ürünün tasarlanma sürecinde yukarıda not edilen yaklaşımlardan 

faydalanılır. Ürünlerin ve teknolojinin karmaşıklığı üretimin sağlamlığının ve tasarımının düşmanıdır. 

Teknolojik süreç kararlılığı üretimin yüksek verimliliğine ulaşmanın başlıca şartıdır. Üretimin 

karmaşıklığı yine kendisiyle ilgilidir ki, ürünün kalite kontrol için ek problemler yaratır, bu ise ek 

kaynak maliyeti ve sürecini talep ediyor. 

Üretim modernleşmesinin en önemli yönlerinden biri tekniğin ve teknolojinin kullanılmasıdır. Karşılıklı 

rekabetlerde kazanmanın en önemli şartlarından biri işletmeyi, yeni gelişmiş ekipmanlarla donatmak 

şartıyla yeni üstün ürünlerin üretiminin benimsenilmesidir. Bu durumda uzun yıllar bu üstünlüğü elde 

tutmak gerekir. Yeni ürünlerin geliştirip hazırlamanın temek amacı pazar için mücadeledir ve bu tüketici 

ve ticaret aracılarının da dikkate alması gereken bir husustur. Yeni teknoloji ürünlerin üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi ürünün kalitesinin ve itibarının yükseltilmesi üretimin esnekliğinin 

artırılması pahasına işletmenin pazarda rekabet kabiliyetinin yükseltilmesini temin eder. Yeni ürünün 

geliştirilmesi ve yeni teknolojinin yaratılması işletmenin genel verimliliğini artırır[2]. 

Yapılan analiz sonucunda belirlenmiştir ki, işletmenin yeni ürün üretme kabiliyeti gelecek başarının 

temel faktördür. Ancak bu kabiliyet sadece işletmenin araştırma hizmetlerine dikkat edilmesi demek 

değildir. Bu işletmenin yönetim aracının bütün kollarının becerikli integrasyonudur. Yeni ürünün 

yapılması projelerine geleneksel yaklaşımdan ibarettir ki, yönetim aracının her bir hizmet kolu, 

kendilerinin sınırlı rolünü yerine getirirler: mühendisler yeni ürünü geliştirip hazırlıyorlar, üreticiler 

onun üretime hazırlanması ile ilgilenirler, piyasa ve donanım işçileri ise ürünün gerçekleşmesi ile 

ilgilenirler. Her bir böyle hizmet alanlarının işinin verimliliğinin belirlenmesi için sınırlı kriterler 

kullanılır. Mühendis kontrolü için yeni ürünün iyi geliştirilmesi ve konstrüksiyonu için temel gösterge 

hesaplanır. Bu konstrüksiyon öyle olmalıdır ki, mevcut analojik ürünlerin konstrüksiyonlarından üstün 

olsun. Ancak gelişmiş rekabet ortamında yeni ürünün karakteristik özellikleri tamamiyle başka kriterler 

temelinde ölçülür. 
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En önemlisi aynı ürünün daha gerekli olması, üreticiler için daha gerekli olmasıdır. Bu durumda aynı 

ürünün mevcut dünya standartlarına uygun olup olmaması bir o kadar önemli değildir. Şöyle demektir 

ki, üretici düşük fiyata daha fazla ürün alabilsin. İşte, dünya seviyesinde üretimin maliyeti bununla 

karakterize edilir. Buna ulaşmak için yeni ürün tasarlarken onu hazırlayanlar, gerçekleştirenler, birlikte 

çalışmalıdır ve hep birlikte amaca yönelik hizmet etmelidirler. Ne yazık ki hali hazırda global dünya 

teknolojili işletmeler ve küçük işletmeler fiyat ve fiyat dışı rekabetine temellendirerek yeni ürünlerin 

geliştirilmesine eski kural gibi yaklaşırlar. Tamamen yeni ürünler, aynı zamanda onun üretim 

teknolojilerinin gelişimi büyük bir hazırlık çalışmasıdır ve bu amaca kalite kadar maliye kaynaklarının 

tahsisi de talep edilir 

Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin finansmanının maliyeti, dernekler ve işletmelerin kendileridir. Fon 

payının arttırılması ve bütçe fonlarının azaltılması, teknik önlemlerin uygulanması, mevcut tesisleri 

yenilemek için banka kredileri vermek gerekir. Fiziksel ve ruhsal aşınma, yıpranma nedeniyle eski 

makineler yerine yenilerini satın alıp ekipmanı yükseltmek için amortisman indirimlerini tam olarak 

kullanmak gerekir. Yukarıda belirtilen mali etkililik önlemleri fon yaratma faaliyetlerinden daha 

fazlasıdır. Maddi sorumluluğu arttırır ve iyi kullanım için sorumluluğu arttırır. Kredi geri ödemesi, 

aciliyet, amaç, karakter gibi özellikler yeni tekniklerin ekonomik verimliliğini arttırır. Yeni teknoloji 

fiyatlandırmasının iyileştirilmesinde bilimsel ve teknik ilerleme için ekonomik teşvikler önemli bir 

formdur. Fiyatlar en gelişmiş ürün tipleri ve kalitesine iyileştirmeyi teşvik etmeli. Fiyatlar da yeni 

tekniklerin etkinliği için kriterlerden biridir. Faydaların büyüklüğü, sosyal işçilik maliyetlerinin miktarı 

nedeniyle rol oynamaktadır. Bazıları, satışın fiyatların düşürülmesindeki rolünü tartışabilir. Yeni 

ekipmanın maliyeti, geliştirilmesi ve işletilmesi için ortaya çıkan kamu maliyetleri gibi durumlar 

mesuliyeti artırır. Bu fiyatlar da hem teknoloji üreticileri hem de tüketicilerin ilgisini çekmelidir. Bu 

şartlar kademeli fiyatlandırılma uygulanmasıdır; öncül düzenli toptan eşya fiyata ek olarak, yeni 

ekipmanın fiyatında bir değişiklik vardır ve bu da ekipman maliyetini düzenli olarak düşürür. Seri çıkış 

arttıkça ve yeni teknik vasıtaların üretimi benimsenildikçe onların maliyetleri düşer, bununla ilgili olarak 

onların fiyatı da düşmelidir. Yeni tekniğin üretimini benimseyen işletmeler geçici ek masrafları 

ödemelidirler. Ancak bu masrafları fiyata eklememek gerekir, çünkü yeni tekniği üreten işletmeler için 

onu almak elverişli olmaz. Değişen fiyatlar bu çelişkinin sonlandırılmasına yardım eder. Yeni tekniğin 

fiyatlarını geliştirip hazırlarken yeni tekniği hazırlayan işletmeler onun üretimine harcadıkları masrafları 

ödemeye hazırdır. Benimsenilmiş ürün üretiminde olduğundan daha yüksek menfaat temin etmeyi, 

amaca uygunluğu göz önünde bulundurmak gerekir. Tekniğin yeni çeşitlerinin kullanıma verilmesi veya 

eski tekniğin yenisi ile değiştirilmesi süreci üretimin yeniden kurulmasının teşkili ne kadar mükemmel 

olsa da, yeni üretimin benimsenilmesinin objektif ortamından ileri gelen kayıplar oluşur. Bu ihraç yönlü 

ürün üreten işletmelerin iş göstericilerinin kötüleşmesinde - satışın büyüklüğünde, menfaatte, 

kararlılıkta, özellikle teknik ekonomik göstericilerde tezahür eder. Şöyle demek gerekir ki, modernleşme 

tarım alanının teknik-teknolojik yenilenmesini içerir. 

Yukarıdakilere dayanarak şöyle denilebilir; tarım alanında ihracat yönünde ürün üreten işletmelerin 

modernleştirilme alanında devlet siyaseti aşağıdakilere sebep olabilir: 

1. Tarımsal üretimin rekabet edebilirliğini arttırır ve ihracat fırsatlarını genişletir. 

2. İhracata yönelik ürünler üreten işletmelerin modernleşmesi sonucu tarım sektörü sermayenin 

verimliliğini artar ve daha yüksek vasıflı bir işgücüne talep yaratır. 

3. Tarım sektörünün organizasyon ve yönetim mekanizmasının gelişmesini teşvik eder. 

4. Tarım sektörüne hizmet veren altyapının gelişmesini sağlar. 

5. Tarım sektöründeki yabancı yatırımları teşvik eder vb. 

Tüm bunlar, tarım sektöründe ihracata yönelik ürünler üreten işletmelerin modernizasyonunun 

ekonomik verimliliği arttırmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani, tarım alanında yönetimin 
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iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili araştırmalar devlet kurumlarının ve diğer ilgili 

kurumların verimliliğini ve etkinliğini artırma yönünde devlet politikasının uygulamak gerekir. 
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ÖZET: Turist rehberleri gerçekleştirdikleri turlarda iletişim, yönetim, tanıtma ve bilgilendirme gibi çeşitli 
hizmetler sunabilmeleri için çok iyi eğitim almalıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de turizm rehberliği örgün eğitimi 
veren üniversiteleri, kontenjanları ve doluluk oranlarını ile yaygın turist rehberliği eğitimi veren sertifika/kurs 
programlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı kapsamında Türkiye’de lisans düzeyinde Turizm Rehberliği 
eğitimi veren fakülte ve yüksekokulları tespit etmek için 2019 yılına ait ÖSYM Yükseköğretim Programlarının bir 
arada bulunabildiği YÖK Atlas web sayfasından yararlanılmıştır. Türkiye’de önlisans düzeyinde Turist Rehberliği 

eğitimi veren toplam 23 Üniversite, lisans Turizm Rehberliği örgün eğitimi veren 35 üniversite ve 11 farklı üniversitede 
tezli/tezsiz olmak üzere turizm rehberliği anabilim dalında yüksek lisans eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 
turizm rehberliği önlisans programları kontenjanlarında %96 doluluk ve lisans kontenjanlarında ise %105 doluluk tespit 
edilmiştir. Yaygın turizm eğitimini 22 Haziran 2012 tarihinde çıkartılan 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu 
ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB) yapmaya başlamıştır. Birlik daha çok uzmanlık sertifika programları, bireysel 
gelişim programları ve uzmanlık programları düzenlemektedir. 

 Anahtar kelimeler: Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği Eğitimi, Turizm. 

 

ABSTRACT: Tourist guides must be very well educated in order to be able to provide several services such 
as communication, management, promotion and information in the tours that they conduct The purpose of this research 
is to exhibit the universities in Turkey that provide formal tourist guiding education, their placement quota and 
enrollment rates and certificate/course programs provided with informal education. Within the scope of the research, 
Council of Higher Education Atlas web page, in which the Higher Education programs of Assessment, Selection and 
Placement Center for 2019 can be found, was utilized in order to determine the faculties and academies that provide 
Tourist Guiding education at undergraduate level in Turkey. There are 23 universities providing Tourist Guiding 
education at associate level, 35 universities providing formal Tourist Guiding education at undergraduate level and 11 

universities providing Tourist Guiding education at masters level with/without thesis. In addition, an enrollment rate 
of 96% in tourist guiding associate degree programs and 105% in undergraduate programs have been identified. Union 
of Tourist Guides (TUREB) has started to provide the common tourist guiding training with the Tourist Guiding 
Occupation Law no. 6326 enacted on June 22, 2012. The Association rather organized expertise certificate programs, 
individual development programs and expertise programs. 

          Keywords: Tourist Guiding, Tourist Guiding Education, Tourism. 

 

GİRİŞ  

Turist rehberi; “Seyahat acentaları veya tur operatörlerine bağlı olarak çalışan, yerli ve 

yabancı turistlere yol gösteren, bilgi aktarımı yapan, bölge tanıtımı yapan kişiler” olarak 
tanımlanmaktadır” (Nebioğlu, 2009: 6). Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’ne göre ise 

kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma 

hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi ifade eder (www.resmigazete.gov.tr) 

Rehberler ülkelerini yabancılara karşı, kendi kişilikleriyle temsil etmelerinden dolayı 
turizm sektöründe çok önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Rehberlik, çok büyük bir bilgi 

birikimi bununla birlikte çok yönlü bir eğitim gerektirir. Rehberler, birer küçük bilgi devi olmanın 

yanı sıra, iyi bir yönetici, iyi bir kültür adamı, iyi bir psikolog, iyi bir sosyolog olmak 
durumundadır (Çimrin, 1995: 42). 

Türkiye’de turist rehberliği eğitimi örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Örgün turist rehberliği eğitimi üniversiteler tarafından önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 

verilmektedir. 2019 YKS önlisans programları tablosuna göre Türkiye’de 23 farklı üniversitede 
turist rehberliği önlisans eğitimi verilmektedir. 2019 YKS lisans programları tablosuna göre ise 

35 farklı üniversitede ve çoğunluğu birinci öğretim (6 üniversitede II. öğretim) turizm rehberliği 

mailto:bakayk@mehmetakif.edu.tr
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lisans örgün eğitimi verilmektedir. Yine, yüksek lisans 12 farklı üniversitede tezli/tezsiz olmak 

üzere turizm rehberliği, ekoturizm rehberliği anabilim dalı altında eğitim verilmektedir. 

 

1. DÜNYA’DA TURİST REHBERLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

İnsanoğlu var olduğu günden bugüne birçok değişik sebepten seyahat etmektedir. 

İnsanoğlu yaradılışındaki hareketlilik, her şeyin iç yüzünü öğrenme güdüsü, yeni şeyler arama ve 

heyecanlı olaylar peşinde koşma isteği ile yüzyıllar boyunca bireysel ve toplu olarak seyahat etme 
eğilimindedir. İlk insanlar seyahatlerini çalışma amacıyla yaptıklarından, İngilizce seyahat 

anlamına gelen “travel” kelimesi Latince “travail” yani çalışma kelimesinden türemiştir 

(Ahipaşaoğlu, 2001: 4). 
Dünyada yazılı kaynaklarda bilinen ilk turist rehberi, Kızıldeniz’i ikiye yarıp yarım milyon 

insanı karşı kıyıya geçirmesinden dolayı Hz. Musa olarak kabul edilmektedir (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2019). Rehberlikle ilgili ilk kaynaklara Roma İmparatorluğu dönemlerinde 

rastlanmaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde Roma imparatorlarının özel yelkenlileri ile 
Mısır’a gerçekleştirdikleri geleneksel ziyaretler M.S.I. yüzyılda Mısırlı rahiplerin rehberliğinde 

gerçekleştirilmiş ve yazılı kayıt altına alınmıştır. Dünyada rehber öncülüğünde yapılan ilk 

seyahatler olarak bilinmektedir. (Yenipınar ve Zorkirişçi, 2013: 113 ) 
16. yüzyılda Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkmasıyla İngiliz soyluları arasında seyahate 

çıkmak moda haline gelmiş ve seyahatler eğitim amaçlı olmaya başlamıştır. Gelecek vaat eden 

bu gençlere uzun seyahatleri boyunca onların ufkunu açacak, kişisel gelişimine katkıda bulunacak 
ve bilgilerini artıracak rehberler (çiçerone) eşlik ederdi. Çiçerone adı Avrupa’da saygı duyulan, 

engin bilgili Romalı ünlü devlet adamı, Çiçero’dan gelmektedir. Rehberler hem öğretmen hem de 

dinsel danışman olarak görev yapmaktaydılar (Dinçer ve Kızılırmak, 1997: 126). 

1841 yılında Thomas Cook tarafından ilk organize tur düzenlenmiştir. Bu hareketiyle 
modern anlamda ilk turizm hareketini başlatan ve ilk paket turu düzenleyen kişi olmuştur.  Ayrıca. 

1856’da ilk seyahat acentasını kurmuş ve turist rehberi olarak müşterilerini Paris’e götürmüştür. 

Thomas Cook düzenlediği turları bizzat yöneterek günümüzdeki turist rehberliği mesleği 
açısından öncülük etmiştir (Nebioğlu, 2013: 53; Güzel ve Gedik, 2015: 70). 

 

2. TÜRKİYE’DE TURİST REHBERLİĞİ TARİHSEL GELİŞİMİ 
Türkiye’de turist rehberliği eğitimi cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası şeklinde ikiye 

ayrılabilir. Cumhuriyet öncesi dönemi kapsayan Osmanlı döneminde 19. yüzyıl sonunda 

görülmeye başlanan turist rehberliği, hem ülkenin tanıtımı, hem de ulusal güvenlik açısından 

önemli bir konumdaydı.  29 Ekim 1890 tarihinde yayımlanan 190 sayılı Nizamname, bu mesleğin 
kurumsallaştırılma çabalarının ilk örneği olmuştur (Değirmencioğlu, 2001: 191). Bu 

Nizamnamede, Osmanlı döneminde rehberlik bir meslek olarak tanınmamakta yabancı konukları 

gezdiren kişilerin onlara yalnızca çevirmenlik yaptıkları düşünülmektedir.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte 1923 yılında, yabancı dil bilen bir grup genç 

tarafından “Türk Seyyahin Cemiyeti” kurulmuştur. Bu kurum bugünkü anlamda olmasa da, 

tercüman rehber yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır (Değirmencioğlu, 1998: 17). Daha 

sonra 8 Kasım 1925 tarihinde çıkartılan 2730 sayılı Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik 
Edecekler Hakkında Kararname ile mesleğe sıkı kurallar getirilmiştir. Kararnamenin yoğunlaştığı 

konulardan birisi de tercüman rehberlerin eğitimi olmuştur, fakat ülkede henüz bu faaliyetler ile 

ilgilenecek bir kuruluş olmadığından rehberlerin yeterliliklerinin saptanması konusundaki sınav 
koşulu kâğıt üzerinde kalmıştır (İstanbul Turist Rehberleri Odası).  

Dünyada yaşanan ekonomik kriz 1928 yılında turizm faaliyetlerini durma noktasına 

getirmiştir. Bu sebeple tercüman rehberlerin büyük bir kısmı mesleği terk etme noktasına gelmiş 
fakat 1928’in Aralık ayında İstanbul İktisat Müdürlüğü tarafından bir rehberlik kursunun 

açılacağı duyurulmuştur. Gazetelerde yer alan bu kurs ilanının önemi, geçici tercümanlar ile 

mesleğe yeni başlayanları kapsamış ve kursiyerlere mutlaka sınavdan geçme mecburiyeti 

getirmiştir. İlk kez bir sınavdan geçerek girme hakkı kazanılan kurstan mezun olan rehber sayısı 
ise 50 olmuştur (Çolakoğlu, Epik ve Efendi, 2010:135).  
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın, 20 Ağustos 1963 tarihinde kurulmasının ardından 

"çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek üzere kurslar, uzman okullar açabilme" 

yetkisine sahip olmuş ve 1964-1968 yılları arasında rehberlik kursları düzenlemiştir. Bu kurslar 
herhangi bir yönetmeliğe tabi olmamakla birlikte, 8 Kasım 1925 tarihinde 2730 sayılı 

kararnameye dayanmakta, hizmet içi talimat ve genelgelerle yapılmaktaydı. Günün koşullarına 

göre düzenlenmeye çalışılan ilk yönetmelik olan 13945 sayılı "Tercüman Rehber Kursları ve 

Tercüman Rehber Yönetmeliği" 3 Eylül 1971 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelik daha sonra 
21 Mart 1974 tarihinde değiştirilerek "Profesyonel Turist Rehberliği Kursları ve Profesyonel 

Turist Rehberliği Yönetmeliği" adını almış ve Turizm Bakanlığı dışındaki kişi ve kuruluşlara kurs 

açabilme yetkisi verilmiştir. Yönetmeliğin gün geçtikçe ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz 
kalmasından dolayı sırasıyla 1981'de, 1983'te, 1986'da, 1988'de çeşitli değişikliklere uğramıştır 

(Antalya Rehberler Odası).  

En son halini 2005 yılında yapılan değişiklik ile alan yönetmelik “Profesyonel Turist 

Rehberliği Yönetmeliği” adını alarak 2012 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.  Bu yıla kadar geçen 
zaman zarfında, bu yönetmelik ile idare edilen rehberlik mesleği, 22 Haziran 2012 tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanan 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile birlikte yepyeni 

bir döneme girmiştir. Bu yasanın, profesyonel turist rehberliğine, kanunlar ile sınırları çizilen tam 
anlamıyla bir meslek haline gelme olanağını tanıdığını söylemek mümkündür (Acar, 2014: 6-7). 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun meslekle ilgili getirdiği yeni düzenlemelerden 

bazıları şunlardır (Yenipınar vd, 2014: 91-92): 

 Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen rehberlik sertifika 

programları yasa ile Bakanlığın gözetimi ve denetiminde olmak koşulu ile Turist 

Rehberleri Birliği (TUREB)’ne devredilir.  

 Yasadan önce her yükseköğretim kurumunun ve Bakanlığın ayrı ayrı düzenlediği tüm 

rehber adaylarının uygulama gezilerini düzenleme yetkisi Bakanlığın denetiminde 

olmak koşulu ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB)’ne devredilir.  

 Uygulama gezisi sonundaki sınavları yapma yetkisi Turist Rehberleri Birliği 

(TUREB)’ne devredilir. 

 Yasadan önce odalara üyelik zorunlu değilken yasa ile zorunlu hale getirilir.  

 Rehberlik kimlik kartının kalıcılığını sağlamak amacıyla ruhsatname alınması zorunlu 

hale getirilir.  

 Zorunlu seminerler kaldırılarak isteğe bağlı hale getirilir.  

 Eylemli ve eylemsiz rehberlik getirilir.  

 Acente ve rehber arasında tura çıkmadan önce sözleşme yapma zorunluluğu getirilir. 

 Kaçak rehber denetimleri meslek kuruluşları tarafından yapılmaya başlanır. 

 Taban ücretin altında rehberlik faaliyetinde bulunan rehberlere idari para cezası 

getirilir. 

 Devlet memurlarının da kurumlarından izin almak koşulu ile rehberlik yapabileceğine 

dair madde konulur.  

 Rehberlerin sicil ve disiplin işlemleri rehber kuruluşları tarafından yürütülmeye 

başlanır.  

 Meslek kuruşlarını denetlemek üzere her türlü yetki Kültür ve Turizm Bakanlığına 

verilir. 
 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ     
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de turizm rehberliği örgün eğitimi veren üniversiteleri, 

kontenjanları ve doluluk oranlarını ile yaygın turizm rehberliği eğitimi sertifika/kurs 
programlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı kapsamında Türkiye’de lisans düzeyinde 

Turizm Rehberliği eğitimi veren fakülte ve yüksekokulları tespit etmek için 2019 yılına ait ÖSYM 

Yükseköğretim Programlarının bir arada bulunabildiği YÖK Atlas web sayfasından 
yararlanılmıştır. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği 

tarafından verilen yaygın turist rehberliği eğitimi faaliyetleri incelenmiştir.  
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4. BULGULAR 

Profesyonel turist rehberliği örgün eğitimi ülkemizde önlisans, lisans ve yükseklisans 

düzeyinde olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Örgün eğitimde rehber yetiştirmek 
için üç yol izlenmektedir. Birincisi, ön lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokulları, 

ikincisi lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ya da yüksekokullara bağlı bölümler ve üçüncüsü 

yine fakülte ya da yüksekokullarda turizm rehberliği yüksek lisansı şeklindedir (Bkz, Şekil 1).  

 

Şekil 1. Turist Rehberliği Eğitimi 

 

Kaynak: Eker, 2015: 47 

 Yaygın turist rehberliği eğitimi 2012 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

düzenlenen rehberlik sertifika programları ile verilirken 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek 

Kanunu ile Bakanlığın gözetimi ve denetiminde olmak koşulu ile Turist Rehberleri Birliği 

(TUREB)’ne devredilmiştir. Aşağıdaki tabloda, turist rehberliği eğitimi yapısına yer 

verilmektedir. 

4.1. Ön Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi 

Ülkemizde Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği 

programının ilk mezunlarını 1992 yılında vermesi ile turist rehberliği eğitiminin üniversiteler 

tarafından verilmesinin önü açılmıştır (Hacıoğlu ve Emirbulat 2014: 177). Aşağıda yer alan 
tabloda, önlisans düzeyinde turist rehberliği veren üniversiteler, kontenjanları ve eğitim türlerine 

yer verilmektedir. 
Tablo 1. Turizm Rehberliği Bölümü Önlisans Programları (2019) 

Üniversite Kontenjan Yerleşen  Eğitim türü 

Örgün  Uzaktan 

Akdeniz Üni./Demre Dr. Hasan Ünal MYO 60 62 X - 

Ankara Üni./Beypazarı MYO 66 68 X - 

Bingöl Üni./Bingöl Sosyal Bilimler MYO 20 19 X - 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni./Yeşilova İsmail 

Akın MYO 

30 31 X - 

Bursa Uludağ Üniversitesi/İznik MYO 50 52 X - 

Çanakkale Onsekiz Mart Üni./Ayvacık MYO 60 62 X - 

İÖ: 30 32 X - 

Erzincan Binali Yıldırım Üni./Turizm ve Otelcilik 
MYO 

40 16 X - 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üni./Yalvaç MYO 40 37 X - 

İstanbul Arel Üni.MYO 24 24 X - 

Turist 
Rehberliği 

Eğitimi

Örgün Eğitim 
(Üniversiteler)

Ön Lisans Lisans
Yüksek 
Lisans

Yaygın 
Eğitim

Turist 
Rehberliği 
Sertifika 

Programları
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İÖ: 20 20 X - 

İstanbul Aydın Üni./Anadolu Bil MYO 30 30 X - 

İstanbul Ayvansaray Üni./Plato MYO 50 50 - X 

İstanbul Gelişim Üni./ İstanbul Gelişim MYO 51 51 X - 

Kapadokya Üni./Kapadokya MYO 40 40 X - 

İÖ: 160 160 - X 

Karabük Üni./ Safranbolu MYO 30 31 X - 

Kocaeli Üni./ Kartepe Turizm MYO 60 62 X - 

Kütahya Dumlupınar Üni./ Kütahya Sosyal Bilimler 

MYO 

60 59 X - 

Malatya Turgut Özal Üni./ Kale Turizm ve Otel 

İşletmeciliği MYO 

35 28 X - 

Marmara Üniversitesi /Sosyal Bilimler MYO 55 57 X - 

Muğla Sıtkı Koçman Üni./ Marmaris Turizm MYO 50 37 X - 

İ.Ö: 60 62 X - 

Muğla Sıtkı Koçman Üni./ Ortaca MYO 60 62 X - 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni./Ürgüp Sebahat ve 

Erol Toksöz MYO 

80 81 X - 

İ.Ö: 60 62 X - 

Selçuk Üni. Akşehir MYO 50 33 X - 

Selçuk Üni./ Beyşehir Ali Kanat MYO 40 36 X - 

Selçuk Üni./ Silifke Taşucu MYO 60 62 X - 

Yüzüncü Yıl Üni./ Van Myo 45 47 X - 
Birinci Öğretim Toplamı 1.186 1.137 28 2 
İkinci Öğretim Toplamı 330 336 - - 

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/tablo3_06082019.pdf. 

Tablo 1’e göre, Türkiye’de önlisans düzeyinde Turizm Rehberliği eğitimi veren toplam 23 

Üniversite bulunmaktadır. Selçuk üniversitesi Akşehir, Beyşehir ve Silifke ilçelerindeki 
MYO’larda ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de Marmaris ve Ortaca ilçelerindeki MYO’larda 

turizm rehberliği eğitimi verilmektedir. Türkiye’de önlisans düzeyinde Turizm Rehberliği 

eğitimimin genellikle ilçe MYO’larda verildiği görülmektedir. 2019 yılında önlisans birinci 
öğretim kontenjanı 1.186 iken ikinci öğretim kontenjanı 330 öğrencidir. Bu kontenjanlara birinci 

öğretimde 1.137, ikinci öğretimde 336 öğrenci yerleşmiştir. Ayrıca vakıf üniversitelerinden 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato MYO ve Kapadokya Üniversitesi Kapadokya MYO’unda 

turizm rehberliği uzaktan eğitim verilmektedir. Türkiye’nin 2023 turizm Stratejisi ve Eylem 
Planında, önlisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren bölümlerin kapatılması planlanmıştır 

(Eker ve Zengin, 2016). 

4.2. Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi 
 İlk olarak 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu Turist Rehberliği alanında eğitim öğretime başlamıştır (Hacıoğlu ve Emirbulat 

2014: 178). Aşağıda yer alan tabloda, lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren 
üniversiteler,  bölümler ve yer verilmektedir. 
Tablo 2. Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Programları (2019) 

Üniversite Bölüm Kontenjan Yerleşen 

Adıyaman Üni./Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 30 31 

Afyon Kocatepe Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

İÖ:50 52 

Akdeniz Üni./ Manvgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

İÖ:60 62 

Akdeniz Üni./ Antalya Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

Aksaray Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği 42 42 

Ankara Hacı Bayram Veli Üni./ Turizm Fakültesi Seyahat İşl. Ve Turizm Reh. (EA) 60 62 

Atatürk Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 30 31 

Aydın Adnan Menderes Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

İÖ: 40 41 

Balıkesir Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

İÖ: 60 62 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/tablo3_06082019.pdf
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Batman Üni./ /Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO. Turizm Rehberliği 30 31 

Bolu Abant İzzet Baysal Üni./Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

Çanakkale Onsekiz Mart Üni./ Turizm Fakültesi Seyahat İşl. ve Turizm Reh. (EA) 60 62 

Çankırı Karatekin Üni./ /Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Turizm Rehberliği 50 52 

Ege Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

Erciyes Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 62 

Gümüşhane Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

Harran Üni./ /Turizm ve Otel İşl. YO Turizm Rehberliği 40 41 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

İskenderun Teknik Üni./ Turizm Fakültesi Seyahat İşl. ve Turizm Reh. (EA) 20 13 

İstanbul Gelişim Üni./ İ.İ. ve S.B. Fakültesi Turizm Rehberliği 40 40 

İzmir Katip Çelebi Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 62 

Karabük Üni./ Safranbolu Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 30 31 

Kastamonu Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

Kırklareli Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

Mardin Artuklu Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 30 31 

Mersin Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 61 

Necmettin Erbakan Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

İÖ: 40 41 

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

Nişantaşı Üni./ Uygulamalı Bilimler YO. Turizm Rehberliği 40 33 

Ondokuz Mayıs Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 50 52 

Pamukkale Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 62 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 62 

İÖ:40 41 

Selçuk Üni./ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40 41 

Selçuk Üni./ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 30 31 

Sinop Üni./ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Turizm Rehberliği 40 41 

İÖ: 35 36 

Yaşar Üni./ Uygulamalı Bilimler YO. Turizm Rehberliği 30 25 

Zonguldak Bülent Ecevit Üni./ Karadeniz Ereğlisi Turizm Fak. Turizm Rehberliği 40 41 

 Birinci Öğretim Toplamı 1672 1760 

İkinci Öğretim Toplamı 325 335 

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/tablo4_06082019.pdf 

2019 YKS lisans programları tablosuna göre ise 36 farklı üniversitede ve çoğunluğu birinci 

öğretim (6 üniversitede II. öğretim) turizm rehberliği lisans örgün eğitimi verilmektedir. 
Bunlardan 30 tanesi turizm fakültesi, 4 tanesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda, 

2 tanesi Uygulamalı Bilimler YO’ndadır. 2019 yılında lisans birinci öğretim kontenjanı 1.672 

iken ikinci öğretim kontenjanı 325 öğrencidir. Bu kontenjanlara birinci öğretimde 1.760, ikinci 
öğretimde 335 öğrenci yerleşmiştir. 

4.3. Lisansüstü Düzeyde Turist Rehberliği Eğitimi 
 İlk olarak 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Balıkesir ve Ege Üniversiteleri Turist 

Rehberliği anabilim dalında tezli yüksek lisansa başlamıştır. Turist Rehberliği anabilim dalında 4 
tanesi 2018 yılında 9 tanesi 2019 yılında olmak üzere 13 tez tamamlanmıştır. Bu tezlerin 5 tanesi 

Balıkesir üniversitesi, 7 tanesi Ege Üniversitesi ve 1 tanesi Mersin Üniversitesindedir 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp). Aşağıdaki tabloda, yüksek 
lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren üniversitelere ilişkin bilgiler verilmiştir. 
Tablo 3. Turizm Rehberliği Yüksek Lisans Programları (2019) 

Üniversite Enstitü Ana bilim dalı Tezli/ 

Tezsiz 

1.öğretim 

2.öğretim 

Başlangıç 

Yılı 

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enst. 

Turizm Rehberliği Tezli 1.Öğretim 2015-2016 

Afyon Kocatepe Üni./ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Turizm Rehberliği Tezsiz 2.Öğretim 2015-2016 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Rekreasyon ve Turizm 

Rehberliği 

Tezli 1.öğretim 2015-2016 

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enst. 

Turizm Rehberliği Tezli 1.Öğretim 2016-2017 

Eskişehir Osmangazi Üni. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Turizm Rehberliği Tezsiz 2.Öğretim 2016-2017 

Recep Tayyip Erdoğan 

Üni. 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Turizm Rehberliği Tezsiz 2.Öğretim 2018-2019 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Ekoturizm Rehberliği Tezli 1.öğretim 2018-2019 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/tablo4_06082019.pdf
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Mardin Artuklu 

Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Turizm Rehberliği Tezsiz 2.Öğretim 2018-2019 

İzmir Kâtip Çelebi Üni. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 

Rehberliği  

Tezli 

Tezsiz  

1.Öğretim 

2.Öğretim 

2019-2020 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Seyahat İşlt. &  Turist 

Rehberliği 

Tezli 1.Öğretim - 

Ankara Hacı Bayram Veli 

Üni. 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Seyahat İşlt. &  Turist 

Rehberliği 

Tezli 

Tezsiz  

1.Öğretim 

2.Öğretim 

- 

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Turizm Rehberliği Tezsiz 2.Öğretim - 

Kaynak: İşçeli, Z. ve Kılıç, G. (2018); https://.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx? 
 https://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/43/yuksek-lisans-programlari,E.T.: 20.11.2019. 

Tablo 3’e göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri incelendiğinde, yüksek lisans turizm 

rehberliği eğitimi veren toplam 12 Üniversite bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi tezli, 5 tanesi 

tezsiz ve 2 tanesi hem tezli hem tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir. Turizm rehberliği 

alanında doktora düzeyinde hiçbir üniversitede eğitim verilmediği tespit edilmiştir. 

4.4. Yaygın Turizm Rehberliği Eğitimi 

Yaygın eğitim olarak turizm rehberliği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 

rehberlik sertifika programları ile yürütülmekteydi. 22 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanan 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile birlikte Bakanlığın gözetimi ve 

denetiminde olmak koşulu ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB) yapmaya başlamıştır. Birlik 

daha çok uzmanlık sertifika programları, bireysel gelişim programları ve uzmanlık programları 
düzenlemektedir (www.tureb.org.tr/#). Kültür ve Turizm Bakanlığı en son 2006 yılında Erzurum, 

Trabzon, İstanbul, Aydın ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde Profesyonel 

Turist Rehberliği Kursları açmıştır (https://aregem.ktb.gov.tr/TR-11879/profesyonel-turist-

rehberligi-kurslari-duyurusu.html). Son yıllarda (2006 yılından beri) turizm rehberliği eğitiminin 
üniversiteler tarafından örgün eğitim olarak verildiği görülmektedir.  

SONUÇ 

Türkiye’de önlisans düzeyinde Turist Rehberliği eğitimi devlet ve vakıf olmak üzere 23 
farklı Üniversitede ve 26 bölüm altında verilmektedir. Turizm Rehberliği eğitimimin genellikle 

ilçelerdeki MYO’larda verilmektedir. 2019 yılında önlisans birinci öğretim kontenjanı 1.186 iken 

ikinci öğretim kontenjanı 330 öğrencidir. Bu kontenjanlara birinci öğretimde 1.137, ikinci 
öğretimde 336 öğrenci yerleşmiştir. Ayrıca vakıf üniversitelerinden İstanbul Ayvansaray 

Üniversitesi Plato MYO ve Kapadokya Üniversitesi Kapadokya MYO’unda turizm rehberliği 

uzaktan eğitim verilmektedir. Turist rehberliği önlisans programları kontenjanları %96 oranında 

dolmuştur.  

İlk olarak 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu Turist Rehberliği alanında eğitim öğretime başlanan ülkemizde 2019 yılında 35 

farklı üniversitede ve çoğunluğu birinci öğretim (6 üniversitede II. öğretim) turizm rehberliği 
lisans örgün eğitimi verilmektedir. 2019 yılında lisans birinci öğretim kontenjanı 1.672 iken ikinci 

öğretim kontenjanı 325 öğrencidir. Bu kontenjanlara birinci öğretimde 1.760, ikinci öğretimde 

335 öğrenci yerleşmiştir. Turizm rehberliği lisans kontenjanlarında ise %105 doluluk tespit 

edilmiştir. 

Yüksek Lisans Turizm Rehberliği eğitimi veren 12 Üniversite’nin 5 tanesi tezli yüksek 

lisans, 5 tanesi tezsiz ve 2 tanesi hem tezli hem tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir. 3 tane 

üniversite ise tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir. Anabilim dallarının Turizm Rehberliği, 
Rekreasyon ve Turizm Rehberliği, Ekoturizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 

Rehberliği gibi ilgili alanlardan harmanlandığı görülmektedir.  Doktora eğitiminin ise turizm 

rehberliği anabilim dalı veya bilim dalı olarak henüz hiçbir üniversitede verilmediği tespit 
edilmiştir. 

Yaygın turizm eğitimi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehberlik sertifika 

programları ile yürütülmekteydi. 22 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6326 

Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB) yapmaya 
başlamıştır. Birlik daha çok uzmanlık sertifika programları, bireysel gelişim programları ve 
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uzmanlık programları düzenlemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı en son 2006 yılında Turist 

Rehberliği Kursları açmıştır. Ülkemizde turizm rehberliği eğitimi üniversiteler tarafından örgün 

eğitim olarak verilmektedir. 

Türkiye’de 8.359’u eylemli ve 2670’i eylemsiz olmak üzere 11.029 profesyonel turist 

rehberi bulunmaktadır. Turist rehberleri Türkiye turunu tamamlayarak bölgesel turist rehberi ya 

da sadece Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz, İç-Doğu- Güneydoğu turunu tamamlayıp bölgesel 

turist rehberi olabilir. Ülkemizde yabancı dili İngilizce olan turist rehberi (7.030) çoğunluktadır. 
Almanca dilinden turist rehberi sayısı 1652, Fransızca dilinden turist rehberi sayısı 1119, Rusça 

dilinden turist rehberi sayısı 696,  Japonca dilinden turist rehberi sayısı 589 ve Arapça dilinden 

turist rehberi sayısı 363’tür (http://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik). Turizm rehberliği eğitimi ile 
ilgili aşağıdaki öneriler verilebilir; 

 Nadir dillerden (Litvanca, Fince, Gürcüce, Hintçe) turist rehberleri 

yetiştirilmelidir. 

 Turist rehberleri odaları aracılığıyla rehber ihtiyacı belirlenerek yeni bölüm veya 

programlar açılmalıdır. 

 Gastronomi rehberi gibi uzmanlık alanlarında rehberler yetiştirilmelidir. 

 Yurt dışındaki dil okulları ile anlaşarak bir yıl yurt dışında dil eğitimi verilebilir. 

 Turist rehberliği bölüm ya da programlarında dersler İngilizce olabilir. 

 Diğer çalışmalarda turist rehberliği dışındaki bölümler (rekreasyon yönetimi, 

gastronomi ve mutfak sanatları) incelenebilir. 
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Musa ÖZTÜRK     Türkiye 

Mustafa GÖKMENOĞLU    Türkiye 

Nilüfer NEGİZ     Türkiye 

Nurdan AKINER     Türkiye 

Nuri KALAYCI     Türkiye 

Oğuzhan ÇARIKÇI     Türkiye 

Osman TUĞAY     Türkiye 

Ozan ÖZDEMİR     Türkiye 

Öner ÇELİKKALELİ    Türkiye 

Özen AKÇAKANAT    Türkiye 

Özgür GÜNAL     Türkiye 

Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT   Türkiye 

Özlem DEMİRKIRAN    Türkiye 

Pınar ÇUHADAR     Türkiye 

Ramazan GÜREL     Türkiye 

Rasim Yaşar TARAKÇI    Türkiye 

Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ   Türkiye 

S. Ertan TAĞMAN     Türkiye 

Samedova Zahra İsa qızı    Azerbaijan 

Seda TAPDIK     Türkiye 

SEDA TOPGÜL     Türkiye 

SELIN KARAALI     Türkiye 



Selim Adem HATIRLI    Türkiye 

Semanur ÖZEN     Türkiye 

Serap ÜNAL      Türkiye 

Sibel AKOVA     Türkiye 

Sibel AKTEN     Türkiye 

Sidiq AHMED     Iraq 

Sinan KARACA     Türkiye 

Songül SALLAN GÜL    Türkiye 

Songül YILMAZ     Türkiye 

Sultan KAVİLLİ ARAP    Türkiye 

Şefika Eda ÇİÇEK     Türkiye 

Şefika ÖZDEMİR     Türkiye 

Tennur YAŞAR     Türkiye 

Têtê Jean-Philippe GUNN    Togo 

Tuğba BALKAN     Türkiye 

Tuğba GÜNGÖR     Türkiye 

Tuğba KIZILŞİMŞEK    Türkiye 

Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU   Türkiye 

Turan KOCABIYIK     Türkiye 

Türkay TÜRKOĞLU    Türkiye 

Ümit ALAGÖZ     Türkiye 

Veliyeva Lale Musallim kızı    Azerbaijan 

Yağmur CAN      Türkiye 

Yavuz DEMİRDÖĞEN    Türkiye 

Yosra Jarrar      Jordan 

Yusuf YILDIRIM     Türkiye 

Zekiye SÖNMEZ     Türkiye 

Zeynep ERTUĞRUL    Türkiye 


